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Fotka měsíce: 
Na přelomu prosince a ledna zvalo počasí k vycházkám. 
Do Údolní nivy můžete zamířit přes novou lávku 
z modřínového dřeva. Více na straně 5.
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Titulní fotka: 
Na hrázi Struhařovského rybníka se sešli lidé z širokého okolí, 
aby si společně užili tradiční štědrovečerní zpívání.

CENÍK INZERCE (bez DPH)

Celá strana: 4 000 Kč
(na zrcadlo sazby: 188 x 264 mm, na spad: 210 x 297 mm + 5 mm)
Polovina: 2 200 Kč
(170 x 120 mm)
Čtvrtina: 1 160 Kč
(90 x 130 mm)
Osmina: 600 Kč
(92 x 63 mm)
Prolink mezi inzerátem, vyvěšeným na webových stránkách 
Kamenice a předmětem inzerce.
1/4 strany a menší:  50 Kč, 1/2 strany a větší 100 Kč

ZVÝHODNĚNÁ INZERCE

Dlouhodobá – sleva 30%
V případě nepřetržité inzerce v 5 po sobě jdoucích vydáních.
Předplacená – sleva 25%
3 inzeráty ve třech po sobě jdoucích vydáních nebo s konkrétním 
uvedením měsíce vydání. Platba předem.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Do 150 znaků: zdarma
Nad 150 znaků: 15 Kč za slovo.
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé,
uprostřed tohoto zpravodaje naleznete 

založenou speciální stranu s rozpisem svozů 
odpadů. Snažili jsme se ho udělat maximál-
ně přehledný, abyste na něj mohli kdykoli 
mrknout a ověřit si, kdy dát před dům svoji 
popelnici, kdy se sváží bioodpad, velkoob-
jemový a nebezpečný odpad. Doporučuji 
připevnit na lednici nebo nástěnku.

Zažíváme sice poslední měsíc mírnou 
úlevu od koronaviru, ale neděláme si iluze, 
že jen tak vymizí. Nutnosti zajít na PCR test 
se čas od času nevyhne většina z nás, a tak 
jsem rád, že si ho od konce minulého roku 
můžete nechat udělat v mobilním odběrním 
místě přímo v centru Kamenice. Tématem 
Vás provede náš radní Jiří Topinka.

V době, kdy píšu tento úvodník, končí 
velká etapa příprav strategického plánu Ka-
menice pro roky 2022 až 2029. Dali jsme 
tomu s kolegy kus života a jsem na ně za 
jejich nasazení velice pyšný. Poté, co tento 
nový strategický plán schválí zastupitelstvo, 
začne se psát další kapitola našeho rozvoje 
a my jsme udělali všechno proto, aby to byl 
rozvoj správným směrem. Víc se dočtete 
na straně 6. 

Na strategický plán bude navazovat i 
územní plán a jeho další změny. V prosinci 
zastupitelé odsouhlasili zahájení procesu tzv. 
„překlopení územního plánu Kamenice“. 
To znamená, že po faktických změnách 
územního plánu nyní dojde ke změně práv-
ní. Náš platný územní plán budeme právně 
přepisovat do terminologie a standardů sou-
časného stavebního zákona. 

Přeci jen náš územní plán má za sebou 
22 let a mezi tím se stavební právo znatelně 
změnilo. Je to proces formální, při kterém se 
nebude měnit ani funkční využití ploch, ani 
žádné regulativy. Dílčí změny územního 
plánu, které dnes probíhají, se musí odteď 
přizpůsobit tomuto procesu „překlopení“. 
Týká se to i nejbližší změny č. 8 ÚP (plocha 
pod hrází Struhařovského rybníka se mění 
z průmyslové zóny na plochu občanské vy-
bavenosti), u které je na programu 17. ledna 
od 16 hodin veřejné projednání.

Hned poté následuje článek o nedávno 
dokončené a rozšířené čistírně odpadních 
vod. Není to obchodní dům ani kulturní 
památka, aby si ji člověk chtěl fotit a na-
vštěvovat ji. Dobrá čistírna se pozná tak, 
že o ní ani nevíme. Přesto si naši pozornost 
zaslouží. Nejen proto, že se jedná o největší 
investici v posledních letech, ale také proto, 
že díky ní se nemusíme bát budoucnos-
ti. Čistírna plní nejmodernější ekologické 
standardy a zkušební provoz potvrzuje, že 
funguje na výbornou.

Spoustu dalších novinek pro vás má naše 
kulturní centrum, knihovna, naše školy, 
senioři a tentokrát s velkou parádou přišly 
i mažoretky. 

Přeji Vám příjemné čtení a hodně zdraví 
a elánu v novém roce 2022.

Pavel Čermák
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Krátce z rad a zastupitelstva obce Kamenice 
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• uzavření Nájemní smlouvy na dobu neurčitou na část pozemku parc. č. 628/1, k. ú. Ládví, prostor 
o celkové výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, za účelem umístění buňky pro odběrové 
místo Covid 19, ve vlastnictví obce, s přihlášeným zájemcem CM DATA, s. r. o., IČO: 05435765, 
se sídlem Ortenovo náměstí 1524/36, 170 00 Praha 7, za nájemné ve výši 3 000 Kč /měsíčně + 
DPH + spotřeba el. energie;

• uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě na byt č. 1 o velikosti 31 m2, ul.Truhlářská č. p. 855, 
v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem paní L. K. o prodloužení doby nájmu na dobu určitou od 
1. 1. 2022 do 30. 6. 2022;

• uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na byt č. 12 o velikosti 31,20 m2, ul.Truhlářská 
č. p. 855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem M. F., o prodloužení doby nájmu na dobu 
určitou od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022;

• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SoVB IP-12-6017755/VB1 
s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční 
soustavy, mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035. Věcné břemeno se zřizuje 
k pozemku parc. č. 397/1, v kat. území Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice;

• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SoVB IV-12-6026010/VB1 
s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční 
soustavy, mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035. Věcné břemeno se zřizuje 
k pozemku parc. č. 628/11, v kat. území Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice.

Zastupitelstvo obce Kamenice 8. 12. 2021

Zastupitelstvo obce Kamenice (ZOK) vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 10 schválené Radou obce Kamenice dne 24. 11. 2021.
• ZOK schválilo: 

rozpočtové opatření č. 11 v předloženém znění.
• ZOK pověřilo: 

Radu obce Kamenice ke schválení posledního rozpočtového opatření v roce 2021 dle 
skutečnosti. ZOK bude s rozpočtovým opatřením ROK seznámeno na prvním zasedání 
Zastupitelstva obce Kamenice v roce 2022.

• ZOK schválilo: 
zahájení procesu vedoucího k překlopení územního plánu obce Kamenice do podoby 
územního plánu Kamenice dle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona.

• ZOK vzalo na vědomí: 
a) návrh starosty obce Kamenice na zahájení procesu tzv. překlopení stávajícího územního plánu 
obce Kamenice ve znění vydaných změn do podoby územního plánu Kamenice dle současně 
platné podoby stavebního zákona; 
b) usnesení Zastupitelstva obce Kamenice ze dne 25. 4. 2017 č. 5, kde je pod bodem III. 
uvedeno: „III. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje přípravu pořízení změny územního plánu 
obce Kamenice a tzv. ‚překlopení‘ územního plánu Kamenice dle ust. § 188 odst. 1 stavebního 
zákona.“

• ZOK souhlasí tím, že: 
a) pořizovatelem tzv. překlopení bude Obecní úřad Kamenice, který si zajistí splnění 
kvalifikačních požadavků uzavřením příkazní smlouvy na pořízení této změny 
s Ing. arch. Radkem Bočkem; 
b) projektantem tzv. překlopení bude zodpovědný projektant splňující požadavky autorizace; 
c) tzv. určeným zastupitelem bude starosta Ing. Pavel Čermák.

• ZOK ukládá: 
a) pořizovateli zajistit zpracování úpravy ÚPO Kamenice do podoby ÚP Kamenice, v rozsahu 
provedené úpravy jej projednat a poté připravit k vydání v Zastupitelstvu obce Kamenice; 
b) přizvat advokáta JUDr. Ondřeje Tošnera, Ph.D., ke spolupráci na vytvoření textové části 
ÚP Kamenice.

• ZOK vzalo na vědomí: 
a) podnět na pořízení změny územního plánu – žadatel V. M., p. p. č. 855/2 v k.ú. Těptín; 
b) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu – příloha č. 2 tohoto materiálu;  
a schválilo v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona pořízení změny ÚPO Kamenice.

• ZOK vzalo na vědomí: 
a) podnět na pořízení změny územního plánu – žadatel I. S., p. p. č. 414/1 v k. ú. Ládví; 
b) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu – příloha č. 2 tohoto materiálu;  
a neschválilo pořízení změny ÚPO Kamenice na základě podnětu I. S.

• ZOK vzalo na vědomí: 
a) podnět na pořízení změny územního plánu – žadatel M. D., p. p. č. 855/22, st. 1581, 833/9 
v k.ú. Těptín; 
b) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu – příloha č. 2 tohoto materiálu; 
a schválilo v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona pořízení změny ÚPO Kamenice 
na základě podnětu paní M. D.

• ZOK vzalo na vědomí: 
a) podnět na pořízení změny územního plánu – žadatel A. T., p. p. č. 109 v k. ú. Štiřín; 
b) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu – příloha č. 2 tohoto materiálu;  
a neschválilo pořízení změny ÚPO Kamenice na základě podnětu paní A. T.

• ZOK Kamenice schválilo a vydalo dvě vyhlášky: 
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se stanovuje 
poplatek za komunální odpad; 
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a 
hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci.

• ZOK schválilo Memorandum o vzájemné spolupráci se společností SUEZ CZ, a. s., 
IČO: 25638955, týkající se příprav projektu „Vstup měst a obcí“ do Vodohospodářské společnosti 
Benešov, s.r.o., IČO: 47535865.

Kompletní zápisy najdete 
na www.kamenice.cz nebo osobně 
u tajemníka OÚ Kamenice.

Rada obce Kamenice 24. 11. 2021

Rada schválila:
• uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 10 o velikosti 31,10 m2 v bytovém domě v Těptíně, v ul. 

Truhlářská č. p. 855, mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem a nájemcem panem L. L., za 
nájemné ve výši 3 000 Kč/měsíc + zálohové a paušální platby za služby/měsíc s účinností ode 
dne podepsání smlouvy do 31. 5. 2022 s možností prodloužení smlouvy o tři měsíce;

• rozpočtové opatření č. 10 v předloženém znění;
• Smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu;
• uzavření Smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Kamenice, 

Sulice, Kostelec u Křížků a Křížkový Újezdec mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury 
a provozovatelem Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., IČ: 47535865, se sídlem 
Černoleská 1600, 256 01 Benešov.

Rada obce Kamenice 8. 12. 2021

Rada schválila:
• uzavření dodatků z Dohod o poskytnutí příspěvku na kanalizaci, vodovod a plyn v obci 

Kamenice mezi obcí Kamenice a vlastníkem objektu Ing. R. A., Jesenice;
• uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací a jejich vzájemných právech 

a povinnostech mezi obcí Kamenice a investory M. Ch., P. Ch., P. D., D. D., M. K., R. K., S. Z. 
a T. S. (ul. Lotosová), aby bylo zajištěno plynulé provozování vzájemně navazujících kanalizací 
do doby, než bude kanalizace vybudovaná investory převzata do vlastnictví obce Kamenice;

• uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 51,20 m2 v bytovém domě v Těptíně, 
v ul. Truhlářská č.p. 855, mezi obcí Kamenice a M. B. za nájemné ve výši 4 900 Kč/měsíc 
+ zálohové a paušální platby za služby/měsíc s účinností ode dne podepsání smlouvy do 
30. 6. 2022 s možností prodloužení smlouvy o tři měsíce;

• uzavření Nájemní smlouvy na dlouhodobý pronájem víceúčelového hřiště – pozemek 
parc. č. 653/7, k. ú. Těptín – a šatny, parc. č. st. 909, k. ú. Těptín, jehož součástí je stavba 
č. p. 1061, mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem a nájemci: 
Rugby Club STRONG GIRLS, z. s., Kamlerova 163/11, 251 01 Říčany, IČ: 07949308, za 
nájemné ve výši 500 Kč za hodinu, s účinností ode dne podepsání nájemní smlouvy do 
30. 6. 2022; 
Rodinné centrum Kameňáček, z. s., Ringhofferova 1062, 251 68 Kamenice, IČ: 5933013, 
za nájemné ve výši 150 Kč za hodinu, s účinností ode dne podepsání nájemní smlouvy do 
30. 6. 2022; 
SK Kamenice, z. s., Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČ: 43750745, 
za nájemné ve výši 500 Kč za hodinu, s účinností ode dne podepsání nájemní smlouvy do 
30. 6. 2022;

• uzavření dodatku z Dohody o poskytnutí příspěvku na kanalizaci v obci Kamenice mezi obcí 
Kamenice a vlastníky objektu M. N. a I. N.;

• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-6029191/VB2 mezi Obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, smlouva 
SoBS VB_ČEZd_0035r01z02. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 646/20, kat. 
území Ládví, vše ve vlastnictví Obce Kamenice;

• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-6028443/2 Kamenice–Struhařov, Stříbrná–kNN, parc. č. 344/10, mezi obcí Kamenice 
a ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, smlouva ČEZd_SoBS VB. Věcné břemeno se zřizuje 
k pozemku parc. č. 344/21, kat. území Štiřín, vše ve vlastnictví obce Kamenice;

• poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, Rozjezdy na sportovní, kulturní 
a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2021 pro následující subjekty 
v této výši: 
Mažoretky Hraběnky Kamenice, z. s.: 30 000 Kč;

• poskytnutí příspěvku Českému svazu ochránců přírody, základní organizaci Vlašim, sídlem 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, ve výši 5 000 Kč;

• rozpočet příspěvkových organizací ZŠ Kamenice, MŠ Kamenice, Kulturní centrum Kamenice 
a Technické služby Kamenice pro rok 2022 dle předloženého návrhu;

• střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací pro roky 2023–2024.

Rada vzala na vědomí:
• výroční zprávu MŠ Kamenice za rok 2020–2021;
• ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 ze dne 1. 9. 2021;
• zápisy z jednání osadních výborů v roce 2021 a přehled požadavků osadních výborů pro rok 

2022 a ukládá Ing. Petrovi Valáškovi předložit Zastupitelstvu obce zprávu na vědomí, dále mu 
ukládá seznámit osadní výbory s výsledky projednání jejich požadavků.

Rada obce Kamenice 22. 12. 2021

Rada schválila:
• bezúplatný převod majetku z majetku zřizovatele na Mateřskou školu Kamenice: automobil 

Volkswagen Caddy skříň, 2.0 TDI;
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SoVB IP-12-6017496/2 

s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení 
distribuční soustavy, mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035. Věcné 
břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 651/8, v kat. území Štiřín, ve vlastnictví obce Kamenice;

• výběr dodavatele KVS stavební, s.r.o., se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00, Praha 9, 
IČ: 28982703, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě 
s nabídkovou cenou 1 732 059,15 Kč bez DPH, tj. 2 095 791,57 Kč včetně DPH;

Vybíráme příklady z deníku TSK ředitele Alexe Dvoraka za měsíc 
prosinec:
• Zimní údržba v obci – komunikace/zastávky/veřejná prostředí
• Ringhofferova (Štiřín) – prořezávka podél hlavní komunikace
• Ringhofferova (Všedobrovice) – oprava poškozeného zábradlí
• Těptín – číštění kanálků v komunikacích
• Táhlá – prořezávka podél komunikace
• Ohradní – montáž cedulí (značení pro chodce)
• Sídliště 1 – upevnění kolejnice pro kočárky před domem č. 22
• Lebedová – doplnění žluté nádoby posypovým materiálem

Přesun výplatních termínů důchodů

ČSSZ předala České poště přesuny výplatních termínů důchodů 
v roce 2022 vzhledem ke státním svátkům a ostatním svátkům.

Technické služby pracují pro Vás
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Rychlé zprávy

Bytový dům na adrese Truhlářská 22  
měl dlouhodobé problémy s vlhkostí.  
Na konci minulého roku stavebníci zá-
klady odkopali a odvedli od nich dešťové 
svody. Problém se tak podařilo trvale 
vyřešit.

Loni poničil padlý strom lávku, po které 
bylo možné přecházet potok na spodním 
okraji parku Údolní niva. Zastupitel Jozef 
Dvořák vyrobil novou lávku v dostateč-
né šířce, aby po ní mohla projet i menší 
technika.

Nová lávka  
z modřínu  
v Údolní nivě

Ještě na konci roku 2021 se povedlo vy-
budovat nové veřejné osvětlení v těptín-
ské ulici Tyrkysová. Technologie LED 
nabízí dobrý poměr mezi úsporností a 
svítivostí. Po zimní přestávce bude do-
končená plošná oprava celé komunikace. 

Lampy veřejného 
osvětlení v ulici 
Tyrkysová

Potřebujete PCR test?  
Udělejte si ho přímo v centru Kamenice

Od prosince stojí na parkovišti u obec-
ního úřadu laboratoř. „Trápilo mě, že téměř 
pět tisíc lidí, a samozřejmě i spousta dětí, 
musí jezdit na testy do Jesenice nebo Říčan,“ 

popisuje svoje motivy zastupitel Jiří To-
pinka, který novou laboratoř u nás vyjed-
nal. Ta měla totiž původně stát na Želivci. 
„Přesvědčil jsem jejího provozovatele, že 

centrum Kamenice je jistě lepší poloha než 
v poli naproti kompostárně,“ říká Topinka. 
Za symbolický pronájem od radnice je teď 
nová laboratoř nejen na daleko praktičtěj-
ším místě, ale má i dvojnásobnou kapacitu 
oproti Želivci. „Jsem rád, že naši obyvatelé 
už nemusí cestovat daleko a taky že se zde 
provádí citlivější výtěr z krku, nikoli nosu, 
což bylo zvlášť pro děti nepříjemné,“ kvituje 
Topinka.

Nová laboratoř na Ringhofferové je sou-
částí seznamu testovani.uzis.cz, kde si mů-
žete rezervovat termín. Doslova pár metrů 
ho mají všichni, kteří dostanou u lékaře nad 
obecním úřadem žádanku a také je snadno 
dostupné pro naše školáky. „Děti mají nárok 
na 5 bezplatných testů měsíčně, myslím si, 
že by bylo dobré jednou za čas protestovat 
celou školu, protože přesnost PCR a anti-
genních testů je zásadně jiná,“ upozorňuje 
zastupitel Topinka. Provozovatel laborato-
ře má smlouvu s radnicí do konce dubna. 
O tom, jestli bude v činnosti pokračovat 
i dál, rozhodne epidemiologická situace. 

Red

Odvodnění 
základů 
bytového domu
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Na přelomu ledna a února bude radnice 
schvalovat nový strategický plán. 
Vrcholí několik měsíců příprav, po nichž 
si zastupitelé definitivně odhlasují směr, 
kterým bude Kamenice pokračovat. 
Není to žádná maličkost. Územní 
plán, výstavba, podpora kulturních a 
sportovních akcí, to vše se ukrývá pod 
střechou strategického plánu a z něj 
vyplývá.

Naše strategie  
je nepodlehnout tlaku Prahy
Starosta Pavel Čermák o strategickém plánu 2022–2029

Pořádná strategie se nemůže omezovat 
na jedno či pár volebních období, ale sahá, 
co nejdále do představitelné budoucnosti. 
Je to obraz toho, jakou Kamenici bychom 
jednou chtěli mít. Její základními vlastnost-
mi by tak kromě inteligentní vize měla být i 
kontinuita napříč volebními obdobími, pro-
to se strategické plány schvalují na 6-7 let, 
aby je komunální politici sdíleli a navazovali 
na ně v rámci svého čtyřletého působení.

„Jen v rámci přípravy této nové strategie 
se ukázalo, kolik koncepčních materiálů se 
podařilo v jednotlivých oblastech vypraco-
vat. Už dávno neřídí naše směřování laické 
názory, ale například na dopravě spolupra-
cujeme s Českým vysokým učením tech-
nickým nebo máme demografické studie 

vývoje z Univerzity Karlovy,“ líčí starosta 
Pavel Čermák. Věří, že tyto moderní me-
tody výrazně zmenšují chybovost v pláno-
vání a vedení obce díky nim uvažuje daleko 
přesněji o potřebách Kamenice.

Nejvíc práce při tvorbě podkladů pro 
strategický plán leží na investičním odboru 
a odboru správy majetku. Na základě jejich 
informací se vyhodnocuje nejen minulé 
období, ale také se dá usoudit, co je reálné 
zvládnout v tom následujícím. „Strategický 
plán má velký přesah do budoucnosti, což 
zároveň znamená i přesah současných mož-
ností obecní kasy,“ upozorňuje Čermák. 
Typickým příkladem toho jsou chodníky, 
jejichž výslednou síť má vedení Kamenice 
narýsovanou, ale musí volit pořadí, v němž 
budou vznikat. „Žádné město na světě ne-
bude nikdy hotové, je to živý organismus, 
který se vyvíjí. Pokud bychom ale chtěli 
naráz zrealizovat tu podobu Kamenice, ja-
kou bychom měli rádi z dnešního pohledu, 
potřebovali bychom na to rozpočet 1,5 mi-
liardy. Náš roční rozpočet na investice bez 
dotací je ovšem 20 až 30 milionů, takže mu-
síme budovat postupně,“ konstatuje starosta.

Strategický plán se vyrovnává s otázkami 
dopravy a bezpečnosti, společenského živo-

ta, ale také s novým fenoménem, který za-
sáhl všechny obce v okolí Prahy. „Takzvaná 
suburbanizace je negativní jev vyplývající 
z blízkosti hlavního města. Zahušťování zá-
stavby a přetěžování komunikací zasáhlo 
celý prstenec kolem Prahy,“ říká starosta 
Čermák, zároveň upozorňuje, že Kamenice 
je malá na to, aby mohla tento problém 
řešit samostatně: „I kdybychom dali totální 
stopku na další výstavbu v Kamenici, po-
řád ležíme na frekventovaném tahu mezi 
Prahou a dalšími obcemi, ve kterých už 
tu výstavbu neovlivníme.“ Podle starosty 
je proto hlavní vybudovat takovou infra-
strukturu, abychom nebyli zaskočení vý-
vojem v Praze a Středočeském kraji. Právě 
s krajem se podařilo vyjednat opravu „staré 
Benešovské“, ze které se stala hlavní tepna 
pro všechny, kteří v našem směru pendlují 
mezi prací v Praze a bydlením na venkově.

Co se týče hustoty zástavby v Kamenici, 
upozorňuje Pavel Čermák, že základní rá-
mec pro ni vznikl územním plánem z roku 
2000 následně upraveném v roce 2005 a od 
té doby k žádnému zásadnímu rozšiřování 
zón pro bydlení nedochází. „Na rozdíl od 
některých okolních obcí nedáváme nové 
hektary do zástavby. Stavební boom, který 
lidé v posledních letech vnímají, nenastal 
uvolněním nových ploch, ale prudkým 
nárůstem cen nemovitostí, který motivuje 
dosavadní majitele, aby své pozemky, které 
byly už před mnoha lety stavební, přeci jen 
zhodnocovali.“

Ještě před 10 lety se Kamenice nacházela 
na konci suburbanizačního pásu kolem Pra-
hy. V roce 2022 se dá říct, že jsme již v jeho 
středu. Bydlení chtivé rodiny jsou ochotné 
hledat pozemky až u Sázavy, a přesto dál 
dojíždět za prací do Prahy. Například u Ře-
henic se chystá velký developerský projekt, 
po jehož dokončení zhoustne doprava i na 
našich silnicích. „Náš strategický plán se 
proto soustředí na to, aby nás co nejméně 
ovlivňovala tranzitní doprava, a aby nikdy 
nedošlo k tomu, že se naši lidé budou cítit 
jako ve slumu za městem.“

Stávající Strategický plán si můžete pro-
hlédnout na webu obce v sekci Strategické 
dokumenty, umístěné pod Dokumenty ke 
stažení. Nový plán naleznete po jeho schvá-
lení na stejném místě.           Red



7

Rozšířená čistírna  
je hotová a odzkoušená

Poprvé v dějinách Kamenice máme rezervu v čištění odpadních vod. 
„Dosud to bylo tak, že naše obec vždy musela dohánět rostoucí počet 
obyvatel, teď máme s odpadními vodami na dlouhá léta dopředu 
vystaráno,“ říká starosta Pavel Čermák.

Zkušební provoz ukázal, že stavba za 100 milionů  
funguje lépe, než se čekalo
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Možná si pamatujete náš fotoreport 
z listopadu roku 2020, v němž jsme doku-
mentovali odstřel obřích balvanů, na které 
stavebníci narazili během kopání základů 
pro novou dosazovací nádrž. 

Balvany teď zdobí park v Údolní nivě 
a tam, kde ještě nedávno byla obří blátivá 
jáma, se tyčí masivní betonový prstenec, 
díky kterému bude čistírna do budoucna 
schopná pokrýt potřeby až 7500 obyvatel.
Slavnostního otevření, k němuž došlo už 

v listopadu minulého roku, se zúčastnili 
všichni důležití aktéří stavby. Od ředitele 
a stavbyvedoucího Metrostavu, technické-
ho dozoru a provozního stavbyvedoucího 
po ředitelku Vodohospodářské společnosti 
Benešov, která vyhrála výběrové řízení na 
správu vodovodů a kanalizací u nás v Ka-
menici.

„Čistírnu jsme navrhli podle nejlepších 
standardů, které odpovídají zvětšující se 
velikosti naší obce. Nejde jen o znásobení 

kapacity, ale získali jsme i v současnosti 
nejúčinnější a nejekologičtější třístupňové 
čištění,“ hodnotí výsledek dvouletého sna-
žení Čermák. Díky si zaslouží projektanti, 
zhotovitelé i stavební dozor. „Podařilo se 
nejen dodržet termín, ale i rozpočet, což je 
u takto náročného a nákladného projektu 
obzvlášť cenné. Navíc první měsíce provozu 
ukazují, že nové zařízení čistí vodu ještě 
lépe, než se čekalo,“ uzavírá starosta Pavel 
Čermák.         Red
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Mažoretky: takový byl náš rok 2021
Trenérky Mažoretek Kamenice děkují 
všem mažoretkám, rodičům mažoretek, 
obci Kamenice, obci Jílové u Prahy a 
Kulturnímu centru Kamenice za podporu 
v roce 2021. Přejeme hezký nový 
rok 2022. Děkujeme, že jsme mohly 
soutěžit a reprezentovat obec. Sice to 
byla krátká sezóna, ale my už se těšíme 
na tu další. Trenérky Majka a Áňa
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Naši milí návštěvníci kulturních akcí, 
čeká nás částečná rekonstrukce 
prostorů KD. Začátkem února začnou 
stavební práce v knihovně a od dubna 
do října budeme muset uzavřít celý 
kulturní dům. Ještě se ale můžeme 
stihnout potkat na některé z událostí, 
které pro vás chystáme.

Zimní měsíce v kulturním domě  
před rekonstrukcí

 Možná jste také byli jedněmi z maji-
telů vstupenek na plánovaný předvánoční 
koncert Vlasty Redla. Vzhledem k one-
mocnění a karanténě v Tiché partě, kapele 
Vlasty Redla, jsme byli nuceni přesunout 
termín jejich koncertu na úterý 8. března 
od 19.30. Kdo ještě vstupenku nemá, může 
si ji zakoupit přes webticket nebo u nás 
v kanceláři.

Vzhledem k aktuálním vládním opatře-
ním nebudeme letos pořádat tradiční Kame-
nický ples, stejně tak byl zrušený plánovaný 
Myslivecký ples. 

Tolik k těm horším zprávám. Stále nám 
zbývá několik možností a kulturních akcí, 

které pro vás můžeme pořádat a na které 
bychom vás chtěli pozvat. 

Začneme promítáním dokumentárního 
filmu „Hon za utopií“ v úterý 18. led-
na v 19.30.  Srdečný, ale zároveň brutál-
ně upřímný film o pokusu jedné rodiny 
skutečně něco změnit ve stínu klimatické 

změny. Všechna promítání v rámci projektu 
„Promítej i Ty“ jsou u nás vždy zdarma. 

Chystáme pro vás také talk show Ivy 
Hüttnerové a Hanky Křížkové, které by 
do Kamenice měly přijet  v úterý 1. úno-
ra v 19.30. Iva Hüttnerová je výjimečná 
svými aktivitami. Je herečkou, malířkou, 
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Čeká nás stěhování a dočasné 
uzavření knihovny 
Dočasné uzavření 
knihovny
Začátkem února 2022 bude v Kulturním 
domě Kamenice zahájena rekonstrukce. 
Jako první se stavební úpravy budou týkat 
knihovny. Proto bude veřejná knihovna 
z důvodu stěhování od 17. 1. do 31. 1. 
2022 uzavřena. 
Všechny výpůjčky končící v tomto období 
budou automaticky prodlouženy. Knihy bude 
možné bez jakýchkoli sankcí (netýká se čte-
nářů s dlouhodobě nevrácenými výpůjčkami) 
vrátit v průběhu prvních 14 dnů obnoveného 
provozu knihovny.

Předpokládané 
obnovení provozu 

Provoz knihovny  
po 1. 4. 2022

moderátorkou, spisovatelkou a k tomu ještě 
manželkou, matkou a babičkou. Všechno ji 
to hrozně baví. Hana Křížková vztah k mu-
zice zdědila po rodičích. Tatínek dirigoval 
divadelní orchestr, hrál na různé hudební 
nástroje a maminka krásně zpívala a v mlá-
dí hrála ochotnické divadlo. V roce 2002 
debutovala ve filmu Andělská tvář. Zpívala 
v muzikálu Drákula. Krysař, americkém 
crazy muzikálu Jeptišky a mnoha dalších. 
Ovšem její srdeční záležitostí je stále swing, 
šanson a blues.

Pokud se těšíte na koncert, jistě vám 
udělá radost vystoupení české alternativní 
skupiny Jablkoň, který chystáme na 
úterý 22. února v 19.30. Mohli bychom 
jmenovat jen několik málo současných hu-
debních uskupení, které lze rozpoznat hned 
po několika prvních tónech. K těm nemno-
ha patří skupina Jablkoň. Její repertoár obsa-
huje od náročných hudebních ploch, inspi-
rovaných rockem, jazzem i minimalistickou 
a klasickou hudbou (připomeňme dlouho-
dobou spolupráci s houslovým virtuózem 
Jaroslavem Svěceným) až po komorní, vý-
razně melodické písně. K originalitě této 
kapely bezesporu přispívá nepřehlédnutelná 
osobnost textaře, skladatele, vynikajícího 
kytaristy a zpěváka Michala Němce, který 
Jablkoň vede již od roku 1977.

O týden později se v úterý 1. března 
od 19.30 můžete těšit na další promítání 
dokumentárního filmu. Tentokrát to bu-
de mrazivý a dech beroucí film „Ponor“ 
o potápěčce Kiki Bosch, která se v ledových 
hlubinách oceánu snaží najít cestu z bolest-
ného traumatu znásilnění.  

A prvním plánovaným koncertem po 
znovuotevření kulturního domu bude kon-
cert legendární skupiny Flamengo. Příští 
rok uplyne padesát let od vydání desky, kte-
rá se stala základním stavebním kamenem 
mnohé tuzemské rockové sbírky. Na kon-
cert k výročí alba Kuře v hodinkách, kte-
rému právem patří čestné místo v klenotnici 
naší rockové hudby, se můžete přijít podívat 
ve čtvrtek 13. října od 19.30 hodin. K sil-
nému odkazu Flamenga se hrdě hlásí letos 
zformovaná kapela Flamengo Reunion Se-
ssion, v jejíž sestavě jsou Pavel Fořt (kytara) 
a Vladimír „Guma“ Kulhánek (baskytara), 
kteří Kuře v hodinkách nahrávali. Oba jsou 
také spoluautory skladby Jenom láska ví 
kam. Dalšími členy jsou zkušení harcovníci 
Jan Holeček (zpěv, Hammond B3), Jiří „Ze-
lí“ Zelenka (bicí, vokál) a Vladimír „Boryš“ 
Secký (saxofon, příčná flétna).

Budeme se na vás těšit!

Tým KC Kamenice

Pokud bude vše probíhat podle plánu, pak od 
1. 2. do 31. 3. 2022 (změna termínu vyhraze-
na) bude provoz obnoven v 1. patře Kulturního 
domu („na balkoně“).
Provoz knihovny by měl v tomto období probí-
hat v běžné otevírací době. Do provizorních 
prostor se nevejde celý fond knihovny, proto 
jeho část nebude po dobu rekonstrukce k dis-
pozici, avšak pokusíme se zachovat maximální 
množství čtenářsky atraktivních knih k volné-

Kde a v jakém režimu bude knihovna fungovat 
od 1. 4. 2022 až do ukončení rekonstrukce, 
vás budeme včas informovat. Snažíme se najít 
takové řešení, které by nás nenutilo knihovnu 
na několik měsíců zcela uzavřít.
Je předpoklad, že v průběhu září 2022 se 
knihovna přestěhuje do nově zrekonstruo-
vaných prostor v přízemí, kde by měla od říj-
na 2022 fungovat ve společných prostorech 
s Kulturním centrem a v běžném provozu.
O všech změnách oproti plánu budete včas 
informováni na webových stránkách KC Ka-
menice, sekce knihovna, v kamenickém Zpra-
vodaji a ve vývěskách knihovny. Děkujeme za 
pochopení.

Dagmar Walachová, knihovnice

mu zapůjčení. Služby výměnného fondu 
a MVS (Meziknihovní výpůjční systém) poběží 
do dubna bez omezení.
Jsme si vědomi schodištěm ztíženého pří-
stupu do knihovny, a proto jsme pro méně 
mobilní čtenáře připravili možnost navrácení, 
popřípadě i zapůjčení knih prostřednictvím 
kanceláře KC Kamenice, jejíž provoz poběží 
v současných přízemních prostorách.
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• národní certifikát kvality Quality label
• evropský certifikát kvality European 

Quality label  
• a hlavně ocenění za nejlepší projekty 

eTwinning loňského roku v České repub-
lice: Národní cenu eTwinning 2021 

V kategorii 1. stupeň ZŠ ji získal projekt 
Around the world with eTwinning Fog, 
na kterém pracovali žáci loňské 5.A a 5.B 
společně s žáky ze Španělska, Slovinska, 
Litvy, Itálie a Turecka.

V kategorii 2. stupeň ZŠ obdržel Národ-
ní cenu eTwinning 2021 projekt Balance 
it out, na kterém pracovali žáci loňské 7.B 
s žáky z Itálie a Řecka. Gratulujeme!

ZŠ Kamenice

Díky pilné práci žáků, podpoře rodičů, 
kolegů a vedení školy, získaly dva 
loňské mezinárodní projekty Mgr. 
Lenky Hradecké eTwinning Around 
the world with eTwinning Fog and 
Balance it out hned několik ocenění:

Velký úspěch naší školy ZŠ Kamenice! 
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Milí čtenáři, Vánoce jsou už sice za námi, 
ale my, žáci ze speciální péče, si štědrých 
dárků z vydraženého obrazu, „Benátky“ 
(z června 2021) užíváme pořád více a více. 

Tak například v prosinci jsme nově ote-
vřeli krabici se slupovacími barvami a ozdo-
bili jsme si s nimi pro radost nejen okénka 
v našich domovech, ale i v našem malém 
kabinetě speciální péče (viz. fotografie). 
A stále velmi rádi využíváme i Albi knížky 
s Albi perem a další a další čísla oblíbeného 
časopisu Mateřídouška, který máme díky 
daru předplacený na dva roky a ve kterém 
si nejen čteme, ale i luštíme zábavné kvízy, 
křížovky, soutěžíme… A tak máme Vánoce 
vlastně po celý školní rok.

Ještě jednou, moc děkujeme a přejeme 
všem, hlavně hodně zdraví a štěstí. 

 
 R.U., 8.A + ostatní děti s paní 

učitelkou Dášou Ördögovou  
ze speciální péče ZŠ Kamenice

Užíváme si pomůcky a časopis z vydraženého obrazu

Žáci 8. a 9. tříd v neděli 28. 11. 2021 navštívili představení Sen čarovné noci v Národním divadle. Všichni se moc těšili. Karanténa ani testy nás nezastavily  
a představení jsme si užili.
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V měsíci prosinci nám začalo období zimy a napadl první 
sníh. Většinu času jsme proto trávili na školní zahradě 
a užívali si sněhové nadílky. Stavěli jsme sněhuláky, 
iglú, bobovali jsme a koulovali se. Také jsme se věnovali 
vánočním přípravám. Tvořili vánoční dárky, přání, vyprávěli si 
o vánočních tradicích, pekli cukroví a zpívali vánoční koledy.

Prosinec v mateřské škole

V pátek 3. 12. nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. Vzhledem 
k epidemiologické situaci jsme tentokrát nepřivítali děti z 9. tříd 
ZŠ Kamenice, ale Mikuláše, čerta a anděla ztvárnily samy paní uči-
telky. Děti byly statečné a za recitaci básniček obdržely mikulášskou 
nadílku. Další návštěvou byl zábavně naučný program s názvem 
Bezpečný pes. Děti se hravou formou naučily, jak se chovat ke 
psům, reagovat při kontaktu se zlým psem a umět si poradit.

K naladění vánoční atmosféry přispělo i vánoční fotografování, 
které v mateřské škole proběhlo dne 13. 12. V týdnu od 13. do 
17. 12. se na každé třídě uskutečnily vánoční besídky s nadíl-
kou. V rámci každé třídy jsme si udělali vánoční besídku plnou 
zábavných her, zpěvu vánočních koled, vánočního občerstvení 
a rozbalování vánočních dárků, které nám přinesl Ježíšek do škol-
ky. Vzhledem k tomu, že jsme na naši besídku nemohli z důvodu 
epidemiologické situace pozvat rodiče, snažili jsme se jim toho, co 
nejvíce zdokumentovat. Fotky a videa mohli poté rodiče shlédnout 
na našich facebookových stránkách.

Nyní vstupujeme do nového roku odpočatí po vánočních prázd-
ninách a těšíme se na další zimní radovánky a čas strávený s kama-
rády v mateřské škole.

Lucia Vaňková a Petra Tamele, učitelky MŠ Kamenice
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Klub seniorů při KC Kamenice

Vysvědčení v ZŠ Devětsil

Hlavním principem učení je to, že něco 
udělám, vyhodnotím efekt a případně to 
pozměním, aby to lépe fungovalo. Platí 
to pro učení se jazykům, sportovním do-
vednostem nebo hraní na hudební nástroj. 
Abych mohl dobře vyhodnotit, co dělám, 

potřebuji zpětnou vazbu. Vysvědčení je 
jednou ze základních zpětných vazeb ve 
vzdělávání. Platí, že pro budoucí schopnost 
samostatně se učit děti potřebují rozvíjet 
schopnost sebehodnocení. Potřebují se na-
učit poskytovat si sami dobrou a adekvátní 

zpětnou vazbu. Děti se tedy v Devětsilu na 
vysvědčení pečlivě připravují. Typicky tak 
v lednu nejen píší různé písemné testy, ale 
také třídí svá portfolia, vytváří myšlenkovou 
mapu svého pokroku a v neposlední řadě 
se zamýšlí nad prací učitelů v hodnotícím 
archu. Vyvrcholením všech těchto příprav 
je setkání nad pokrokem dítěte v daném 
pololetí. Setkání je tripartitní: účastní se 
ho dítě, jeho rodiče a pedagog. Výsledkem 
setkání je detailní vzájemná zpětná vazba 
a z toho pak vychází další směřování ve 
vzdělávání dítěte.

Vysvědčení tak není výsledkem učení, 
ale záznamem toho výsledku. V Devětsi-
lu používáme tzv. slovní hodnocení, které 
nám umožňuje kombinovat popis probrané 
látky, doporučení pro další rozvoj, ale také 
hodnotící škály. U každého z hlavních před-
mětů (ČJ, AJ, M) tak pedagogové hodnotí 
dítě na šesti škálách. Tři se vztahují k vý-
konu dítěte a tři k jeho motivaci, spoluprá-
ci a samostatnosti. Hodnocení klade vyšší 
nároky na pedagogy, ale oproti známko-
vání nebo prostému slovnímu hodnocení 
poskytuje mnohem podrobnější zpětnou 
vazbu. A zpětná vazby je základem učení.

Mnoho dobré zpětné vazby v novém 
roce!         František Zimmel, ředitel

Co jsme prožili v roce 2021:

• Mezinárodní soutěž La Manche suchou nohou a klubová 
fotografická soutěž, jejich následné vyhodnocení s předá-
ním cen v nivě pod školou 

• Báječné Tajemné toulky Prahou s paní Ivanou Tatkovou
• Tajemné toulky Prahou s průvodcem z řad seniorů Jirkou 

Vinklerem po Vyšehradě a Podolí
• Zájezd do historických dolů a města Příbrami
• Mnoho oslav kulatých výročí osobních i svatebních
• Návštěva letiště Točná s výkladem Ing. Pavla Valen-

ty a procházka Stezkou svobody k památníku padlých 
za II. světové války v Komořanech

• Dvoudenní zájezd na Moravu – s prohlídkou Brna, návště-

Naši milí senioři, rozloučili jsme se se starým rokem 
a přivítali jsme společně  rok nový. Rok 2022. Číslo dvě 
znamená polaritu. V polaritě se skrývá jednota, ale také 
My jsme – my všichni, lidstvo a směr, který bude hledat 
a kterým bude kráčet. Je dobré mít dobrou vizi, záleží 
na každém z nás, co zvolí. Do roku 2022 přejeme všem 
trvalé zdraví a pozitivní pravidla pro aktivní život, abychom si 
opět mohli plnit přání ze seznamu našeho plánu, který je již 
pro vás připravený. Všichni se těšíme na nové podněty. 
Vykročme vstříc lepší přítomnosti! 
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Nastupující generace 
zas nebude tak marná

Vánoce jsou pro nás všechny čas, kdy je 
vlastně všechno tak nějak fajn. Teď jsou za 
námi a nezbývá než poděkovat. Letos nazrál 
čas poděkovat veřejně.

Začalo to dopisem pro Ježíška dětí růz-
ného věku z ústavu zvaného Klokánek. Vy-

Přišlo do redakce

Za pravidelná sportovní klání v ping – pongu, cestování na 
kolech a pěší turistiku vděčíme manželům Vinklerovým, kteří 
se poctivě věnují přípravě, ale i zápisům do turistické kroniky. 
Letos jsme našlapali skvělých 693 kilometrů. Zdenko a Jirko, 
děkujeme! Sportu zdar a turistice zvlášť, kde pořád platí: 
„Ve zdravém těle zdravý duch!“

Za pravidelná setkání na petankovém hřišti děkujeme Mar-
cele Nápravníkové! Rády bychom také poděkovaly našim 
seniorům za přispění do finanční sbírky na adopci píšťaly Ais 
z rejstříku Copula major 8‘. Vybrali jsme celkem 3000,- Kč. 
Naše adoptovaná píšťala je součástí kompletní rekonstrukce 
varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách, postavené-
ho podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. 
Rekonstrukce varhan bude dokončena v roce 2023 firmou 
A. Q. Attentus Qualitatis.

V prosinci jsme rušily některé akce, na které jste se moc 
těšili. Nevadí! Jakmile to půjde, jdeme znovu do toho!! Trefně 
nazvané „Vánoční okénko“ v kulturním centru jsme slavnost-
ně vyzdobily a pojaly tak, abychom mohly každému osobně 
popřát a předat vánoční dárky. Praktický kalendář mapující 
fotografickými momentkami naše aktivity. Knihou autorů 
Mgr. Vlasty Hartvichové a Mgr. Jana Pišny „Kamenice v pro-
měnách času“ jsme chtěly potěšit všechny zájemce o historii 
Kamenice. A protože žijeme v moderní době, film uložený na 
USB a mapující 6 let činnost Klubu seniorů 55+aktivní, bude 
památkou pro všechny, kteří byli u toho. Věříme, že seniorům, 
co nemají počítač, pomohly s promítnutím jejich děti nebo 
vnoučata, a my se těšíme na vaše ohlasy. 
V měsíci lednu pro vás chystáme pár soutěží na pobavení se 
za poklidných dlouhých večerů, ale i na čerstvém vzduchu 
v krásné zimní přírodě Kamenicka. 

Více informací o připravovaných akcích na měsíc leden, 
o našich aktivitách i historii klubu se dozvíte na našich strán-
kách: www.kckamenice.cz nebo na nástěnce u KC Kame-
nice. V případě jakýchkoli dotazů, přihlášek na akce, volejte 
na známá čísla:

Kontakty na organizátorky Klubu seniorů 55+aktivní: 
Marie Hajdušková, tel. 733 222 369, 
hajduskovam@seznam.cz  
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938, 
marie.grafnetter@seznam.cz

vou vinného sklípku v Hustopečích i s cimbálovkou, Morav-
ského krasu a slavného kostela ve Křtinách 

• Bubnování v nivě pod školou s Petrem Šušorem
• Návštěva Podolské vodárny a Staré čističky odpadních vod 

v Bubenči
• Úžasnou přednášku našeho kamenického historika Jana 

Pišny 
• Pokračování besedy se záchranářem Janem Bradnou
• Divadlo na Fidlovačce 
• Vánoční okénko v kulturním centru 
• Túru kolem Kamenice 31. 12. 2021 ukončenou ohníčkem 

a rituálem za lepší rok 2022
Děkujeme všem za nezištnou pomoc s přípravami a s reali-
zací všech těchto akcí. Velké poděkování patří Janu Kuprovi, 
který nás autobusem bezpečně a spolehlivě přepravuje 
z místa na místo na našich cestách. Evě Králové děkujeme 
za výrobu filmů pro seniory.
Děkujeme do kulturního centra a zastupitelům obce za 
finanční částku, se kterou Klub seniorů z Kamenice může 
během roku hospodařit i v dalších letech. 

Zažili jsme nepočítaně akcí, které si připravujete 
sami:

Pravidelné zpívánky pod taktovkou kytaristů: Lenky Med-
řické, Luboše a Blanky Lerchových, Jirky Krechlera, Honzy 
Naidra, Františka Kadlece, Zdenka Mojžíška, manželů Křika-
vových a dalších, bez kterých by zpívánky nebyly to, co jsou. 
Všem muzikantům i zpěvákům děkujeme! Poděkování posí-
láme také k Partyzánovi, do Kostelce a na Valnovku za azyl 
a vlídné zacházení.

braly jsme mezi sebou trochu peněz a pak 
běhaly, sháněly, kupovaly, balily a dárky 
poslaly. Popravdě jsme toho dost probre-
čely. Přát si od Ježíška zubní kartáček… to 
bylo fakt moc.

Další rok jsme dostaly nápad oslovit 
všechny naše kolegyně a kolegy, nebýt na 
to až tak samy. Ti se začali pomalu přidávat. 
Dbaly jsme i na to, aby se každý rok při-

daly i naše děti. A v loňském roce dokonce 
přispěli i jejich spolužáci, např. studenti 
gymnázia Opatov. Toho si velmi vážíme 
a děkujeme. Ta nastupující generace zas 
nebude tak marná!

Takže, moc děkujeme našim kolegyním 
a kolegům zaměstnancům Strojmetalu, na-
šim dětem a jejich spolužákům. Děkujeme 
a velmi si vážíme pomoci našim kolegyním, 
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KONKURZ NA ŘEDITELE ŠKOLY 
Základní škola a mateřská škola Modletice hledá nového ředitele 
• Termín podání přihlášek nejpozději do: 19.11.2021 
• Předpokládaný termín konkurzu: 2.12.2021 
• Předpokládaný termín nástupu: 2.1.2022 
• Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené podle zákona č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů 
• Nejméně 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti (§ 

5 odst. 1 písm. b) zákona) 
• Znalost školské problematiky a s ní souvisejících právních předpisů 
• Organizační a řídící schopnosti 

 
Podrobné informace o konkurzu naleznete na www.modletice.cz nebo na tel. 
č.: 725 021 855, Obecní úřad Modletice, Modletice čp. 6, 251 01. 

Inzerce

Začínám si víc než kdy jindy uvědomo-
vat, že lidé v naší obci mají kvůli různým 
spolkům zkreslenou představu o nepře-
hlédnutelné dominantě, jakou STROJME-
TAL bezesporu je. Musíme si uvědomit, 
že STROJMETAL byl v Kamenici dávno 
předtím, než my všichni. Sama jsem se do 
Kamenice přistěhovala před 18 lety a dobře 
jsem si uvědomovala, že součástí naší obce 
je mimo krásné přírody, dobré občanské 
vybavenosti, infrastruktury i prosperující 
fabrika STROJMETAL.

Neustále se řeší změna územního roz-
hodnutí č. 6. O co popravdě jde? Nejde 
o žádnou novou výrobní halu, jak hlásají 
místní spolky. Jde pouze o zlegalizování 
vybudovaného parkoviště vedle kostela. Co 
tam bylo dříve? Žádný zámecký park, ale 
ruina jakési stavby pana Fagoneho. Kde 
byly spolky, když pan Fagone devastoval ne 
jenom zámek, ale i jeho přilehlé okolí? Pan 
Jelínek pozemky nakonec koupil a využil 
na parkoviště pro zaměstnance. A to velmi 
citlivě. Nové vedení STROJMETALU se 
snaží jen o to, co se panu Jelínkovi nepoda-
řilo. Zlegalizovat stavbu parkoviště.

Ať je mezi obcí a STROJMETALEM 
čistý stůl.

Pokud se domluva nepodaří, co nás ob-
čany čeká? Parkoviště bude za obrovské 
peníze odstraněno. Kostky budou vytrhá-
ny, odloženy na hromadě kdesi u zámku 
a zaměstnanci budou nuceni parkovat (cca 
80 aut denně) v nejbližším okolí, což může 
být kolem školy, na sídlišti, před nákupním 
centrem Billa, anebo před úřadem.

Park na vizualizaci spolku Tichá Ka-
menice nikdy nevznikne. Na „piknik“ by 
se stejně nikdo nedostavil. A proč? Je tady 
kolem nás spousta krásnějších míst!

Co takhle začít nebrat STROJMETAL 
jako nepřítele, ale jako dobrého souseda? 
Úspěšnou, ryze českou firmu s dceřinou 
společností v Německu (u většiny českých 
firem to bývá obráceně). Co se začít re-
spektovat a domluvit se. Vždyť nabízené 
využití daného parkoviště při sportovních 
kláních, společenských akcích, letním kině, 
nebo třeba při návštěvě kostela... tohle se 
přeci může hodit. A dobří sousedé si přece 
pomáhají...  Pavla Urbanová

Nekončící téma 
STROJMETAL

Nabízíme profesionální řešení instalace 
tepelných čerpadel a klimatizací od firem 
MIDEA, AUX, LG, HAIER i dalších.

Tepelná čerpadla i klimatizace jsou až  
5x úspornější než klasické elektrokotle 
nebo plyn.

Navrhneme Vám komplexní řešení 
odpovídající Vašim potřebám a zapadající  
do Vašeho stávajícího systému.

Nově rozjíždíme montáž fotovoltaických 
elektráren od firmy LG, které dokáží 
komunikovat s tepelnými čerpadly LG a na 
100% využít veškerou vyrobenou elektrickou 
energii aniž byste ji museli odprodávat 
distributorům elektřiny.

Veškeré naše produkty umožňují vzdálené 
řízení a dohled z mobilních zařízení i z druhé 
strany zeměkoule.
(aplikace pro iOS i Android)

AKCE
- klimatizace 2,5kw k instalovanému 
tepelnému čerpadlu zdarma
- za každou doporučenou realizaci cash 
back 5%

Podrobné informace získáte na telefonním 
čísle: 777 705 009 
nebo mailu: info@ac-klima.cz

které nám pomáhají peníze vybrat, dárky 
sehnat a zabalit. Všichni na sebe buďte hrdí, 
my si vážíme, že jste. Děkujeme.

Ženy z BD a MD
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Naše peníze rychle ztrácí hodnotu. 
V roce 2021 podle posledních údajů

stoupla míra in ace ze 3% na 7%!

si svou hodnotu uchovává, jeho hodnota 
ve srovnání s hodnotou peněz roste.

FYZICKÉ DRŽENÍ ZLATA
je tedy bezpečná a dlouhodobě výnosná

jarda_inz1.indd   1jarda_inz1.indd   1 13.12.2021   21:52:5013.12.2021   21:52:50

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

Lokalita Kamenice a okolí

Bc. Martina Odvárková
T +420 723 535 469
E martina.odvarkova@re-max.cz
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tel.: 736 659 492
www.kominictví - havran.cz

STAVBY KOMÍNŮ  

VLOŽKOVÁNÍ

ČIŠTĚNÍ

ROČNÍ KONTROLYtel.: 736 659 492



ROZŠIŘUJEME VÝROBU, ZAHAJUJEME NÁBOR

Nabízíme:
Stabilní práci v Kamenici u Prahy 
Poloautomatickou výrobu
Mzda 25 – 55 000 Kč / měsíc (dle pozice)

Možnost karierního růstu
Kvalitní zaškolení 
Směnný provoz 
Vlastní ubytovnu s Wi-fi a posilovnou

HLEDÁME MANUÁLNĚ ZRUČNÉ KOLEGY NA RŮZNÉ PRACOVNÍ POZICE VE VÝROBĚ

Zázemí úspěšné moderní společnosti 
Příjemné pracovní prostředí
Profesionální a přátelský kolektiv
Řada zaměstnaneckých benefitů, např.:

Dotované stravování, Kantýna
Svozová doprava z Benešova, Týnce nad 
Sázavou a okolí
Nadstandardní příplatky a odměny

Jsme česká výrobní firma s více jak 200 letou tradicí. Vyrábíme bezpečnostní podvozkové díly do automobilů 
luxusních značek s nejvyššími nároky na pevnost a životnost. K tomu využíváme hliníkové slitiny vlastního 
vývoje a maximální kvality. Tu garantujeme i u finálních výrobků díky pokročilým výrobním procesům, vysoké 
míře automatizace a nadstandardní výstupní kontrole. Investujeme do výzkumu, vývoje a soustavného 
vzdělávání svých zaměstnanců. Ti jsou pro nás mimořádně důležití, jsou motorem inovací a srdcem celé firmy. 

Patříme mezi lídry na mezinárodním trhu, máme stabilní zakázky, poloautomatickou 
výrobu, neustále modernizujeme náš provoz a NYNÍ ROZŠIŘUJEME NÁŠ TÝM. 

Adresa:
Strojmetal Aluminium Forging a.s.
Ringhofferova č. 66, Kamenice

Kontaktní údaje:
Tel.: 702 178 567
personalni@strojmetal.cz

Detaily k pozicím:
www.strojmetal.cz
www.facebook.com/strojmetal

Z A B I J AČK A  N A
V A L N O V C E  

1 5 . - 1 6 . 1 .  2 0 2 2  

R O Z V O Z  J Í D L A  Z D A R M A

V Í C E  I N F O  N A
W W W . H O T E L V A L N O V K A . C Z

O BĚD  S  S E B O U  D O MŮ  Č I  D O  P R Á C E ?
R Á D I  V Á M  D O V E Z E M E  J Í D L O  Z D A R M A .

 
W W W . H O T E L V A L N O V K A . C Z  

N E B O  T E L E F O N I C K Y  7 3 3  1 0 0  6 6 6 .
R O Z V O Z  Z D A R M A  N A D  2 0 0  KČ  A  D O  1 0  K M .

 

Z P R Á V Y  Z

H O T E L U

V A L N O V K A

OTEVŘENÉ LEKCE JÓGY A PILATESUOTEVŘENÉ LEKCE JÓGY A PILATESU

Cena: 150 korun
Katka Kubová – Indhee, 601 352 216
Cvičím ve Sporťáčku v Kamenici, www.sportacekkamenice.cz

pondělí 8:15 pilates úterý 18:30 jóga
středa 18:00 pilates středa 19:15 jóga
neděle 17:00 pilates neděle 18:30 jóga



Oaks Prague investuje nejen 
do golfového hřiště, ale také modernizuje 

polní a lesní cesty v okolí

V okolí Oaks Prague najdete 
kilometry stezek, které lze využít 
pro vycházky, běhání či pro jízdu 
na kole nebo na koni. Širší síť pěšin 
a cest nabízí pestrou paletu krátkých 
i delších tras, po nichž se může 
kdokoliv ze široké veřejnosti vydat, 

aniž by musel překročit hlavní silnice. 
Developer systematicky pracuje 
na zprůchodnění a zprůjezdnění 
těchto lesních a polních cest v okolí 
Nebřenic. Například letos se povedlo 
vysekat a pročistit průchod po žluté 
turistické značce v bezprostřední 

blízkosti pramene Botiče, která byla 
velmi zanedbaná, nebo provést 
propojení mezi cestou spojující 
Chomutovice a Křížkový Újezdec, 
kde byla vytvořena nová stezka skrz 
nově vysázený porost. Celkem jsou 
v současnosti schůdné či sjízdné 

PŘÍRODNÍ STEZKY V OKOLÍ NEBŘENIC



přibližně 4 km stezek, v příštím roce 
chce Arendon upravit a zprůchodnit 
dalších 5–7 km. A v následujících 
letech vybudovat zbrusu nové 
cyklostezky.

„Většina těchto stezek prochází 
po obecních cestách. Na jejich 
zprůchodnění intenzivně 
spolupracujeme s okolními obcemi. 

Bez jejich podpory by celá realizace 
nemohla proběhnout a rádi bychom 
jim proto poděkovali za spolupráci 
a součinnost. Chceme upozornit 
na jednu cestu, která vede skrz les 
a protíná golfové hřiště. V tomto 
místě přechodu, tedy mezi jamkou 
10 a 11, je však možné bezpečně projít 
golfovým hřištěm a přejít na druhou 
stranu cesty, která je dále napojena 

na systém lesních cest v okolí. Chtěli 
bychom také uvést na pravou míru 
informace, že golfové hřiště je určené 
pouze pro hráče a volný pohyb jiných 
osob je na něm zakázán. Pohyb se 
snažíme směřovat na cesty, které jsou 
pro pěší bezpečné,” popisuje Kateřina 
Poláková, Marketing & Sales Director 
společnosti Arendon.

Zámek v Nebřenicích byl 
postaven začátkem 19. století 
jako lovecký zámeček pro rodinu 
von Schüttelsberg. Desítky let 
tato památka chátrala a hrozila jí 
demolice. Zámek přešel do majetku 
společnosti Arendon a začala 
velmi náročná rekonstrukce celého 
objektu. Ten se dočkal ze dvou třetin 

nového podsklepení, osazení nových 
špaletových oken, nové střechy 
a fasády s ozdobnými prvky. Nyní 
developer intenzivně pracuje na 
renovaci interiéru. Samozřejmostí 
a součástí celého projektu je také 
rekultivace a modernizace dalších 
částí obce Nebřenice. V rámci 
projektu došlo například k přeložce 

komunikace III. třídy, která nyní 
odpovídá provozu. Dále došlo 
k vybudování nové technické 
infrastruktury, na kterou jsou napojeni 
i stávající obyvatelé Nebřenic. 
Začátkem příštího roku zahájí 
Arendon také výstavbu soukromé 
mateřské školy pro 40 dětí.

REKONSTRUKCE ZÁMEČKU, INFRASTRUKTURY 
A NOVÁ ŠKOLKA

Chcete pracovat na nejlepším

Připojte se k našemu týmu
PGA National Czech Republic na pozici

Golf Administration / Estate and Landscape 
Coordinator.

www.oaksprague.cz
Czech Republic's

Best Golf Course

Czech Republic's

Best Golf Course

Europe's

Best Golf Course



Za práci nedáváme jen pivo na dovolenou  
a na Vánoce, ale nabízíme taky:

•   Náborový příspěvek 20 000 Kč  
•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč (W1)  
     nebo 26 000 Kč (W2) 
•   K tomu příplatky a čtvrtletní 
     bonusy 10 %

•   5 týdnů dovolené

•   Dotované stravování + pitný režim  
     na pracovišti zdarma

•   Možnost ubytování na firemní  
     ubytovně přímo u pivovaru

•   Příspěvek na kulturu, sport,  
     dovolenou a zdravotní péči ve výši  
     10 000 Kč ročně

•   Příspěvek na penzijní/životní  
     připojištění ve výši 12 000 Kč ročně

•   Multisport kartu

•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017

Co v dnešní  
nejisté době? 
Práce v pivovaru! 
Kozel Olda hledá 
šikovné skladníky.
Umíš jezdit na VZV? 
Tak neváhej a staň se součástí 
našeho pivovaru. 
Nástup možný ihned!



606 026 898

16.1.2022

Brahms-Dvořák

13.2.2022

Mozart-Bach-Vaňhal

13.3.2022

Bach-Chopin-Smetana-Martinů

10.4.2022

Stravinskij-Martinů-Brahms

15.5.2022

Rak-Ravel-Grieg-Sommer

 

Beethoven-Dvořák

Vstupné 450,-Kč (koncerty 10.4. 550,-Kč, 13.3. 350,-Kč) děti 150,-Kč

Abonentní vstupenka pro 2 os. se slevou 20% 4320,- Kč + 2x vstup do zámeckého parku

Ing. Ota Hlídek




