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Letošních trhů se zúčastnilo téměř 50 stánkařů s  rozličným 
sortimentem.
O kulturní zážitek se postaral Mikuláš s čerty a anděly, kteří měli 
pro děti připraven zábavný program. Milé bylo vystoupení sou-
boru Flauti Piccolli pod vedením paní učitelky Štichové.
Ani letos nechyběly na vánočních trzích zabijačkové hody.
Malí i velcí se přišli podívat na rozsvícení obecního vánočního 
stromku, podbarvené zpěvem dětí vedených paní učitelkou Šti-
chovou.
Za nákupy i kulturou přišlo několik set spokojených návštěvní-
ků.
Všem dobrovolníkům děkujeme za účast.

Jan Růža, KC Kamenice
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V  minulém roce obec naplno rozvi-
nula éru mnoha menších investičních 
projektů. Mluvím o mnoha opravách 
po  povodních – můstky a propustky, 
opravě kanalizace v  sídlištích, novém 
asfaltu v Lotosové, ale myslím i na do-
končení zateplení hasičárny na Těptíně, 

budování vodovodu, kanalizaci a  plynovod v  Tiché, zateplení 
obecního úřadu a kulturního domu, dokončení obnovy alejí 
v Ringhofferově a Jílovské, obnovu parčíku a výsadbu stromořa-
dí ve Štiříně, chodník ve Všedobrovicích  a řadu dalších menších 
akcí. 
Skoro všechny loňské akce byly realizovány s podporou dotač-
ních peněz.  Množství, ale není podstatným kritériem. Více si 
cením účelnosti vynaložených peněz a mám za to, že jsme si po-
čínali obezřetně.
 Osobně mám největší radost z toho, že se stabilizovala struktura 
obce. Zastupitelé pracují jako tým, který racionálně vyhodnocu-
je klady a zápory předkládaných bodů programů schůzí. Někdy 
to jiskří, ale nejsou patrné osobní zášti nebo zákulisní praktiky.  
Je vidět, že i přes občasné neshody, které při argumentaci musejí 
přicházet, má každý na mysli dobrý výsledek pro obec.  Vážím 
si toho. 
Minulý rok přinesl výrazné změny i do struktury obecního úřa-
du. V rámci rekonstrukce se lidé v úřadu trochu stěhují, ale to 
není to podstatné. Za podstatné považuji, že se nám podařilo 
posílit tým o další kvalitní zaměstnance a tak naplnit strukturu, 
kterou Kamenice potřebuje.  Celková hodnota majetku obce je 
daleko přes jednu miliardu korun. Je to hodnota, o kterou mu-
síme systematicky pečovat, abychom o ni nepřišli. Proto byl loni 
zřízen odbor správy a údržby majetku. Změnila se i struktura 
kulturního centra.  Nakonec by se dalo konstatovat, že ke změ-
nám došlo skoro ve všech odborech úřadu, s cílem zefektivnění 
chodu.  Ač se jednalo o málo populární kroky, zaměstnanci 
mě a  kolegy místostarosty v  tomto úsilí podrželi a díky tomu 

se, podle mne přeměna povedla.  Mám k našim lidem hluboký 
respekt.
Uspořádávání věcí obecních se týkalo a týká i našich plánů 
a vizí. Zastupitelé s přispěním osadních výborů, úřadu a dalších 
odborníků dopracovali Strategický dokument obce, který by měl 
být červenou nití při přípravě rozhodování a hlavně rozpočtu 
příštích let.  Oficiálně bude schválen na prvním letošním zastu-
pitelstvu. 
Věřím proto, že jsme na letošek dobře připraveni, jak personálně, 
tak finančně, ale i myšlenkově.
Co by se dalo označit za výrazné momenty letošního roku, které 
očekáváme?
Ze společenských a sportovních akcí bych chtěl upozornit 
na  TOP 10 událostí, které vybrala komise pro sport a kultu-
ru už  loni a které budeme i letos podporovat.  Ze  všech budu 
jmenovat některé zástupce sportu  - Štiřínský Kros, KOH, Van 
Gillern Cup a zástupce společenských akci -  Masopust, Dětský 
den, Podzimní slavnosti a Ochotnické divadlení.
Z  pohledu investičních akcí bude letošek hlavně ve znamení 
chodníků, komunikací a dostavby základní školy. 
A z pohledu starosti o náš stávající majetek bych řekl, že i letošek 
bude ve znamení změn. Budeme hodně inventarizovat, pasporti-
zovat a k tomu optimalizovat plány údržby.  Jsou oblasti majetku, 
o které se staráme vzorně, ale existuje i majetek, na který se jako-
by tak trochu pozapomenulo.
Správa majetku je pupeční šňůrou svázána s našimi technickými 
službami, pro které musíme letos zajistit nezbytnou základnu.
Letošní rok bude velmi náročný. Čeká nás toho mnoho a je jisté, 
že bude potřeba napřít všechny síly, abychom společně uspěli. 
Vzhlížím k  němu s  úžasným optimizmem. Bude to rok tvůrčí 
a pozitivní.  
Přeji všem hodně zdraví, na které nesmíme nikdy zapomínat. 
Přeji nám, ale i mnoho příjemných setkání kdekoli v naší krásné 
Kamenici.

Při ohlédnutí se za rokem 2015 vidím mnoho důvodů k radosti. Hodně z plánovaných 
akcí se podařilo, některé doděláme letos a zároveň začneme nové. 
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ZE SCHŮZE RADY OBCE KAMENICE DNE 24. LISTOPADU 2015

P R Á V N Í  P O R A D N A  
P R O  O B Č A N Y  

B U D E  I  V  R O C E  2 0 1 6
K A Ž D O U  L I C H O U  S T Ř E D U

 o d  1 4. 0 0  d o  1 6. 0 0  h o d i n

Zápis pořízen s ohledem na zákon 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, v platném znění.

NAŠI JUBILANTI
Všem kamenickým občanům, 

kteří oslaví v lednu a únoru 

svá životní jubilea  gratulujeme 
a přejeme  hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti!

Obecní úřad Kamenice

Rada obce vzala na vědomí:
•	 výsledek dílčí kontroly hospodaření obce Kamenice 

za rok 2015 bez závad. 
•	 výroční zprávy příspěvkových organizací Mateřské ško-

ly Kamenice  a  Základní školy Kamenice za školní rok 
2014/2015.

Rada obce schválila:
•	 pokračování poskytování bezplatné právní pomoci obča-

nům Kamenice i v roce 2016. S JUDr. B. Lembovičovou 
bude uzavřena dohoda o provedení práce.

•	 dodatek č. 7 ke smlouvě o úvěru č. 1952/09/LCD uzavře-
né dne 22.12.2009 mezi Českou spořitelnou, a.s. a Obcí 
Kamenice. Změna smlouvy o úvěru se týká čl. VII, odst. 
1, písm. r) bez předchozího písemného souhlasu banky 
nesmí obec realizovat žádnou investiční akci, jejíž roz-
počtové náklady nebo spoluúčast na rozpočtových ná-
kladech přesáhnou částku 5 mil. Kč. 

•	 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
mezi Obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s. Těptín, Topa-
sová - kNN pro parc.č. 493/84, IV-12-6019085/1. Věcné 
břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. 471/3 v k.ú. Těptín, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví Obce 
Kamenice.

•	 návrh smlouvy o obstarání věci spočívající v  zajištění 
svozu, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů pro společenství vlastníků bytových 
jednotek domů č. p. 23 a 24, ulice Sídliště II, Kamenice.

•	 dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Kamenice, oprava po-
škozené kanalizace po živelné události v  6/2013“  mezi 
zhotovitelem IMOS group, s.r.o., Tečovice 353, Zlín, 
IČ: 27756971. 

•	 nabídku P.  M., Kamenice IČ: 67626424 na stavební prá-
ce pro veřejné části přípojky vody k  vodoměrné šachtě 
na Nové Hospodě č. p. 325 a 326 a opravu komunikace 
na Nové Hospodě. 

•	 odměny ředitelce MŠ Kamenice Mgr. Janě Boučkové,  ře-
ditelce ZŠ Kamenice Mgr. Pavlíně Tolarové, vedoucí KC 
Kamenice Andree Vodešilové, tajemnici OÚ Mgr. Janě 
Havlíčkové, předsedkyni a členům Komise pro  sport 
a kulturu.

•	 vynucenou investici do sanace statiky zdi zatopeného 
sklepa pod prostory restaurace. Práce jsou zahrnuty jako 
vícepráce do právě probíhající stavby – Snížení energetic-
ké náročnosti budovy OÚ Kamenice. Zhotovitel Stavby 
Complet Technologic. 

•	 zrušila usnesení č. 7 ze dne 1. 12.2014 na pronájem části 
pozemku parc.č. 618/20 v k.ú. Ládví ČEZ Distribuci, a.s. 
a přijala nové usnesení – rada schválila pronájem části 
pozemku parc.č. 618/20 v katastrálním území Ládví spo-
lečnosti ČEZ Distribuce, a.s.  na dobu 10 let od 1.1.2016 
za jednorázové  nájemné 5.000 Kč + DPH. 

Jana Havlíčková 
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE DNE  8. 12. 2015

VÝZVA PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK NA PODPORU 
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 

NA ROK 2016.
Uchazeči o obecní příspěvek na podporu své činnosti a na akce zařazované do ročního 

plánu akcí mohou podat své žádosti do 29. února 2016. 

Žádosti vyplněné v souladu s platnou směrnicí na formulářích A nebo B můžete zaslat emailem na adresu: 
podatelna@obeckamenice.cz, případně předat osobně na OÚ Kamenice. 
Formuláře/žádosti jsou ke stažení na stránkách obce: 
http://www.obeckamenice.cz/podatelna/dokumenty-ke-stazeni/obecni-urad/

Po tomto termínu budou žádosti projednány Komisí pro sport a kulturu.
Eva Kršňáková, předsedkyně Komise pro sport a kulturu 

Zastupitelstvo schválilo:
•	 směrnici obce Kamenice „Zásady stanovení cen nemovitostí 

při jejich prodeji z vlastnictví obce Kamenice“.
•	 směrnici pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a zá-

jmovou činnost spolků, sdružení, právnických a fyzických 
osob obce Kamenice a zároveň zrušilo Směrnici č.  7 z roku 
2011; Pravidla pro podávání žádostí a čerpání dotací na spor-
tovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnic-
kých a fyzických osob obce Kamenice, platné pro rozpočtové 
období 2016;  Program pro poskytování dotací na sportovní, 
kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnických a 
fyzických osob pro rok 2016.

•	 jednorázovou odměnu za výkon funkce členů finančního 
a kontrolního výboru dle  § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 
128/2000 Sb., zákona o obcích za rok 2015; peněžitý dar sta-
rostovi obce podle § 85 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., zákon 
o obcích v platném znění.

•	podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, pravidla pro rozpočtové 
provizorium pro rok 2016:

V období rozpočtového provizoria obec Kamenice hradí:
- provozní výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 skutečných pro-

vozních výdajů předchozího roku
- závazky vyplývající z uzavřených smluv
- příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací do 

výše 1/12 příspěvkových organizací předchozího roku 
- kapitálové výdaje na investiční akce zahájené v roce 2015: re-

konstrukce ulice Lotosová po přívalovém dešti, oprava koryta 

bezpečnostního přelivu Štiřínského rybníka, oprava můstku 
nad přítokem do Štiřínského rybníka, snížení energetické ná-
ročnosti budovy OÚ, navýšení kapacity ZŠ – projektové práce, 
výstavba chodníku ve Všedobrovicích – II. etapa.

•	 změnu hranice mezi katastrálním územím Ládví a katastrál-
ním územím Štiřín dle návrhu katastrálního úřadu tak, aby 
hranice katastrů co nejlépe respektovala hranice pozemků.

•	podání žádosti o dotaci na cisternovou automobilovou stří-
kačku z  programu MMR ČR  - IROP Zvýšení připravenos-
ti k  řešení a řízení rizik a katastrof, název výzvy: Technika 
pro IZS; do maximální výše 7 mil. Kč s  10 % spoluúčastí obce 
Kamenice.

Zastupitelstvo pověřilo Radu obce Kamenice k  provedení po-
sledního rozpočtového opatření v roce 2015 podle skutečnosti. 

Zastupitelstvo zrušilo usnesení č. 6 ze dne 19. 11. 2015 a vydalo 
novou obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o ochraně a údržbě 
veřejné zeleně s účinností od 1.1.2016.

Zastupitelstvo neschválilo žádost P.R., Praha 4, o souhlas se stav-
bou rodinného domu na pozemku parc.č. 510/14, k.ú. Těptín 
na ploše „IR – plocha individuální rekreace“.  

Výpis pořízen s ohledem na zákon 101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů, v platném znění.

Andrea Burešová

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 23. ÚNORA 2016
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Í D K A   P I V O V A R U   V E L K É   P O P O V I C E

27. ledna 2016 ve 13.45 hodin v pivovaru Velké Popovice

 e-mail: 

Když někdy v  polovině listopadu oznámila moje žena:  „Vez-
mem si deníčky“, což je zahajovací výzva k pravidelnému ri-
tuálu ohledně stanovení priorit a naplánování rodinných akcí, 
a nekompromisně sdělila, že 18. listopadu jdeme na přednášku 
pana Ing. Vladana Kršňáka o sestavování rodokmenů, neměl 
jsem kupodivu žádných námitek. Poté mi však bylo sděleno, 
že se jedná o akci pro kamenické seniory.  To jsem již nesl těžce, 
já že by senior o holi a s nutným doprovodem? Pravda, už po-
bírám  důchod, ale stále jsem mladý a perspektivní,   (alespoň  
podle toho co slyším doma), mám  se zúčastniti nějaké seance 
pro důchodce?
Nuž šel jsem. A nelitoval.  Nejprve mě zaujala skutečnost, že židlí 
se nedostávalo. Pak, že obecenstvo, mladé minimálně duchem, 
bylo chtivé poznatků a rad. Pan  Ing. Kršňák, byť jak se prezen-
toval, že jest pouze amatér, měl svou přednášku profesionálně 
připravenu.  Jeho vystoupení bylo doplňováno videoprodukcí 
a  tištěnými podklady, které rozdávány byly přítomným.¨

Pan Kršňák se řadu let věnuje sestavováním rodokmenu své ro-
diny. Přítomné seznámil se záludnostmi při hledání dat o před-
cích, ukázal nám názorně vlastní systém evidence a poradil kde 
a jak bádat, pokud by se nám zachtělo sestavit si vlastní rodinný 
historický strom.   
Nechci zatěžovat čtenáře vlastními úvahami, které prolétly mi 
hlavou v průběhu setkání.  Jen za důležité bych chtěl zazname-
nat nejdůležitější momenty, které se mi při přednášce protáhly 
hlavou: 

1) Ptejte se, dokud je čas, sousedů! 
2) Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat!
3) Zažijte svou obec jinak - poznáním svých sousedů.

Děkuji pořadatelům za výborný nápad, panu Ing. Kršňákovi 
za  vystoupení a těším se na podobné setkání se sousedy, kteří 
mají (a měli by) co říci těm, co chtějí naslouchat.
Příště na shledanou.    Michal Grafnetter

ŠEL JSEM NA AKCI „SESTAVOVÁNÍ RODOKMENŮ“ A NELITUJI!

OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE A KoSaK PŘINÁŠÍ DALŠÍ AKCI NEJEN SENIORŮM

JSME SOUČÁTÍ ŽIVOTA V KAMENICI A CHCEME SE SETKÁVAT!
To je motto našich občanů starší generace.

Poslední seniorskou akcí v roce 2015 bylo pozvání na posezení 
v nově otevřené restauraci Na rynku. Občané našich osad se sešli 
ve velkém počtu při kávě či jiném moku. Stihli si mezi sebou 
vyměnit nejen pár zdvořilostních vět, ale dozvědět se, jak se daří 
sousedovi, co ho trápí nebo naopak, z čeho se raduje a o radost 
i starost se navzájem podělili před plánovaným koncertem sku-
piny Klíč. Dobrá nálada se linula nad vánočními štrůdly, kde 
nebylo možno nezaslechnout něco málo z rozhovorů. U někte-
rých stolů seděly třeba pouze dámy v družném hovoru a vesele se 
smály společným zážitkům. Evidentně si vystačily bez mužských 
poloviček. Jinde společně seděly manželské páry a rokovaly o 
všem možném. Nikdo nezůstal sám.
Na počátku setkání proběhla krátká rekapitulace již proběhlých 
akcí - výlet na hrad Zvíkov, podzimní vazba květin, umění se-
stavování rodokmenu a také s výsledky dotazníku, který pro nás 
vyplnilo 47 osob z celkového počtu 47!  Následovaly informa-
ce o nově plánovaných akcích na rok 2016: prohlídce popo-
vického pivovaru, setkání při poslechu a tanci s živou hudbou 

v KD Kamenice, návrhu jednodenního výletu autobusem nebo 
o vycházce do obory na Vlkové s pozorováním zvěře. Hovořilo 
se i o společných vycházkách s holemi a o cvičení pro seniory 
ve sportovním centru na jarní období. Pan místostarosta Valášek 
seniorům představil projekt – Most k domovu, o kterém bychom 
chtěli do budoucna jednat a případně zvážit možnosti zavedení 
některých služeb pro starší občany v našich osadách. 
Druhou část večera vyplnil předvánoční koncert folkové skupiny 
Klíč. Určitě velice příjemně doladil adventní dny. I když pro ně-
které možná malinko byl delší, ohlasy převažovaly velice klad-
né. Mnohým seniorům byl nabídnut odvoz do svých domovů. 
A  mně zbývá za všechny organizátory všem starším občanům 
našich osad popřát dobré zdraví a hodně humoru do  života 
a mnohá společná setkávání při kultuře, sportu, malých zájez-
dech, besedách nebo jiných společných akcích.

Za organizační tým: Eva Kršňáková, Marie Grafnetter, Petr Va-
lášek, Andrea Vodešilová a Marie Hajdušková (autorka článku)
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OHLÉDNUTÍ ZA LISTOPADOVÝM VÍTÁNÍM OBČÁNKŮ 
V  pořadí již třetí vítání občánků v prostorách Sukova sálu 
na Zámku Štiřín proběhlo koncem listopadu. Starosta Ing. Pavel 
Čermák a místostarosta Ing. Petr Valášek s kolegyněmi z obec-
ního úřadu přivítali mezi nové občany obce Kamenice 13 děv-
čátek a 14 chlapečků. Starosta věří, že obec Kamenice bude pro 
jejich bezstarostně prožité dětství pěkným a bezpečným místem. 

Rodiče obdrželi od obce CD s fotografiemi a zdokumentovaný 
sváteční obřad na DVD.
Už nyní se těšíme na vítání v roce 2016. Upozorňujeme, že rodi-
če pozvánkami neobesíláme, ale pokud mají o vítání zájem, musí 
sami své děcko nahlásit na obecní úřad. 

Jana Havlíčková, OÚ

Fotografie pořídila: Marta Otáhalová
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HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI,
MNOHO HEZKÝCH KNIH A ZÁŽITKŮ V ROCE 2016

VŠEM OBČANŮM KAMENICE PŘEJÍ 
PRACOVNICE VEŘEJNÉ KNHOVNY 

A PRACOVNÍCI KC  KAMENICE

Vykročte vstříc novému
roku pravou nohou. . .

Hodně elánu, optimismu,
chutí tvořit, radosti z práce

i osobního života
za obec Kamenice přejí

pracovníci Obecního úřadu

PF 2016. . . 
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ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE KAMENICE
Nastala nám doba adventu. Tento čas by měl 
být klidný a plný pohody.
Samozřejmě, že ani v tomto čase neleníme. 
Děti nám pomohly vánočně vyzdobit třídy 
a vytvořily přání pro rodiče. Společně jsme 
snimi ozdobily stromečky ve třídách. 

Pak začalo nacvičování na Vánoční besídky, které proběhly 
ve  dnech 15. a 16. 12. 2015. Doufáme, že rodičům se výkony 
jejich dětí líbily. Každou třídu navštívil Ježíšek s krásnými dárky, 
které si s dětmi postupně rozbalujeme.

   uč. Linda Vejmelková, MŠ Kamenice

ČERTÍCI V NAŠÍ ŠKOLIČCE
K předvánočnímu času patří i mikulášská nadílka. 4. 12. 2015 nás v mateřské 
školce navštívili čerti, Mikuláš a andělé. Na tuto návštěvu se většina našich dětí 
těšila. Děti měly připravené básničky a písničky na vánoční téma a předvedly 
na jednotlivých třídách, co se již v uplynulém období naučily. Některé z dětí 
zarecitovaly a nejmenší pozorně naslouchaly.
Mikuláš začal předčítat z knihy hříchů seznam dětí, které ubližují kamarádům a 
jsou neposlušné. Domlouval jim a děti slibovaly, že se polepší. Všechny děti byly 
odměněny sladkostmi a pohlazením od andílků.
Děkujeme žákům 9. tříd ZŠ Kamenice.

Přejeme šťastný Nový rok.            uč. Hana  Zahradníková, MŠ Kamenice

ZPRÁVIČKY Z KOSTELECKÉ MATEŘINKY
Začal nový kalendářní rok, ten školní je ale v plném proudu. 
Dvacet jedna nových dětí z Kamenice i Kostelce ve školce 
již „zdomácnělo“ a spolu se zkušenějšími kamarády se zúčastnilo 
mnoha akcí.
Děti ve školce přivítaly návštěvu z MŠ Sluníčko i  divadelníky 
s představením „Pohádky pana Pohádky“ a  „Plecha a Neplecha 
v lese“. Také za nimi přijel sokolník a ukázal jim sovy a dravce. 
Děti sbíraly kaštany a žaludy, které donesly zvěři do obory. 
Společně jsme se starali a staráme o naši zahradu. Děti se rády 
zapojily do výroby keramiky i malování na textil. Mezi velmi 
oblíbené činnosti patří vaření, předškoláci pekli lívance a sušili 
křížaly a všechny děti pak vařily ve třídách jablečný kompot 
a dlabaly dýně.
K nejzdařilejším akcím však patřil projekt studentů medicíny 
z UK v Praze nazvaný „Nemocnice pro medvídky“. Děti si 
do  školky přinesly medvídka a obvaz. Do třídy přišlo pět 
studentek, které  jako „medvídkovské doktorky“ léčily s pomocí 
dětí úrazy a nemoci , které se plyšákům staly. Děti si vyzkoušely 
roli zodpovědných rodičů a beze strachu přihlížely a asistovaly 
u různých zákroků a léčbě.  A také si s „doktorkami“ hezky 
popovídaly a mohly se zeptat na vše, co je zajímalo.
Další zdařilou a již tradiční akcí bylo pečení vánočních 
perníčků, které jsme prodávali při slavnostním rozsvícení 

vánočního stromu v Kostelci. Děti se podílely na celé výrobě 
a  tak se mohly rozhodnout, co se za „vydělané peníze“ koupí. 
Po diskuzích zvítězily věci, které udělaly radost všem: trojhranné 
fixy, nové knihy na odpolední čtení a trojhranné pastelky. 
A tak se i předškolní děti mohly seznámit se  základy finanční 
gramotnosti.
Děkujeme tímto paním kuchařkám v ZŠ v Kostelci, které nám 
perníčky pomohly upéct. Také děkujeme žákům pátého ročníku 
a paním učitelkám, kteří pro děti připravili hezkou mikulášskou 
nadílku.
Nejočekávanější akcí byly vánoční besídky a nadílka. Na besídky 
byli pozváni rodiče a prarodiče, ale i prvňáčci ze ZŠ. Děti vyrobily 
pro své nejbližší dárky a přáníčka a ukázaly, co vše se už naučily. 
Za jejich snahu na ně pak čekala „školková nadílka“. Největší 
radost měly ze cvičebních prvků bObles a z nových dřevěných 
stavebnic na zahradu. Děkujeme všem rodičům, kteří na nákup 
dárků finančně přispěli.
Těsně před vánočními prázdninami jsme se ještě byli podívat 
v kostele sv. Martina na betlém a zazpívali jsme si koledy 
s doprovodem varhan. Tím jsme se slavnostně rozloučili  sestarým 
rokem. Do toho nového přejeme všem čtenářům hodně zdraví, 
pohody, štěstí a úspěchů.

Za děti a zaměstnance Jitka Kubátová
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ZA ODMĚNU NA TÝDEN V LONDÝNĚ 

ADOPTOVALI JSME KACHNU A BRHLÍKA 

V době od 22. do 28. 11. 2015  se 10 vybraných žáků 
z 9. ročníku naší školy zúčastnilo vzdělávacího 
zájezdu do Londýna. Po 20 hodinové cestě 
autobusem nás vyložili na nultém poledníku 

v  Greenwich. Během celého pobytu jsme měli krásné počasí. 
Bydleli jsme po čtyřech v rodinách, které se o nás hezky 
staraly, a výborně jsme si tak procvičili anglický jazyk. Tři dny 
jsme chodili do školy na tři hodiny výuky s rodilým mluvčím. 
Trénovali jsme mluvení, výslovnost a hráli jsme různé hry. Během 
týdne v Londýně jsme navštívili například Tower Bridge, Britské 
muzeum, Muzeum madame Tussauds, svezli jsme se lanovkou 

přes řeku Temži, byli jsme se navečeřet v China Town nebo jsme 
měli rozchod po Oxford Street. Dva dny jsme jezdili londýnskou 
MHD, což byl velký zážitek. Celý zájezd jsme zakončili noční 
jízdou na London Eye. 
Tento výlet byl opravdu jedním z nejlepších a nejhezčích, co jsme 
na ZŠ zatím podnikli. Jsme moc rádi, že jsme byli za odměnu 
vybráni právě my, stala se z  nás skvělá parta. Přivezli jsme si 
domů spousty zážitků, vzpomínek, ale i fotografií a suvenýrů. 
Určitě všem doporučujeme navštívit Londýn a děkujeme!

Účastníci zájezdu : Tereza Svobodová a Tadeáš Diviš, 9.A

Ze Záchranné stanice pro živočichy Českého svazu ochránců přírody 
ve Vlašimi jsme adoptovali kachnu divokou a brhlíka lesního. 

Jedná se o živočichy z  Para Zoo, kteří jsou trvale handicapovaní a nelze 
je  vypustit do volné přírody. Náklady na jejich péči jsou proto dlouhodobé 
a finančně náročné. 

Naše škola tak získala certifikát adoptivního rodiče na období jednoho roku. 
Finance na adopci získáváme ze sběru papíru ve škole, proto všem, kteří s námi 
třídí, děkujeme.

 Jitka Dvořáková,  koordinátor EVVO

NAŠE SETKÁNÍ S ČINOHROU NÁRODNÍHO DIVADLA 
Po jarním setkání se Strakonickým dudákem jsme se 3. listopadu 
2015 znovu vypravili do divadla, tentokrát na Novou scénu 
v Praze, abychom zhlédli zajímavé a moderní představení 
britského dramatika Mika Barletta „Zemětřesení v Londýně“.
Na osudech tří sester jsme sledovali příběh, odehrávající 
se od šedesátých let 20. století až do daleké budoucnosti. Ačkoliv 
bylo zdánlivě bezstarostné, vzbuzovalo mnoho otázek a nutilo 
nás k přemýšlení i úvahám, čehož  jsme si užili i  další den 
v hodinách češtiny.

30. listopadu 2015 nás čekala klasická Shakespearova tragédie 
Othello ve Stavovském divadle v Praze. Také toto drama 
o  žárlivosti bylo netradiční a velmi moderní.  Neodehrávalo 
se, jak jsme očekávali, v autorově době, ale ve zlatých 20. letech 
20. století. Z hereckých výkonů nás nejvíce zaujal Jago Davida 
Prachaře, ale líbili se nám i ostatní. Také tato návštěva nás nutila 
přemýšlet. Mnohé paralely byly totiž tak blízké dnešní době!

Deváťáci ZŠ Kamenice.

SBÍRÁME SVĚTELNÉ ZDROJE 
Naše škola se v rámci recyklačního programu Recyklohraní stala 
sběrným místem vysloužilých světelných zdrojů. Sběrnou nádobu 
označenou logem Ekolamp najdete ve vstupním vestibulu školy.
Do této nádoby patří: úsporné kompaktní zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm, světelné zdroje 
s LED diodami.
Do této nádoby nepatří: klasické žárovky, reflektorové žárovky, 
halogenové žárovky, lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm.
Ekolamp je nezisková společnost založena v roce 2005. Sdružuje 
výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení a budováním sběrných 
míst usiluje o ekologicky šetrné nakládání s  tímto odpadem. 
Navíc všechny služby poskytuje zdarma. 
Za třídění drobného elektrozařízení získává škola body, za jejichž 
hodnotu objednává pomůcky pro žáky. 
Třiďte s námi. Děkujeme.              Jitka Dvořáková, učitelka ZŠ
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MĚSÍC FILMU „PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ“ V ZŠ KAMENICE

EKOTÝM POKRAČUJE V NOVÉM SLOŽENÍ

V listopadu proběhl již 11. ročník Měsíce filmu na školách. Na téměř 
600 základních a středních školách po celé České republice probíhaly 
projekce filmů a žáci besedovali s pamětníky. Stejně jako v minulých 
letech se zapojila i naše ZŠ. Žáci všech tří devátých tříd strávili 18. 11. 
2015 zajímavé dopoledne s dokumentárními filmy ze srpna 1968 
a z ledna 1969, kdy statečně obětoval svůj život Jan Palach. Protože se 
budou o tomto období teprve učit, připravilo si několik z nich pro ostatní 
zajímavé prezentace. Velkým zážitkem byla beseda s pamětnicí paní 
Drahomírou Hladíkovou, již zaplavily děti mnoha zajímavými dotazy 
a věnovaly jí svoji soustředěnou a velmi vděčnou pozornost.  
Žáci z 9.A a 9.B navíc ještě od října do listopadu pátrali po tom, jak 

konkrétně probíhala okupace  v naší obci či v jejich rodinách. Dvacet 
šest žáků z 9. A a 9. B se totiž zapojilo do projektu Naše okupace – 
ptali se svých prarodičů, rodičů, příbuzných, sousedů, hledali dobové 
fotografie, noviny, letáky a různé další zajímavé dokumenty. Zejména 
osudy pana Františka Nováka ze Želivce, oběti srpnové okupace 1968, 
kterého pár kroků od domova přejel sovětský tank, byly pro mnohé 
účastníky emotivním zážitkem.  Časem se budeme moci seznámit s jeho 
a některými dalšími příběhy na nové Mapě Příběhů bezpráví! Zatím jsme 
jako malou vzpomínku připravili výstavku ve vestibulu školy. 

Vlasta Hartvichová, učitelka ZŠ

V letošním školním roce 
jsme se již několikrát 
sešli na společné schůzce 
Ekotýmu. Zatím 
to  vypadá, že  složení 
bude čistě dívčí. Dva 
chlapci, Tomáš Dudáček 
a  Martin Víšek, odešli 
ze  sedmého ročníku 
studovat na  gymnázium. 

Dodatečně jim chceme popřát hodně úspěchů, stejně jako 
zakladatelkám Ekotýmu, Pavle Triznové a Marušce Hrabalové, které 
úspěšně dokončily povinnou školní docházku.

Jsme rádi, že i letos se do práce zapojily staronové členky, kterými jsou 
Katka Krákorová 8. A, Lucie Mádlíková, Rebecca Tomšů a Magda 
Tomanová ze 7. B. Zároveň se těšíme na spolupráci s novými členkami. 
Ze  6. A je to Julie Štěpánková, Dominika Škobisová, Katka Šiková 
a Agátka Lázeňská. Tři dívky jsou také ze 7. A, Anička Šebková a Elodie 
a Vanesa Malasri. Nejmladší členkou je Emička Lázeňská z 3. C.
V mezinárodním Programu Ekoškola jsme zapojeni již čtvrtým rokem 
a snažíme se krůček po krůčku snižovat ekologický dopad naší školy 
na životní prostředí. V rámci zapojení do různých projektů se nám 
občas podaří sehnat i menší finanční prostředky. Důležité je, že se na 
schůzkách scházíme dobrovolně, vzájemně se poznáváme, učíme se 
spolupracovat a využívat nové nápady.

 Všechny zdraví Ekotým a Jitka Dvořáková, uč. ZŠ

VÝSLEDKY OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA 2015/16
Školního kola Olympiády z  českého jazyka se na naší škole zú-
častnilo 60 žáků 8. a 9. tříd. Soutěžící měli prokázat nejen gra-
matické znalosti a cit pro mateřský jazyk, ale také napsat úva-
hu na téma: Říká se: „Nežijeme proto, abychom jedli,“ ale …

Výsledky byly poměrně vyrovnané.

V okresním kole nás budou reprezentovat vítězové, a to:
•	 Marek Bizík   9. B
•	 Tadeáš Diviš   9. A
•	 Tereza Svobodová   9. A

Děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům.
Vyučující ČJ v 8. a 9.r.

PO STOPÁCH LUCEMBURKŮ ANEB „ZA CÍSAŘSKOU KORUNOU“
V  prosinci proběhlo na naší škole i školní kolo dějepisné olympiády, 
tentokráte na téma Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou. 
Celkem se školního kola zúčastnilo 30 žáků, nejlepších výsledků dosáhli 
žáci z 9. tříd:  

•	 Tadeáš DIVIŠ, 
•	 Tomáš PLÍHAL 
•	 Anna ŠANTRŮČKOVÁ 

Vítězům, kteří postupují do okresního kola, blahopřejeme!

Ostatním přátelům historie děkujeme za účast!

Vlasta Hartvichová a Josef Čížkovský, učitelé ZŠ

MAŽORETKY STÁLE PILNĚ REPREZENTUJÍ
O pohár ze zámku v Kolíně 25. 10.  2015 
MIMI Hraběnky 2. místo, BABY Hraběnky 3. místo
 
Liberecký pohár v twirlingu 7.  11.  2015 
kategorie Junior starší C - Adéla Červená  1. místo 

Národní twirlingový pohár Lomnice nad Popelkou 
kategorie Junior starší C - Adéla Červená 1. místo 

Markéta Novotná
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MAMI, TATI, JÁ CHCI DO ŠKOLY!

Tatínek jde s dcerou ze školy. Dnes mimořádně už po obědě. Dítě je na pokraji pláče. Ná-
hodný kolemjdoucí zaslechne něco o škole. Spiklenecky mrkne na tatínka a dodá: „Halt, 
učení, mučení.“  Dítě začne vzlykat: „Já ze školy tak brzo nechci ...“ 
Maruška se do školy těšila v první školní den a těší se i v pololetí. Její spolužáci zrovna 
tak. Mají tu totiž prostor pro naplnění svých přirozených potřeb. Výuka na školní zahradě, 
v přilehlém lese, na nedaleké louce či u blízkého rybníka dětem umožňuje pohyb. Když 
si po ránu na čerstvém vzduchu zacvičí jógu a zahrají honičku, jsou při následné výuce 
počítání, čtení, psaní, prvouce i angličtině mnohem klidnější.  Dobře odčítat a sčítat se totiž 
dá i při házení šišek na cíl. Máš jich 9. Trefil jsi se 5x. Kolikrát jsi minul? Pedagog výsledky 
dětí v pohybu pohotově zaznamenává do tabulky, byť se tato učební látka většinou probírá 
později. Po běhání a soustředění to chce jídlo a odpočinek. Je příjemné společně posvačit a 
nečekat na zvonění. Je fajn odpočívat na polštářích z mechu nebo na hromadě listí. Stejně 
tak je někdy fajn si na poslech polední pohádky zalézt do tepla a závětří třídy. Odborně 
řečeno - v Devětsilu dbáme na naplňování fyziologických potřeb žáků. 

Devětsil v dětech sytí i potřebu bezpečí, sounáležitosti a sebeúcty. Den má svůj řád, spo-
lečně jsme si vytvořili pravidla a snažíme se vybudovat společenství, kde panuje vzájemný 
respekt. Je to běh na dlouhou trať – pro někoho na celý život, ale už teď jsou po půl roce 
vidět výsledky. Každý den ranní komunitní kruh obnovuje křehkou atmosféru důvěry. 
Pedagogové vedou děti k sebehodnocení a dávají jim namísto známek bezprostřední zpět-
nou vazbu. Oceňujeme, když dítě dělá věci tak, jak v daný okamžik zvládne nejlépe.  
Dětem je dobře, proč by tu neměly být rády a proč by pro ně mělo být učení mučením? 
Když vidí smysl, učí se přirozeně. A tak se učíme matematiku při stavění kostek, u poklad-
ny v obchodě, u jízdního řádu, nebo se učíme číst jména obcí, kterými projíždíme cestou 
na exkurzi, čteme jména dinosaurů, protože děti si je zvolily za své projektové téma, učíme 
se angličtinu s rodilým mluvčím při házení šipek z papíru nebo při společné stavbě domeč-
ku pro lesní skřítky. Nedovedete si učení bez mučení představit? Pak se přijďte podívat. Do 
příštího školního roku Lesní základka Devětsil přibírá do své věkově smíšené malotřídky 
k stávajícím a nově zapsaným dětem ještě další 3 prvňáky.  Více: www.skoladevetsil.cz

Většině dětí první školní den září oči nadšením. Po pár týdnech však u mnoha prvňáčků jiskra nadšení uhasne. 
Jak to ke konci pololetí vypadá v kamenické Lesní ZŠ Devětsil, která je zapsána pod ministerstvem školství?

ZKUŠENOST MAMINKY PRVŇÁČKA Z TĚPTÍNA
Jaký máte jako maminka školáka zapsaného do Devětsilu pocit?
Jednoduše mám radost. Syn se cítí ve škole dobře. Je šťastný.

Jak se v Devětsilu učí?
Děti se v Devětsilu učí hrou a opravdu se tu bere vážně jejich zájem. Jsou hodně venku. 
Chodí na exkurze. Pracují na projektech. Mají angličtinu s rodilým mluvčím.

Co se syn od začátku školního roku naučil?
Syn začíná číst, počítat. Naučil se mluvit a vystupovat před větším množstvím lidí, což 
pro něj nebylo snadné. Zvýšilo se mu sebevědomí. Přestává se bát nových věcí. Začíná 
se učit anglicky. Na konci týdne mi vždy se zápalem ukazuje své portfolium, kde jsou 
sebrané věci, na kterých v průběhu týdne pracoval.

Škola je tzv. lesní školou. To jsou děti pořád v lese? 

Ne, škola má i učebnu. A je pěkná a moderně vybavená. Navíc tu je čistička vzduchu. 
Učebna je ale vlastně využívána hlavně pro nácvik psaní, obědy a odpočinek. Počítání 
se dá venku učit výborně. O prvouce ani nemluvím. Když bylo teplo, měly děti dokon-
ce lavice na zahradě i na to psaní.

Škola je postavená na spolupráci dětí, pedagogů a rodičů. Můžete dát příklad?
U nás měl třeba syn ze začátku potíže s angličtinou. Společně s pedagogy jsme přišli 
na to, co za tím může být.  Našli jsme způsob, jak u syna podpořit vnitřní motivaci. 
Pan ředitel, se kterým se děti i učí, nám dal konkrétní tipy, co můžeme pro syna dělat 
doma. Během 14 dnů došlo k ohromné změně k lepšímu. 

Doporučila byste školu rodičům budoucích prvňáčků?
Rozhodně ano. Ze začátku jsme se s manželem trochu báli. Lesní škola je něco jiného, 
než jsme sami zažili. Už teď ale víme, že sem chceme zapsat i mladší dceru. 

27. ledna od 9.00 hodin 
v KC Kamenice:
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2. ROČNÍK FESTIVALU OCHOTNICKÉHO DIVADLENÍ
Někteří lidé na vesnicích říkají: „Tady se nic neděje, tady není 
žádná kultura.“ 
Naštěstí je ještě jedna skupina, to jsou ti, kteří si „kulturu“ vytvá-
ří sami, a pak ještě ti, kteří se na jejich práci rádi přijdou podívat. 
Na letošním 2. ročníku festivalu Ochotnického divadlení jich 
na  více než třítisícovou Kamenici a okolí nebylo moc. A to je 
velká škoda. Za velmi symbolickou cenu by totiž viděli čtyři kva-
litní, a s pražskými profesionály v mnoha směrech srovnatelné, 
divadelní kusy. 
Festival  zahájila rozverná hudební komedie divadelního soubo-
ru ze Sázavy Pancho se žení, a to byla lahůdka s  několika zá-
pletkami, vtipnými dialogy a roztomile přihlouplým Panchou 
v hlavní roli.
 Hra, kterou napsal brzy po válce tehdy mladý Rudolf Hrušínský, 
je jako stvořená pro individuální komický projev každé postavy 
hry. 
Jako druzí se nám představili herci z Kamenného Přívozu. 
Jejich Světáci jsou vděčnou hrou, kterou zná většina diváků 
z televize, ale i divadelní úprava má zajímavé a neméně vtipné 
situace. Velmi působivý je požár v baru a v maringotce. Hra má 
originální hudbu.  Škoda jen, že hra malinko ztratila svou jiskru 
z období, kdy ji ochotníci hráli po nastudování. 
Hra byla totiž zařazena jako náhradní program místo původně 
plánované hry Vinnetou.
 O týden později jsme viděli  milou pohádku Lidového  divadla 
Jirásek z Kostelce u Křížků Princové  jsou na draka. 
Pohádka měla krásnou výpravu, skvělé písničky a herecký pro-
stor v  ní režisérka Zuzka Štichová poskytla i mladým hercům 
a  dětem. Klobouk dolů za režijní zvládnutí takového velkého 
obsazení. 
Závěr festivalu patřil pořádajícímu spolku Tyl a ten v premiéře 

představil záruku dobré divadelní kvality – „konverzačku“ Char-
leyova teta. 
Hra neměla náročnou scénu, ale výkony herců byly tak dobré, 
že diváci zapomínali, že se dívají „jen na neprofesionály“. 
Zvlášť představitel Charleyovy tety Honza Růža měl velký aplaus. 

Pohlídejte si příští rok termín 3. ročníku našeho malého festi-
válku – bývá v listopadu – nebudete litovat! 

Eva Malá

JEŠTĚ JEDNOU OCHOTNICKÉ DIVADLENÍ

Po dva listopadové ví-
kendy pořádali místní 
ochotníci již podruhé 
festival ochotnických 
souborů pod názvem 
Ochotnické divadlení.  
Organizace celého festi-
valu a umělecká přípra-
va našeho představení 
Charleyovy tety byla 
pro nás náročná a záro-
veň nám dělala velkou 
radost. 

Co by to však bylo za radost, kdybychom se o ni nemohli podělit 
s našimi diváky?  Je proto naší povinností poděkovat Vám všem, 
kteří jste nás i hostující soubory přišli podpořit a vytvořili jste tu 
správnou divadelní atmosféru. 
Věříme, že jste si pořádný kus té naší radosti odnesli.  
Děkujeme také členům hostujících souborů (ze Sázavy, Ka-

menného Přívozu a Kostelce u Křížků), že přijali naše pozvání 
k účasti na festivalu. 
V neposlední řadě děkujeme a vážíme si podpory našeho snaže-
ní ze strany představitelů obce Kamenice.
V letošním roce budeme festival Ochotnické divadlení v podobné 
formě opět připravovat. V  jeho rámci, tak jako v  uplynulých 
ročnících, se chystáme připravit i další ročník fotosoutěže 
spojené s výstavou přihlášených amatérských fotografií. 

Tématem pro letošní rok je „Krajina barona Ringhoffera“. 
 
Podrobnosti a podmínky fotosoutěže zveřejníme ve Zpravodaji 
v průběhu roku.

Těšíme se na Vás a na vaše fotografie, které v listopadu 2016 oz-
dobí 3. ročník Ochotnického divadlení.

Za Obnovený ochotnický spolek Tyl
Pavla Svobodová 

Před několika dny jsme se rozloučili se starým rokem, přehoupli jsme se do nového a čekají nás nové 
výzvy. Dovolte mi však ještě v krátkosti se vrátit do loňského listopadu.
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TAKÉ V ROCE 2016 VÁS SRDEČNĚ ZVEME
NA AKCE, KTERÉ PRO VÁS POŘÁDÁME.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

ÚNOR 2016 

K C   K A M E N I C E

LEDEN 2016 

Drobečky z Perníku: 27. ledna od 19.30 hodin
Barová zpěvačka Evy Mearová se vrací z protialkoholní léčebny domů, 
kde žije společně s kamarádkou Tobby, která absolutně odmítá své stár-
nutí, jelikož před lety na škole získala titul  královny krásy, a se svým ka-
marádem Jimmym, neúspěšným hercem, který o sobě říká, že je nejstar-
ší začátečník v celém divadelnictví. K tomuto životu samozřejmě patří 
i o deset let mladší milenec Evy, kytarista Lu Tenner, který nikdy neměl 
svojí vlastní střechu nad hlavou. V této společnosti, která se navzájem 
podpírá láskou a humorem, je jediný zdravý proutek Polly, nedospělá dce-
ra Evy Mearové, která je dospělejší než její matka a všichni její kamarádi. 
Polly svojí kurážnou povahou ukáže své matce tu správnou cestu, jak žít.
Drobečky z perníku je hluboká a dojemná komedie a jedna z nejlep-
ších her klasika amerických komedií Neila Simona. „Smích přes slzy“ 
–  i tak by se mohla tato komedie jmenovat.
Vstupné: 450 Kč

Krysáci: 27. ledna od 9.00 hodin
Divadlo Špílberg uvádí ve světové premiéře divadelní inscenaci napsa-
nou na motivy televizních Večerníčků. Divadelní hra, díky níž zjistíme, 
že i tato roztomilá zvířátka člověkem určená pouze k deratizaci mají 
také svou duši a svoje problémy a dokáží nejen ohlodat vše na co při-
jdou, ale taktéž se radovat, smát se a plakat a dokonce i milovat. Obje-
vuje divákům zcela nový svět, kde přátelství není jen pouhým slovem.
Vstupné: 40 Kč

K C   K A M E N I C E
Masopust: 7. 2. 2016 od 13.30 hodin
Před KD Kamenice - viz plakátek na straně 24.

Sportovní ples: 13. února od 20.00 hodin

Strakaté bajky: 17. února od 9.00 hodin
Pohádka o třech českých komediantech, kteří procestovali celou 
Francii a teď přijeli k Vám se svým představením „Strakaté bajky.“ 
Kratičkými bajkami inspirovanými mistry Ezopem a Jeanem de 
La Fontaine, které Vás nejen pobaví, ale přinesou Vám i mravní 
ponaučení. Každá bajka končí ponaučením jasně pochopitelným 
pro dětského diváka. Uvidíte například typicky známou bajku 
„O lišce a sýru“, ale i méně známé bajky, např.: „O dvou kočičkách…

Kamenický pohár juniorů 2016: 20. února od 9.00 hod
Taneční soutěž ve standardních a latinskoa-
merických tancích.
Pořadatel: TS Heller, Obec Kamenice 
a KC Kamenice, ČSTS
Vstupné: Dospělí 100 Kč, Děti 50 Kč

Kamenický ples: 27. února 2016 od 20.00 hodin
Obec Kamenice a Kulturní centrum, zve 
všechny příznivce tance na Kamenický 
ples. K tanci i poslechu zahraje výborná 
kapela Concordia Show band. Těšit se 
můžete na bohatý doprovodný program.
Vstupné 200 Kč

Z Á M E K  Š T I Ř Í N

Sukův hudební Štiřín: 21. února od 17.00 hodin
Josef Špaček (housle), 
Miroslav Sekera (klavír)
Vstupné: 250 Kč
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BŘEZEN 2016 

K C   K A M E N I C E

Labutí princezna: 9. března od 9.30 hodin
Výpravná hudební pohádka na klasické téma o zlém čaroději 
Rudovousovi, který promění princeznu Odettu a její přátele v la-
butě. V pohádce je použita hudba Petra Iljiče Čajkovského.
Vstupné: 50 Kč

Toulavá kapela: 11. března 2016  od 18.00 hodin
hudební odpoledne v Kulturním centru Kamenice
akce OÚ Kamenice a KoSaK nejen pro seniory

Elektrická puma: 23. března od 10.00 hodin
Elektrická puma Jiřího Suchého z roku 1974, kterou vybavil 
hudbou Ferdinand Havlík, byla ve své době napsána přímo na 
tělo třem „klaunům“ v tom nejlepším slova smyslu. Jiří Suchý 
ji psal totiž pro sebe, Jitku Molavcovou a Josefa Dvořáka. Jde v 
prvé řadě o hereckou komedii, v níž si herci mohou pohrávat s 
postavami a příběhem přesně tak, jak to Suchý předepisuje.
Vstupné: 50 Kč
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TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPISY V TĚPTÍNĚ 

dla odcizil batoh s notebookem
•	 Dne 10. 12. 2015 kolem 18. hodiny při silniční kontrole 

ve  Štiříně bylo u řidičky prokázáno požití návykové látky. 
Následně bylo zjištěno, že se v minulosti dopustila obdobné-
ho deliktu, za což jí byl mimo jiné uložen i trest spočívající 
v  zákazu řízení všech vozidel a to s  platností až do srpna 
2016. Následně jí bylo sděleno podezření z přečinu maření 
výkonu úředního rozhodnutí. V současné době již věc řeší 
soud. 

Připomínám telefonní čísla na policejní služebnu 
na Nové Hospodě: 

725 961 501, nebo 974 881 740. 

Do  nového roku bych chtěl touto cestou popřát všem 
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.              Josef Schůt

ANI V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE NEBYL V KAMENICI KLID

vedoucí odd.:  npor. Bc. Josef Schůt
adresa: Pražská 329,   Kamenice
telefon.: 974 881 740, 725 961 501
fax: 974 870 781
e-mail: poj.oo.kamenice@pcr.cz
GPS: 49°54‘33.218“N, 14°35‘13.258“E

Kontakty:

•	Dne 17. 11. 2015 bylo oznámeno 
vloupání do jedné z chat na Ládví, kde 
pachatel v době od 15. 11. 2015 rozbil 
skleněnou výplň okna u sklepa, který 
prohledal, ale nic neodcizil. Dále zde 
v okolí bylo zjištěno vloupání do dal-
ších sedmi objektů a to vesměs do skle-
pů či garáží. Ve čtyřech případech ne-
bylo majitelem zjištěno, že by pachatel 
něco odcizil., a v  dalších se pachatel 
zaměřil na jízdní kola a různé nářadí. 

•	 Dne 22. 11. 2015 krátce po 16. hodině při silniční kontrole 
v Těptíně bylo u řidiče prokázáno před jízdou požití návyko-
vé látky. Následně bylo zjištěno, že mu byl již dříve zadržen 
řidičský průkaz a v  současné době probíhá soudní řízení 
pro obdobný skutek. 

•	 Dne 24. 11. 2015 krátce před 16. hodinou při silniční kont-
role v ulici Ringhofferova bylo u řidiče zjištěno 0,38 promile 
alkoholu v krvi. Věc byla následně předána správnímu or-
gánu. 

•	 Dne 27. 11. 2015 kolem 17. hodiny došlo na parkovišti po-
blíž OD Billa k vloupání do zde zaparkovaného vozidla. Pa-
chatel rozbil skleněnou výplň okna dveří a ze zadního seda-

Na konci roku bilancuje každý z nás a na začátku toho dalšího si 
mnozí z nás dávají předsevzetí a přání. Stejně na tom jsme i my, 
v Plamínku. Za tři školní roky, které funguje naše lesní školka 
v Těptíně, jsme toho spoustu zažili, naučili se a poznali. Z mno-
hého jsme se také poučili a s tím jdeme dál. Avšak každý rok je 
jiný a každý rok přináší vždycky něco nového.
Pro nás je nového například to, že letos poprvé usednou naši 
školáci do nově vybudované moderní školní budovy. Také to, 
že nás čeká první zápis budoucích prvňáčků v historii naší školy. 
Sice už máme čtyři měsíce fungování školy za sebou, ne však 
jako registrovaná škola.
 
v sobotu  16. 1. 2016 v čase  9.30 – 14.00 hodin 
ve středu  20. 1. 2016 v čase 15.00 – 18.00 hodin 

zveme tedy prvňáčky k  zápisu v dočasných prostorech školy 
v přírodním domě Opido, Topasová ul., Těptín.  

Budeme rádi, pokud se předem zaregistrujete pomocí formuláře 
na našich webových stránkách. Vaše registrace pomůže dobré 
organizaci dne. 
Přímo k zápisu vezměte občanský průkaz zákonného zástupce 
a rodný list dítěte. 
V  září 2016 otevíráme dvě smíšené třídy I. stupně a 6. roč-
ník II. stupně. Budoucí žáky druhé až šesté třídy lze zapsat jak 
v uvedené dny, tak kdykoli po telefonické dohodě. 

Nabízíme učení ve věkově smíšených třídách, třídy pro ma-
ximálně 14 žáků, vyučování bez zvonění s  pohyblivou dél-
kou vyučovacích hodin, důraz na pobyt venku, hodnocení 
bez  známkování, domácí přípravu bez povinných pravidel-
ných písemných úkolů k opakování učiva, komunitní charak-
ter školy - škola jako symbol živé obce.
Podrobné informace o škole najdete na www.skolateptin.info.  
Můžete nám také zavolat a na mnohé vaše dotazy vám můžeme 
odpovědět i mailem, využijete-li naši mailovou adresu. Rádi se 
s vámi sejdeme také osobně. V týdnu od 11. do 15.1.2016 jsme 
připraveni věnovat se vašim dotazům v Opidu. 
Přijďte se podívat, jak roste nová, moderní školní budova!

Za spolek Plamínek Těptín, Monika Matoušková

POLICIE  -  POBOČKA KAMENICE
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VŠEDOBROVICKÁ HASIČÁRNA V ZIMĚ NESPÍ
Jak už asi většina z  čtenářů Zpravodaje ví, máme ve Všedob-
rovicích díky snaze osadního výboru a podpoře OÚ Kamenice 
již  více než dva roky zrekonstruovanou hasičárnu. Upravený 
prostor kolem ní občas nutí projíždějící vystoupit z auta a pose-
dět si u krásného záhonu, nebo se zahledět na hladinu přilehlého 
rybníka. Navíc, hasičárna žije, lidé si už zvykli do ní přicházet. 
Záměr, který jsme si vytkli v době, kdy v srdci Všedobrovic stála 
chátrající ruina, se tedy naplňuje.

Zimní spánek se hasičárně vyhýbá. Kromě pravidelných páteč-
ních deskových her a víkendových turnajů ve scrabble se v  ní 
na sklonku listopadu sešly milovnice tvoření z korálků. Tento-
krát se pod vedením lektorky paní Chaloupkové naučily tvořit 
šitý korálkový šperk. Všech deset účastnic si rychle osvojilo no-
vou techniku. Paní Chaloupková opravdu umí a dokáže dobře 
předávat svou dovednost ostatním. Pod jejím laskavým vedením 
se do korálků dokonce zamiloval i syn jedné z přítomných šper-
kařek, kterému maminka po kurzu prý musela nakoupit brožur-
ky s návody na korálkování. Jak je vidět, lesklá krása skleněné 
bižuterie nezasahuje jen něžné pohlaví. 

V sobotu 5. prosince zavítal již potřetí do naší hasičárny Mikuláš 
v doprovodu nebesky krásných andělů a strašlivých pekelníků. 

Nadílka se opět konala současně s  představením loutkového 
Kočovného divadla Rózy Blechové. Organizátorky se musely 
vypořádat s  nečekaně vysokým počtem prodaných vstupenek, 
takže se hrálo dvakrát (kapacita hasičárny pojme na jeden 
„zátah“ pětapadesát diváků). Od kamen sálalo příjemné teplo, 
zněly koledy za doprovodu různých hudebních nástrojů, pohá-
dek chtivé děti ani nedutaly. Venku, obklopen vůní punče, vá-
nočního cukroví a jiných laskomin, zatím „úřadoval“ Mikuláš se 
svou svitou. Ze všech stran zněl dětský smích, Mikuláš tedy asi 
držel čerty pěkně zkrátka...

Některé děti musely se svou básničkou či písničkou chvilku po-
čkat, až na ně bude mít Mikuláš čas. Ale snad jim tuto malou 
chybičku vynahradilo krásné loutkové divadlo. Ve Všedobrovi-
cích byli i tací, kteří stihli nadílku doma a potom přiběhli na di-
vadlo, nebo alespoň na předvánoční tvoření a soutěže v jednom 
ze stanů. To jen dokazuje, že když se chce, všechno jde. A nás 
to moc těší. Věřte, že není větší radosti, než když místo pečení 
cukroví či předvánočního úklidu, který na nás stejně počká, vě-
nujete několik hodin svého volna tomu, aby společným úsilím 
vzniklo něco pěkného. 

Text a foto: Michaela Valentová, Jana Kohlová
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RODINNÉ JAZYKOVÉ CENTRUM KAMEŇÁČEK 
 V LEDNU OTVÍRÁME!

Rádi bychom Vás tímto pozvali na den otevřených dveří, 
ve středu 20. 1. 2016, kdy bude otevřena naše hernička 
9.00 - 11.00 a 14.00 - 15.00 hod. 

V čase 16.00 - 17.00 hod. si můžete zdarma vyzkoušet krou-
žek lega Bricks4Kidz. 

Prostor rodinného centra je otevřen pro všechny věkové 
kategorie, již nyní zde mají hodiny Anglič-
tina pro děti Helen Doron (od 16 měsíců), 
či naučné stavění s legem Bricks4Kidz.  

V úterý 12. 1. 2016 začal nový kroužek: 
Rytmické cvičení a říkanky pro rodiče s dětmi od cca 2 do 4 let.  
Kroužek bude probíhat v čase 9.00 - 9.45 hod.  

Hernička bude k dispozici úterky 15.30 - 17.00  hod. (opičí dráha) 
a středy 9.00 - 11.00 hod.  

Pravidelný program naleznete na webových stránkách: 
www.kamenacek.cz a je neustále doplňován. 

V pondělí 4. 1. 2016 otevíráme rodinné a jazykové centrum „Kameňáček“ 
v nově zrekonstruovaných prostorech nad supermarketem Billa. 

Akce v lednu:  23. 1. 2016 (sobota) 
10.00 - 12.00 hod. Minecraft workshop (z dílny Bricks4Kidz). Uteč od 
obrazovky a zažij skutečný svět Minecraft s kostičkami LEGO®! 
Pro všechny zvídavé děti 5 - 13 let. 
Cena 250 Kč. Přihlášky do 21. 1. 2016

27. 1. 2016 (středa) 
18.00 - 19.30  hod. Valentýnské tvoření s Big Shotem (vyřezávací a em-
bossovací přístroj).  
Každý si bude moci vyrobit vlastní Valentýnská přání.  
Cena 170 Kč (včetně materiálu).  
Rezervace na emailu: 
centrumkamenacek@gmail.com nebo v našem re-
zervačním systému https://kamenacek.webooker.eu

Od února 2016 plánujeme další kroužky a novinky.  
Sledujte náš web, rezervační systém, či facebookové 
stránky.  Prostor také nabízíme k pronajmutí na oslavy narozenin a jiné 
akce.  Doufáme, že se Vám nabídka volnočasových aktivit v našem cen-
trum bude líbit. 
Těšíme se na Vás!

RESTAURACE NA RYNKU SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Restaurace Na Rynku vás zve do nově zrekonstruovaných prostor 
bývalé pizzerie v Kamenici vedle kulturního domu. Vytvořili jsme 
pro vás krásnou restauraci s  příjemnou obsluhou a kvalitním 
jídlem a pitím. Přijďte vychutnat tradiční českou a mezinárodní 
kuchyni podpořenou bohatou nabídkou piva a kvalitního vína. 
Ochutnat můžete i náš pivní speciál kamenickou dvanáctku 
zvanou Kameník. Navštívit nás můžete v  týdnu již od osmi 
hodin a dát si některou z našich snídaní nebo přijít na polední 

menu či  dobrou večeři.  Samozřejmě budeme rádi, když zajdete 
jenom tak na pivko, kávu nebo nějakou tu decku vína. Sledovat 
dění v  naší restauraci můžete na webových a facebookových 
stránkách .
Těšíme se  na vaši návštěvu.

Otevřeno od pondělí do neděle; rezervace na tel.: 317 721 125
www.narynkupub.cz



19INZERCE. . . 

ŘÁDKOVÁ INZERCECENY INZERCE VE ZPRAVODAJI Z KAMENICE

celá strana: 188x264 mm  4 000 Kč 
na spad:  210x297 mm   4 000 Kč 
1/2 strany: 170x120 mm  2 200 Kč 
1/4 na výšku:   90x130 mm  1 160 Kč
1/8 strany:   92 x 63 mm     600 Kč 

Ceny jsou bez DPH.

Více informací naleznete na: 
www.obeckamenice.cz/zpravodaj-kamenice/inzerce/
Od ledna 2016 bude inzerce otištěna po platbě předem.

UZÁVĚRKA JE VŽDY 15tý DEN PŘEDCHOZÍHO MĚSÍCE

INFORMACE  PRO  VEŘEJNOST
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Kostelci u Křížků od 1. ledna 2016 
rozšiřuje počet ordinačních hodin a přijímá nové klienty.

K dosud působícím pediatrům  MUDr. Aleně Augustinové  a doc. MUDr. Ivanu Novákovi, CSc. se připojí plně kvalifikovaná praktic-
ká dětská lékařka MUDr. Markéta Rárová, která již s námi pracovala. 
Spojení do ordinace: Tel.: 323 672 363;  605 467 629,  e-mail: ivan_novak@volny.cz..       
                   Doc. MUDr. Ivan Novák CSc.

Pronajmu byt 3+kk/3+1 v Kamenici od března 2016. 
Nebo část domu/patro. Tel.: 728 009 018

Vyměním 2+KK/B v OV Praha 10, Jabloňová, po rekon-
strukci, velmi pěkný, světlý, 6.p., panel, výtah, balkon, 37m2, 
klidné prostředí v zeleni Zahradního města, nákupy, lékař, 
školy v blízkosti.. za byt/dům/pozemek v Kamenici / Želivci. 
Tel.: 606 879 197

St. pozemek 1000 m², Ládví, Kamenice, obecní vod. a  ka-
nal., vč. šachet. Připojení zaplaceno. Kaplička s příp. el. a ply-
nu. K pozemku nová asfaltka. Cena 1,99 mil. Tel: 603 872 485
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v neděli 7. února 2016

Masopustní  
                    trh

a obchŮzku

www.kckamenice.cz
www.devetsil.eu 
www.skoladevetsil.cz

13:30 zahájení trhu

14:00  zahájení obchŮzky  
Maškar 

Lesní Mš  
a zš DeVĚtsIL  

Ve spoLuprácI s obcí kaMenIce
zVou  

traDIČní, netraDIČní Maškary a pŘIhLíŽející,  
pŘíznIVce Masopustních pochutIn  

a ŘeMesLnÝch VÝrobkŮ  
NA

sraz před kulturním domem v kamenici


