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VŠIMLI JSTE SI? 
ANEB OBRÁZKY Z JARNÍ KAMENICE

Dosazené břízy v aleji za obecním úřademJarní výsadba u pomníčku v Olešovicích

Výsadba za pokácené lípy – centrum obce Další koše na psí exkrementy

Opravené lávky v lese – prosíme motorkáře a jezdce na koních, aby lávky nepoužívali, 
dochází k jejich poškozování.

Pracujeme a zlepšujeme pro Vás. 
Obecní úřad Kamenice - Odbor správy majetku
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Foto na titulní straně: Ládví - akce Čistý Ladův 
kraj: „Malí Ládeváci - po práci legraci! :-)“

Naplno běží výběrové řízení na dodava-
tele nástavby školy.  Do finále vstoupi-
la stavba chodníku ve Všedobrovicích, 
parčík ve Štiříně dostal kromě obnovy 
zeleně i nové mlatové cesty. Obec zadá-
vá mnoho projekčních prací na různé 
stavby letošního a příštího roku.
Počasí nás zvalo ven z domu, a tak mohu 
s  radostí konstatovat bohatou účast na 
těchto proběhlých obecních akcích kul-
turních, sportovních, ale i  společensky 
prospěšných.

Do akce Čistý Ladův kraj se také letos zapojilo mnoho lidí. Dě-
kuji všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu. Pomohli tak během 
této akce, ale i mimo ni, vyčistit kus země.
Již tradičně proběhl 11. ročník pochodu krajinou barona 
Ringhoffera z Mirošovic do Kamenice.  Náš region se stává čím 
dál tím více proslaveným koloběžkami. Ani tato akce nebyla vý-
jimkou a  mnozí z  dospělých účastníků měli obnovenu životní 
koloběžkovou premiéru. Přijďte si to někdy zkusit i vy. 
Těší mě také šestý ročník Štiřínského krosu, který vedle doko-
nalé organizace, na kterou jsme si už zvykli, příjemně jistě nejen 
mne překvapil svoji letošní dobročinnou aktivitou. Šek s částkou 

32. 000 Kč, skládající se z kompletního výtěžku ze sobotního 
startovného a dobrovolné sbírky, která souběžně probíhala, byl 
věnován Centru pro nedonošené děti v porodnici „U Apolináře“.
Děti i dospělé pobavily kamenické Čarodějnice, které měly tra-
dičně bohatý program a navíc jedno překvapení. O tom se ale 
dočtete až s fotoreportáží v příštím čísle zpravodaje.
V druhé polovině dubna proběhly zápisy do mateřských školek.
Letos jsme zaznamenali opět velký převis zájemců. Například 
do Kamenice z 58 žadatelů můžeme uspokojit bohužel pouze 26 
nejstarších dětí. Loni jsme na tom, vzhledem k odchodu počet-
né skupiny předškoláků do základní školy, byli podstatně lépe 
a mohli tak uspokojit téměř všechny zájemce.
Děkuji všem organizátorům četných kamenických akcí za jejich 
vynaložené úsilí a skvěle připravené akce, které potěšily mnoho 
dospělých i dětí. Jsem si vědom, že všechny tyto akce připravuje-
te ve svém volném čase. Velmi si této vaší práce vážím.
Upozorňuji, že přestavba školy bude mít vliv na provoz v letoš-
ním i příštím školním roce. Ten letošní bude končit 20. 6. 2016, 
takže prázdniny přijdou do Kamenice o něco dřív. Více podrob-
ností najdete uvnitř tohoto čísla.
Všem přeji krásné prožití snad již opravdu teplých a slunečných 
májových dní.

DO ZPRAVODAJE SE VRACÍ „INFORMACE DO RUKY“ 
Vážení čtenáři,
v tomto čísle Zpravodaje z Kame-
nice se můžete opět těšit na  kultur-
ní vklad, ve kterém jsme pro vás  
připravili výpis akcí pořádaných v Kameni-
ci v měsících květnu a některé akce června.
Vklad je rozdělen na dvě části. První část 
obsahuje fotoreportáže z již proběhlých 
akcí a druhou pak tvoří praktický letáček 
s blížícími se kulturními i sportovní-
mi akcemi (které nám byly do redakce 

ke  zveřejnění zaslány) a informacemi z obce. Po odstřižení 
a  přeložení krajních sloupců směrem dovnitř získáte malý in-
formativní letáček, tak akorát „do ruky“, který můžete mít všude 
s sebou a mít tak stále přehled, kdy a kde se co v Kamenici děje..
Věřím, že vám bude letáček užitečným pomocní-
kem při výběru toho, jak budete trávit svůj volný čas.

S přáním všeho dobrého

15
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ZE SCHŮZE RADY OBCE KAMENICE DNE 22. BŘEZNA 2016

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

Obec Kamenice, odbor správy majetku hledá 
správce hřbitova v Těptíně 

k zajištění otevírání a zavírání hřbitova, zajiš-
tění údržbových prací - sekání trávy, hrabání 
listí, odhrnování sněhu. 
Bližší informace podá Ing. Dana Boxanová, 
tel. 737 258 289 
nebo Luboš Žáček, tel. 737 258 286. 
Vhodné pro aktivní důchodce. 
Předpoklad nástupu na dohodu o provedení 
práce je 1. 7. 2016. V případě zájmu je nástup 
možný i dříve.

Rada obce Kamenice vzala na vědomí:
•	 zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, které pro-

běhlo ve dnech 14. – 15. března 2016 s výsledkem bez závad.

Rada obce Kamenice schvaluje: 
-variantu řešení nového vestibulu obecního úřadu s oddělenou chod-
bou k výtahu a novými dveřmi v místech schodiště z ateliéru O dům 
dál – architekti, Kosmákova 49, 615 00 Brno.
- schvaluje vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na úklidové služby 
budovy OÚ Kamenice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění 
úklidových služeb s uchazečem Pavol Urminský - TOPCLEAN, IČO 
66766311, se sídlem Mnichovická 715/12, 149 00 Praha - Háje 
-  projednala žádost pana T.T. o pronájem obchodního prostoru 
na Ringhofferově náměstí za účelem prodeje ovoce a zeleniny a zároveň 
schvaluje zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu části ploch 
u parkoviště na Ringhofferově náměstí za účelem umístění prodejních 

stánků.
- schvaluje žádost paní K.V.G., Praha 5 na odpuštění investičních pří-
spěvků na kanalizaci v Levé ulici, pozemek p.č. 432/20 k.ú. Ládví. Paní 
G. vybuduje na vlastní náklady část tlakové stoky v této ulici a napojí 
se tlakovou přípojkou do této stoky.
- schválila žádost paní L.K., Těptín o prodloužení nájemní smlouvy 
na byt č. 1. 
Rada obce Kamenice doporučuje zastupitelstvu:
1. schválit prodej části pozemku p.č. 811/1 k.ú. Těptín.
2. schválit dodatek k veřejnoprávní smlouvě, na základě které město 

Říčany pro obec Kamenici zajišťuje výkon státní správy na úseku 
projednávání přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích. Důvodem uzavření dodatku je změna v čl. 3 Úhra-
da nákladů za výkon přenesené působnosti dle zákona 200/1990 
Sb., o přestupcích. Cena za jeden projednaný přestupek bude činit 
1.898,- Kč a za jeden vyhotovený posudek bude činit 82 Kč. 
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ZE SCHŮZE RADY OBCE KAMENICE DNE 5. DUBNA 2016

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

Na schůzi rady byly na jejich vlastní žádost přizvány jako hosté zastupi-
telky Jana Kohlová a Marie Hajdušková. 

Rada obce Kamenice vzala na vědomí:
•	 konání zasedání Zastupitelstva obce Kamenice dne 26. 4. 2016 

od 19.00 hodin.
•	 zápis ze schůze Osadního výboru Struhařov ze dne 24. 3. 2016.
•	 zápis ze schůze Osadního výboru Všedobrovice Štiřín ze dne 

4. 3. 2016.
•	 návrh OSM zadat údržbu zeleně na vybraných pozemcích.
•	 informaci ředitele firmy Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. 

Ing Jelínka, že firma kupuje areál zámku Kamenice. 

Rada obce: 
-  schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí 
Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s., Struhařov, Safírová, kNN pro parc. 
č. 375/5, k.ú. Štiřín, IV-12-6019463/1.
Předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní budou-
cí smlouvy ke zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnos-
ti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy.  Věcné 
břemeno se zřizuje k pozemkům parc.č. PK650, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Štiřín , ve vlastnictví Obce Kamenice.
Předpokládaný rozsah omezení nemovitostí věcným břemenem je vy-
značen v přiložené situaci  - Struhařov, Safírová a činí 4 m. 
-  schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Ka-
menice a ČEZ Distribuce, a.s., Olešovice, Okružní, kVN pro č.p. 421, 
parc.č. 774/1 k.ú. Ládví, IV-12-6019676.
Předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní budou-
cí smlouvy ke zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnos-
ti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy.  Věcné 
břemeno se zřizuje k pozemkům parc.č. 594/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice.
Předpokládaný rozsah omezení nemovitostí věcným břemenem je vy-
značen v přiložené situaci  - Olešovice, Okružní a činí 15 m. 
- schvaluje podání žádosti o dotaci pro oblast podpory 1.4 OPŽP 2014-
2020 Digitální povodňový plán a varovný informační systém pro obec 
Kamenice, kde 30% spoluúčast obce se předpokládá ve výši 530 tis. Kč.
-  projednala návrhy Komise pro sport a kulturu na příspěvky jednotli-
vým žadatelům a schvaluje je v následujícím znění:

S žadateli bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o dotaci pro rok 2016
Judo Club Kyklop, o. s. 23.000 Kč, Junák – český skaut – středisko Ka-
menice, z. s. 27.000 Kč, Mažoretky Hraběnky Kamenice  25.000 Kč, ZO 
ČSV, o. s. 10.000 Kč, Ochotnický spolek Tyl, o. s 44.000 Kč, Klub žen 
Kamenice 28.000 Kč, Mother Care Centrum – KROS Štiřín 20.000 Kč, 
Orientační klub 33.000 Kč, SDH 25.000 Kč, KC 23.000 Kč, Friendly re-
gion 25.000 Kč, Medusa - senioři 20.000 Kč.

Rada obce Kamenice pověřuje:
- vedoucí odboru správy majetku Ing. Danu Boxanovou k podepisování 
„Žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ zpracova-
ných a podaných příslušným správním orgánům ve smyslu ustanove-
ní § 8 zákona č.114/1992 Sb. a § 8 vyhlášky č.189/2013 Sb. a vyhláš-
ky č.222/2014 Sb., včetně jejich změn a doplnění, a to s účinností 
od 20. 4. 2016 
- vedoucí odboru správy majetku Ing. Danu Boxanovou k podepisování 
„Vyjádření obce k záměru stavby/připojení“ zpracovaných na základě 
žádosti investorů stavebních a dalších záměrů na území obce Kamenice, 
a to s účinností od 20. 4. 2016.  Zároveň ukládá odboru správy majetku 
informovat starostu a místostarosty obce o připravovaných vyjádřeních. 
- tajemnici OÚ zajištěním vyvěšování termínů a míst konání schůzí 
osadních výborů obce Kamenice na webové stránky obce v sekci OV. 
Předsedové OV budou upozorněni na požadavek obce, informovat 
s dostatečným předstihem o konání těchto schůzí .
- OSM zajištěním výběrového řízení na zajištění údržby části obecní 
zeleně pro rok 2016, v předpokládaném objemu zakázky do 512 tis. Kč 
vč. DPH. 
- tajemnici přípravou vypsání výběrového řízení na vedoucí Kulturního 
centra Kamenice
-vyzývá OV Všedobrovice a Štiřín k uspořádání veřejné schůze obou 
osad za účelem doplnění členů osadního výboru, resp. uvedení počtu 
členů OV do souladu se směrnicí pro OV a to nejpozději do 31. 5. 2016.  
O výsledku pak bude informováno ZOK, které se koná v červnu 2016. 

Rada obce Kamenice doporučuje zastupitelstvu:
- schválit na nejbližším zasedání navýšení závazného ukazatele pro pří-
spěvkovou organizaci Kulturní centrum Kamenice o 50 tis. Kč, důvo-
dem tohoto navýšení je požadavek, aby KCK organizovalo vybrané akce 
obce. 
- schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2016, ža-
datel SKK ve výši 135.000,- Kč

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY 

JE KAŽDOU LICHOU STŘEDU 

od 14.00 do 16.00 hodin

N A Š I   J U B I L A N T I
Všem kamenickým občanům, 

kteří oslaví v květnu svá životní 

jubilea gratulujeme 

a přejeme hodně zdraví!

Obecní úřad Kamenice
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OBEC KAMENICE - SAMOSPRÁVA

Jak jsme si v minulém čísle zpravodaje slíbili,  přicházíme dnes s dalším přiblíže-
ním veřejné správy, dnes konkrétně územní samosprávy. Zákon o obcích č.   128/2000 
Sb. s přihlédnutím na samosprávu OÚ Kamenice. Tento zákon spadá do práva 
veřejného a zabývá se postavením, právy a povinnostmi obcí a jejích občanů.

V obci jsou zřízeny Osadní výbor Ládví, Osadní výbor Struha-
řov, Osadní výbor Všedobrovice a Štiřín, Osadní výbor Těptín 
a Osadní výbor Skuheř.

Rada obce
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné pů-
sobnosti. Radu tvoří starosta, dva místostarostové a dva členové 
rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Radě je vyhrazeno 
zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, 
provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitel-
stvem obce, vydávat nařízení obce, zřizovat a rušit komise rady, 
kontrolovat, jak plní úkoly obecní úřad, schvalovat organizační 
řád obecního úřadu, uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o vý-
půjčce apod. 

Starosta
Starosta zastupuje obec navenek. Za výkon své funkce odpo-
vídá zastupitelstvu obce. Jeho postavení lze vzdáleně přirovnat 
ke statutárnímu orgánu právnické osoby. 
Starostou obce ve volebním období 2014 – 2018 byl zvolen 
Ing. Pavel Čermák jako uvolněný starosta.

V rámci své pravomoci vykonává i další úkony:
Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, podepisuje 
právní předpisy obce, rozhoduje o záležitostech samostatné pů-
sobnosti obce svěřených mu radou obce, svolává a řídí zasedání 
zastupitelstva a rady obce. 
Zajišťuje a koordinuje činnost obce v těchto oblastech: územ-
ní plánování, investice, rozvoj obce, řízení projektů, školství. 
Je  předsedou povodňové komise obce. Jmenuje a odvolává se 
souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu.  

Místostarostové
Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. 
Místostarosty obce Kamenice jsou zvoleni Ing. Petr Valášek 
a Adam Jedlička. 
Oba vykonávají tuto funkci jako neuvolnění místostarostové, 
tzn.  že nejsou uvolněni  ze svého zaměstnání.  
Zajišťují a koordinují činnost obce v těchto oblastech: 
1. místostarosta Ing. Petr Valášek – finance a investice, dopravní 
obslužnost, bytová politika, sociální oblast, kultura, tělovýchova 
a spolková činnost, informatika.
2. místostarosta Adam Jedlička – majetek a investice, školství, 
životní prostředí, doprava, památky, cestovní ruch.                 JN

ORGÁNY OBCE KAMENICE
Zákon o obcích vymezuje čtyři základní orgány obce: zastupi-
telstvo obce, rada obce, starosta a obecní úřad. 

Zastupitelstvo obce 
Zastupitelstvo obce je vrcholný orgán obce. Zastupitelstvo obce 
Kamenice tvoří 15 členů.
Ve volebním období 2014-2018 jsou zvoleni tito zastupitelé:

Ing. Pavel Čermák  starosta, uvolněný 
Ing. Petr Valášek  1. místostarosta, neuvolněný 
Adam Jedlička    2. místostarosta, neuvolněný
Ing. Tomáš Mojžíšek  radní
Ing. Pavel Zítko   radní, předseda finančního výboru

 Josef Dvořák 
Filip Grohmann 
Marie Hajdušková 
Ing. Jana Kohlová
Jaroslav Krákora
Ing. Nikola Krejčová, PhD. předseda kontrolního výboru

 Mgr. Hana Kudrnáčová
MUDr. Lukáš Lörinc
Mgr. Pavel Mejšner 
Jan Prošek 

Pravomoc zastupitelstva obce:
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat o nejdůležitějších 
záležitostech patřících do samostatné působnosti obce. Je  to 
především schvalování programu rozvoje obce, schvalování 
rozpočtu a závěrečného účtu obce, zřizování a rušení příspěv-
kových organizací, vydávání obecně závazných vyhlášek, volba 
a odvolávání starosty, místostarosty a dalších členů rady, zřizo-
vání a rušení obecní policie, rozhodování o spolupráci s jinými 
obcemi apod. 
Zastupitelstvo rozhoduje o majetkových záležitostech. Nabývá-
ní, prodej a převod nemovitých věcí, uzavření smlouvy o přijetí 
a poskytnutí úvěru apod.
Zastupitelstvo obce se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce. 
Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. 
Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. 
Zastupitelstvo ze zákona povinně zřizuje finanční a kontrolní 
výbor. Specifickým výborem, který může zřizovat zastupitelstvo 
v částech obce, je osadní výbor. 

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE BUDE KONAT DNE 14. ČERVNA 2016
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PROGRAM:   
7.45 hod.  sraz u KC Kamenice
8.00 hod. odjezd autobusem pro 50 osob
9.30 hod. Sedlec - prohlídka katedrály 
  Nanebevzetí Panny Marie a Kostnice
12.00 hod. Oběd - restaurace Barbora 
  s výhledem na chrám Sv. Barbory
Přesun do vlašského dvora - prohlídka
15.00 hod. Procházka historickým jádrem města se 
zastávkami u různých pamětihodností (morový sloup, 
ostatní významné městské domy, kašny, kostely, náměstí, 
parky a vyhlídky) s výkladem průvodce
16.45 hod Sraz na parkovišti u autobusu
17.00 hod. odjezd směr KC Kamenice  
Příjezd   cca 18.30 hod.

Seniorský výlet po památkách Kutné Hory - 18. 5. 2016

Cena:  500,-Kč/osobu (v ceně vstupy do památek, průvodce během celého dne, oběd)
S sebou:  pohodlnou obuv, malé pití, dobrou náladu a chuť poznat nová místa i přátele
Organizátoři: Marie Hajdušková, Marie Grafnetter, KoSaK, obec Kamenice
Kontakt: Marie Hajdušková -  773 222 369, hajduskovam@seznam.cz
  Marie Grafnetter - 721 865 938, marie.grafnetter@seznam.cz

Vaše rezervace přijímáme do neděle 15. 5. 2016.       Těšíme se na vás! 

OBEC KAMENICE
Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, podatelna@obeckamenice.cz

Přihláška k Vítání občánků v obci Kamenice

 Jméno a příjmení dítěte:  _______________________________________________________________

 Datum narození dítěte:   _______________________________________________________________

 Jméno a příjmení  
 zákonného zástupce:  _______________________________________________________________

 Bydliště:   _______________________________________________________________

 Adresa k zaslání pozvánky:  _______________________________________________________________

 Telefon/ e-mail:   _____________________________________________________
Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů Obecním úřadem Kamenice v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely organizace obřadu Vítání občánků a to na dobu nezbytně 
nutnou k účelu jejich zpracování.

Souhlasím s uveřejněním jména a příjmení dítěte v měsíčníku Zpravodaj z Kamenice:  ANO  -   NE

Datum: ______________________________     Podpis žadatele: _______________________________

P O D Z I M N Í  V Í T Á N Í  O B Č Á N K Ů
Vážení rodiče, 
na podzim 2016 plánujeme na zámku Štiřín vítání občánků. Těšíme se, že budeme moci do Obce Kamenice přivítat nově narozené občánky. 

Žádáme Vás proto, budete-li mít zájem zúčastnit se s vaším děťátkem tohoto slavnostního obřadu, abyste se hlásili 
na Obecním úřadě Kamenice. Abychom Vás mohli zařadit do seznamu na slavnostní obřad, žádáme vás o vyplnění jed- Abychom Vás mohli zařadit do seznamu na slavnostní obřad, žádáme vás o vyplnění jed-
noduchého formuláře. Vyplněný formulář je možné odevzdat  na e-mailovou adresu: podatelna@obeckamenice.cz., nebo 
odevzdat osobně na podatelně, popřípadě zaslat poštou.                                                             Jana Havlíčková, tajemnice
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MOBILNÍ SVOZ  NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 14. KVĚTNA 2016

Všedobrovice   ul. Vrbová u separačních nádob,  čas příjezdu  8.00 hod.  nakládka 20 min.
Štiřín    ul. Šípková u separačních nádob,  čas příjezdu  8.25 hod.  nakládka 20 min.
Struhařov   ul. Safírová u hotelu,   čas příjezdu  8.50 hod.  nakládka 20 min.
Olešovice   ul. Okružní u rybníčku,   čas příjezdu  9.50 hod.  nakládka 20 min.
Nová hospoda   ul. Na Vyhlídce u dětského hřiště,  čas příjezdu   9.40 hod.    nakládka 20 min.
Kamenice  ul. Ringhofferovo náměstí,   čas příjezdu 10.05 hod.  nakládka 20 min.
Skuheř   ul. Krajní u rybníka,   čas příjezdu 10.35 hod.  nakládka 20 min.
Těptín   ul. Táhlá u kapličky,   čas příjezdu 11.00 hod.  nakládka 20 min.
Ládví    ul. Lovecká u prodejny,   čas příjezdu 11.30 hod.  nakládka 20 min.
Ládeves    u Vejmělků č. p. 251   čas příjezdu 11.55 hod.  nakládka 20 min.

Prosíme o trpělivost při případném zdržení na některém předchozím stanovišti.

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů: olověné akumulátory, zářivky, staré 
léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, 
vývojky a ustalovače, případně jiné.
Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály, lepenka, pneumatiky, lednice, televize a elektroodpad.

Luboš Žáček, oddělení technických služeb

Pro majitele rekreačních objektů označených číslem evidenčním je ur-
čen poplatek za komunální odpad pro rok 2016 ve výši  580 Kč. Popla-
tek zahrnuje pět jednorázových známek nebo sedm pytlů na komunální 
odpad s logem firmy OBR. 
Všichni mohou využívat sběrné nádoby na tříděný odpad (papír, sklo, 
plasty a nápojové kartony) ve všech osadách obce Kamenice a využít 
odvoz nebezpečného odpadu v měsíci květnu a říjnu.
Jednorázové známky na sběrné nádoby (popelnice) mohou využít ti, 
kteří jsou v lokalitách, kde zabezpečuje pravidelný odvoz komunálního 
odpadu smluvní svozová firma.
Jednorázové známky si každý může v případě potřeby přikoupit na OÚ 
Kamenice za cenu 100 Kč/ks.
Pytle výhradně s  logem OBR mohou využít ti majitelé rekreačních 
objektů, kteří jsou v  nepřístupných lokalitách, kde není zajištěn svoz 
smluvní svozovou firmou, nebo nemají sběrnou nádobu. V tomto pří-
padě majitelé rekreačních objektů odevzdají pytle na sběrný dvůr v Ka-
menici (odbočka z ulice Jílovská na Čakovice).

Otevírací doba sběrného dvora: 
pondělí – pátek
7.00 - 16.00 hod.
sobota 
8.00 - 15.00 hod.
Jiné pytle jsou nepřípustné! 

ODPADY 2016 
INFORMACE PRO MAJITELE REKREAČNÍCH OBJEKTŮ

Pro zlepšení služeb objede firma OBR 
v květnu, červnu, červenci, srpnu a září 
(30. 5., 27. 6., 25. 7., 29. 8. a 26. 9. 2016 vždy 
v pondělí) chatové lokality a odveze pytle, které 
budou před chatou u plotu. 
Jiný odpad než komunální v  pytlích firmy 
OBR nebude odvezen.
Po připsání platby na účet obce nebo po zapla-
cení poplatku v hotovosti budou jednorázové známky a pytle průběžně 
k vyzvednutí na Obecním úřadu Kamenice.
Při placení bankovním převodem nebo složenkou typ „C“ je nezbyt-
ně nutné uvést jako variabilní symbol 
evidenční číslo rekreační chaty +  symbol platby ve tvaru: xxxx3722 
(např. chata ev.č. 1601 bude mít VS 16013722), jinak nelze platbu iden-
tifikovat.
 Můžete zaplatit také přímo na OÚ v úředních hodinách 
PO a ST od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.
Poplatek za svoz odpadu je třeba uhradit do 30.  4. 2015.

Občané, majitelé rekreačních objektů, návštěvníci, prosíme vás: nehá- vás: nehá- nehá-
zejte do nádob na tříděný odpad jiné druhy odpadu, byl by znehodno-
cen obsah celého kontejneru. Děkujeme. 

Luboš Žáček, oddělení technických služeb

Obec Kamenice ve spolupráci s firmou OBR, služby s. r. o. zajis-
tila možnost likvidovat bezplatně velkoobjemový odpad obča-
nů ve sběrném dvoře (za kruhovou křižovatkou směrem na Týnec 
nad Sázavou). Velkoobjemový odpad od vás převezmou pracovníci 
sběrného dvora a pracovník odboru technických služeb.
Jedná se o starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textilie, boty, lyže, 
sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a ostatní.

Do velkoobjemového odpadu nepatří: komunální odpad směs tří-
děný i netříděný, dále nebezpečný odpad, elektrozařízení, odpad ze-
leně, stavební sutě a pneumatiky.
Velkoobjemový odpad je druh odpadu (většinou z  domácnosti), 
který vzhledem k  jeho rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat 
do běžných sběrných nádob (80 – 1 100 litrů).
OÚ Kamenice žádá občany o ohleduplnost při odevzdání odpadu.

MOŽNOST LIKVIDACE VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
NEDĚLE 22. KVĚTNA 2016 od 8.00 do 13.00 hodin
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KÁCENÍ LIP V CENTRU 
V  Ringhofferově ulici v  centru obce byly pokáceny 4 lípy 
velkolisté z důvodu zhoršeného zdravotního stavu (rozsáhlé 
dutiny v kmeni s přítomností dřevokazných hub) a zhoršené 
vitality (malé přírůsty, zasychající koncové větve). Na místě 
vykácených lip byla již provedena nová výsadba. 
V Jednosměrné ulici došlo k pokácení dvou lip napadených 

dřevomorem kořenovým. Stav těchto stromů byl havarijní, 
protože houba zasahuje kořenový systém a destabilizuje 
dřevinu.
Výsadba za tyto lípy proběhne na podzim. 

Šárka Valášková, oddělení životního prostředí

KAMENICKÁ ŠKOLA VZOREM 
Každoročně se akce „Úklid Ladova kraje“ účastní i naše základní 
škola.
Děti se svými učitelkami a učiteli vyrážejí do ulic Kamenice 
a do nejbližšího přírodního okolí a sbírají odpadky.
Věnují tomu jednou ročně v dubnu dvě poslední páteční hodiny.
Jak jsem se mohla přesvědčit na vlastní oči, nejmenší děti se 
akce účastní s velkým nadšení a nasazením. Nadšení se úměrně 
zmenšuje s přibývajícím věkem, to je asi celkem přirozené. Ale 
vhodná motivace zkušených pedagogů si většinou poradí i s tím. 
Možná děti mezi odpadky najdou i nebezpečné věci (např. stře-
py nebo injekční stříkačky), ale je otázkou dobře nastavených 
pravidel a srozumitelného poučení co a jakým způsobem sbí-
rat. Šikovný pedagog může v průběhu takové akce mnoho věcí 
naučit.
Jde o krásný příklad výchovy k zájmu o veřejné věci. A je možné 
nebo i pravděpodobné, že děti, které vlastnoručně sbírají odpad-že děti, které vlastnoručně sbírají odpad-, které vlastnoručně sbírají odpad-
ky, je nebudou později kolem sebe rozhazovat…
Je dost možné, že někteří rodiče napíší svému dítěti na tyto ho-
diny omluvenku, aby se snad nemuseli namáhat – s tím, že je-
jich děti přece nebudou sbírat něco po někom jiném! Své děti 
tak vedou k přesvědčení, že pečovat o veřejný prostor je jen věcí 
osob k tomu najatých a pro ty účely placených. Že tedy lze klidně 
kolem sebe dělat nepořádek, když se vždy najde někdo, kdo to 
uklidí. A když se to vezme do důsledků, že lze i věci kolem sebe 
beztrestně ničit, protože vždycky se najde někdo, kdo to opraví… 

Ano, uklidí a opraví, ale za veřejné peníze – tedy i za jejich…
Věřím, že takových rodičů bude ale opravdu málo a věřím, 
že kvůli těm několika nebude v hlavičkách dětí zmařeno posel-
ství celé akce. A tím je, že bychom se všichni měli zajímat o své 
okolí a starat se o něj. Ať je to ulice, dětské hřiště nebo les. 
Jak se vyjádřil manažer svazku obcí Ladova kraje, pan Roman 
Sauer, je doposud kamenická škola vzorem pro ostatní základky 
v regionu. Byli bychom moc rádi, kdyby tak tomu bylo i nadále.

Šárka Valášková, oddělení životního prostředí

PASPORT ZELENĚ
Pasport zeleně je nezbytným podkladem pro plán péče o veřejnou 
zeleň. Skládá se z pasportu dřevin a pasportu travních ploch. Plo-kládá se z pasportu dřevin a pasportu travních ploch. Plo-
chy veřejné zeleně jsou zdokumentovány a zakresleny do mapy. 
Jednotlivé plochy jsou rozlišeny podle kategorií (parkový trávník, 
luční trávník, záhony, stromy, skupiny keřů a další), kterým jsou 
přiřazeny různé způsoby péče a údržby. Plochy jsou přehledně 
odlišeny různými barvami a jednotlivé prvky různými grafic-
kými značkami. Výstupy jsou kromě mapy zpracovány v exce-
lových tabulkách, takže lze dobře vyčíslit náklady na údržbu.
Jen pro zajímavost, na území Kamenice se nachází 2480 so-
literních stromů, z  toho 1120 z  nich je ve stromořadích. Cel-
kem je v obci 43ha zeleně. Podle zkušeností zpracovatele pa-
sportu jsou to čísla pro obec takovéto velikosti výjimečná.
Stromy v  alejích jsou navíc přehledně zpracovány v  di-
gitálním mapovém podkladu. Díky tomu je možno jed-
notlivé dřeviny v  alejích dobře monitorovat, aktualizo-
vat údaje o jejich zdravotním stavu a také zaznamenávat 
provedené zásahy (řezy, instalace vazby, kácení, výsadby).
V  rámci větších akcí je tak možné určit přesné zadáva-
cí podmínky pro výběrová řízení na ošetřování dřevin. 

Na obrázku můžete vidět digitální mapu a výpis dřeviny, 
kam je možno vkládat fotografie dřevin před a  po zásahu.

Šárka Valášková, oddělení životního prostředí
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S  plánovanou přístavbou ZŠ Kamenice požádala škola v  sou-
činnosti se zřizovatelem Obcí Kamenice (schváleno ZOK dne 
10. 3. 2016) MŠMT ČR o možnost případné úpravy konce škol-
ního roku 2015/2016 a začátku školního roku 2016/2017 v ma-
ximálním rozsahu vždy 14 dní. Vzhledem k tomu, že nyní teprve 
probíhá výběrové řízení na zhotovitele, není možné odhadnout 
rozsah omezení provozu školy. Stavba nebude zahájena dříve 
než v  červnu. Pokud k  nějakému omezení dojde, tak nejdříve 
od 22. června (v pondělí 20. 6. plánujeme tradiční školní akade-
mii v KD).
Stavební práce bezprostředně zasáhnou do provozu školní jídel-
ny a šaten. Hlukem a prašností zatíží ale patrně celý areál. Kdy-
bychom museli omezit i provoz v budově I. a II. stupně, bude 
zajištěn program pro I. stupeň (omezenou výukou či školní dru-
žinou). Toto platí i pro nejasný začátek nového školního roku. 
Školní rok bude zahájen nejpozději 19. září. Rodičům doporu-Rodičům doporu-
čujeme v závěru prázdnin sledovat webové stránky školy, obce 

a vývěsky, kde bude podle postupu prací upřesňován začátek 
školního roku.
Mimoškolní zájmové aktivity budou ukončeny v červnu nejpoz-
ději se zahájením stavby. Poté bude definitivně uzavřena malá 
tělocvična a do doby dokončení celé přístavby bude provoz ome-
zen na 1 velkou tělocvičnu. Velké tělocvičny se stavební práce 
dotknou nepřímo (hluk, omezený příjezd a přístup, popř. praš-
nost). 
Veškerá opatření jsou připravována s  tím, abychom co nejlé-
pe zvládli každou situaci. V  každém případě však přístavba 
bude znamenat velký zásah do provozu školy, proto prosíme 
předem o pevné nervy, toleranci a pružný přístup všech k řešení 
průběžných problémů a situací.
Tato informace vzešla ze společné schůzky vedení školy
(P. Tolarová a H. Kudrnáčová) a obce (P. Čermák a S.  Kraus). 

Hana Kudrnáčová, zastupitelka a zástupkyně ředitelky ZŠ

UPŘESNĚNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ROKU ZŠ KAMENICE

Komentář k obrázkům:
Obrázky jsou převzaty z architektonické studie. Na prvním je znázorněna jižní fasáda s hlavním vstupem, střešní světlíky,
na druhém obrázku je pohled na nový zadní vstup. 
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MALÍ ZAHRADNÍCI
Po zimě jsme se již všichni těšili na první jarní dny, až bu-
deme moc trávit čas venku v přírodě, vyrážet na dlou-
hé procházky a hlavně užívat si hry na naší velké zahradě. 
Aby se nám na ní ještě více líbilo, zasadili jsme společ-
ně s dětmi do záhonků, truhlíků a květináčů květiny. 
Děti se zároveň názorně seznámily například s tulipány, petrklíči, nar-
ciskami či s hortenziemi. Každý přispěl rukou k dílu a ukázalo se kolik 
máme ve školce šikovných zahradníků a zahradnic. Teď už se všichni ra-

dujeme ze zahrady hrající všemi 
barvami, pronikavou vůní kvě-
tin či včelkami, které můžeme 
pozorovat při práci a tak získá-
vat další poznatky a zkušenosti. 
Proto když paní učitelky řeknou: 
„Jdeme na zahradu“, ozve se 
radostné HURÁ!     Adéla Šabková, učitelka MŠ Kamenice

NOVINKY Z KAMENICKÉ MATEŘINKY

nar. do     31. 8. 2011 (předškolní )      4 děti 
nar. od        1. 9. 2011 do 31. 8. 2012   7 dětí

U NÁS SE POŘÁD NĚCO DĚJE
A nás to hlavně moc baví. O některých akcích 
v naší MŠ jsme již ve zpravodaji podrobněji 
psali, ale od začátku tohoto roku jich proběhlo 
mnohem víc.
V lednu nám EKOcentum Vlašim představilo 
novou stavebnici MOY-TOY. Předškolní 
děti si přímo ve třídách mohly vyzkoušet 
zajímavou činnost pod odborným vedením.
V únoru se přihlášené děti zúčastnily 
týdenního lyžařského kurzu v Chotouni. 
Počasí nám přálo, děti zvládly lyže 
na výbornou.
Ve školce proběhlo i screeningové vyšetření 
zraku, zájemci obdrželi certifikát o vyšetření 
a štítek do zdravotního průkazu.

V březnu nás navštívil Cirkus Adonis 
a  přijelo i mobilní Planetárium s pořadem 
Jak Měsíc putoval za Sluncem. Program byl 
zajímavý a měl velký úspěch. Na Velikonoce 
se vždy těší celá školka. Děti tvoří, malují, 
zdobí, koledují a všichni si společně užíváme 
první jarní dny.
Každý měsíc se také jdeme podívat do KD 
na  nějaký pěkný pořad nebo pohádku.
Do konce dubna nás ještě čekají dvě větší 
akce – Dopravní hřiště na naší zahradě 
a  Čarodějnický den, takže se máme na co 
těšit. Ale o tom zase příště.  
 

Helena Koubová, učitelka MŠ Kamenice

Pro letošní rok disponujeme 26 volnými místy, která mám uvolní bu-
doucí školáčci.  Oproti roku loňskému a počtu nových žadatelů je to 
velmi málo, zejména nevystačí volná kapacita pro nejmladší děti. Po-
drobné informace týkající se výsledků přijímacího řízení naleznete 
na webových stránkách školy.
A nyní již další dění ve školce. Nově p. učitelky mají pro svoji práci tab-
let a inteligentní mobil, díky kterým mohou lépe pořizovat fotodoku-
mentaci herních a výukových aktivit s dětmi. Pravidelným vkládáním 
na facebookové stránky školy, které jsou veřejně přístupné, mají nejen 
rodiče možnost vidět aktuální dění, ale i postupy činností, které s dětmi 
plníme.  Od letošního roku máme několik významných novinek, které 
se týkají vylepšení školní zahrady a zajištění bezpečnosti dětí.
Na školní zahradě dosluhovala dvě pískoviště, na-
víc jedno bylo umístěné v  prostoru dopadové plo-
chy herního prvku. Obě byla odstraněna, ale bylo 
zbudováno nové a pod herním prvkem „ přístavní 
molo“ byla instalována bezpečnostní dopadová plo-
cha z  lité pryže. Děti s radostí přivítaly nový herní 

nar. od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013  31 dětí
nar. od 1.  9.2013 do 4/2014       16 dětí

Dne 21. 4. 2016 proběhl zápis dětí na školní rok 2016/17,  ke kterému se dostavilo 58 dětí. 

prvek – zabudovanou trampolínu v úrovni terénu. 
Stávající systém automatického vrátného s  audio přijímači ve třídách 
byl nevyhovující – bylo mnohdy velmi náročné díky hluku ve třídě 
a  opotřebovanému aparátu slyšet příchozí. Zvolili jsme modernější 
a  ozhodně lepší variantu – videotelefonu, kdy si můžeme i vizu-
álně zkontrolovat. Nyní již záleží jen na rodičích, aby neotevírali 
neznámým osobám a nedbali na ujištění, že návštěva je domluvena se 
mnou a je očekávána. Toto je velmi ohraná „píseň“ i mnohých dealerů. 
S ohledem na několik událostí, kdy se do prostor školy dostaly i jiné, 
psychicky narušené osoby, je ještě dealer nejméně problematickou va-
riantou. 
 S jarem jsme započali i se zahradními pracemi – kolemjdoucí si jistě 

povšimli našich rozkvetlých tulipánů, narcisů, hy-
acintů a petrklíčů. Je potěšující, když procházíme 
s dětmi okolo, jak si všímají, hodnotí a umí je již 
rozpoznávat a pojmenovat.  
S přáním slunečných dní zdraví 

Jana Boučková, ředitelka MŠ Kamenice

Věkové složení žadatelů:
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KRAJSKÉ KOLO VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

VODA JAKO POVOLÁNÍ

Dne 30. 3. 2016 se zástupci soutěžících   9. tříd 
vydali na krajské kolo soutěže Eurorebus do Prahy 
na fakultu tělesné výchovy UK. Probojovat se 
do krajského kola nebylo jednoduché. Od konce 
září 2015 odpovídali žáci elektronicky na otázky 
ze zeměpisu i ze  všeobecných vědomostí 
a  znalostí. Účast v  takové soutěži byla pro nás 
novinkou. Překvapila nás nevšední organizace 
celé soutěže, počet soutěžících i obtížnost otázek. 
V  předsálí po chodbách byly umístěny různé 
zajímavé aktivity, které nám krátily čas čekání. 
V naší kategorii soutěžilo 50 tříčlenných týmů. 

Hlavní test trval 45 minut. Otázky 
byly opravdu těžké, i když jsme 
mohli používat školní atlas dnešního světa, který 
nám byl propůjčen. Kromě hlavního testu jsme 
soutěžili ještě v několika dalších testech. V nich 
vyhrála jednu z  cen – vstupenku do aquaparku 
v Čestlicích Helenka Kmječová. Celkově se naši 
žáci z 9. C umístili na pěkném 20. místě. Většina 
úspěšnějších týmů byli žáci z gymnázií. Byla to 
pro nás zajímavá zkušenost a zážitek. 

Helena Kmječová a Blanka Olejníčková, 
učitelky zeměpisu 

Světový den vody se slaví od roku 1992 z iniciativy Organizace 
spojených národů dne 22. března. Heslem letošního roku se 
stalo „Water and Jobs“, což inspirovalo organizátory k soutěži 
pod volně přeloženým názvem „Voda jako povolání“. I. kategorie 
– tvorba obrázků -  byla určena jednotlivcům z I. stupně.
Naši žáci všech tří devátých tříd se zapojili do II. kategorie tohoto 
projektu Ministerstva zemědělství ČR a tvořili v hodinách SVP 
(9.B i VV) vlastní deskovou hru. Výsledky jejich skupinové 

práce byly koncem března odeslány organizátorům.  V  dubnu 
pak odborná porota složená ze zástupců MZe ČR vybere nejlepší 
z jednotlivých kategorií i krajů. Bude hodnocena především 
náročnost a komplexnost hry, její obsahová správnost, umělecké 
ztvárnění,vzdělávací charakter  a dodržení tématu soutěže. Práce 
pak zveřejní na webových stránkách eAGRI. Držte nám palce, 
ať se naše práce líbí.

Vlasta Hartvichová, učitelka ZŠ

SKVĚLÝ VÝLET NĚMČINÁŘŮ DO BAVORSKA
Dne 22. - 23. března 2016 se uskutečnil náš výlet do Bavorska. 
Ačkoliv byl sraz u školy již ve tři hodiny ráno, nikdo z nás 
nezaspal. Brzké vstávání ani nikomu nevadilo, protože jsme 
se mohli ještě prospat cestou do Mnichova. Ten nás přivítal 
krásným počasím, a tak jsme si užili vycházku historickým 
centrem, pokochali se památkami a reprezentativními budovami 
četných muzeí, zastavili se tam, kde byla podepsána v roce 
1938 mnichovská dohoda a vyslechli si i proslulou zvonkohru 
na zdejší radnici. Samozřejmě jsme se nezapomněli občerstvit 
věhlasnými bavorskými preclíky na místním tržišti. Odtud jsme 
se přesunuli do muzea a do předváděcího centra BMV, kde jsme 
si mohli vyzkoušet, jak by nám „slušely“ nejmodernější modely 
této značky. Pak jsme pokračovali do olympijského areálu 
z roku 1972 a do vodního světa Sea Life, kde jsme obdivovali 
živočichy vodní říše ze všech koutů světa. To už se začínalo 
stmívat, proto hurá do místa našeho ubytování v hostelu kláštera 

v Benediktbeuernu! Náročný den všechny příjemně unavil, a tak 
mnozí usnuli ještě před večerkou a spali celou noc jako zabití.
Druhý den jsme vstali časně zrána, nasnídali se a vydali se 
do  známého Garmisch-Partenkirchenu, kde jsme si prohlédli 
areál skokanských můstků a sportovní stadion, v němž se konaly 
ZOH 1936.
Odtud jsme pokračovali na zámek Neuschwanstein, kterým si 
splnil své pošetilé sny král Ludvík II. Bavorský. I když poletoval 
sníh a čekal nás náročný výstup, přepychový pohádkový zámek 
nezklamal. Po prohlídce jsme si ještě prohlédli městečko, 
občerstvili se, nakoupili suvenýry a potom se vydali zpátky 
domů. Před školou jsme se rozloučili před 22. hodinou.
Celý výlet byl nádherný! 
Moc děkujeme našim milým doprovázejícím p. učitelkám, 
zejména hlavní organizátorce Věře Brtnové.  

Účastníci zájezdu z 9., 8. a 7. tříd.
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MICHAL DAVID OPĚT U NÁS

PROČ ZAČÍNAT VYUČOVÁNÍ POZDĚJI
V těptínské škole budeme vyučovat až od 9.00 hodin. 
Proč je dobré posunout začátek vyučování o hodinu? 
Hektická rána s taháním dětí z vyhřáté postele v šest 
hodin, abychom ve škole byli nejpozději v 7.55 hodin, 
nebo si malinko déle pospat a příjemně stráveným 
delším ránem bez stresu pozitivně nastartovat celý 
den? 

Rozbaluje se před námi téma, které je už řadu let předmětem zkoumání 
pedagogů a psychologů. Výsledky nejsou nijak jednoznačně radikální či 
s jedním správným řešením. My jsme našli několik jasných odborných 
názorů, se kterými plně souhlasíme. Posunem aktivity do pozdějších 
hodin by se člověk vyhnul rannímu škarohlídství a  děti ve školách 
by podávaly lepší výkony, vysvětluje psychiatr Jan Cimický. Dětský 
psycholog Václav Mertin ve své polemice uvádí, že pokud je rozvrh 
vypracován s  rozmyslem, jsou všichni spokojeni. Žáci i studenti se 
dobře vyspí a odpoledne nejsou tak brzy unaveni jako ti, kteří musí ráno 
vstávat dříve. Ve prospěch pozdějšího zahájení vyučování mluví také 
studie rakouské společnosti pro zdraví dětí a mládeže z roku 2011, která 
shledává posun výuky jako velmi pozitivní vliv pro biorytmus dítěte. 

Podle Lidovek.cz žáci ve školách začínajících např. od devíti podávají 
mnohem lepší výkony. Když si na toto téma prohlédnete internet, nejspíš 
si všimnete, že ve světě sílí hnutí „Start School Later“, které zahrnuje 
vědce, lékaře, specialisty na spánek a učení. Ti všichni poukazují na to, 
jak nezdravé, kontraproduktivní a dokonce i neekonomické je ono 
brzké vstávání – především u adolescentů. V USA si dokonce na základě 
početných studií prý uzákonili zákon, který nabízí  grant školám, 
které najdou odvahu začínat později.“ Píše známý český bloger Tomáš 
Hajzler, věnující se svobodě v práci a ve vzdělávání. 
Takže my budeme začínat vyučování v devět ráno. Ovšem pozor, dobrá 
zpráva pro tzv. skřivany: škola bude otevřena od půl osmé, kdy začne 
fungovat družina a pro ty starší školní klub. V tomto čase bude možné 
se v klidu, třeba s pomocí učitele připravit na výuku, pohrát si, něco si 
přečíst, poklábosit s kamarády, nebo se případně dospat. Jak je komu 
libo. 
Nezkrácenou verzi článku s uvedenými zdroji najdete 
na www.skolateptin.info

Tereza Kubálková

Dne 13. 4. 2016 jsme byli od rána již 
nedočkaví, však jsme se těšili, že mezi 
nás opět přijede náš patron, zpěvák 
a skladatel Michal David. Přijel s ve-
selou náladou, chvíli jsme společně 
poseděli a popovídali si, pak jsme 
samozřejmě zpívali a v  té nejlepší 
atmosféře se rozproudila autogrami-

áda a focení. Od Michala Davida jsme obdrželi vstupenky (i s krásným 
autobusem) na muzikál a už se těšíme, až zase mezi nás přijede.

Žáci ZŠ Olešovice 

BESEDA V OLEŠOVICKÉ ŠKOLE
Dne 4. dubna nás přijela navštívit 
spisovatelka Marie Formáčková. 
Přece jen jsme z toho měli obavy, ne 
vždy jsou knížky naším kamarádem. 

Ale díky paní spisovatelce se obavy 
brzy rozplynuly. Všechno nám vy-
právěla o tom, jak se kniha píše a co 
s  ní, než se dá koupit v  obchodě. 

Vyprávěla nám i veselé zážitky ze své práce a ze svého cestování. Byla 
k nám milá a ještě se budeme vídat.            Žáci ZŠ Olešovice 

Každé pondělí anglický klubík Little Pebble pro děti od 1,5-5 let, 
8.30-12.00 hod.  Děti mluví celé dopolene anglicky.  
Veřejná herna každou středu 9.00 – 11.00 hod. (možno zapojit se 
do společného programu v 9.30 hod.), herna v úterý odpoledne se 
ruší až do prázdnin.

 29. 4. (pátek) 16.00-18.00 hod. a 30. 4. (sobota 9.00 - 11.00 hod.) 
Rodinné fotografování.  Mobilní fotoateliér přímo v centru s fotogra� ou Evou Ho- Mobilní fotoateliér přímo v centru s fotogra� ou Evou Ho-Mobilní fotoateliér přímo v centru s fotogra� ou Evou Ho- fotogra�ou Evou Ho-Evou Ho-
lasovou z  Týnce, 20 minut fotografování. Pět profesionálně upravených fotografií 
v elektronické podobě za 390,-Kč. Rezervace termínu: foto@evaholasova.cz, 
Telefon: 606 144 144
7. 5. (sobota) 10.00-12.00 hod. 
Zábavné dopoledne se Zvonilkou.  Další ze série princeznovských/vílích akcí.  
Pouze pro holčičky.  Tvoření, tanečky, vílí dovednosti. Materiál, občerstvení v ceně. 
Cena: 200 Kč 
14. 5. (sobota) 10.00-12.00 hod. Stavíme s kostkami Lego© na téma Piráti.  Další 
z workshopů z dílny Bricks4Kidz. Cena: 250 Kč.  
Každou neděli je možné focení s místní fotogra�ou Petrou Podružákovou, rezer-
vace na tel: petrapotuzakova@email.cz.  Ukázky k shlédnutí na našem Facebooku.
Na léto připravujeme tyto příměstské tábory :
 8. - 12. 8.  (po-pá)  Putování po Americe.  Příměstský tábor s angl. Helen Doron.   
22. - 26. 8. (po-pá)   Příměstský tábor s Legem© na téma Jurský Park - Bricks4Kidz 
(při včasné rezervaci do 31. 5. cena 2800 Kč)

Rezervace na emailu centrumkamenacek@gmail.com nebo v našem rezervač-nebo v našem rezervač-
ním systému https://kamenacek.webooker.eu. 

RODINNÉ A JAZYKOVÉ CENTRUM KAMEŇÁČEK

Děkujeme všem, kdo nás podpořili na cestě za lesní mateř-
skou školkou, lesní základní školou, příměstskými tábory, 
volnočasovými aktivitami a obnovou tradičních svátků.

5 LET DEVĚTSILU
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KONEC ČERNÉ SKLÁDKY NA BŘEHU ŠTIŘÍNSKÉHO RYBNÍKA

Zaregistrujte se na www.OsadaLadvi.cz pro zasílání novinek. 

 

  Dětský Den

Putování lesem Bukovcem 
neděle 29. května 2016  

start od 9:30 - 10:30 

Ládví – hřiště „Na Skále“ ulice Letní  
 

Na co se můžete těšit? 

Dobrodružství v lese plném pohádkových bytostí.  

V cíli opékání buřtů u ohýnku. 

Sladké odměny a buřtíky pro děti zajištěny. 

  

Vstup zdarma  

                                                                          

Těšíme se na Vás! 

Osadní výbor Ládví 

Stalo se už tradicí, že se ve Štiříně a Vše-Štiříně a Vše- a Vše-
dobrovicích scházíme v  polovině března 
na Josefské brigádě. Letos tomu nebylo 
jinak. Jelikož jsme měli už od loňska „roz-
dělanou“ práci na břehu Štiřínského rybní-Štiřínského rybní- rybní-
ka v Šalvějové ulici, nemuseli jsme dlouho 
přemýšlet, kam napnout síly. Před rokem 
v březnu jsme si totiž slíbili, že v likvidaci 
tamní černé skládky budeme ještě 
pokračovat. Impuls nám dal také místní 
porybný, který v  zimě prořezal přestárlý 
a  nevzhledný porost blízko rybářského 
sila. 
Při přípravě akce nám vyšel vstříc obecní úřad, který zafinancoval 
kontejnery na odpad. Z peněz osadního výboru byla vyčleněna částka 
na pásový bagr. Pan Žilík z kompostárny na Želivci se přijel na místo 
podívat už v pátek a zdálo se, že se pro věc nadchl. Naše očekávání však 
stejně překonal, když se v sobotu ráno dostavil už v půl deváté s pomoc- překonal, když se v sobotu ráno dostavil už v půl deváté s pomoc-ráno dostavil už v půl deváté s pomoc- pomoc-pomoc-
níkem a s bagrem. Okamžitě prohlásil, že na své náklady odstraní hro-
madu vápna, která ležela pod silem snad deset let. Poté zcela nepláno- vápna, která ležela pod silem snad deset let. Poté zcela nepláno-zcela nepláno-
vaně odvezl ještě dva náklaďáky odpadu. Posléze přivezl další pásáček, 
nasadil zpředu lžíci a začal koncert dvou virtuosů. Byla by bývala radost 
oba stroje pozorovat, ale nebyl čas. Dvě motorové pily v šikovných ru-
kách mezitím pilně prořezávaly křoví, takže místo obdivování souhry 
lidí a techniky bylo třeba plnit kontejner na bio odpad, který přistavila 
firma pana Obra. Netrvalo dlouho a byl vrchovatý. Sklo a jiné „poklady“ 
ukryté na ploše asi 200 m2 tentokrát vydaly „jen“ na osm pytlů (loni 
to bylo kolem dvaceti). Dobrovolníků oproti loňsku přibylo, takže v 17 
lidech (včetně větších dětí) šlo všechno jako na drátkách. Když už  jsme 

sahali po hrábích, že začneme urov-eme urov-
návat vyčištěnou plochu, vytáhl pan 
Žilík z  rukávu opravdový trumf. 
Na  pásáku vyměnil lžíci za frézu, 
pomocí níž během patnácti mi-
nut proměnil  dosti zvlněný povrch 
bývalého smetiště v téměř golfový 
green. Chybí už jen trávníček a jam-
ka s praporkem...
S  malou přestávkou na kávu jsme 
se činili až do jedné hodiny. Pak 
byl odvezen i druhý kontejner s bio 
odpadem, technika utichla a většina 

sousedů odešla na oběd. Zbylo nás pět, kteří bydlíme v bezprostředním 
okolí. Chtěli jsme vyhrabat poslední kameny a připravit plochu na za-
setí trávy. Najednou do Šalvějové zabočilo bílé auto a v něm neznámá 
paní. Něco hledala. Stáhla okénko a pronesla: „To je nádhera. To děláte 
z vlastní iniciativy?“ Nečekala na odpověď a dodala: „Jste úžasní. Vytvo-
řili jste krásné místo.“ Usmála se a odjela. 
Škoda, že jsme tu chválu vyslechli jen my. Patřila všem, kteří věnovali 
sobotní dopoledne společnému úklidu, zejména panu Žilíkovi, bez je-Žilíkovi, bez je-ovi, bez je-
hož velkorysého přístupu bychom neudělali ani polovinu. Není možno 
zde jmenovitě uvádět všechny zásluhy. Takže aspoň takto: veliké díky 
všem za pomoc, za vstřícný přístup, za ochotu. Na místě, kde se po celá 
léta v  křoví skrývaly haldy černé skládky, jsme vytvořili nádherný 
prostor. Určitě se přijďte podívat a přesvědčit, že když se chce, všechno 
je možné. K dokonalosti chybí už jen šalvěj. Vlastně ne, ještě by to chtělo 
něco udělat s tím rezavým silem ...

Text a foto: Michaela Valentová a Jana Kohlová

Zaregistrujte se na www.OsadaLadvi.cz pro zasílání novinek. 

Pěvecký sbor GABRIEL 
a 

       Skupina scénického šermu       
     a divadla akce ARTUS THOR 

Kdy: 21. 5. 2016 
Pěvecký sbor Gabriel …………….. od 16.00 hod.  
 

Skupina scénického šermu a divadla akce    
ARTUS THOR …………………………. od 18.00 hod. 

Kde: Ládví – Valnovka,  
Hotel Valnovka sál a zahrada 

Vstupné: dospělí 50Kč, děti 20Kč   

Těšíme se na Vás! 

OV Ládví 
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VLASTIVĚDNÁ VYCHÁZKA KAMENICÍ PODRUHÉ 

Tentokrát jsme se vydali po místech, která v průběhu let změnila 
svou tvář. Nejlépe dokazují proměny Kamenice staré pohledni-
ce, kterých má náš kronikář pěknou sbírku.  
Navzdory chladnému počasí se nás na olešovické autobusové 

zastávce sešlo třicet – od malých dětiček až po seniory. První 
zastavení bylo na křižovatce v Olešovicích u pomníčku Václava 
Chotětického, který zde padl 5. 5. 1945. 
V posledních válečných dnech se po benešovské silnici od jihu 
směrem ku Praze přesouvala vojska SS. Na tomto místě stála teh-
dy hospoda Hvězda a  před ní se v  osudnou chvíli pohybovali 
lidé. Na projíždějící auto s esesmany prý někdo vystřelil. Auto 
zastavilo, ozbrojení esesáci seskočili, ale místní lidé na nic ne-
čekali a vběhli do hospody. Panu Chotětickému se dařilo vahou 
těla držet dveře, aby všichni stihli vyskákat okny na druhé straně 
budovy a utéci do blízkého lesíka. Posléze byl německými eses-
many střelen do obličeje a na místě zabit. Byl jedinou obětí in-
cidentu. 
Ze staré  hospody Hvězda dnes už nezbylo nic, byla zbourána 
v osmdesátých letech, protože zasahovala do stále frekventova-
nější a nebezpečnější křižovatky. Jen pamětní deska, dlouhou 
dobu zakrytá porostem jalovců, byla loni péčí obce obnovena 
a znovu slavnostně odhalena. 

Od pomníčku jsme se přesunuli k Mlýnskému rybníku, abychom 
si pověděli něco o jednom z  bývalých mlýnů, z  něhož později 
vznikla pekárna, zásobující produkcí především Ringhofferovy 
zaměstnance. Ringhofferové totiž potraviny, pocházející z vlast-
ních velkostatků, dále zpracovávali a za nižší ceny než obvyklé 
pak prodávali svým zaměstnancům. Netýkalo se to jen peká-
renských výrobků, masa a mléka, ale také piva. Bývalá pekárna 

již minimálně dvacet let chátrá. Jednou ji pohltí okolní porost 
a místo se změní.
Dozvěděli jsme se také, že původní ves Olešovice se rozkládala 
úplně jinde než dnes. Během třicetileté války však byli na kři-
žovatce, tam, kde se dnes z  benešovské odbočuje na sádky 
a k Mlýnskému rybníku, zabiti dva vysocí představitelé řádu hy-
bernů, irské odnože františkánského řádu. K vraždě došlo právě 
na území tehdejších Olešovic. Za to byla ves posléze vypálena. 
I takto dramaticky rychle se krajina měnila.
Pištrajchem jsme kolem Hamerského rybníka, na němž kdysi 
nebýval žádný ostrůvek, došli až k areálu Strojmetalu. 
Od doby Ringhofferů se proměnil téměř k nepoznání. Na místě 
zůstala jen část bývalé školy, zmizely i původní hamry. 
Zato tzv. familienhaus, tedy původní dům rodiny Ringoffero-
vých, stojí v  dobrém stavu na svém místě. Kamenický zámek 
v  porovnání se starými rytinami také změnil tvář. V  průběhu 
dvacátého století radikálně několikrát změnil také svůj účel – 
ze  šlechtického sídla se stal po 2. světové válce zásluhou Pře-
mysla Pittera na tři roky útočištěm válečných sirotků, poté se 
na dlouho proměnil ve školu. 

V  budově původní konírny bývala i školka, jak si mnozí pa-
matují. V  roce 1997 byl zámek prodán a slavnostně předán 
zahraničnímu majiteli, protože obec jej nechtěla nadále vlastnit. 
Nevěděla, k čemu by jí byl... Byla to zkrátka doba prodávání... Jak 
to dopadlo, posuďte sami. 
Zatím nám nezbývá než pozorovat záhubu tohoto objektu, který 
byl a dosud je jednou z dominant Kamenice. Snad bude lépe.
Vyprávění o proměnách kostela sv. Františka z  Assisi a území 
kolem hrobky Ringhofferových jsme si nechali na příště. 
Téma historie Kamenice bychom chtěli i nadále otvírat, a to buď 
ve všedobrovické hasičárně v rámci seriálu Jak se u nás žilo, nebo 
přímo v terénu formou vlastivědných vycházek. 
Jedním z příštích témat by mohly být technické památky na úze- příštích témat by mohly být technické památky na úze-témat by mohly být technické památky na úze-
mí obce. Měli bychom si pospíšit, dokud zde ještě nějaké zbyly. 
Sledujte tedy informace ve Zpravodaji a na FB.

Text a foto: Michaela Valentová a Jana Kohlová

Pod záštitou Osadního výboru Všedobrovice a Štiřín proběhla 9. dubna již druhá vlastivědná vycházka 
s místním kronikářem a literárním historikem, Mgr. Janem Pišnou.
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NAŠE MAŽORETKY REPREZENTUJÍ OBEC

JARNÍ VÍTĚZNÉ TAŽENÍ JUDISTŮ JUDO CLUBU KYKLOP

V prvních měsících tohoto roku naši judisté nezaháleli a pilně 
se připravovali na nabitou jarní sezónu. V současné době máme 
v našem klubu 174 evidovaných členů. 70 z nich se již pravi-
delně zúčastňuje oblastních, krajských a celostátních turnajů. 
V březnu jsme uspořádali již tradiční a populární víkendové 
soustředění v Kamenici, kdy jsme ladili formu  na náročné jaro.
Máme za sebou 5  turnajů a vůbec jsme se neztratili. V dubnu jsme 
získali 7 titulů krajských přeborníků, 6 druhých míst a 2 třetí. Začí-
náme se prosazovat i na velice obsazených turnajích, kdy je v jedné 
váze i okolo 40 závodníků, přesto naši judisté získávají cenná místa. 
Nejcennější výsledky:
březen 2016
VC - Hradec Králové
1. místo  Sára Ichnačáková 
5. místo   Pavel Šplíchal 
  - velmi cenné umístění ze 40 závodníků 
9.  místo  Matěj Kolařík - též pěkný výkon 
  - měl 31 soupeřů

duben 2016
Krajské mistrovství Středních Čech v Kolíně
kategorie mláďata 
1. místo   Sára Ichnačáková 
  - obhájila již loňský Krajský titul
2. misto   Antonín Chlubna - velmi pěkný výkon   
  - vyhrál 4 zápasy a až ve finále těsně prohrál
3. místo   Pavel Šplíchal - závodí  1. rokem a podává   
  velmi pěkné výkony
Krajské mistrovství Středních Čech 
v Mladé Boleslavi 
kategorie přípravka, mladší žáci, dorost a dospělí
Z nejmladších judistů si titul Krajského přeborníka přivezli:
1. místo   Anna Šimková, Marek Pokorný 
2. místo   Tomáš Počta, Madelaine Thirouard 
3. místo   Eliáš Mujisa       
4. místo   Matěj Otáhal, Vojtěch Hylmar a Jan Ryba  

Z mladších žáků si tituly Krajských přeborníků odvezli
1. místo   Antoine Thirouard, Rudolf Šimek        
2. místo   Vanessa Rotreklová 
Z dorostenců jsme vybojovali 2 stříbrné medaile
2. místo   Marek Bizík, Ondřej Zvěřina 
V ženách obě naše zástupkyně
Tereza Valínová a Barbora Svobodová opět po roce vybojovaly 
Středočeské tituly.

23. a 24. dubna 2016 jsme v Kulturním domě v Kamenici 
uspořádali již 5. ročník JUDO CUPU KAMENICE
Přípravka
 1. místo Samuel Mujisa, Matěj Otáhal 
2. místo Julie Nováčková
3. místo Klára Šimková, Matyáš Alfery, Alan Miltner, Vojtěch 
Hylmar, Marek Pokorný   
Mláďata
1. místo Matěj Kolařík, Pavel Šplíchal        
2. místo Jakub Nováček, Antonín Chlubna, Marek Severa, Ri-
chard Voců, Sára Ichnačáková  
3. místo Václav Rejšek, David Matoušek,  Jáchym Otáhal, Ondřej 
Brandejs
Mladší žáci
1. místo Barbora Poulová, Jonatán Pejša       
2. místo Moučka Tomáš, Šimek Rudolf       
3. místo Moučka Daniel, Vanessa Rotreklová 
Dorost
2. místo Marek Bizík              
3. místo Ondřej Zvěřina
Všem našim úspěšným závodníkům gratulujeme!

Naše Mažoretky Kamenice neustále trénují, soutěží a re-
prezentují obec.
Dne 26. 3. 2016 se zúčastnily Regionálního kola turné 
Taneční skupina roku 2016 a vybojovaly postup na Mis-
trovství Čech v kategoriích děti i junior. 
Obě skupiny od poroty dostaly v hodnocení krásné samé 
jedničky. 

Výsledné hodnocení bylo 1. místo pro obě skupiny.

Dne 3. 4. 2016 se všechny mažoretky rozjely do města 
Stochov a bojovaly o postup na Mistrovství České repub-
liky mažoretek. 
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Umístění našich mažoretek v různých kategoriích, bylo násle-
dující: 
1. místo   Veronika Koudelková a Anna Novotná 
  duo se dvěma hůlkami. 
2. místo  Miniformace Hraběnek
3. místo  BABY Hraběnky
4. místo  Karolína Tejnecká
4. místo  Show na téma „Třídíme“
5. místo  Adéla Červená - sólo
6. místo   MIMI Hraběnky

Nezahálel ani náš Multicolor team rodičů, kteří si zkusili, jaké to je stát 
na startu, soutěžit a přijmout medaili za 2. místo. 
Nyní čekáme na finálové kolo celé soutěže, které se koná ve dnech 30. 4. 
a 1. 5. 2016 ve městě Kladně. 
Dne 16. 4. 2016 skupina BABY Hraběnek jela bojovat o další postup 
do finále Turné Taneční skupina roku 2016. Boj to byl opravdu náročný, 

stejně jako celé odpoledne až do nočních hodin. Holky obsadily krásné 
3. místo a postup do televizního finále. Užily si nejen soutěžní atmo-
sféru, ale i vše co se v této soutěži odehrává včetně skupinových tan-
ců, kdy moderátor Ondřej Vodný dokáže rozhýbat doslova celý parket. 
Tato soutěž je směs všech tanečních a pohybových stylů. Atmosféra byla 
úžasná a nezapomenutelná. 
MIMI Hraběnky ještě jedno soutěžní kolo Mistrovství Čech v kategorii 
děti čeká a to v termínu 7.  5.  2016 v Praze 10. 
Kdo bude mít zájem, může tuto soutěž sledovat živě na kanálu České 
Televize v termínech 4. 6 a 5. 6. 2016, kde budou naše holky dělat maxi-
mum pro to, aby dobře reprezentovaly celou obec.
Děvčatům za jejich úspěchy a vytrvalost patří obrovská pochvala 
a  poděkování, neboť i tento sport se neustále posouvá dál a  konku-
rence roste. Jejich obrovskou oporou jsou také jejich rodiče, kteří jez-
dí na víkendové soutěže a pomáhají nejen s dopravou děvčat, estetic-
kou úpravou a zásobováním, ale jsou i psychickou podporou všech 
mažoretek a trenérek.  Markéta Novotná, trenérka

Koloběh je zcela novou pohybovou al-
ternativou pro všechny věkové a cílové 
skupiny a nabízí rozvoj nových volno-
časových aktivit. Jízda na koloběžce 
nabízí vyžití i pro sportující veřejnost 
k rozšíření možností tréninkových plá-
nů. Pohyb na koloběžce nepředstavuje 
žádná omezení, a je proto vhodný i pro jedince po operaci kolen 
nebo kyčlí. Pro svoji snadnost a jednoduchost je výtečným ře-
šením pro seniory, ba dokonce i pro osoby tělesně či mentálně 
handicapované. Koloběh lze svojí povahou považovat za rehabi-
litační a protahovací pohyb, který procvičuje většinu svalových 
partií, zejména těch, které při běžném pohybu leží ladem a ne-
ustále degenerují. Navíc jsou koloběžky výtečným pomocníkem 
v  boji proti bolestem zad – jízda je vhodným kompenzačním 
cvičením, které pomáhá odstraňovat bolesti a zatuhlost zádo-
vého svalstva. Dochází k celkové stabilizaci kyčlí a trupu, která 
hraje zásadní roli v prevenci v potížích s páteří. Jen málokterá 
sportovní aktivita dokáže zpevnit zádové svalstvo tak, jako prá-
vě jízda na koloběžce. Jízda na koloběžce zásadním způsobem 
pozitivně ovlivňuje kondici kloubů dolních končetin. Nenároč-

ným způsobem je tvarován zadeček, 
bříško, stehna a lýtka. Proto je velmi 
oblíben u ženské části populace.
Propagátorem koloběžek je Ladův 
kraj, který zapůjčil několik kolobě-
žek Kulturnímu centru v  Kamenici 
pro případné zájemce k  vyzkoušení. 

Podmínky zapůjčení jsou dostupné na internetových stránkách 
Kulturního centra, ceny  půjčovného pro soukromé osoby a ko-, ceny  půjčovného pro soukromé osoby a ko-
merční subjekty jsou 80 Kč za hodinu, 150 Kč za půlden, 280 Kč 
za celý den,  400 Kč za víkend (od pátku odpoledne do pondělí 
dopoledne), při vypůjčení 3 a více kusů je cena za den 200 Kč/ks. 
Neziskové subjekty mají zapůjčení zdarma. 
Kontakt pro zájemce: Kulturní centrum Kamenice, 
Ringhofferovo nám. 434, Kamenice, 
tel.:   323 672 643; 731 045 466, e-mail: 
kckamenice@obeckamenice.cz , web: www.kckamenice.cz. 
Otevírací doba: po - čt: 8.00 – 12.00 hod.  13.00 – 16.00 hod.
Jízdu na koloběžce si můžete užít také mezi místními nadšenci, 
kteří organizují pravidelné vyjížďky do okolí Kamenice. 
Těšíme se na každého, kdo má rád pohyb.

ZKUSILI JSTE UŽ KOLOBĚH?
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BŘEZEN VE STATISTICE POLICIE

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 20. 3. 2016 krátce před polednem 
bylo při silniční kontrole v  Kamenici 
u  řidiče zjištěno více jak jedno promile 
alkoholu v krvi. Následující den mu bylo 
sděleno podezření z  přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky a nyní již čeká 
na rozhodnutí soudu. 
Dne 4. 4. 2016 krátce před polednem 
bylo při silniční kontrole v  Kamenici 
u řidiče zjištěno více jak půl promile al-
koholu v krvi.  Následně byla věc předá-
na k  řešení správnímu orgánu při MěÚ 
v Říčanech.  

Dne 2. 4. 2016 nad ránem bylo při silniční kontrole v Kamenici u řidiče 
zjištěno ovlivnění návykovou látkou „Cannabis“. Řidič se na výzvu od-
mítl podrobit lékařskému vyšetření, a tak věc byla předána správnímu 
orgánu při MěÚ v Říčanech.  
Dne 3. 4. 2016 krátce před 23. hodinou v Olešovicích bylo při silnič-
ní kontrole u řidiče zjištěno, že má platný zákazu činnosti, spočívající 
v zákazu řízení všech motorových vozidel. I zde následovalo sdělení po-

dezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a v sou-
časné době věc řeší soud. 
Dne 4. 4. 2016 krátce před polednem bylo při silniční kontrole v Ka-
menici u řidiče zjištěno více jak půl promile alkoholu v krvi.  Násled-
ně byla věc předána k řešení správnímu orgánu při MěÚ v Říčanech.  
Další případ ovlivnění řidiče návykovou látkou byl zaznamenán 
dne 12.  4. 2016 krátce před 17. hodinou bylo při silniční kontrole 
v  Kamenici u řidiče motocyklu zjištěno ovlivnění návykovou lát-zjištěno ovlivnění návykovou lát-
kou „Cannabisu“. Řidič se na výzvu odmítl podrobit lékařské-
mu vyšetření, a tak věc byla předána správnímu orgánu při MěÚ 
v Říčanech.                Josef Schůt, vedoucí oddělení

SPANÍ S KNIHOU VE VEŘEJNÉ KNIHOVNĚ
aneb KDYŽ POHÁDKY OŽÍVAJÍ ... 

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA POŘÁDÁ 
pro děti od 8 do 11 let spaní s knihou v knihovně v pátek 10. června 2016 
od 18.00 hodin do soboty 11. června 9.00 hodin.
Prezence: 17.30 hodin. Začátek programu: 18.00 hodin
Jedná se o večer plný zábavy, soutěží, her a čtení na dobrou noc.

Akce bude probíhat pod záštitou místostarosty Ing. Petra Valáška.

Co děti čeká?
• soutěže, hry, dovednostní i zaměřené na literaturu, skládačky
• divadélko v podání členek kroužku Kamínek
• beseda - představení zajímavého sportu
• seznámení s knihovnou
• hlasité čtení před spaním (na dobrou noc)
• drobné odměny
• zcela nevšední zážitek
Večeře, snídaně i pitný režim bude zajištěn. Stejně tak i neustálé hlídání dětí. Poplatek bude 200 Kč za dítě.
Kontaktní telefon před i v době konání akce: 608 734 455. Zodpovíme vám všechny dotazy spojené se spaním dětí v knihovně,
Další propozice budou sděleny v červnovém zpravodaji, na webových stránkách KC Kamenice, sekce knihov-
na nebo na výše uvedeném mobilním čísle. Přihlášku naleznete na webových stránkách a v KC Kamenice, kam je 
možné vyplněnou přihlášku také odevzdat. Dítě je závazně přihlášeno po zaplacení poplatku. Počet dětí je omezen.
Rozhodně se nejedná o žádnou hodinu českého jazyka. Jde o zábavu a dobrodružství. Těšíme se na vás.

EXKURZE V MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNĚ
MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA POŘÁDÁ PRO PŘEDŠKOLÁKY I ŠKOLÁKY STŘEDEČNÍ EXKURZE V KNIHOVNĚ,  
kde se děti seznámí s knihovnou, jejím systémem i funkcí, dozví se o počátcích písma a něco málo z historie knih, zahrají 
si na  čtenáře, vyberou si knihu a poslechnou si jednu pohádku, nebo příběh. Program exkurze je vždy přizpůsoben věku dětí.
Exkurzi je možné si pro malé skupinky dětí objednat na tel.: 608 734 455. Kontaktní osoba: vedoucí knihovny Jana Novodvorská.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
	Koupím kuchyňskou rohovou lavici s úložným pro-

storem». Tel.: 777 855 795 

	  Prodám garáž na Sídlišti I, volná od 1. 6. 2016 cena 
300.000 Kč. Tel.: 774 958 412 

Pro vaše rodinné příslušníky seniorského věku 
žijící v Kamenici nabízím v prostředí jejich do-
mova své služby – privátní péči a společnost. 
Jsem spolehlivá, soucitná a flexibilní, s dlouholetou 

praxí v domácí péči o seniory v zahraničí. 
Moje služba zahrnuje především zodpovědný, empatický a lidský 
přístup, podle požadavků klienta např. zajištění základních hygie-
nických potřeb, povídání si, čtení knih, vycházky do přírody, do-
provod k lékaři, zajištění nákupu, příprava jídla, apod. Cenu za své 
služby účtuji po dohodě na základě rozsahu práce. Reference na po-
žádání ráda předložím. 
V případě zájmu mě kontaktujte na tel. 721 865 938 
nebo mailem marie.grafnetter@seznam.cz.

Pořadatel KC Kamenice 
www.kckamenice.cz, tel. 323 672 643

Výstava modelů 

6. a 7. května 2016  
v Kulturním domě v Kamenici  
V pátek od 18.00 beseda s promítáním fotografií 

z natáčení filmu Tmavomodrý svět. 

Otevírací doby výstavy - pá 8.00 - 18.00, so 9.00 - 16.00

ukončení výstavy v sobotu v 16 hodin.

CENY INZERCE VE ZPRAVODAJI Z KAMENICE (bez DPH)
celá strana: 188 x 264 mm  4 000 Kč 
na spad:   210 x 297 mm   4 000 Kč 
1/2 strany: 170 x 120 mm  2 200 Kč 
1/4 na výšku:   90 x 130 mm  1 160 Kč
1/8 strany:   92 x  63 mm     600 Kč 
Řádková inzerce:  do 150 znaků zdarma
Nad 150 znaků jsou zpoplatněny částkou 15 Kč /slovo

KAMENICKÉ
OBECNÍ HRY

Sportovní klub Kamenice a Komise pro sport a kulturu pořádají

25. června 2016 od 8:00

Součástí dne bude „dětský koutek“ pro nejmenší a soutěže pro malé děti. 
Své přihlášky posílejte na adresy: kckamenice@obeckamenice.cz nebo pavel.zitko.kam@gmail.com

Táhneme za jeden provaz 
Srdečně zve Sportovní klub Kamenice a Komise pro sport a kulturu obce Kamenice

Do 6. června 2016 můžete podat přihlášku za svou osadu (případně část obce) 
a zúčastnit se soutěže Kamenické obecní hry v těchto atraktivních disciplínách:

 házená  nohejbal   malá kopaná   ringo   koloběžky   lyže  
 hod kamenem   přetahování   lodě   překvapení

Vážení sportovci, sportovní fanoušci a příznivci netradičních her! 

• max. počet členů v týmu: 7 (soutěží vždy pětičlenný tým – min. dvě ženy) • přednost mají domácí týmy



20 INZERCE. . . 

VELKÝ VÝPRODEJ 
 

 

 

  18.  - 19.   května   2016 
    8.30 - 17.00 hod.      
 

  Dermatex, s. r. o. 
  V Areálu 1171  
  Jesenice 
                                            

www.deskashop.cz 
 

AKCE v dubnu a květnu  
pouze za 450 Kč: 

 

 

Kontakt: Marta Otáhalová   

tel.: 605 526 775; www.martaotahalova.cz 

více na 

manuální lymfodrenáž | baòkování
klasická | sportovní | havajská | bambusová 

re exní masáž | aromaterapie
 kinesiotaping

Adresa provozovny:
Sídlištì II è. 26, 251 68 Kamenice
Objednávky: TEL.: 602 467 441

Gabriela Hejmová
masáže

Provozní doba:
Pondìlí – Pátek 8.00 –18.00
VŽDY po pøedchozí domluvì

www.masaze-hejmova.cz
www.facebook.com/MasazeHejmova

2015-08 Kamenický zpravodaj 92x64.indd   1 14.8.2015   11:11:49

Krejčovství      
a      

Žehlení prádla 
 zakázkové krejčovství 

( sukně, kalhoty, šaty,…) 
 opravy a úpravy oděvů 

( zkracování, výměny zipů, …) 
 bytový textil 

( záclony, závěsy, přehozy ,…) 
 žehlení prádla 

( oblečení i bytový textil) 
 
Barbora Prošková, Těptín 

mobil  606 448 870 
Email barca.proskova@seznam.cz 

 

PIVOVAR POPOVICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Na pozici: 
Specialista provozu návštěvnického centra Velké Popovice 
Charakteristika pozice: 
Specialista provozu návštěvnického centra a prodejny řídí provoz ná-
vštěvnického centra, návštěvnické trasy a dárkové prodejny 
Požadavky: 
Min. SŠ vzdělání*praxe minim. 3 roky (cestovní ruch, služby)*dob-
rá znalost cestovního ruchu i ekonomika*organizační schopnosti, 
týmová práce a vedení týmu*zvládání stresových situací*dob-
rá znalost aj. a dalšího světového jazyka*reprezentativní vy-
stupování*pokročilá znalost práce na PC*řidič. průkaz sk. B 
Nabízíme: Samostatnou a odpovědnou pozici; Široké portfo-
lio benefitů i zaměstnanecké pivo; Smlouvu na dobu neurčitou;
Kontakt: Plzeňský Prazdroj, a.s., Jitka Hnátková, 
email: jitka.hnatkova@pilsner.sabmiller.com. 
Do výběrového řízení se můžete přihlásit do 9. května 2016.
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Pivní set: 2x lavice 1x st l

Sele naložené

Vep ová kýta naložená
Vep ová kýta uzená (P ažská šunka)

Kr ta naložená
Kr ta uzená
Ku ata naložená
Vep ová krkovice naložená
Vep ová plec naložená

Adresa: Na Obci 1778, í any u Prahy 251 01 

GRILOVÁNÍ  S

Zajistíme vše na Vaše oslavy, 

za izovat, o vše se postaráme my.

Naše masa na gril



PRAHA
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

7.490,-
Souprava ratanového balkonového nábytku Olivia 
souprava obsahuje: 2x křeslo, 1x stolek (100 x 60 cm), moderní 
design, kvalitní hliníková konstrukce, výplet odolný a stálobarevný 
PE-ratan, barva šedá 

Designová markýza 
bílý rám konstrukce, materiál: polyester 280 g/ m2, s vodo-odpudivým 
efektem, včetně adaptéru pro stropní a nástěnnou montáž 
3,5 x 2,5 m   8.690,-        4 x 2,5 m   9.490,-        5 x 3 m   13.490,-

2.590,- 21.590,-
Stolní gril KINGSTONE EASY 32 
během 3 minut připraven ke grilování, bez jisker z hořícího uhlí, 
snadná údržba i transport, různé barvy, rozměr ø 35 x v 24,5 cm, 
grilovací plocha ø 32 cm

Plynový gril KINGSTONE Rock 455 
4 regulovatelné hořáky, široký prosklený poklop, 2 grilovací plochy, 
boční hořák, masivní konstrukce, rozměr cca 152 x 65 x 132 cm

 včetně motoru  
 a dálkového ovládání

vodo-odpudivý efekt

5.890,-
Bazénový set NEW SPLASHER 
s robustní ocelovou stěnou (cca 0,25 mm), vnitřní část bazénu z PVC fólie odolné proti 
nepříznivým povětrnostním vlivům (cca 0,25 mm)

 Kompletní set = bazén  
 + schůdky + závěsná   
 kartušová filtrace

 rozměr: 
 ø 350 x v 90 cm 

3.490,-
Písková filtrace Speed Clean ECO 30 
pro objem bazénu do 20 m3, výkon 3,8 m3/ hod.,  
12 kg pískové náplně, 3-cestný ventil, manometr, 
připojení ø 32/ 38 mm

Tato nabídka platí od 1. 5. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz
k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130 • Praha Dolní Chabry, 
Ústecká 822 • Praha Pankrác, Budějovická 409/1a

Pivní set: 2x lavice 1x st l

Sele naložené

Vep ová kýta naložená
Vep ová kýta uzená (P ažská šunka)

Kr ta naložená
Kr ta uzená
Ku ata naložená
Vep ová krkovice naložená
Vep ová plec naložená

Adresa: Na Obci 1778, í any u Prahy 251 01 

GRILOVÁNÍ  S

Zajistíme vše na Vaše oslavy, 

za izovat, o vše se postaráme my.

Naše masa na gril



Den rodiny v Kamenici
aneb přijde i Krakonoš

15.května od 14:00
KD Kamenice

14:00 - 14:50
Divadelní 

představení

Krkonošská pohádka

Ochotnický spolek Tyl

Pro tatínky
MS v hokeji v

Restauraci Na Rynku

2a

FRIENDLY REGIONS

15:00 - 17:00Soutěže pro dětiVýstup na SněžkuMegalyžeBěh s pytlem sena

Hod šiškou

Chůze s plným 

krajáčem

Jízda s kolečkem

Skákání přes Krkonoše

a další

Pro maminky
Vizážistka

KC Kamenice

Výstavavýtvarných prací žáků ZŠKamenice

VSTUPNÉ
Dospělí 50 Kč

Děti 30 Kč
na celou akci

včetně divadla

5. ROČNÍK JUDO CUPU KAMENICE
Zúčastnilo se dohromady za oba dva dny čtyřicet klubů a celkem 
243 závodníků z celé České republiky. Akci jsme měli důkladně 

připravenou a nedošlo k žádnému časovému posunu a turnaj běžel 
jak na drátkách. V sobotu dostali všichni účastníci diplom 

a až do třetího místa medaile. V neděli byli na řadě již ostřílení 
judisté z řad mladších a starších žáků a dorostu a ti do třetího místa 

dostali medaile a diplomy. Přišel naši akci podpořit a zahájit také 
starosta Pavel Čermák a též předával medaile a diplomy. 

Máme radost, že se k nám kluby se svými závodníky vrací a určitě 
uspořádáme příští rok další ročník. 

Z našeho JUDO CLUBU Kyklop se celkem zúčastnilo 
37 závodníků a získali jsme 22 medailí.

KROS ŠTIŘÍN 2016
V sobotu 23. 4. 2016  proběhl v krásné přírodě mezi Štiřínem 

a Všedobrovicemi  přespolní závod Kros Štiřín 2016 
určený zejména pro děti a mládež. 

Kompletní výtěžek ze startovného byl věnován Centru pro ne-
donošené děti v porodnici „ U Apolináře“. Šek na 32 tis. převzala 

vrchní sestra neonatologie VFN v Praze Mgr. M. Kolářová.
Přes organizaci Nedoklubko byly pozvané i děti, 

které se předčasně narodily. I tyto děti závodily a nebyly úmyslně 
separovány. Holčička Viktorie (na fotografii uprostřed) se stala 
symbolem závodu. Její start do života nebyl vůbec snadný, vešla 

se po porodu téměř do dlaně, vážila necelý 3/4 kg a přitom 
po 6 letech života je ve skvělé kondici.
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PUTOVÁNÍ KRAJINOU BARONA 
RINGHOFFERA MÁ JIŽ SVOU TRADICI.

Že má putování Krajinou barona Ringhoffera již svou tradici, 
potvrdilo více než tři sta milovníků zdejšího kraje, 

kteří se nenechali odradit a i přes nepříznivou předpověď 
počasí dorazili na start v Mirošovicích. 

Počasí výletníky podpořilo a první kapky spadly 
až na samý závěr dne. To již za sebou měli křest kůzlat 

v pivovaru, prohlídku proskleného úlu, 
přednášku na rodinné hrobce rodiny Ringhofferů 

a další znalostní soutěže. 
Polovina startujících, kteří došli nebo dorazili 

na koloběžkách do cíle, byli za svůj výkon odměněni 
drobnými dárky. Tou největší odměnou byl především 

pocit úspěšného zdolání 20ti kilometrové trasy 
krásnou zdejší přírodou.

Za kamenický úsek patří poděkování panu Přemyslovi Peterkovi, 
Janu Pišnovi a skautskému oddílu Junák, kteří svými příspěvky 

obohatili program na naučné stezce. 



       KVĚTEN 2016

INFORMACE

Den rodiny v Kamenici
aneb přijde i Krakonoš

15.května od 14:00
KD Kamenice

14:00 - 14:50
Divadelní 

představení

Krkonošská pohádka

Ochotnický spolek Tyl

Pro tatínky
MS v hokeji v

Restauraci Na Rynku

2a

FRIENDLY REGIONS

15:00 - 17:00Soutěže pro dětiVýstup na SněžkuMegalyžeBěh s pytlem sena

Hod šiškou

Chůze s plným 

krajáčem

Jízda s kolečkem

Skákání přes Krkonoše

a další

Pro maminky
Vizážistka

KC Kamenice

Výstavavýtvarných prací žáků ZŠKamenice

VSTUPNÉ
Dospělí 50 Kč

Děti 30 Kč
na celou akci

včetně divadla
V případě špatného počasí bude program v KD Kamenice. 

Těšíme se na vás!

Kulturní dům Kamenice
ZMĚNA TERMÍNU!

Drobečky z Perníku – 31. 5. 2016 od 19.30 hod.
Drobečky z perníku je hluboká a do-
jemná komedie a jedna z nejlepších 
her klasika amerických komedií Ne-
ila Simona. „Smích přes slzy“ –  i tak 
by se mohla tato komedie jmenovat.
Vstupné: 450 Kč

Rozkvetlý Štiřín - 21. 5. 2016 po celý den
Za dosavadních 12 let se Rozkvetlý 
Štiřín stal pojmem. Každý rok, letos již 
po třinácté, se můžete projít nádherným 
parkem mezi kvetoucími rododendrony. 

Těšit se můžete na výstavu obrazů Daniely Pártlové, ces-
tovatelské povídání s Ondřejem Neffem, svatební veletrh, 
divadelní představení Studia Dell´Arte pro děti i dospě-
lé, prodejní výstavu řemeslných výrobků, květin a  mnoho 
dalšího. Provede Vás strom od stromu Václav Větvička
Vstupné: 100 Kč/ děti do 15 let zdarma

Sukův hudební Štiřín - 22. 5. 2016 od 17.00 hod. 
Mladé Talenty Josefu Sukovi 

V rámci 22. sezony Sukův hudební Štiřín Vás srdečně zveme 
na koncert vážné hudby. Tentokrát v podání mladých talentů 

z Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy.

Koncert se koná: 
v Sukově salonku nebo v Salmově sále (dle obsazenosti).

Pořádá: Zámek Štiřín a společnost Regio Štiřín. 

Informace a předprodej vstupenek: 
recepce hotelu zámek Štiřín, telefon: 255 736 111 - 112

Vstupné: 150 Kč

The Daniel’s - 27. května od 19.30 hod.
Vocal blues & soul & jazz
Daniel Suchý – zpěv         Luboš Víšek – saxofon, kytara 
František Raba – kontrabas      Ali Siládi – bicí   
Koncert se koná: Dům Atis. 
Předprodej: hotel.zamek@stirin.cz, 
tel.: 255 736 111 a v síti Ticketstream.
Vstupné: 250 Kč

Sukův hudební Štiřín - 19. června od 17.00  hod.
Heroldovo Kvarteto (I. housle, II. housle, viola, violoncello) 

Schubert 
Koncerty se konají: Sukův a Salmův sál 
Informace a předprodej vstupenek: recepce 
hotelu Zámek Štiřín, telefon: 255 736 111-112; 
hotel.zamek@stirin.cz  
Vstupné: 250 Kč

 KAMENICKÉ OSADY. . .
Pěvecký sbor GABRIEL 
a Skupina scénického šermu a divadlo 
akce ARTUS THOR

Kdy: 21. 5. 2016  od 16.00 hod. 
Kde: Ládví – Valnovka,  
Hotel Valnovka 
sál a zahrada

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 20 Kč 

AKCE V KAMENICI AKCE V KAMENICI

Zaregistrujte se na www.OsadaLadvi.cz pro zasílání novinek. 

 

  Dětský Den

Putování lesem Bukovcem 
neděle 29. května 2016  

start od 9:30 - 10:30 

Ládví – hřiště „Na Skále“ ulice Letní  
 

Na co se můžete těšit? 

Dobrodružství v lese plném pohádkových bytostí.  

V cíli opékání buřtů u ohýnku. 

Sladké odměny a buřtíky pro děti zajištěny. 

  

Vstup zdarma  

                                                                          

Těšíme se na Vás! 

Osadní výbor Ládví 

DEN RODINY V KAMENICI 
aneb přijde i Krakonoš

15. května od 14.00 hodin
KD Kamenice

14.00 - 14.50 hod. Krkonošská pohádka
divadelní představení
ochotnický spolek Tyl

15.00 - 17.00 hod.
Soutěže pro děti:
•  hod šiškou,
•  jízda s kolečkem,
•  megalyže,
•  chůze s plným krajáčem
•  atd.

Výstava po celý den
výtvarné práce žáků
ZŠ Kamenice

Pro maminky
vizážistka
Pro tatínky
MS světa v hokeji v restauraci Na Rynku.
Vstupné 
dospělí 50 Kč, děti 30 Kč

     „do ruky“

 ZÁMEK ŠTIŘÍN . . .



VÝZVA PRO VYSTAVOVATELE NA VELETRHU 
SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH 

PŘÍLEŽITOSTÍ V KAMENICI.
Letošní již třetí ročník veletrhu sportovních 

a zájmových činností proběhne 11. září 2016 od 13.00 hodin 
před Kulturním domem v Kamenici.

V letošním roce bychom rádi vydali speciální přílohu 
již v letním dvojčísle zpravodaje z Kamenice, 

proto se termín přihlášek letos posouvá na 1. června 2016.
Přihlášku a podrobnější informace naleznete na stránkách: 

www.kckamenice.cz 

VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK 
na Kamenické obecní hry  2016, které
se konají dne 25. června od 8.00 hod.

3. ročník přátelského sportovního zápolení, které se tradičně 
koná v prostorách sportovního areálu v Kamenici. Součástí dne 

bude „dětský koutek“ pro nejmenší a soutěže pro malé děti.
Do 6. června 2016 můžete podat přihlášku za svou osadu 

(případně část obce) pro účast na Kamenických obecních hrách. 
Přihlášky můžete podávat na e-mail: 

kckamenice@obeckamenice.cz nebo pavel.zitko.kam@gmail.com

 

Taneční kurzy pro dospělé 
 

začátek kurzu říjen 2016 
v Kulturním domě Kamenice 

 
kurzy jsou určeny pro mírně pokročilé a  

v případě zájmu pro začátečníky a falešné začátečníky 
kurzy budou probíhat vždy jednou za 14 dní v pátek 

cena za pár činí 3 400 Kč za 12 lekcí 
 
 
 

přihlášení je možné osobně v KC 
nebo e-mailem na kckamenice@obeckamenice.cz 

nejpozději do 10. 9. 2014 
Další informace obdržíte na tel.: 323 672 643, 731 045 466 

INFORMACE Z OBCE INFORMACE Z OBCE AKCE V KAMENICI

Možnost likvidace velkoobjemového odpadu 
zdarma NEDĚLE 22. KVĚTNA 2016
od 8.00 do 13.00 hodin ve sběrném dvoře 
(za křižovatkou směr na Týnec nad Sázavou).

ODPADY 2016 - REKREAČNÍ OBJEKTY
Pro majitele rekreačních objektů označených číslem 
evidenčním je určen poplatek za komunální odpad pro 
rok 2016 ve výši 580 Kč. Poplatek zahrnuje pět jedno-
rázových známek nebo sedm pytlů s logem firmy OBR.
Tato firma objede v květnu, červnu, červenci, srpnu 
a září (30. 5., 27. 6., 25. 7., 29. 8. a 26. 9. 2016 vždy v pondělí)
chaty a odveze značené pytle, které budou před chatou u plotu.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu - 14. května 2016. 
Čas nakládky je vždy 20 minut.
Všedobrovice     ul. Vrbová     8.00 hod. 
Štiřín      ul. Šípková   8.25 hod. 
Struhařov     ul. Safírová   8.50 hod. 
Olešovice     ul. Okružní   9.50 hod. 
Nová hospoda    ul. Na Vyhlídce   9.40 hod. 
Kamenice    Ringhoffer. nám.  10.05 hod. 
Skuheř     ul. Krajní  10.35 hod. 
Těptín     ul. Táhlá   11.00 hod. 
Ládví      ul. Lovecká  11.30 hod. 
Ládeves      U Vejmělků  11.55 hod. 

Seniorský výlet po památkách 
Kutné Hory  dne 18. 5. 2016 
Sraz u KC Kamenice v 7.45 hodin
PŘÍJEZD: cca 18.30 hod.
KONTAKT: 

Marie Hajdušková - 773 222 369, hajduskovam@seznam.cz 
Marie Grafnetter - 721 865 938, marie.grafnetter@seznam.cz
Rezervace do neděle 15. 5. 2016.
Více informací uvnitř zpravodaje.

Obec Kamenice, hledá správce hřbitova v Těptíně. 
Bližší informace: 
Ing. Dana Boxanová, tel. 737 258 289 
nebo Luboš Žáček, tel. 737 258 286.

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY 
je každou lichou středu od 14.00 do 16.00 hodin

Kostel sv. Martina v Kostelci u Křížků: 
neděle 10.15 hodin
Kostel sv. Františka z Assisi v Kamenici: 
sobota (s nedělní platností) 16.00 hodin
Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích: 
neděle 8.30 hodin

NOC S KNIHOU ANEB KDYŽ POHÁDKY OŽÍVAJÍ
Místní veřejná knihovna pořádá pro děti 
od 8 do 11 let spaní s knihou v knihovně,

v pátek 10. 6. 2016 
od 18.00 hod. - sobota 11. 6. 2016 do 9.00 hod.

Informace: Ing. Jana Novodvorská, 608 734 455

Pořadatel KC Kamenice 
www.kckamenice.cz, tel. 323 672 643

Výstava modelů 

6. a 7. května 2016  
v Kulturním domě v Kamenici  
V pátek od 18.00 beseda s promítáním fotografií 

z natáčení filmu Tmavomodrý svět. 

Otevírací doby výstavy - pá 8.00 - 18.00, so 9.00 - 16.00

ukončení výstavy v sobotu v 16 hodin.

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ SKK 
sobota 07.05.2016 17:00 Kamenice A Strančice
neděle 08.05.2016 17:00 Kamenice B Senohraby B
středa 11.05.2016 17:00 Kamenice B Mukařov B
sobota 21.05.2016 17:00 Kamenice A Struhařov
neděle 22.05.2016 17:00 Kamenice B Světice
sobota  4.6.2016 17:00 Kamenice A Svojetice
neděle  5.6.2016 17.00 Kamenice B Doubravčice
neděle 12.06.2016 17:00 Kamenice B Dobřejovice B
sobota 18.06.2016 17:00 Kamenice A Kostelec n. Č.L.

PRAVIDELNÉ PODVEČERNÍ VYJÍŽĎKY
na koloběžkách v Kamenici

každý čtvrtek v 18.00 hodin před KC Kamenice
Koloběžky k zapůjčení  na místě. Rezervace tel.: 777 654 089

 SPORT . . . KC KAMENICE . . .

 BOHOSLUŽBY . . .


