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Vážení čtenáři kamenického 
Zpravodaje,

jmenuji se Jana Novodvorská 
a byla jsem vybrána výběrovým říze-
ním do pozice šéfredaktorky tohoto 
Zpravodaje. 

Rozhodnutí členů komise mi udě-
lalo velkou radost, protože mi tak 
umožnili věnovat se práci, která mě 
baví a kterou dělám ráda. 

Zdejší kraj miluji a je pro mne potěšením sbírat a předávat  
informace s ním spojené vám, čtenářům.

Právě držíte v  ruce prázdninové dvojčíslo, které jsem se  
snažila pojmout prázdninově, obrázkově a čtivě.

Věřím, že si každý najde na následujících stránkách něco,  
co ho zaujme a potěší. 

Červen již tradičně patří dětem. Začátkem měsíce je to dět-
ský den a zároveň v červnu končí školní rok a s ním spojený od-
chod na prázdniny a slavnostní školní akademie. Z obou udá-
lostí, jak z  dětského dne, tak také ze školní akademie, vám 
přinášíme malé obrazové zpravodajství.

Neopomněli jsme ani „Kamenické obecní hry“ a zdařilou od-
polední akci „Po stopách koní“.

Přesto nechybí aktuální informace z Obce. To je samozřejmě 
prvořadým úkolem tohoto periodika – zprostředkovávat obča-
nům Kamenice informace ze všech oblastí.

Novinkou Zpravodaje z Kamenice je vložený letáček „Infor-
mace do kabelky“ s vybranými informacemi z obecního úřadu 
i kultury. Věřím, že se vám tato forma bude líbit, protože umož-
ňuje mít aktuální informace stále na dosah.

Přeji všem krásné letní dny a příjemné počtení.     
                   Jana Novodvorská, 

    šéfredaktorka

● V plném proudu je oprava ka-
nalizace v Sídlišti II, v Sídlišti I je ho-
tovo a probíhají dokončovací práce.

● Obecní úřad se postupně za-
haluje do lešení – zde budou vymě-
něna všechna stará okna, zateple-
ny veškeré stěny a střecha dostane 
nový plášť.

● Rekonstrukcí prošly oba můst-
ky u Křísovského rybníka mezi Šti-

řínem a Struhařovem. Zde byl obnoven i bezpečnostní přeliv 
a bylo zpevněno koryto.

● Práce probíhají i na propustcích ve Všedobrovicích, kde se 
rovněž napravují škody napáchané povodněmi 2013.

● O prázdninách bude vymalována celá škola a tak v září na-
stoupí žáci do čistých tříd a chodeb.

● Stále jsou patrny práce v korunách stromů, kdy docházelo 
k bezpečnostním řezům v lipových alejích.

● Oranžový přechod v Olešovicích bude doplněn o nástupní 
ostrůvky a novou zebru na místě, které bude pro chodce mno-
hem lepší.

● V ulici Tichá se v Těptíně prokousává skálou kanalizace, 
vodovod a plynovod. 

● Připravuje se také stavba bezpečnostního přelivu z našeho 
největšího rybníka ve Štiříně, současně s tím by měl být opraven 
i můstek u nátoku do Štiřínského rybníka.

● Koncem léta pak proběhne rekonstrukce povrchu v ulici 
Lotosová.

● Úkolem letošní stavební sezony je i vybudování opěrné zdi 
v lese cestou na Ládeves, zde se však zatím stále zápasí s admi-
nistrativou spojenou s poskytnutím dotace.

Souběh staveb s sebou přináší mnoho menších i větších úko-
lů k  řešení a ne vždy se daří vše realizovat podle původních 
předpokladů. Proto je v Kamenici léto pracovní a horké a to bez 
ohledu na počasí.  

 Pavel čermák, starosta

Líná letní pohoda? 
V Kamenici určitě ne.

Tak jak máte mnozí možnost sledovat, někdy až příliš 
zblízka, v Kamenici se staví a to na mnoha  

místech najednou.

Pár slov úvodem 
prázdninového dvojčísla

PODěKOVání

Vážení čtenáři, 
jak je na  první pohled patrné, Zpravodaj z  Kamenice se začal měnit.  

Už v minulosti byly patrné kvalitativní změny. Od barevné obálky až po ce-
lobarevný časopis. V těchto pozitivních změnách dále pokračujeme. Dobrou 
duší a hnacím motorem zpravodaje byla až doposud Mgr. Lucie Moučková, 
které tímto děkuji za ohromné množství odvedené práce, za energii, kterou 
do přípravy každého čísla dala, za osobní nasazení, které předvedla při sna-
ze dodržet termín každé uzávěrky. Chtěl bych jí poděkovat i za její příspěvky, 
za zavedení rubriky o kamenických podnikatelích a za rozhovory se zajíma-
vými osobnostmi, které žijí okolo nás. Období, kdy Lucie časopis vedla, bylo 
období cesty k větší profesionalizaci veškerých agend s vydáváním spoje-
ných. A právě díky Lucii jsme na této cestě urazili veliký kus kupředu. Věřím, 
že Lucie bude i nadále čas od času komentovat život v Kamenici na strán-
kách Zpravodaje. Děkuji.  Pavel čermák, starosta
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Ze schůze Rady obce Kamenice dne 19. května 2015
Rada obce schválila:
pronájem sloupů veřejného osvětlení č. 347 a  č. 540 k  umístě-
ní 3 kusů reklamních tabulí o  rozměru 67 x 90 cm od  1. 7. 2015 
do 31. 12. 2016 společnosti Confidence Media, s.r.o., Praha 1. Záro-
veň bude ukončena nájemní smlouva se společností Riding Board  
k 30. 6. 2015.

● uzavření dodatku č. 2  ke smlouvě se společností Stavby COM-
PLET Technologic s.r.o. na akci „Snížení energetické náročnosti bu-
dovy OÚ Kamenice“, kterým se určí kontaktní osoby obou smluv-
ních stran ve věcech technických, smluvních a koordinátor BOZP, 
takto:

osoba oprávněná ve  věcech technických za  objednatele:  
Ing. Filip Šrail, Rafpro s.r.o; osoba oprávněná ve věcech technic-
kých za dodavatele: Martin Unucka

koordinátor BOZP: Ing. Martin Volf, NV Engineering s.r.o. Tech-
nický dozor se musí zahrnout do rozpočtu obce.

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě se společností Stavby COM-
PLET Technologic s.r.o. na akci „Snížení energetické náročnosti bu-
dovy OÚ Kamenice“, kterým se smluvně upraví článek III. Čas plně-
ní díla, a to v souvislosti se souhlasem SFŽP o prodloužení ukončení 
realizace projektu takto:

Ukončení realizace díla: 11/2015
Lhůta pro předání a převzetí díla: 11/2015.
žádost jednatele Českého svazu chovatelů, základní organizace 

Kamenice A. CH., Sulice – Želivec Kamenice s umístěním sídla orga-
nizace na adrese Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice s účinnos-
tí od 1. 6. 2015. 

● vydala souhlasné stanovisko MUDr. Sabině Somrové s umístě-
ním sídla nově vzniklé společnosti Quaero s.r.o. na adrese Ringhof-
ferovo náměstí 434, Kamenice.

● vydala souhlasné stanovisko MUDr. Michaele Wichové s umís-
těním sídla nově vzniklé společnosti MERCANTON IMPEX spol.  
s r. o. na adrese Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice. 

● nabídku společnosti AMISK HESCOM, s.r.o., Praha 2, IČO: 
28371801 na zpracování studie proveditelnosti přístavby ZŠ Kame-
nice za cenu 25.000 Kč + DPH. Radní stanovili termín provedení 
studie do 31.5.2015.

● směrnici č. 3/2015 pro poskytování příspěvku na stravování 
zaměstnanců

● směrnici č. 4/2015 pro přidělování obecních bytů s účinnos-
tí od 1.6.2015.

● směrnici č. 5/2015- Domovní řád „Pravidla pro užívání a udržo-
vání bytů a společných částí domu“ s účinností od 1. 6. 2015.

Rada obce neschválila:
● žádost T. H., Praha 2 o umístění reklamní tabule o velikosti 

1,5 x 0,5 metru na pozemku parc.č. 624/52 v k.ú. Těptín před OC  
Kamenice.

Rada obce doporučila:
● zastupitelům neschválit (nevyvěšovat záměr prodeje) prodej 

pozemků parc.č. 766/11 a 773/3 v k.ú. Těptín.
● zastupitelům schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu „Kamenice – doplnění kanalizace v ulici K Dubu“ mezi Obcí 
Kamenice a ČR – Státní pozemkový úřad. Předmětem smlouvy bude 
sjednání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zříze-
ní a vymezení věcného břemene osobní služebnosti – zřízení umís-
tění a provozování kanalizace.

Rada obce schválila:
● Rada obce Kamenice v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 

písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, s přihlédnutím k § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění jmenuje Ing. Danu Boxanovou do funkce vedou-
cí Odboru správy majetku Obecního úřadu Kamenice s účinností 
od 1. 6. 2015. 

Ze schůze Rady obce Kamenice dne 27. května 2015
Rada obce Kamenice stanovuje oddělení  
odboru správy majetku takto:

● Oddělení investiční.

● Oddělení silničního správního úřadu.

● Oddělení technických služeb.

● Oddělení životního prostředí.

Ze schůze Rady obce Kamenice dne 2. června 2015
Rada obce projednala:

● předloženou projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
na přechod Benešovská ulice, komunikace II/603, koordinační si-
tuaci stavby, rozpočet a vyjádření Policie ČR. Radní odložili schva-
lování na další jednání, tato akce není zahrnuta v rozpočtu pro rok 
2015. Projekt byl zpracován v souladu s platnými předpisy a tech-
nickými normami i s ohledem na tělesně postižené spoluobčany.

Rada obce vzala na vědomí:
● zjišťování průběhu hranic pozemků (mapování) v k.ú. Štiřín 

pracovníky Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj – odboru ob-
novy katastrálního operátu. Rada doporučí zastupitelům ke schvá-
lení narovnání hranic mezi katastrálními územími Štiřín, Ládví 
a Sulice. 

● vypovězení dohody ze strany Kompostárny Želivec na čtrnác-
tidenní svoz zahradního odpadu z jednotlivých osad obce Kameni-
ce. Do kontejnerů byl stále častěji ukládán i směsný odpad a sta-
vební suť; 

● informaci starosty o  návrhu nových stanov Dobrovolného 
svazku obcí Ladův kraj. Obec přispívá podle počtu obyvatel. Obce 
Ladova kraje se dohodly, že se budou podílet na koordinaci příprav 
tras cyklostezek.

● uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem DELTA REAL s.r.o., 
Praha 5, IČO 48113212 na realizaci úprav interiéru za nabídkovou 
cenu 89.444,– Kč včetně DPH.

● uzavření smlouvy s firmou Garnets Consulting, a.s. na admi-
nistraci dotačního projektu „Oprava poškozené kanalizace po živel-
ní události 2013“ – Oprava splaškové kanalizační sítě v lokalitách  
Sídliště I a Sídliště II za nabídkovou cenu 40 tisíc Kč bez DPH.

Rada obce schválila:
● smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-

ne – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Ka-
menice a RWE Distribuční služby, s.r.o. Věcné břemeno se zřizuje 
k pozemku parc.č. 364/7 a 369/9 ostatní plocha, ostatní komunika-
ce v kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice. 

● smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí 
Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje k po-
zemku parc.č. 78/9 (2/15 vl. Obec Kamenice) a 845/2 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce 
Kamenice. 

● uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (č. smlou-
vy 14188306) v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi 
SFŽP a Obcí Kamenice. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek 
pro poskytnutí dotace ve výši 53.248,50 Kč na akci „Projekt rekon-
strukce parčíku ve Štiříně“. 

● souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dřevní hmotu s L.Č., 
Kamenice.

● jmenuje dalším členem stavební komise Ing. Václava Valína.
● jmenuje komisi pro otevírání obálek a  hodnotící komise 

pro výběrové řízení na zhotovitele 2. etapy povodňových škod 
ve složení Ing. Pavel Čermák, Adam Jedlička, Ing. Tomáš Mojžíšek, 
Ing. Václav Valín, Ing. Miroslav Souček. Náhradníci: Ing. Tomáš  
Veselý, Ing.  Dana Boxanová, Romana Spolková, Luboš Žáček,  
Ing. Petr Valášek. 

● jmenuje komisi pro otevírání obálek a  hodnotící komise 
pro výběrové řízení na provedení výmalby interiéru ZŠ Kameni-
ce ve složení Adam Jedlička, Ing. Dana Boxanová, Romana Spol-
ková, náhradníci Ing.  Pavel Čermák, Mgr.  Hana Kudrnáčová,  
Luboš Žáček.

● vyvěšení záměru pronájmu bytu v majetku obce na adrese 
Truhlářská 855, Těptín. 

● uzavření nájemní smlouvy mezi SK Kamenice a Obcí Kameni-
ce za cenu 1 Kč/ročně a pověřuje místostarostu Ing. Petra Valáška 
dopracováním podmínek nájemní smlouvy. Smlouva bude uzavře-
na na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou.

Rada obce neschválila:
● žádost společnosti NetPro Trading, v.o.s. o pronájem části po-

zemku parc.č. 624/52 o ploše 3,6 m² pro prodej točené zmrzliny před 
OC Kamenice.

Informativní zápisy pořízené s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Jana Havlíčková, tajemnice OÚ Kamenice

V červnu započala rekonstrukce, na kterou  
získala obec Kamenice dotaci

V červnu 2015 započaly stavební práce na rekonstrukci kulturního domu, restaurace a obecního úřadu. 
Předpokládané datum dokončení rekonstrukce je říjen 2015.

Jedná se o rekonstrukci poměrně velkého rozsahu.
Rekonstruovat se bude střecha, dojde k zateplení celé budovy 
a také se vymění zbývající okna restaurace a obecního úřadu.
Součástí rekonstrukce je zázemí staveniště, které  bude uloženo 
na travnaté ploše vedle a za obecním úřadem, což povede 
k dočasnému diskomfortu.
Bohužel, vzhledem ke stavebním pracím, bude také omezen  
provoz lékařských ordinací, restaurace i obecního úřadu.
Aktuální informace o omezení provozu budou vždy zveřejněny 
na úředních deskách a na vývěsce u Billy.

 Obecní úřad Kamenice 
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Z jednání Zastupitelstva obce Kamenice dne 14. května 2015
1. Zastupitelstvo obce Kamenice vzalo na vědomí zprávu sta-

rosty o investičních akcích a dotacích:
V termínu od 1. 3. 2015 do 30. 4. 2015 obec Kamenice obdržela ak-
ceptaci těchto dotací:
Ministerstvo pro místní rozvoj:

a) Oprava koryta a bezpečnostního přelivu Štiřínského rybníka 
v obci Kamenice 

Výše investice:  1.741.575,17 Kč
Výše dotace: 1.567.417,– Kč
b) Oprava můstku nad přítokem do Štiřínského rybníka v obci 

Kamenice
Výše investice:  1.350.627,17 Kč
Výše dotace:  1.215.564,– Kč
c) Rekonstrukce ulice Lotosová po přívalovém dešti
Výše investice: 1.695.115,– Kč
Výše dotace:  1.525.603,– Kč

Státní fond dopravní infrastruktury:
Chodník Všedobrovice – Štiřín, 1.etapa část „B“
Výše investice:  5.155.151.17 Kč
Výše dotace:  3.968.000,– Kč 
(tj. 85 % uznatelných nákladů)

Byly podány žádosti o tyto dotace:
Středočeský kraj:

a) Výstavba chodníku v ulici Jednosměrná
Výše investice:  4.459.710,– Kč
Výše požadované dotace: 4.013.739,– Kč
b) Výstroj a výzbroj – obnova a rozšíření akceschopnosti (Sbor 

dobrovolných hasičů Těptín)
Výše investice:  220.000,– Kč
Výše požadované dotace: 200.000, Kč

Operační program životního prostředí:
Obci Kamenice byla udělena korekce 5% částky dotace. Obec Ka-

menice podala námitku proti udělení korekce, ale ta byla potvrzena. 

Rada obce Kamenice svým usnesením č. 10 ze dne 23. 4. 2015 schvá-
lila pokračování akce i s udělenou korekcí.

Výše investice (rozpočet):  16.804.307,–  Kč
Výše investice (VŘ):  11.075.855,16  Kč 
Výše dotace:  7.080.844,50 Kč
Výše korekce:      354.042,26 Kč
2. Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo účetní závěrku obce 

Kamenice sestavenou k 31. 12. 2014.
a) Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo celoroční hospodaře-

ní obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku 
hospodaření obce za rok 2014 „bez výhrad“. 

b) Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo dotaci pro Sportovní 
klub Kamenice pro rok 2015 v celkové výši 165.000 Kč. Poskytova-
tel dotace Obec Kamenice uzavře s žadatelem Sportovní klub Ka-
menice veřejnoprávní smlouvu na činnost a akci Kamenické obec-
ní hry 2015. 

c) Zastupitelstvo obce Kamenice vzalo na vědomí aktuální se-
znam členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – 
Těptín k 15. 5. 2015.

d) Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo bezúplatný převod 
pozemku parc. č. 63/18 v katastrálním území Těptín ve vlastnictví 
České republiky do majetku obce Kamenice. 

e) Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje prodej části pozem-
ku díl „a“ a díl „b“ (podél plotu) parc. č. 855/4, v katastrálním úze-
mí Těptín manželům P. a P. P., Praha 10 za cenu 450 Kč/m2. Manželé 
P. zajistí na své náklady vyhotovení geometrického plánu a násled-
ně uhradí správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru  
nemovitostí.

f) Zastupitelstvo obce Kamenice odložilo rozhodnutí o prodeji 
části obecního pozemku parc.č. 646/17 v kat. území Těptín společ-
nosti RWE Gasnet, s.r.o., kterou zastupuje EKOPLAN, s.r.o. Staros-
ta je pověřen jednáním se žadatelem – společností EKOPLAN s.r.o., 
Pěčín 147, 517 57 Pěčín o nájmu pozemku. 

Vážení rodiče, 
na podzim 2015 plánujeme na zámku Štiřín další vítání občán-

ků. Těšíme se, že budeme moci do Obce Kamenice přivítat všechny 
nově narozené občánky. 

Žádáme Vás proto, budete-li mít zá-
jem zúčastnit se s vaším děťátkem to-
hoto slavnostního obřadu, abyste se 
hlásili na Obecním úřadu Kamenice. 

Z důvodu nutnosti dodržování zá-
kona na ochranu osobních údajů ne-
můžeme, bohužel, obesílat zákonné zá-
stupce dítěte.

Abychom Vás mohli zařadit do se-
znamu na  slavnostní obřad, žádáme 
vás o vyplnění jednoduchého formulá-
ře. Vyplněný formulář zašlete, prosím,  

na e-mailovou adresu: podatelna@obeckamenice.cz. Formulář je sa-
mozřejmě možné odevzdat také osobně na podatelně, popřípadě 
zaslat Českou poštou. 

Pro účely evidence budeme od vás požadovat tyto údaje: 
jméno a datum narození dítěte, vztah k dítěti, kontaktní tele-

fon a adresu, na kterou vám před konáním slavnostního obřadu  
pozvánku zašleme. 

Přihlášku k vítání občánků naleznete na www.obeckamenice.cz –  
v sekci obecní úřad, formuláře ke stažení.            
 Jana Havlíčková, tajemnice

V pořadí již třetí „Vítání občánků“

Vážení kameničtí občané,

děkujeme za Vaši pomoc s tříděním elektroodpadu! 
V roce 2014 se v Kamenici odevzdalo k druhotnému zpracování:
358 televizí, 134 monitorů, přes 6.000 kg drobných 
elektrospotřebičů. 
Druhotným zpracováním se snižuje energetická a surovinová 
náročnost na výrobu nového výrobku, což má přímý dopad 
na kvalitu životního prostředí. 
Tyto výsledky jsou jistě velkou motivací pro zodpovědný 
přístup ke třídění i v budoucnu.  Obecní úřad Kamenice 

Díky svědomitému třídění elektroodpadu kamenickými občany obdržel Obecní úřad Kamenice „Certifikát 
enviromentálního vyúčtování“. Ušetřilo se takové množství vody, jaké by se spotřebovalo na 12 746 sprchování 
a takové množství ropy, na kterou by běžný osobní automobil ujel 175.483 km.

Zaměstnanci úřadu zamířili po roce opět do přírody
Zaměstnanci Obecního úřadu Kamenice 

v čele se starostou Pavlem Čermákem a mís-
tostarostou Petrem Valáškem se sešli v pátek  
29. května v  7.00 hodin ráno, ve  sportov-
ním oblečení s batohy na zádech na autobu-
sové zastávce. Cílem našeho letošního vý-
letu bylo zdolání úseku Posázavské stezky 

z Kamenného přívozu do Pikovic. Byli jsme 
vybaveni jednotnou svačinkou z  Beney, 
dostatkem tekutin a především dobrou ná-
ladou. Počasí nám přálo. Prošli jsme si nej-
atraktivnější několikakilometrový úsek po-
dél řeky Sázavy s  výhledem na  Žampach, 
pokochali jsme se pohledem z Raisovy a Kli-

mentovy vyhlídky. V restauraci U Dolejších 
v Pikovicích jsme dobře poobědvali a vydali 
se do kopce na autobus do Davle. Výlet spl-
nil naše očekávání, prošli jsme se malebnou 
přírodou a především jsme se poznali zase 
o trochu více.

 Jana Havlíčková, tajemnice

PŘÍŠTÍ TERMÍN PRÁVNÍ PORADNY  
JE 12. SRPNA 2015.
V červenci nebude  
zajišťována služba  
pro občany: 
PRÁVNÍ  
PORADENSTVÍ.

Příští termín je naplánován 
na středu 12. srpna 2015 
od 14.00 do 16.00 hodin 
a následně každou  
lichou středu.

nAŠI JUBILAnTI

PODěKOVání OBčAnůM

Všem kamenickým občanům, kteří 
oslaví v letních měsících významná 

životní jubilea 

gRATuLujEME A PŘEjEME 
HODNĚ ZDRAVí.

OBECní úřAD KAMEnICE

INFORMACE Z OBCE KAMENICE INFORMACE Z OBCE KAMENICE

PRáVní PORADEnSTVí PRO OBčAnyDůLEžITé OZnáMEní MAJITELůM nEMOVITOSTí V K.ú. ŠTIřín

Obnova katastrálního operátu v in-
travilánu k.ú. Štiřín, v části, kde 
v roce 2013 neproběhla obnova.

Počínaje 15. 6. 2015, probíhá v  naší 
obci obnova katastrálního operátu. Zna-
mená to zpřesnění katastrální mapy a to 
do digitální podoby. Každý vlastník ob-
drží od  katastrálního úřadu pozvánku  
se stanovením termínu šetření. Před 
tímto termínem je třeba dohodnout  
se se všemi sousedy na skutečné hrani-

ci pozemků. V případě nedohody bude 
hranice pozemku vyznačena v digitální 
katastrální mapě jako sporná. Důsled-
kem sporné hranice v katastru nemovi-
tostí jsou možné komplikace při užívání 
a převodech vlastnictví těchto pozemků. 
Pracovníci katastrálního úřadu při zjiš-
ťování stavu hranic pozemků mají ze zá-
kona oprávnění pro vstup na váš poze-
mek. 

 Pavel čermák, starosta obce Kamenice
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Nové webové stránky jsou umístěny  
na tradiční adrese: www.obeckamenice.cz. 
V současné době jsou naplněny obsahem, který bude v následující 
době průběžně doplňován.
Na nových webových stránkách naleznete dvě vstupní sekce:

První obsahuje například: 
● Formuláře ke stažení, 
● Provozní dobu úřadu a veškeré kontakty, 
● Orgány úřadu, 
● Úřední desku, 
● Územní plán, 
● Podatelnu, 
● atd.

Druhá sekce mapuje život v obci, představuje Kamenici, služby 
v ní, sport, kulturu, organizace a spolky. Naleznete zde také Zpravo-
daj z Kamenice a samozřejmě aktuality.
Věříme, že se Vám nové, přehlednější stránky budou líbit. 
V případě, že zjistíte nepřesnost či chybu, žádáme vás o  zaslání  
zjištěného nedostatku na e-mail:  podatelna@obeckamenice.cz. 
Děkujeme.               Obecní úřad Kamenice

Obec Kamenice spustila nové oficiální webové stránky
Jistě si většina z vás všimla, že byly spuštěny nové webové stránky. Jejich cílem je zajistit návštěvníkům snadnou 

a intuitivní orientaci na stránkách a dostupnost důležitých aktuálních informací z obecního úřadu i ze života 
Kamenicka. Cílem těchto stránek je zprostředkování aktuálních a plnohodnotných informací občanům.

Dostatek pitné vody bereme jako samozřejmost…
Pani inženýrka Jana Vondroušková, z Vodohospodářské společnosti Benešov ve spolupráci s Oú Kamenice  

připravila sérii článků, ve kterých nám přiblíží vodohospodářskou infrastrukturu na Kamenicku.  
na článečky se můžeme těšit vždy jednou za čtvrtletí. Dnes začínáme prvním ze série článků,  

který nám prozradí, kde se naše pitná voda bere a jak k nám putuje.

Pro většinu obyvatel Kamenicka je každodenní samozřejmostí 
dostatek pitné vody a odvedení odpadních vod z domácnosti. Té-
měř 100% obyvatel obce Kamenice je napojeno na veřejnou vodo-
vodní síť a přes 85% obyvatel na veřejnou kanalizační síť. Otočením 
kohoutku k Vám přichází pitná voda, která urazila dlouhou cestu  
až z vodní nádrže Švihov a podobně odpadní vody z Vaší domác-
nosti zase čeká poměrně složitá cesta k jejímu vyčištění. Z toho-
to důvodu připravila Vodohospodářská společnost Benešov jako 
provozovatel vodovodu a kanalizace v Kamenici a okolních obcích, 
ve spolupráci s OÚ Kamenice, seriál článků o vodohospodářské in-
frastruktuře. Po úvodní informaci, odkud pitná voda do obce při-
téká, Vám přiblížíme složitý systém celého Vodovodu Kamenicko 
včetně potřebných stavebních objektů. Poté budeme věnovat po-
zornost stokové síti, čerpacím stanicím a čistírnám odpadních vod. 

Zdrojem vody pro skupinový vodovod, který zásobuje pitnou vo-
dou nejen všechny části obce Kamenice, ale také obec Sulice, Kos-
telec u Křížků a Křížkový Újezdec, je štolový přivaděč, kterým je 
přiváděna voda ze Želivské přehrady do Prahy. V Brtnici je vybu-
dováno odběrné místo, kde je voda ze štolového přivaděče čerpá-
na do vodojemu Mandava a vodojemu Vlková. Další odběrné místo 
v Horních Jirčanech slouží k zásobování lokality Sulice – Hlubočin-
ka, kterou nově provozujeme od 1. 1. 2015. 

Celá lokalita je vzhledem k rozsahu území a výškovému převýše-
ní rozdělena do několika tlakových pásem. Optimální tlak v síti je 
zajišťován redukčními šachtami. K měření spotřeby vody v jednot-
livých obcích slouží vodoměrné šachty. 

Vysokou kvalitu pitné vody dodávané od společnosti Želivská 
provozní s.r.o. předurčuje Úpravna vody Želivka, která byla uvedena 
do provozu v roce 1972. Voda je do úpravny vody dodávána z vodá-
renské nádrže Švihov, která má objem 266,5 mil. m3 vody. Svým vý-
konem 3 m3/s pitné vody se řadí k největším úpravnám vody v Ev-
ropě a je největší úpravnou vody v České republice. Doprava pitné 
vody do Prahy je realizována štolovým přivaděčem o délce 51,97 km 
a kromě Prahy zásobuje úpravna pitnou vodou i oblasti Středočes-
kého kraje a kraje Vysočina.

Kvalita distribuované vody v lokalitě Kamenicko je pravidelně 
kontrolována v akreditované laboratoři Vodohospodářské společ-
nosti Benešov. Splňuje veškeré limity stanovené Vyhláškou 83/2014 
Sb., která stanovuje hygienické limity na  pitnou vodu, četnost 
a rozsah její kontroly. Dodávaná voda zcela vyhovuje evropským 
standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i bio-
logické. Není potřebné kvalitu vody doma testovat nebo používat 
domácí filtry.  Jana Vondrušková, VHS Benešov

Ošetření lip v centru obce
Na konci června došlo k dalšímu 
ošetření dřevin v centru obce:

Na základě aktualizované inven-
tarizace dřevin v ulici Ringhofferova 
– centrum, bylo navrženo ošetření  
18 stromů. 

Jedná se o bezpečnostní řezy (od-
straňování odumřelých větví), zdra-
votní řezy (odstraňování větví vy-
růstajících v nestabilních větveních 
a větví narušených) a také o stabili-
zační řezy (redukce koruny za úče-
lem snížení rizika rozlomení či vy-
vrácení). 

U sedmi dřevin dojde k instalaci 
bezpečnostních vazeb. Provedením zásahu dojde ke zvýšení stabi-
lizace dřevin a k prodloužení a zvýšení další perspektivy růstu dře-
vin. Nejvhodnější doba k tomuto typu ošetření je období plné ve-
getace, kdy je schopnost dřevin „zavalovat“ řezné rány a odolávat 
vniknutí spor dřevokazných hub nejvyšší. U většiny dřevin se po-
dařilo načasovat práce do fáze odkvětu, kdy aktivita hmyzu v koru-
nách ustává. Šárka Valášková, Obecní úřad Kamenice

Vyzýváme občany Kamenicka k údržbě dřevin na soukro-
mých pozemcích.

Nezapomeňte, že odpo-
vědnost za dosažení a udr-
žování dobrého stavu dře-
vin je povinností vlastníka. 

Dřeviny je potřeba udr-
žovat v takovém stavu, aby 
nezasahovaly do  komuni-
kace, umožnily bezpečný 
průchod a  průjezd a  neo-
hrožovaly chodce a vozidla 
(jedná se zejména o  pře-
rostlé živé ploty, v případě 
stromů jednotlivých větví 
zasahujících do podchodné či podjezdné výšky).

Žádáme občany o údržbu dřevin, které by ohrožovaly bezpečný 
provoz obecních komunikací do 30. července 2015.

Po tomto termínu může být provedena údržba pracovníky TS 
Obce Kamenice. Šárka Valášková, Obecní úřad Kamenice

Výzva občanům  
k údržbě dřevin

Obecní úřad Kamenice oznamuje ukončení re-
alizace projektu: Rekonstrukce VKP alejí v  obci  
Kamenice

Cílem projektu bylo zajištění kontinuity významných krajin-
ných prvků – alejí  v obci Kamenice.

V ulici Jílovská byla vzhledem k havarijnímu stavu většiny dře-
vin provedena celková obnova aleje, došlo k  obměně za vhodnější 
a původní druh a k  prodloužení aleje směrem do centra obce (dub 
letní 83 ks). Za sportovním areálem došlo k rekonstrukci původ-
ní javorové aleje (javor mléč 23 ks). V ulici Hamerská bylo založeno 
nové stromořadí (dub letní 19 ks). 

V ulici Jednosměrná bylo provedeno  ošetření stávajících vzrost-
lých  dřevin, alej byla doplněna novou výsadbou (lípa srdčitá 8 ks).

V rámci akce bylo v období  podzim 2014 – jaro 2015 vysazeno 
celkem 133 ks dřevin a ošetřeno 56 ks dřevin. 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem 
životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu 
Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady:  1.707.232,– Kč
Příspěvek z fondu EU: 1.195.062,– Kč
Příspěvek SFŽP:      85.362,– Kč
Příspěvek Obce Kamenice:  426.808,– Kč

Ukončení realizace projektu  
„Rekonstrukce VKP alejí“

Nechceme mít hezkou obec
Vzkazují pravděpodobně všem obča-

nům Kamenice ti, kteří vytrhali růžičky za-
sazené na kruhovém objezdu.

Co je k tomu vedlo? Staré české „Co je 
doma to se počí-
tá“? nebo jenom 
tak ničili práci pra-
covníků obecního 
úřadu? nevím. 

Co vím ale jis-
tě je to, že dokud 

mezi námi budou tací, kteří si neváží prá-
ce druhých a je jim jedno v jakém prostře-
dí žijí, budeme si neustále stýskat na to, 
jaké je to za hranicemi krásné. Jak je to 
tam udržované, rozkvetlé a čisté. Budeme 
se ptát, proč je to možné tam a ne tady? 
Tady je tedy odpověď. není to nečinnost 
obecního úřadu. naopak, ten na zušlech-
ťování obce vynakládá nemalé prostředky. 
Je to v nás. Respektive ve zlodějích a van-
dalech mezi námi. A možná také trochu 

ve lhostejnosti těch, kteří vidí, že někdo 
ničí obecní statky, ale nedbá a  nevšímá  
si toho. Až si toto uvědomíme a budeme  
se podle toho chovat, pak i  naše obec  
bude krásná a roz - 
kvetlá.              

Jana  
Novodvorská, 
šéfredaktorka
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Obec Kamenice ve  spolupráci s firmou OBR, služby  
s. r. o. zajistila možnost likvidovat bezplatně velkoobje-
mový odpad občanů ve sběrném dvoře (za křižovatkou 
směrem na Týnec nad Sázavou). 

Velkoobjemový odpad od vás převezmou pracovní-
ci sběrného dvora a pracovník oddělení technických  
služeb.

Do této kategorie je zahrnován: starý nábytek, 
koberce, matrace, linoleaod, textilie, boty, lyže, sáňky, 
boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany 
a ostatní.

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních 
zařízení, které se budou odebírat od občanů: 

olověné akumulátory, zářivky, staré léky, suché 
články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťo-
vací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, 
rozpouštědla, vývojky a ustalovače.

Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné 
stavební materiály, lepenka, pneumatiky, 
lednice, televize a elektroodpad.

                   
 Odbor správy majetku, 
 odd. technických služeb

Do  velkoobjemového odpadu nepatří: komu-
nál ní odpad tříděný i netříděný, dále nebezpečný odpad, 
elektrozařízení, odpad zeleně, stavební sutě a  pneu  - 
matiky.

Velkoobjemový komunální odpad je druh komunál-
ního odpadu (většinou z  domácnosti), který vzhledem 
k jeho rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běž-
ných sběrných nádob (80 – 1 100 litrů).

OÚ Kamenice žádá občany o  ohleduplnost při ode-
vzdání tohoto odpadu.   
 Odbor správy majetku, odd. technických služeb

Odvoz nebezpečného odpadu  
se uskuteční 
v sobotu 10. října 2015

Prázdninový mezičas v Devětsilu
O uplynulém školním roce a o přípravě na další školní rok s koordinátorkou Devětsilu magistrou Veronikou Zimmelovou.

Máte za sebou další školní rok. Jaká tři slova  
ho za Vás vystihují?

Práce – rozvoj – a radost. Tento školní rok se navýšil počet dětí 
ve školce na 22, provoz se rozšířil na celotýdenní a rozrostl se tým 
pedagogů. Začali jsme budovat základní školu. Práce bylo mnoho. 
Hledali jsme způsob, jak chod organizace co nejlépe zvládat, aby byl 
i prostor pro rozvojové věci s přínosem v dlouhodobém horizontu. 
Doufám, že se to podařilo. A z čeho mám největší radost? Z dobrých 
vztahů v Devětsilu napříč dětmi, pedagogy i rodiči a z dobré spo-
lupráce s mnoha místními jednotlivci i institucemi. 

Co Devětsil čeká do začátku nového školního roku?
V týmu školky se po zaslouženém odpočinku s určitým odstu-

pem podíváme na uplynulý školní rok. S ohledem na zpětné vaz-
by rodičů vyhodnotíme každý svou práci a práci školky jako cel-
ku. A než se pustíme do dalších plánů, načerpáme  inspiraci na letní 
škole lesních mateřinek. V týmu školy nás čeká detailnější propra-
cování našeho vzdělávacího programu a dokončení stavebních pra-
cí na budově školy. Tady bych ráda poděkovala obecnímu úřadu 
za aktivní podporu v řízení o změnu územního plánu, bez které by 
škola v září neotevřela. A konečně během prázdnin Devětsil pořádá 
několik turnusů příměstských táborů.  

Všem čtenářům vydařené léto podle jejich představ!
Děkujeme magistře Zimmelové za zodpovězení otázek.  
 Jana Novodvorská

Zprávičky z kostelecké mateřinky
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna 2015 

od 10.00 do 11.30 a od 15.00 do 16.30 hodin.

Na jaře se děti zúčastnily mnoha akcí a projektů. 
Mezi nejúspěšnější patřil květnový projekt Živá motýlí zahrád-

ka. Děti pozorovaly vývojová stadia motýlů a nakonec vypustily 
do přírody deset baboček bodlákových. Aby se k nám motýli rádi 
vraceli, zasadili jsme jim na zahradě květiny a byliny.

Předškoláci se v květnu a v červnu zapojili do projektu Malá 
technická univerzita. V osmi lekcích si vyzkoušeli role architektů, 
projektantů, stavitelů věží, inženýrů, stavitelů mostů, energetiků, 
zpracovatelů odpadu a stavitelů města. Dozvěděli se mnoho zají-
mavých informací i technických pojmů (např. obvodové zdi, nos-
nost, stabilita, rozvody, tvary střech, vazba cihel, technické plány, 
recyklace ) a hned si vše vyzkoušeli v praxi. Rozvíjeli nejen svou 
představivost, jemnou motoriku a základy logického myšlení, ale 
učili se i vzájemné spolupráci a komunikaci. Mezinárodní den 
dětí oslavila naše Štěňátka a  Koťátka návštěvou zámku Radíč. 

Přivítala je zde princezna, které děti po-
mohly najít poklad a pak se s komornou 
vypravily do komnaty, plné krásných ša-
tiček a do dětské zbrojnice. Tam se všich-
ni proměnili v půvabné princezny a sta-
tečné rytíře. Před zámkem si děti udělaly 
piknik a zbyl čas i na proběhnutí na hřišti.

Mezi další akce patřily návštěvy diva-
delních představení v  kulturním domě 
v Kamenici i v Kostelci, hudební  a cirku-
sové představení v MŠ, výlet za domácími 

zvířaty do Toulcova dvora a pěší výlety do okolí obce. Při návštěvě 
mobilního dopravního hřiště si děti prakticky vyzkoušely doprav-
ní předpisy a při výtvarných dílnách si vyrobily keramiku, dřevěné 
loutky i pískové mandaly.

Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Zuzaně Štichové, kte-
rá  s kosteleckými ochotníky a dětmi ze ZŠ v Kamenici nazkouše-
la pohádku Princové jsou na draka, která měla u dětí velký úspěch. 
Také chceme poděkovat panu Skřivanovi, který se dětem věnoval 
při prohlídce hasičské zbrojnice.

Poslední týden v červnu děti předvedly na besídkách rodičům, 
co vše se naučily a předškoláci se při slavnostím šerpování se svou 
školkou rozloučili. Doufáme, že na nás budou rádi vzpomínat a pře-
jeme dvanácti budoucím školákům z Kamenice a deseti z Kostelce  
úspěšný start v základní škole. Rodičům pak děkujeme za spolupráci 
a všem čtenářům přejeme hezké léto a krásnou dovolenou.  

 Za zaměstnance MŠ Jitka Kubátová

Příští možnost bezplatné likvidace velkoobjemového odpadu bude 
v neděli 11. října 2015 od 8.00 do 13.00 hodin.

Jak zacházet s odpadními vodami

V souvislosti s dobudováním hlavní kanalizační sítě v Kame-
nici, která stála obec řádově 300 mil. Kč, se budeme nyní snažit, 
aby se takto velká investice projevila i na zlepšení čistoty našeho 
životního prostředí, především malých vodních toků, rybníků, deš-
ťové kanalizace, kam byla v minulosti nekontrolovaně zaústěna lec-
která jímka nebo přepad z odpadu.

Pokud je v lokalitě dostupná splašková kanalizace, bylo by žá-
doucí, aby na ni byly připojeny i nemovitosti, z nichž byly původ-
ně odpadní vody vypouštěny např. do vod povrchových. 

Povinnost připojení na veřejnou kanalizaci může být dle zákona 
vlastníku nemovitosti uložena příslušným obecním úřadem. Vodo-
právní úřad nebude prodlužovat povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových nebo podzemních nebo vydávat nová po-
volení tam, kde je možnost napojení na veřejnou kanalizaci.   

Tam, kde není splašková kanalizace dostupná, mají majitelé ne-
movitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí domovní 
čistírny odpadních vod, nebo shromažďovat odpadní vody v bez-
odtoké jímce. Každá zmiňovaná stavba musí být stavebně povo-
lena a  zkolaudována příslušným stavebním nebo vodoprávním 
úřadem.

Doklady o vyvážení jímky musí vlastník nebo uživatel tři roky 
uchovávat a na výzvu vodoprávnímu úřadu předložit. Zároveň je 
nutné vodoprávnímu úřadu nahlásit obsah jímky, počet obyvatel 
a počet dní kdy je nemovitost obývána. 

Při likvidaci splašků v domovních čistírnách je nutné plnit pod-
mínky stanovené v povolení k jejich vypouštění (limity znečiště-
ní, počet rozborů a počet let, na které je povolení vydané – maxi-
málně 10 let). 

Obecní úřad bude v  následujícím období provádět sledování 
likvidace splaškových vod v oblastech, kde již byla vybudována  
kanalizace.   
 Šárka Valášková, Obecní úřad Kamenice

Pozn.
Podle přílohy č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb. je směrná spotřeba vody na jednoho 
obyvatele 35 m3 ročně (pokud je v domě vodoměr, tak se počítá hodnota dle 
vodoměru). Tato spotřeba není nadsazená – vychází průměrně na 95 l vody 
na osobu a den. Průměrné spotřeby vody jsou např. WC 6–9 l, mytí rukou 3 l,  
myčka 9–12 l, sprcha 50 l, vana 100–150 l, čištění zubů 3 l, pračka 40–90 l a tak  
dále. Pokud si spotřeby sečtete zjistíte, že u průměrné čtyřčlenné rodiny by  
mělo dojít přibližně ke 14 vývozům jímky velkým fekálním vozem s nádrží 10 m3.

Možnost likvidace velkoobjemového odpadu – zdarma
Neděle 19. července 2015 od 8.00 do 13.00 hodin
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Každoročně si stanovím priority, na které bych se chtěla zaměřit 
v rámci inovace naší školky. V letošním roce došla řada na zahradu. 
Od jara mají děti k dispozici 2 nové a velmi oblíbené dětské herní 
prvky – houpací hnízda. 

Po letošní zimě byly v dezolátním stavu dřevěné nášlapy a zábra-
dlí na můstcích vedoucích z přízemních tříd rovnou ven. Pan škol-
ník vše rozmontoval, odstranil a nechala jsem zhotovit zcela nové 
protiskluzové povrchy z litých kamínků. Můstky byly opatřeny ve-
lice kvalitním nerezovým zábradlím, lana byla nahrazena řetízky. 
Oproti původnímu bylo z důvodu stability i zakotveno do zdiva.  
Nákup herních prvků i rekonstrukce můstků proběhla zcela v naší 
režii.

 Kolemjdoucí si jistě povšimli nových dekorativních prvků, kte-
ré jsou i na parkovišti. Využili jsme netradiční zdroje – pneumatiky, 

Poděkování

Nejprve jsme všichni společně nalepili, rozdali a rozeslali pozván-
ky. Nacvičili jsme vystoupení, při kterém jsme využili nové barevné 
padáky a písničky z dětských pořadů. Ze zahradního altánu vznikla 
malá galerie a zároveň i hodovna. Ta byla plná samých dobrot a lá-
kavých laskominek od šikovných maminek, tatínků, babiček,… Oka-
mžik, na který se všichni těší nejvíc, je loučení s předškoláky a pře-
dávání ročenek. V tomto školním roce nám do ZŠ odchází celkem  

34 kamarádů. Přejeme jim hodně štěstí! O zábavu se nám velmi dob-
ře postaral Fešák Píno a jeho kamarádka Bóňa BON Bóňa. Pořad byl 
plný písniček, tance, kouzel, triků, soutěží a také odměn a dárečků. 

Společně strávené odpoledne na naší zahradě bylo rozhodně pří-
jemným zakončením tohoto školního roku.

 Krásné a pohodové prázdniny! 
 Helena Koubová, učitelka MŠ Kamenice

které jsme nabarvili „námořnickými“ barvami  a osázeli květinami. 
Naše zahrada je díky jim opravdu kvetoucí. Inovace se dočkal rov-
něž prostor u hlavního vstupu do objektu. Děti velmi rády pomá-
haly sázet, vozit na kolečkách kačírek, nosit v kbelících hlínu a pí-
sek. Mnohdy byly rychlejší než já s pokládkou folie. 

Sice si občas připadám i jako zahradník, ale moc mne těší ohlasy 
našich dětí i rodičů. Věřím, že díky vlastnímu zapojení do zahradnic-
kých prací si budou i děti více vážit toho, na čem se samy podílely.

Od letošních prázdnin máme jako školníka a údržbáře zaměst-
naného na 3 hodiny denně (mimo rozvozu jídla) pana Vodešila, kte-
rý je pro nás významnou pomocí. Zastane vše, co lze a nám se poda-
ří šetřit  nemalé finanční prostředky a časové prodlevy. 

 S přáním krásného léta zdraví 
 Jana Boučková, ředitelka MŠ Kamenice

Vylepšujeme školní zahradu

LOUčíME SE S PAní UčITELKOU ŠVARCOVOU

S koncem školního roku se loučíme s kole-
gyní, paní učitelkou Drahuškou Švarcovou. 
Dlouhá léta působila v kamenických mateř-
ských školách a nyní odchází na zasloužený 
odpočinek.

Milá Drahu,
přejeme Ti hodně zdravíčka, pohodičky a stá-

le plno Tvého neutuchajícího elánu, který jistě 
využiješ jak u vnoučka, tak u dalšího koníčka – práci pro Dobrovol-
né hasiče Těptín.  

 Kolegyňky z mateřinky

Zahradní slavnosti
Konec školního roku je v naší mateřince vždy spojen s přípravou ZAHRADní SLAVnOSTI

Oslavy dětského dne
V pondělí 1. 6. 2015 jsme v MŠ oslavili dětský 

den. Při ranním příchodu do tříd byly pro děti při-
praveny soutěže a nechyběly ani hry v maskách 
a kostýmech. 

Děti byly spokojené, rytmem hudby opojené 
s doprovodem tanečků. Po svačině jsme se vyda-

li za místním starostou pochlubit se svými maskami. Počasí nám přá-
lo, sluníčko se na nás smálo, a proto jsme využili školní zahradu, kde 
bylo připraveno šest stanovišť – skákání na míčích, balanční desky, 
chůze se lžící a míčkem, prolézání strachovým pytlem…

Každé z dětí mělo svou vyrobenou kartičku, kde mělo své jméno 
a počet stanovišť, u každého stanoviště dostalo razítko, po splnění 
všech úkolů následovala sladká odměna. 

Středeční dopolední den jsme si zpestřili výletem do zábavného 
parku Žirafa v Čestlicích. Čekalo zde na nás více jak 90 atrakcí, nej-
větším zážitkem pro děti byla pětipatrová prolézačka – děti prolézaly 
průchody, jezdily na tobogánech a lezly prolézacími stěnami. Ve vá-
lečnickém prostoru se vyřádili hlavně kluci, kteří po  sobě stříleli  
pěnovými míčky z děl, poháněných vzduchem. Zkrátka a jasně – vý-
let jsme si užili.  Petra Skoumalová, učitelka MŠ

ZE žIVOTA DĚTí – MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE ZE žIVOTA DĚTí – MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE

Za květiny do školní 
zahrady děkujeme 

sponzorovi 
CuT FLOWERS pana 

Martina Molnára



Na osmiletá gymnázia se chystají Helena Hankovcová, Viktor 
Chaloupka, Klára Mojžíšková, Elen Urbanová, Veronika Víšková 
a Ellen Sofie Wdówková.

Velmi úspěšní byli adepti studia šestiletých gymnázií. Dostali se 
totiž téměř všichni, kdo se hlásili, ačkoliv je nabídka tohoto stu-
dia nejmenší. Po prázdninách je začnou studovat Tomáš Dudáček, 
Kryštof Fürst, Karolína Chaloupková, Andrea Kinská, Matouš Lai-
tl, Kateřina Mojdlová, Jan Jakub Novák, Martin Šlemr, Martin Ví-
šek a Jan Antonín Wdówka.

Po úspěšně složených přijímacích zkouškách nastoupí na čtyř-
letá gymnázia Matěj Bláha, Michaela Bohumínská, Lucie Dziad-
kiewiczová, Patrik Fürst, Tomáš Juřica, Anežka Kopáčová, Adam 
Kumsta a Martin Mergl. 

Různě zaměřená lycea si vybrali Pavlína Boxanová, Kristýna  
Čechová a Šimon Fiala.

Grafický design na uměleckých SŠ láká Annu Uhrovou a Soňu 
Zvoníčkovou.

Cestovní ruch si zvolili Nikola Hamplová, Tereza Nováko-
vá a Jiří Škoda, management sportu David Horálek, strojírenství  
Dominik Jarý, ekonomiku a podnikání na OA Aneta Branžovská,  
Alexandru Proseniuc a Anastasíja Sirótina, hotelnictví Alina Kovach,  
Richard Šafář, David Šér a Jakub Toman, gastronomii Nela Burianová  
a  Martin Švejda, obor autotronik Josef Stehlík, elektrotechniku 
Kryštof Dubšík, informační technologie Karel Kukaň, aplikova-
nou chemii Dominika Pavlová a Tereza Šundová, obor farmaceu-
tický chemik Martin Petržílek a Anna Volfová, právní a diplomatic-
ké služby Denisa Skořepová a Petra Volfová, sociální činnost Pavla 
Triznová a  Karolína Salamakha, bezpečnostně právní činnost  
Vasyl Govzan, veterinářství Eliška Karbanová a Denisa Šimková,  
agropodnikání – chov koní Klára Kalinová a chovatelství cizokraj-
né zvěře Filip Beneš. 

Protože řemeslo má zlaté dno, rozhodlo se následujících dvanáct 
žáků pro SOU.

Markéta Havlíčková se chce stát fotografkou, Filip Hejátko číš-
níkem – barmanem, Ester Kučerová a Tadeáš Vaško kuchařem – 
číšníkem, Marie Hrabalová, Tereza Muchová a Jana Šťastná cuk-
rářkou, Nikola Havlíčková a Eva Kroupová kadeřnicí, Jan Tůma 
obráběčem kovů, Jaroslav Barták automechanikem a  Dominik  
Vanta elektrikářem.

Všem našim absolventům přejeme mnoho úspě-
chů ve studiu a v celém jejich dalším životě! Ať se 
jim splní všechna přání a očekávání!

 Vlasta Hartvichová, výchovná poradkyně, ZŠ Kamenice

Testování STONOŽKA – SCIO 2015
Naše škola se letos zapojila do celostátního testování firmy 

SCIO, kterého se zúčastnili žáci 3. ročníků.
Testování je dobrovolné, organizované komerčním subjektem 

a náklady, které hradila škola, byly téměř 10 000 Kč.
Testování se zúčastnilo celkem 258 škol z  celé republiky,  

což představovalo 5 105 žáků třetích tříd. Testovaly se dovednos-
ti z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, oblasti člověk 
a jeho svět a klíčové kompetence. 

Naši žáci dopadli v testech výborně. Ve všech oblastech (kromě 
anglického jazyka) patříme mezi 10% špičkových škol a výsledky 
byly výrazně nadprůměrné. Třída 3. B vynikla v českém jazyce, tří-
da 3. A zase v oblasti člověk a jeho svět.

Pouze v anglickém jazyce byly výsledky slabší, což je patrně 
způsobeno tím, že anglickým jazykem začínáme až ve  3. třídě 
a testování tedy probíhá po tři čtvrtě roce výuky. Nabízí se samo-
zřejmě otázka, zda s povinnou výukou angličtiny v naší škole ne-
začít dříve, či neposílit hodinovou dotaci. To vše ještě bude před-
mětem diskuze.

Výborné výsledky 3. A a 3. B třídy jsou pro nás důležité i z hle-
diska toho, že tyto třídy jsou hodně naplněné a  práce v  nich je  
pro učitelky velmi obtížná. Třídními učitelkami v těchto třídách jsou 
Mgr. Martina Plíhalová a Mgr. Lenka Turková, oblast Člověk a jeho 
svět ve třídě 3. B vyučuje už druhý rok Mgr. Helena Prokopíková.

Mezi žáky s vynikajícími výsledky se řadí Hugo Kubový, Pho-
ebe Kolmanová, Patricie Oginčuková a Alžběta Zímová, všichni 

ze 3. A nebo ze 3. B Ondřej Balůsek, Josefína Jedličková, Jiří Mer-
geš, Magdalena Nová a Barbora Zabloudilová.

Každý žák dostane Vrcholovou kartu zdolávání pohoří Stonožka, 
kde je zaznamenám podrobný výsledek celého testování , včetně po-
rovnání s ostatními žáky ve třídě i v rámci všech zúčastěných škol. 

Společnost Scio nabízí rodičům a žákům tzv. ScioPomocník, kde 
je možné vrátit se k podobným úlohám a procvičit látku formou hry.

 Pavlína Tolarová, ředitelka školy    

Patricia Oginčuková byla 
oceněna jako nejlepší 
v rámci 3. tříd Středo-
českého kraje

Po absolvování ZŠ Kamenice vstříc  
úspěšnému studiu a životu!

S posledním červnovým zvoněním ukončili povinnou školní docházku další naši žáci. Většina žáků  
se zúčastnila pilotních přijímacích zkoušek, a je potěšitelné, že výborně obstála,  

a proto odejde studovat zvolenou střední školu.

3. B pekla chleba Užili jsme si týden v Rokytnici
Dne 4. června jsme se zúčastnili pořadu „Od zrnka k bochníku“ 

v Ekocentru ve Vlašimi. Připomněli jsme si druhy obilí a co se z nich 
vyrábí, dokonce jsme i „mlátili“ obilí cepy. Dozvěděli jsme se také, 
jak dlouhou cestu musí vlastně „urazit“ chleba, než se do něj za-
kousneme. Zajímavá byla i příprava těsta na chléb.

Pořad byl provázen mnoha ukázkami, říkankou i poučnou po-
hádkou. Na závěr si každý z nás odnesl čerstvě upečený malý boch-
níček chleba. Moc se nám to líbilo a už se těšíme na další pořad.                                                                     
Žáci a třídní učitelka 3.B.

Od 1. do 5. června 2015 strávila 4. A a 6. A, B krásný týden na ško-
le v přírodě v Rokytnici nad Jizerou. Měli jsme bohatý program: 
pěší výlet na Dvoračky a k Huťskému vodopádu, navštívili jsme 
také sklárnu v Harrachově. A jak se nám tam líbilo? Zapsali jsme 
ve verších a vy posuďte sami třeba z následující básničky:

Naše místo Rokytnice je,
nečekaj nás galeje!
Čeká nás jen samá sranda,
jede přeci celá banda.

Trampolína, rybolov
nebo taky na koš hod.
Soutěž v malé kopané,
velký se malého zastane.
Velké túry potom zmrzka,
hledá se však zase Zuzka.
Kdepak byla? Randí s Kubou,
pak si zase hraje s Rudou.

A v bazénu koupání
velkou nudu zahání.

Diskotéky ty nás berou,
protančíme i noc celou.
A když přišla bojovka,
hlavně žádná žárovka,
jenom noc a černá tma,
Nebudou tam strašidla?

V pátek vracíme se zpátky,
v autobuse máme hrátky,
Nejradši však zpíváme
a spolu se bavíme.

Těšíme se až přijde čas
a vyrazíme někam zas.

 Žáci 4. A a 6. A, B třídy

4. B a 4. C slavily den dětí
Den dětí jsme začali „slavit“ už o den dříve, a to spaním ve ško-

le. Sešli jsme se v neděli navečer u školy, dohodli základní organi-
zační věci a už nás čekal první program – zábavně naučný, ve kte-
rém jsme se dozvěděli základní informace z morfologie, fyziologie 
a etologie psů a zásady bezpečnosti při kontaktu s vlastním nebo 
cizím psem doma či na ulici. Součástí programu byla i ukázka vý-
cviku psů. V průběhu programu jsme si mohli sami vyzkoušet prá-
ci s jedním ze psů. 

Pak jsme se přesunuli ke Struhařovskému rybníku, kde jsme si 
udělali táborák, opékali buřty a zahráli různé hry. 

A potom už zpět do školy a spát. Ráno na Den Dětí jsme si vyra-
zili na hřiště a pochutnali si na výborné zmrzlině. 

Zážitků si odnášíme tolik, že na ně budeme dlouho vzpomínat.    
 Děti ze 4. B a 4. C

Třídenní výlet 4. B a 4. C
Již od loňského roku jsme se těšili na tento společný vícedenní 

výlet do Krkonoš. Jeli jsme společně dvě třídy 4. B a 4. C. Ve středu  
10. 6. ráno jsme se konečně dočkali a  vyjeli objednaným autobu-
sem směr Krkonoše. Cestou jsme udělali přestávku a prošli jsme si 
Prachovské skály. Poté už nás čekala konečná zastávka – Brádlero-
vy boudy – místo našeho ubytování. Druhý den ráno jsme se vydali 
na celodenní výlet, autobusem do Pece pod Sněžkou, odkud jsme la-
novkou vyjeli na Sněžku, důkladně jsme si nejvyšší horu ČR ze všech 
stran prohlédli a pak se pěšky vydali zpět směr Brádlerovy boudy. 
Třetí den jsme ještě před odjezdem stihli dojít k pramenu Labe, který 
je nedaleko místa našeho ubytování. Po obědě už jsme se museli roz-
loučit a vydat se zpět. Uteklo to jako voda a domů se nám nechtělo. 
Zbyly nám však krásné zážitky, nové informace a pěkné historky.  

 Děti ze 4. B a 4. C
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Skvělý červnový týden v STAN BŘEZOVÁ
Co je týden s ADVENTURE v STAN BŘEZOVÁ? 
No přece spousta zážitků a nezapomenutelných vzpomínek! 

Užili jsme si tolik legrace! Zároveň jsme si potvrdili, že dokážeme 
jako třída táhnout za jeden provaz a spolupracovat na jedničku! 
Ať už to byla vysoká lana, paintball, airsoft, skok do prázdna, raf-
ty, tým park, lukostřelba, lezecká stěna, poznávání okolí, ale i noč-

ní hra, geocaching, táborák, diskotéky, či spousta dalších zábav-
ných her a zážitků!  

Byl to prostě jeden z nejlepších školních výletů, a to nejen díky 
naší třídě, ale i béčku a céčku, báječným instruktorům Lucce, Jirko-
vi a Kolouškovi i našim paním učitelkám! Díky!

 Tereza Svobodová, žákyně 8. A

Foto průřez školní akademií 2015

Divadlo? Divadlo! Aneb den dětí netradičně.
1. června 2015 se vypravila celá 8. A do   

Stavovského divadla v  Praze, abychom se 
tam zúčastnili od 10.00 do 13.00 hodin jedné 
z tvůrčích dílen. 

Tam nás přivítala Daniela von Vorst, di-
vadelní lektorka Národního divadla v Praze. 

Mohli jsme si projít Stavovské diva-
dlo a poznat, co se děje v divadle přes den, 
zjistit proč si herci přejí „zlom vaz“ a  jak 

se vlastně dělá divadlo. Netradiční formou 
hry jsme prolezli celé divadlo od  sklepa  
až po půdu a plnili zábavné soutěžní úkoly 
ve skupinách. 

Dozvěděli jsme se mnoho i o náplni práce 
jednotlivých divadelních profesí, které jsou 
divákovu oku běžně skryté, a mohli jsme si 
sami vyzkoušet, jaké to je stát na divadel-
ních prknech, navrhnout scénu, vyzkoušet 

improvizaci či scénku s předepsaným obsa-
hem. Zajímavým zážitkem byla též návště-
va bohaté kostymérny a vůbec podzemí ce-
lého divadla. 

Příští školní rok si návštěvu rádi zopaku-
jeme, neboť tvůrčí dílny připravují i k jed-
notlivým představením! Zdařilý den jsme 
odpoledne ještě zakončili návštěvou kina. 

 8. A ZŠ Kamenice

Konec školního roku oznámila krásná školní akademie
Ve čtvrtek ráno to v kulturním domě hučelo jako 

ve včelím úle. Po úterním nácviku tu byla školní aka-
demie se vším všudy a naostro. Dopoledne před spo-
lužáky a v podvečer před rodiči.

Někteří účinkující ještě dolaďovali svá vystoupení 
venku na trávě, jiní na podiu a také na balkoně. Všude 
panovala nervozita a očekávání. Veškeré obavy účin-
kujících byly ale zcela zbytečné.  Všem to na pódiu 

moc slušelo a jejich výkony byly krásné. Letošní 
akademie se opravdu moc povedla. 

Děkujeme všem zúčastněným za skvělý záži-
tek a přejeme prázdniny bez nehod a plné krás-
ných nových zážitků. Posledním ročníkům potom 
šťastný vstup do další životní dráhy. Na protější 
straně je několik málo fotografií ze samotné aka-
demie. Jana Novodvorská, šéfredaktorka

16 17ZE žIVOTA DĚTí – ZÁKLADNí ŠKOLA KAMENICE ZE žIVOTA DĚTí – ZÁKLADNí ŠKOLA KAMENICE



19ZE žIVOTA DĚTí – KAMENICKé MAžORETKY

Výuka angličtiny pro dospělé v ZŠ Kamenice

Angličtina pro začátečníky až pokročilé 
Lekce jsou 1,5 hodinové, probíhají v odpoled-

ních až večerních hodinách, cena je 2400,– Kč  
za patnáct lekcí při počtu nejméně pěti stu-
dentů. Informační schůzka bude ve  čtvrtek  
24. září 2015 od 18.00 hodin v učebně v přízemí 
staré budovy školy (vchod zvenku vedle hlav-
ního vchodu).

Lektor: Mgr. Ludmila Hlinková, Dr. 

Angličtina pro začátečníky až pokročilé dopoledne s mož-
ností hlídání dětí 

Tato angličtina je určená pro maminky a tatínky na mateřské 
dovolené a také pro ty, kdo mají dopoledne volno.

Lekce jsou 1 hodinové, probíhají v dopoledních hodinách podle 
dohody, cena je 1900,– Kč za patnáct lekcí při počtu nejméně pěti 
studentů.

Informační schůzka bude ve čtvrtek 24. září 2015 od 18.00 hodin 
v učebně v přízemí staré budovy školy (vchod zvenku vedle hlavní-
ho vchodu). Během schůzky bude zajištěno hlídání dětí. 

Lektor: Mgr. Ludmila Hlinková, Dr. 
E-mail: krouzky-zskamenice@email.cz

Regenerační cvičení s prvky  
cvičení Pilátes

začíná ve středu 9. září 2015
a bude každou středu 
od 20.00 do 21.00 hodin
v malé tělocvičně základní školy. 

Cvičení vede PhDr. Jaroslava Otáhalová.

Cvičení je v pomalém tempu a v do-
provodu příjemné hudby. 

Uvolníte a procvičíte si při něm svaly a klouby celého těla.

Regenerační cvičení je určeno pro muže a ženy všech věko-
vých kategorií i s menšími zdravotními obtížemi.

Do školy se vchází hlavním vchodem.

S sebou si vezměte karimatku nebo deku a pohodlný cvičební 
úbor. Obuv na cvičení není nutná. 

Cena za jedno cvičení je 60,– Kč.
Další informace získáte na e-mailu: krouzky-zskamenice@email.cz

Kroužky a kurzy na školní rok 2015/2016
Všechny kroužky a kurzy začínají na začátku října. Bližší informace najdete od poloviny září na školních 

webových stránkách www.kameniceskola.cz v části zájmová činnost nebo na vývěskách ve škole.
E-mail: krouzky-zskamenice@email.cz

Dne 2. 5. 2015 v obci Kamenice proběhl 2. ročník Oblastního kola 
Národního šampionátu mažoretek a twirlingu ČR. Od dopoledních 
hodin bylo slyšet živý dechový orchestr Jitřenka Sokola pražského. 
Děvčata soutěžila v Pochodovém defilé, které se odehrávalo celé do-
poledne v ulici Ringhofferova. Chladné počasí mažoretky neodradi-
lo od předvedení krásných pochodových sestav. Po úžasném obědě 
ve školní jídelně Základní školy Kamenice všichni odcházeli na od-
polední část soutěže, která se konala v Kulturním domě Kamenice. 
Kulturní dům doslova praskal ve švech. Naše skupiny MIMI hrabě-
nek a BABY hraběnek předvedly krásně secvičené sestavy. Všechny 
naše mažoretky měly obrovskou trému a cítily také zodpovědnost, 
dobře reprezentovat obec Kamenici. Umístění našich mažoretek  
bylo následující: MIMI hraběnky na 1. místě a BABY hraběnky také 
na  1. místě s  udělením titulu Mistr oblastního kola s  postupem 
na Zemské kolo do Strakonic. V průběhu celého dne jste mohli vidět 
soubory z Českých Budějovic, Kosmonos, Strakonic, Prahy, Roud-
nice nad Labem a Benešova. Všechny skupiny předvedly opravdu 
krásná vystoupení.

23. 5. 2015 nás reprezentovala mažoretka Viktorie Šitlerová  
na Mistrovství ČR sól a duí v městě Ronov nad Doubravou. V kon-
kurenci 26ti soutěžících vybojovala v kategorii děti krásné 8. místo. 

Dne 24. 5. 2015 naše mažoretky bojovaly na finálovém kole v soutě-
ži MIA Dance festivalu v pražské Lucerně s mezinárodní konkurencí. 

Atmosféra Paláce Lucerna přispěla ke krásným umístěním a to: MIMI 
hraběnky 1. místo, BABY hraběnky 5. místo a Hraběnky 4. místo.

Aby toho všeho nebylo málo, tak naše BABY hraběnky si ze Zem-
ského kola ve městě Strakonice dne 30.–31. 5. 2015 odvezly titul  
II. vicemistr Zemského kola (3. místo) a postup na Mistrovství ČR 
v městě Poděbrady, které se konalo dne 20.–21. 6.2015. Celý víkend 
ve Strakonicích si naše mažoretky užily nejen soutěžením, ale i pří-
jemně stráveným volným časem na dětském hřišti v Rennerových 
sadech. Pohráli jsme si všichni.

Na MČR v Poděbradech jsme ve finálovém kole spolu s velkými 
Hraběnkami úspěšně reprezentovaly obec Kamenici se svojí sou-
těžní sestavou Compardón v disciplíně Exhibitions Corps, což byla  
pro nás první sestava jiného charakteru než jen mažoretková. 
Naše pilné tréninky se zúročily, se zmiňovanou sestavou si velké 
Hraběnky odvezly z Poděbrad II. místo. 

Tímto článkem bychom chtěly poděkovat obci Kamenice, firmě 
Strojmetal Kamenice s. r. o., firmě Van Gillern  s. r. o. , firmě 1. REX 
SERVICES a. s., supermarketu BILLA, spol. s. r. o., všem kuchařkám 
ZŠ Kamenice, všem našim maminkám a  fanouškům za  podporu  
nejen finanční, ale i psychickou a organizační při soutěžích, kterých 
v letošním roce bylo opravdu hodně. 

Zachovejte nám prosím přízeň a podporu, které si velice vážíme.
  Novotná Markéta, vedoucí mažoretek

MINI hraběnky a Baby hraběnky předvedly  
krásně secvičené sestavy

Komunitní centrum při ZŠ Kamenice  
ve školním roce 2015/2016 nabízí:

Pro předškolní děti:

• Školička – je určena pro děti ve věku 
3–5 let,  děti se budou scházet jednou  
až dvakrát týdně podle zájmu dopoledne  
na dvě hodiny ve školní družině,  
školička je určena pro děti  
ve věku 3–5 let
• Cvičíme s dětmi – cvičení a hraní 
v tělocvičně pro malé děti ve věku  
2–4 let a jejich doprovod
• Logopedie

Pro školní děti:

• Angličtina pro žáky 1. – 2. tř.
• Francouzština
• Příprava z čJ a M na přijímací zkoušky 
pro žáky 9. tříd
• Logopedie
• Zobcová flétna
• Sborový zpěv
• Kytara
• Základy hry na bubny
• Hudebně dramatický kroužek

• Míčové a pohybové hry pro 1. – 6. tř.
• Kroužek basketbalu pro 2. – 5. tř.
• Volejbal pro žáky 2. stupně
• Florbal
• Keramika
• Výtvarný kroužek
• Základy kresby a malby pro 2. stupeň
• Animace
• Paličkování
• Vyšívání
• Vaření pro 4. – 6. tř.
• Šachy pro žáky od 2. třídy

OZNÁMENÍ
naše BABY 
hraběnky 
Kamenice 
se umístily 
v Poděbradech 
na Mistrovství 
České republiky 
na krásném  
5. místě  
z 11. skupin.
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KuLTuRA V OBCI KuLTuRA V OBCI

Výsledky soutěže:
Kategorie A – předškoláci: 
1. Martin Miklas, 
2. Nikol Bendová, 
3. Tereza Mišonová a Tomáš Doležal

Kategorie B – mírně pokročilí: 
1. Jakub Čermák, 
2. Zuzka Ševčíková a Johanka Marcínová, 
3. Tereza Indrová, Marta Kudrnáčová, Nelly Kotková, 
 Andělka Zítková a Karolína Cerda

Kategorie C – pokročilí: 
1. Anna Teršl a Kateřina Matoušková, 
2. Bára Mišonová, 
3. Tobiáš Porteš, Josefína Dudková, Natálie Miklasová,  
 Agáta Lázeňská, Petra Zvárová, Jakub Jedlička

Kategorie D – komorní dua: 
1. Karolína Salamakha,
2. Anna Teršl/Agáta Lázeňská a Jakub Štěpánek/Adam Čejna, 
3. Jan Rýznar/Anna Pospíšilová, Eliáš Porteš/Daniel Mišon, Kris- 

 týn Cerda/Marcela Michaliková a Teodor Jireš/Martin Šiler

Cena publika: Martin Miklas, Karolína Cerda, Kateřina Matouš-
ková a Anna Teršl/Agáta Lázeňská. 

Vedoucí kroužků fléten Zuzana Štichová vyhlásila i vítěze ceny 
skokan roku. Letos to byli Tereza Mišoňová a Jakub Jedlička.

Výkony soutěžících byly oceněny velkým potleskem publika, 
ve kterém usedli zástupci rodin a přátel účinkujících. Kromě drob-
ných dárků a diplomů si mladí flétnisté odnesli i cennou zkušenost 
s vystupováním před veřejností. Přejeme nejen soutěžícím krásné 
prázdniny. Kulturní centrum Kamenice

Místní veřejná knihovna Kamenice

Naše veřejná knihovna bude procházet změnami. Přes léto 
máme v plánu udělat revizi všech knih v knihovně. Tato revize (in-
ventura) si vyžádá srpnové uzavření knihovny.  Za tento diskomfort 
se čtenářům omlouváme. Chceme-li převést evidenci knih do digi-
tální podoby, nic jiného nám bohužel nezbývá.  

V současné době jsme již započaly s vyřazováním poškozených 
knih, za které doplníme knihy nové. Zejména se pak chceme zamě-
řit na dětské oddělení, kde máme připraveno mnoho nových knih 
pro děti předškolního i školního věku.

Po  prázdninách chystáme různé akce pořádané knihovnou  
pro všechny věkové kategorie. Již nyní připravujeme otevření li-
terárně dramatického kroužku „Kamínek“, s místní základní ško-
lou jednáme o podzimním pasování žáků druhých tříd „na čtenáře“,  
odpolední čtení pro děti i seniory, rozprávění a mnoho dalšího. V plá-
nu mám také založit mluvený archiv vzpomínek zejména starších  
kamenických občanů. 

Byly bychom rády, kdyby se veřejná knihovna stala  centrem se-
tkávání kamenických občanů.

Pevně věřím, že se nám podaří knihovnu přemístit do větších 
prostor a digitální podobu knihovny rozšířit o další komponenty 

Po úspěchu románů Hvězdy nám nepřály, Hledání Aljašky a Pa-
pírová města vychází další dílo úspěšného autora Johna GREENA  
pod názvem PŘÍLIŠ MNOHO KATEŘIN. Když jste zázračné dítě, 
otvírá se před vámi zázračná budoucnost. Nebo ne? Colin Single-
ton právě maturoval, dostal kopačky od své devatenácté Kateři-
ny a má pocit, že jeho život skončil. Ještě že je tu kamarád Hassan. 
Colin skončí v ospalé venkovské díře, vyznačující se jen dvěma po-
zoruhodnostmi: hrobem rakousko-uherského arcivévody a dívkou 
Lindsey. Její zásluhou Colin začne pomalu chápat, že není nutné 
být mladistvým géniem, abyste změnili svět …

Příznivce humoru jistě potěší román ÚSMĚVY SMUTNÝCH 
MUŽŮ: ZÁPISKY Z LÉČEBNY od Josefa FORMÁNKA. Když spad-
nete na dno, nezbývá než se odrazit směrem vzhůru. Místy úsměv-
né, místy drsné zápisky z protialkoholní léčebny. Příběhy čtyř paci-
entů, kteří se skamarádí při nelehkém úkolu – zbavit se závislosti. 
To jim však při samotné léčbě nebrání zažívat humorné příběhy 
a situace, které plynou z nenormálního soužití třiceti mužů na uza-
vřeném oddělení.   Krásné léto přeje všem svým čtenářům 

  Bohumila Roubíčková, knihovnice 

knihovnického SW, jako například on-line katalog knih, rezervace 
knih z domova, správa vlastního účtu s on-line kontrolou nad půj-
čenými knihami atd.

Přejeme všem čtenářům a nejen jim, bezpečné a příjemné proži-
tí léta.                                                   Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

Řecký večer na Valnovce
Naplnit na šedesát míst příznivci řecké hudby a kuchyně byla  

pro mne výzva. Už jste někdy pořádali takovou akci? Já poprvé a tak 
děkuji všem za příznivé ohlasy, které jsme dostali na osadní web 
a do naší kroniky. Moje poděkování putuje ke všem, kdo jste na této 
akci byli přítomni s tím, že jste se přišli pobavit, poznat sousedy 
nebo lidi u jednoho stolu. Zaposlouchali jsme se do krásných barev-
ných hlasů Marthy a Teny Elefteriadu, do tónů písní nejen řeckých, 
ale i starých pecek jako „Sulejmon“ a „Od zítřka máme dovolenou“,  
která většinu z nás roztancovala. Všechno kolem večera nám přá-
lo – skvělé počasí, akce venku na zahrádce hotelu Valnovka s při-
pravenými stoly a místem na tanec i grilování. Podmanivý zpěv, 
který nás okamžitě poslal do atmosféry pohody, dovolené a přátel-
ského štěbetání. Chybělo jen moře. Tanečníci nám předvedli řecké 
tance, a taky nás některé naučili. A to, že řecký tanec Sirtaki – tanec 
Řeka Zorby – nebyl vůbec jednoduchý, většině tanečníkům nevadilo. 

Utvořili jsme společně kolo, drželi se za ruce a zahrada byla najed-
nou plná hrdých řeckých tanečníků a tanečnic. Co dodat? 

ještě jednou poděkování:
Sestrám  Marthě a Teně Elefteriadu, panu Emilu Horvátovi – 

zvukaři. Tanečníkům z taneční školy Marthy Elefteriadu a jejich tr-
pělivému vedení.  Paní Hotové, se kterou jsme společně ladily jídel-
níček. Většina řeckých pokrmů se připravovala a zkoušela předem. 
Zvládli to velmi dobře. Poslední poděkování patří mému muži Stan-
dovi, který celý večer zastupoval chybějícího kuchaře u rozpálené-
ho grilu, aby uspokojil chutě hostů. Celou dobu mě s přípravou ve-
čera podporoval a věřil, že se celá akce podaří. 

 S přáním slunného léta za OV Ládví
 Marie Hajdušková
 Celý článek, ohlasy na akci a fotky najdete na webu www.osadaLadvi.cz

Krásné letní počasí umožnilo uspořádat večer ve venkovních 
prostorách hotelu Valnovka, což umocnilo příjemný prožitek plný 
letní atmosféry, řeckých písní v podání sester Marthy a Teny Elef-
teriadu a základů řeckých tanců, které si vyzkoušeli i návštěvníci. 

Chuťové buňky jsme potěšili řeckou kuchyní, byly připraveny 
ochutnávky řeckých předkrmů, menu z řeckých specialit a nechy-
bělo řecké víno. 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na samotné přípravě 
akce. Velký dík a obdiv posíláme člence osadního výboru Ládví  

Majce Hajduškové, která celou akci koordinovala, děkujeme všem 
z hotelu Valnovka za příjemné prostředí a skvělou obsluhu a ne-
smíme zapomenout poděkovat  Standovi Hajduškovi za téměř 
profesionální grilování. 

Všem Kameničákům vzkazujeme, přijďte na akce, které pro Vás  
chystají Vaši „sousedé“. Největším oceněním pro ně je hojná účast 
a spokojenost místních obyvatel.

         Dana Boxanová, 
Halyna Salamakha

Dětský den organizovaný OV Ládví
Poslední sobotu v květnu uspořádali členové OV Ládví 

pro děti cestu pohádkovým lesem. 
Počasí nebylo příznivé, dalo by se říct, že bylo přímo vrtošivé. 

Po ranním sluníčku, které všechny naladilo, se náhle zatáhlo a chví-
lemi i pršelo. 

Ani zima však nevyhnala z tváří dětí i organizátorů úsměv a dob-
rou náladu.

Nakonec se všichni sešli u ohníčku a pochutnali si na chutných 
buřtíkách.        Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Kamenické pískání, letos již po šestnácté
Soutěžní přehlídka Kamenické pískání uzavírá každý školní rok na začátku června celoroční úsilí a snahu našich 
flétnistů. Letošní již 16. ročník Kamenického pískání se uskutečnil v kulturním domě za slunečného červnového  

dne. Zúčastnilo se téměř 40 žáků flétnového kurzu pod vedením Zuzany Štichové. Ti byli rozděleni  
do 4 soutěžních kategorií. Předškoláci, mírně pokročilí, pokročilí a komorní dua.

Řecký večer na Valnovce
Všichni se těšíme na blížící se čas dovolených, kdy si můžeme užít pár bezstarostných dní. Této idylce se mohl  

každý z nás přiblížit navštívením akce „řecký večer“, který pořádal 5. 6. 2015 osadní výbor Ládví. 

Knižní novinky

Léto budiž 
pochváleno!
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Stalo se v Kamenici:
● Dne 18. 5. 2015 došlo k vloupání 

do rodinného domu v Těptíně, kdy pa-
chatel po rozbití francouzských dveří 
vnikl do domu, který prohledal a zde 
odcizil různé věci, převážně elektro- 
niku.  

● Během noci na 23. 5. 2015 a 10. 6. 
2015 došlo k vloupání do vozidla, kte-
ré bylo zaparkováno před restaura-
cí na Vlkové. V obou případech, poté  
co pachatel vypáčil dveře, z vozidla od-

cizil různé nářadí, čímž způsobil škodu v desítkách tisíc korun. 

● Dne 3. 6. 2015 krátce po 12. hodině, došlo k vloupání do vozidla 
na parkovišti u jezdeckého areálu, kdy pachatel využil nepřítom-
nosti řidičky u vozidla a během těchto 5-ti minut, po rozbití skleně-
né výplně okna, odcizil z vozidla dámskou kabelku s veškerými do-
klady, platební kartou a menší finanční hotovostí.  

● Obdobný případ se stal u pošty, kdy dne 4. 6. 2015 v době mezi 
14.50–14.55 hodinou. Dosud neznámý pachatel po rozbití okna u vo-
zidla odcizil tašku s notebookem.   

● Dne 6. 6. 2015 bylo oznámeno vloupání do chaty na Ládví, kdy 
pachatel vypáčil okno, následně chatu prohledal a zde odcizil drob-
nosti. Ve spolupráci se Službou kriminální policie s vyšetřování byl 
po týdnu dopaden pachatel. Vzhledem k tomu, že on i jeho spolu-
pachatel jsou důvodně podezřelí z další majetkové trestné činnosti, 
byli oba na základě rozhodnutí soudce posláni do vazby.  

● Dne 17. 5. 2015 krátce před půlnocí bylo při dopravní kontro-
le v ul. Ringhofferova u řidičky zjištěno, že je pod vlivem návykové 
látky Cannabis. Jelikož odmítla lékařské vyšetření na množství ná-
vykové látky v krvi, byl případ oznámen správnímu orgánu při MěÚ 
Říčany. Protože se řidička bezdůvodně odmítla podrobit na výzvu 
lékařskému vyšetření, hrozí ji za toto jednání pokuta od 25 do 50 ti-
síc korun a dále zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let.   

● Stejná sankce hrozí i řidiči, který se stejného protiprávního 
jednání dopustil dne 24. 5. 2015 v 11.40 hodin, kdy byl kontrolován 
v Kamenici poblíž základní školy.  

● Další případ jízdy pod vlivem návykové látky byl zjištěn 
u řidičky, která byla zkontrolována na ul. Pražská u BČ v 02.40  
hodin dne 8. 6. 2015. V tomto případě bylo zjištěno ovlivnění Met-
hamphetaminem. I  v  tomto případě odmítla řidička lékařské  
vyšetření. 

● Dne 11. 6. 2015 krátce po 16 hodině byl zjištěn opět na ul. Rin-
fhofferova další případ řízení vozidla pod vlivem návykové látky. 
V tomto případě se řidič nevymlouval a podrobil se lékařskému vy-
šetření. Na základě výsledku rozboru krve, byl případ kvalifikován 
jako přestupek a případ zaslán správnímu orgánu. Za toto jednání 
mu hrozí pokuta do 20 tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsí-
ců do jednoho roku. 

● Dne 13. 6. 2015 v 10.40 hodin poblíž baru Boston byla u řidiče 
zjištěna v krvi hladina téměř 2 promile. Po seznámení s množstvím 
alkoholu v krvi se následně pokusil řidič uplatit policejní hlídku. 
Tímto svým jednáním se dopustil nejen trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky, ale i trestného činu podplácení, za což 
mu hrozí trest od jednoho do šesti let.

Josef Schůt

Prázdniny jsou obdobím, které si spojujeme s  odpočinkem,  
relaxací a pobytem mimo náš domov. Nikdo by asi nechtěl zažít ná-
vrat do vykradeného bytu. Zde je pár rad co udělat před odjezdem:

 ● Nikomu cizímu nesdělujte svůj odjezd – např. na sociálních sí-
tích. Informaci o tom, že na delší dobu odjíždíte, sdělte pouze okru-
hu důvěryhodných osob a poučte o tom i své děti.  

● Najděte si zodpovědnou osobu, která bude v době Vaší nepří-
tomnosti docházet zalít květiny, zkontrolovat byt a např. mani-
pulovali se žaluziemi, aby se vytvořil dojem, že v bytě nebo domě 
někdo je, ale hlavně vybírat poštovní schránku. Plná schránka je 
prvním signálem o dlouhodobé nepřítomnosti uživatele bytu.  

● Máte li v bytě cenné věci, je dobré je odvést ke známým, pří-
padně uložit v bance. Po dobu Vaší nepřítomnosti můžete byt ne-
chat zabezpečit elektronicky – napojením na pult centralizované 
ochrana některé bezpečnostní agentury. Je nutné dobře vybírat 
a připravit vše dopředu. O tuto službu je však stále větší zájem a je 
zřejmé, že za pocit bezpečí si lidé rádi připlatí.  

● Pokud si chcete byt zabezpečit sami, mechanickými či elektro-
nickými prostředky, zde je výstup z policejních statistik: nejčastěji 
do bytu pachatelé vnikají dveřmi, dalším častým způsobem je vnik-
nutí oknem a dále přes balkon. V posledních letech zloději vnikají 
i do vyšších pater, kam se většinou spouští se střechy.  

● Zkontrolujte, zda máte všechna okna a dveře dobře uzamčené.

● Rozhodně nedoporučujeme zatahovat žaluzie či závěsy. Nao-
pak můžete využít techniku a vytvořit iluzi, že jste stále doma. Ča-
sově programovatelné zásuvky ve stanovený čas rozsvítí lampičku 
nebo zapnou rádio.  

● Před samotným odjezdem uzavřete hlavní přívod vody a po-
kud to jde vypněte v celém bytě elektřinu. Nevěřili by jste co dove-
de udělat týden bez elektřiny s ledničkou plnou potravin.

● pro případ nepokojů v navštívené zemi, nehody apod. Napří-
klad Ministerstvo zahraničních věcí ČR nabízí registraci v systému 
Drozd – právě z těchto důvodů. (https://drozd.mzv.cz/)

● Nezapomínejte proto, že zloději, podvodníci, či «smrtka» 
na silnicích a ostatní lumpové na dovolenou neodjíždí, a proto buď-
me ostražití i v dobách klidu, volna a pohody.      Zdroj: Policie čR

vedoucí oddělení: npor. Bc. Josef Schůt
adresa: Pražská 329,   251 68  Kamenice
telefon.: 974 881 740, 602 306 043
fax: 974 870 781
E-mail: poj.oo.kamenice@pcr.cz
gPS: 49°54‘33.218“n, 14°35‘13.258“E
pracovní dny a hodiny: nepřetržitě

KONTAKTY:

Zloději prázdniny nemají…
Pocit bezpečí je jednou z nejzákladnějších lidských 

potřeb. náš domov je často místem, které symbolizuje 
bezpečí. Představa, že se Vám cizí člověk prochází 

po bytě, prohrabuje se Vašimi věcmi a odchází s nimi 
pryč, je asi tou nejhorší představou na kterou  

se nechce ani pomyslet.  

HASIČI

Evidence pálení
http://hzssk.webrex.cz/index.php?menu=3 

S nadcházející létem, a tím také zvýšeným ri-
zikem požárů, bychom Vám chtěli připomenout,  
že ve  Středočeském kraji můžete pro ohlášení  
pálení využít výše uvedenou webovou aplikaci.

jen pro připomenutí: 
Nahlášením pálení nedochází k  jeho schvá-

lení, je pouze evidováno Operačním a  informačním střediskem  
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (pro bližší in-
formace: www.hzssck.cz). 

Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným 
nahlášením požáru.

Poslední sobotní odpoledne 
v květnu patřilo v Těptíně, stejně 
jako po mnoho let předtím, všem 
dětem a jejich svátku. 

Sbor dobrovolných hasičů z Těptí-
na pořádal tradiční dětský den, letos 
však zcela netradičně ne u Dlouhého 
rybníka, ale přímo v lese. Jako každý 
rok děti plnily různé disciplíny – chů-
ze na chůdách, hledání (nejen) hasič-
ských předmětů v  lese, rozhazování 

hadic, střílení vzduchovkou na terč nebo házení míčků, trénik gol-
fu a nechyběl ani strachový pytel pro statečné děti. 

Za  úspěšné splnění úkolů byly děti odměněny sladkostmi 
a na konci zábavné procházky si mohly společně s  rodiči opéct  
buřty. 

Samozřejmě, že největším lákadlem byly hasičská auta, která si 
děti mohly skrz naskrz prolézt a vše důkladně prohlédnout a vy-
zkoušet. 

I když nám letos moc nepřálo počasí, nakonec jsme na dětském 
dni přivítali téměř čtyři desítky dětí.

Dětský den v Těptíně

Na sobotu 20. června jsme obdrželi další milé pozvání na osla-
vy založení. Tentokrát to bylo do Jílového u Prahy, kde sbor dobro-
volných hasičů slavil 140 let své existence. Také sem jsme jeli s RZA 
Land Rover Defender na statickou ukázku. Program oslav byl ne-
smírně bohatý a zábavný. K vidění byla spousta dynamických uká-
zek práce hasičů a záchranářů – od lezeckých ukázek, až po simulo-
vanou dopravní nehodu nebo práce záchranářských psů. Nechyběla 
výstava historické a současné hasičské techniky, byla předvedena 
práce s mladými hasiči. Jsme rádi, že jsme mohli i my přispět k dů-
stojným oslavám tak významného výročí jílovských hasičů.

Hned v  pondělí 15. června 
jsme vyrazili do mateřské škol-
ky Pomněnka na Křiváčku s na-
ším rychlým zásahovým vozem  
Pro děti jsme měli připravenu 
krátkou překážkovou dráhu sa-
mozřejmě s hasičskými překáž-
kami. Následně si děti mohly 
vyzkoušet jednotlivé části vý-
stroje hasiče, zjitily, jak těžký je 

dýchací přístroj nebo jakými nástroji se vyprošťují osoby z havaro-
vaného auta. Na závěr jsme dětem nezapomněli přivézt ani drobné 
dárečky a hasičskou tématikou.

V měsíci červnu jsme měli 
v kalendáři zapsáno hned ně-
kolik akcí. V sobotu 13. červ-
na jsme byli pozváni do Ře-
henic, kde místní sbor slavil 
110. let od  svého založení. 
Na akci jsme dorazili s naší 
CAS K  25 Liaz 101. Bohužel 

oslavám moc nepřálo počasí, kdy po celou dobu naší přítomnosti 
střídavě přicházely přívalové deště a svítilo sluníčko.

Červen byl na akce bohatý

Návštěva MŠ Pomněnka V Jílovém u Prahy slavili  
140 let existence

SDH TĚPTíN
Táhlá 856
251 68  Kamenice-Těptín
Bankovní spojení:
250298591/0300                                 
E-mail:  
hasiciteptin@hasiciteptin.cz
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Původně jsem v sobotu 20. června chtěla dělat něco úplně jiné-
ho, než trávit celý den sportováním. Doma mě čekala víc než spous-
ta práce… Ale slíbila jsem kapitánovi svého týmu, že ho nenechám 
ve štychu (naše družstvo nemělo členů zrovna nazbyt), a svoje sli-
by plním. Po osmé hodině ráno jsem tedy nastoupila na fotbalové 
hřiště – a záhy jsem pochopila, že to bylo to nejlepší rozhodnutí. Za-
hrála jsem si volejbal, vybíjenou, fotbal i nohejbal (pravda, ten jsem 
spíš „odestála“, nohejbalistka ze mě nejspíš nikdy nebude), zúčastni-
la jsem se i všech ostatních zajímavých disciplín – a hlavně jsem se  
náramně bavila. Týmy se povzbuzovaly, pomáhaly si a nálada byla 
naprosto skvělá.

Děkuji všem, kteří se podíleli na  hladkém průběhu Kamenic-
kých obecních her. Bezpochyby bylo při jejich přípravě, možná i v je-
jich průběhu, zapotřebí vyřešit spoustu problémů, které jsme však 
my, sportující, nijak zvlášť nezaznamenali. Děkuji organizátorům, 
rozhodčím i všem soutěžícím týmům. A přestože mě ještě několik 
dní poté bolel kdejaký sval na těle, už teď se těším na další ročník. 
  Lucie Moučková, členka těptínského týmu 

V sobotu 20. června se sešlo ve sportovním areálu 8 týmů k vzá-
jemnému zápolení v deseti disciplínách. Sportovní den odstartova-
la štafeta v koloběžkách, následně proběhl doslova maraton v míčo-
vých hrách (volejbal, nohejbal, minikopaná a vybíjená). Odpolední 
disciplíny: koulení sudů, hod kamenem, přetahování lanem, maxily-
že a atraktivní lodě přinesly mnoho napínavých i veselých momentů.  

Vítězem se stal každý, kdo neváhal a zapojil se do soutěží. Ale 
nejlepší může být jen jeden tým a ten si hrdě odnesl krásný vítězný 
putovní pohár z kovářské dílny pana Karla Horyny.

Týmy se umístily v tomto pořadí:
1. KO-Hradní 2. Brtníci 3. SK Kamenice
Na dalších stupních se umístila tato družstva:
Všedobří Štíři, Rekreatým Kamenice, Hubatá Černoška, Těptíňá-

ci, Zoufalí Šneci
Poděkování patří všem organizátorům, rozhodčím, kamenickým 

mažoretkám a dalším dobrovolníkům, kteří přispěli  k uspořádá-
ní her a dali možnost pokračování tradice setkávání osad v tomto  
netradičním zápolení. Sportu zdar!  Eva Kršňáková

KO-Hradní s pohárem z kovářské dílny pana 
Karla Horyny 

	 	Brtníci SK Kamenice

Letošní vítězové  
kamenických her

KOH 2015 –  
povedly se!

2
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SPOLKY

Představujeme nový spolek ENVERO
Tento nový polek byl založen především s úmyslem podpořit lokální rozvoj a pomoci těm zranitelnějším z nás,  

kteří jsou nějakým způsobem hendikepováni, najít uplatnění v místě svého bydliště.

Zakladatelkami spolku jsou dvě kole-
gyně, Věra Šulcová a Silvie Novotná. Obě 
zakladatelky žijí ve zdejší lokalitě (Herink, 
Hlubočinka). Pracovně se pohybují v ob-
lasti sociálních služeb a nestátních nezis-
kových organizací, mají letitou zkušenost 
mj. s projekty zaměřenými na pomoc růz-
ným způsobem zranitelným a znevýhod-
něným skupinám osob. K rozhodnutí vy-
dat se vytčeným směrem je vedla i silná 

zkušenost osobní (Silvie je matkou syna s postižením). 
„Věříme, že je v moci lidí, kteří tvoří menší obecní komunity, ote-

vřít komunitní život novým myšlenkám, technologiím a  novým 
pracovním i životním možnostem“, míní Věra Šulcová, předsedky-
ně spolku. „Zároveň je třeba vzít na zřetel všechny lidi, kteří komu-
nitu tvoří, tedy nejen ty, kteří jsou slyšet a své zájmy jsou schopni 
úspěšně prosazovat.“

Právě na ty posledně jmenované se zaměřují hlavní plánované 
činnosti spolku ENVERO. „Vnímáme, že pracovní možnosti v oblas-
ti jsou minimální. Většina práceschopných obyvatel dojíždí za za-
městnáním do Prahy. O pracovních příležitostech pro sociálně zne-
výhodněné, kteří potřebují specifickou podporu nebo specifické 
pracovní podmínky, ani nemluvě“, říká Věra.

Více než 10% populace tvoří osoby se zdravotním postižením 
(OZP). Jenom cca 9% OZP je zaměstnaných nebo si vydělává jako 
OSVČ. Dle statistik Úřadu práce tvoří cca desetinu uchazečů o za-
městnání OZP (např. v  kraji Praha-Východ to aktuálně je 11%;  
v kraji Praha – Západ 7,4%; v Benešově 12,5 %). Vhodných a udr-

žitelných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením 
(OZP) a osoby s dalšími znevýhodněními je na trhu práce stále vel-
ký nedostatek. Výzkumy ukazují, že povinné kvóty zaměstnávání 
OZP splňuje pouze necelá čtvrtina podniků, které tato místa posky-
tují (průměrný podíl osob se zdravotním postižením tak v podni-
cích a institucích činí pouhých 1,54% z povinných 4%).

Kromě OZP má ENVERO v úmyslu zajistit pracovní příležitosti 
i pro další sociálně znevýhodněné skupiny, jako jsou například oso-
by dlouhodobě pečující o osobu blízkou a osoby ve věku 50+. Cílem 
spolku je postupnými kroky vybudovat pracoviště s chráněnými 
i běžnými pracovními místy pro takto znevýhodněné osoby z míst-
ních komunit. Dlouhodobým plánem je postupně vybudovat soci-
ální firmu, nezávislou na dotacích, která se bude orientovat na lo-
kální služby a produkci. „Doufáme, že plně využijeme zkušeností, 
které jsme již ve své praxi získali a nalezneme nadšené příznivce 
a podporovatele“, vyjádřila naději Věra Šulcová.

V současnosti ENVERO potřebuje nejvíce pomoci s hledáním 
vhodných prostor. Ideální by byly 2 místnosti, tj. kancelář a dílna 
(dílna minimálně o 40 m čtverečních) se zázemím – přívod vody, 
sociální zařízení, v dostupnosti MHD. Možná lokalizace: Jesenice 
u Prahy, Hlubočinka, Kamenice, Želivec, Herink, Modletice a okolí

„Zároveň jsme otevření jakýmkoli podnětům od lidí, kteří zde 
žijí“, dodává Silvie Novotná, „nejlepší projekty vznikají takříkajíc 
‚zdola‘, přímo z potřeb lidí – jak jsme poznali na návštěvách podob-
ných organizací v zahraničí.“

Vaše nápady nám piště na mail: envero@envero.cz,
anebo volejte na tel.: 774 227 657 • web: www.envero.cz  

 Těšíme se na spolupráci!

Plamínek Těptín
Ani o letních prázdninách nebude v jurtě a týpí v areálu lesní-

ho klubu smutno. Letos v létě pořádáme čtyři příměstské tábo-
ry. Každý z táborů je omezen počtem šestnácti dětí předškolního 
a mladšího školního věku. V letošním roce je většině přihlášených 
účastníků mezi sedmi a devíti lety. Kapacita týdnů s tematickými 
názvy Indiánské léto a Cesta do pravěku je už naplněna. V týdnu  
od 10. do 14. srpna jsou ještě dvě 
volná místa na Cestu do středo-
věku. 

Účastníci budou plnit rytíř-
ské dovednosti, vyrábět stře-
dověké kostýmy, učit se šermo-
vat a dokonce si vyzkouší jízdu 
na koni. Poslední z táborů, Cesta 
za po kladem, se uskuteční v týd-
nu od 17. do 21. srpna. Zbývají ješ-
tě čtyři místa pro děti od tří do de-
seti let, které během týdne budou 
odhalovat mapu k  zakopanému 
pokladu. Všechny tábory budou využívat zázemí lesního klubu Bílý 
Orel, Tisová ul., v Těptíně. Program začne denně v osm hodin a bude 
trvat do čtyř hodin odpoledne. 

Lesní klub pro děti od tří let zahájil činnost v prosinci 2013. 
Těší nás vzrůstající zájem ze strany dětí a jejich rodičů. Od září za-
hajujeme celotýdenní provoz, od osmi do čtyř hodin. V současné 
době stále probíhá zápis.

Po prázdninách začíná vyučování v komunitní škole v Opidu 
v Těptíně. Přihlášeno je šest prvňáčků, dva druháčci a dva páťáci. 
Pro případné zájemce máme ještě dvě volná místa. Prostory klubu 
Opido budou ve dnech vyučování otevřeny od osmi hodin, vyučo-
vání začne v půl deváté. Po skončení výuky zajišťujeme pro zájem-
ce oběd. Poté se mohou děti až do čtyř odpoledne přidat k pro-

gramu lesního klubu. Na žáčky se 
těší pan učitel Jiří Hladík, kte-
rého jsme vyzpovídali v  jednom 
z  minulých čísel zpravodaje. Jir-
ka bude také průvodcem na  tá-
borech Cesta do  pravěku a  Cesta 
do středověku. Provoz komunitní 
školy je začátkem fungování ne-
státní základní školy v  Těptíně. 
Přemýšlíme o  rozšíření původní-
ho záměru vybudovat málotřídku 
pro první stupeň na  úplnou, de-
vítiletou základní školu. Koncem 

června již nabylo právní moci stavební povolení na budoucí ob-
jekt školy. Hledáme a vítáme aktivní rodiče, učitele MŠ, ZŠ a dal-
ší pedagogické pracovníky, nebo nadšence z  jiných oborů, kte-
ří předáním zkušeností, radou, nápadem, nabídkou spolupráce,  
finanční či materiální pomocí posunou náš projekt zase o kus dál. 

Za Plamínek Těptín přeje vydařené léto Monika Matoušková,  
www.plaminek.info nebo www.skolateptin.info
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• 100 let tradice ruční výroby
• Výroba jen z přírodních materiálů
• Vhodné i pro alergiky
• Mimořádný komfort

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO NOVĚ 
OTEVŘENÉHO SHOWROOMU V PRAZE

Showroom Praha MoDo galerie
V Oblouku 800, 252 43 Průhonice  

Telefon: +420 731 434 135

E-mail : info@johann-malle.cz
www.johann-malle.cz

Kontinentální postele a přírodní matrace
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Po stopách koní. Všechny 
stopy kamenických koní vedou 
do Kamenického dvora. Ale co se 
děje ve dvoře? Nahlédnout za zdi 
Kamenického dvora nám červ-
novou neděli umožnila paní Ilo-
na Heyrovská, majitelka dvoru. 

Po stopách koní se vydali pře-
devším ti nejmenší, kteří na koň-
ské stezce zkoušeli svoje znalos-
ti, za  které si právem odnesli 
čerstvě vykovanou podkovičku 
pro štěstí.

Děkujeme všem, kdo pomohli 
krásné odpoledne připravit.

  Eva Kršňáková 

Krásné odpoledne pro děti i dospělé  
v Kamenickém dvoře

HLEDÁM PRONÁJEM BYTU 3+1 nebo 2+1 (po dobu rekonstrukce našeho 
bytu). Termín Srpen – Září 2015. Volejte na tel.: 734 787 009

PRONAJMU ZAVEDENOU HOSPODU značka – zdravotní důvody tel:   
777 69 34 95

SEKÁNÍ TRÁVY. Cena od 6000 Kč za hektar (rovná louka), svahy s rigoly či 
kamením 15.000 Kč, svahy s křovím a nálety 25.000 Kč. Volejte 722 026 274.

PRODÁM VÝJIMEČNĚ HEZKÝ POZEMEK s chatičkou v Kamenici – Bílá 
sklála. Chatička je uprostřed zeleně v naprostém soukromí. Více informaci 
na telefonu: 728631225

KOUPÍM DO  SBÍRKY STARÉ SPORTOVNÍ ODZNAKY (Karnet-Kyselý, 
Pecina, Špánek, Svoboda). Respektuji Vaši cenu, případně nabídnu zajíma-
vou. Tel.: 605904826.
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Můstek ulice Návršní 
a bezpečnostní přeliv 
Krisovský rybník –  
počátek rekonstrukce

BezpečnostnÍ přeliv 
z Krisovského rybníka

Nové růže na kruhové křižovatce   
směr Těptín – čakovice

Nový výtok z Krisovského rybníka 
a můstek v ulici Návršní.

Napojení 
bytového 
domu 
v Sídlišti II.

Oprava 
kanalizace 
Sídliště II.

Tichá ulice – vodovod, 
kanalizace, plyn

Tichá ulice – stavba 
vodovodu ve stísněných 

podmínkách

Líná letní pohoda? V Kamenici určitě ne.

Nový můstek 
Ringhofferova ulice



Inzerce. . . Akce v Kamenici . . . 

 Téma: Evropská města
 
Fotografie odevzdávejte do 31. 10  
v Kultrurním centru. 
 
zahájení:    14.11.2015 v 19.00 
vyhlášení:  21.11.2015 v 19:00 
Výstava bude probíhat během 
ochotnického divadlení. 
 
Pro vítěze jsou připraveny ceny 
Nikon 
 
Podrobné informace na: 
 
www.spolektyl.cz 
www.kckamenice.cz 
tel. 731 479 903 
 
 
 
 
 
 
 

Soutěž pořádá Obnovený ochotnický spolek Tyl  s Kulturním centrem Kamenice. 



Akce v Kamenici . . . 

 

 

KD Kamenice 
 
 
 
  
        

 od 19.30 hodin 
Předprodej: KC Kamenice  323 672 643, 731 045 466 

 email: kckamenice@obeckamenice.cz, www.kckamenice.cz  
Vstupné předprodej 180 Kč v den konání 200 Kč 
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