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Cestování s dětmi do zahraničí 
 Věděli jste, že: 

 také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen 
do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska, 

 pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč, 

 doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let, 

 dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, 
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na 
úřadech městských částí Prahy 1 až 22), 

 lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas 
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 
2000 Kč pro děti do 15 let, 

 i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad 
(občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním 
dokladem. 

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady 

*Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016. 

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k 
moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s 
dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí 
mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo naří-
zením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis 
v cestovním dokladu rodiče.
Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení 
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně pro-
draží. Po většině států Evropy lze cestovat s  občanským 
průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Ev-
ropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé 
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. 
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 
50 Kč a doba jeho platnosti je 5 let. Cestovní pas pro dítě 
do 15 let stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou také 
na 5 let. Bližší  informace  k vyřizování  osobních dokladů   

SDĚLENÍ MV ČR:
lze   nalézt   na   webu   Ministerstva   vnitra   na   adrese: 
www mvcr.cz/clanek/osobni-doklady 
V případě, že má dítě cestovat mimo EU, doporučujeme se 
předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, 
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezle-
tilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé 
státy mimo EU mohou vyžadovat určitou minimální dobu 
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu nejčastěji činí požadovaná mini-
mální doba platnosti 6 měsíců. 
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám lze zjistit u za-
stupitelského úřadu daného státu, nebo je lze nalézt na 
webu Ministerstva zahraničních věcí www mzv.cz v sekci 
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na 
cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová, 
náměstkyně ministra vnitra 

pro řízení sekce VS
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Kamenice po letech vyjednávání získala in-
ternetovou doménu „kamenice.cz“. Pokud 
budete hledat naše internetové stránky, tak 
stačí napsat www.kamenice.cz a budete-li 
nám psát e-mail napíšete prijmeni@kameni-
ce.cz. I do budoucna budou platit naše pů-
vodní e-mailové adresy i původní doména 
„obeckamenice.cz“. Nic nerušíme. 
Budova obecního úřadu a kulturního domu 
má po různých opravách a nedodělcích ko-
nečně nový kabát.  Realizace této stavby byla 
možná jen díky dotaci z OP ŽP z prostřed-
ků SFŽP ČR, která pokryla většinu nákladů. 

Na nás je nyní dokončit venkovní osvětlení, vchodové rampy a hlavně 
novou podatelnu v  proskleném rohu OÚ. Do konce roku se změní 
na základě malé architektonické soutěže interiér podatelny a původní 
hlavní vstup do budovy, včetně schodišťového prostoru a vestibulu. Be-
reme si vzor z rekonstrukce pošty, která byla velmi potřebná, a přejeme 
si, aby naši obyvatelé měli možnost vyřídit své úřední záležitosti v mo-
derních a důstojných prostorách úřadu.
Z mého pohledu je změna fasády dominantních budov tohoto prosto-
ru dobrým předpokladem k  tomu, abychom se vrátili k  úvahám, jak 
naložit s plochou náměstí. 
I další dotovaný projekt doběhl do finále a to druhá etapa chodníku 
ve Všedobrovicích. Agenda chodníků tím však zdaleka nekončí – sou-
běžně připravujeme obdobný chodník na Ládví a na Těptín, prověřuje-
me řešení zklidnění Struhařova a připravujeme se na chodník z Nové 

Hospody do Olešovic. Chodník v ulici Jednosměrné je vyprojektovaný, 
ale neuspěli jsme v žádosti o dotaci. Řešíme převod komunikace z ma-
jetku Středočeského kraje na obec. Jakmile se to povede, začneme stavět.
Intenzivně spolupracujeme se Středočeským krajem na projekčních 
přípravách generální rekonstrukce silnice II/107 v  úseku od křižo-
vatky v  Olešovicích se „starou Benešovskou“, okolo obecního úřadu, 
sídliště, školy, přes kruhový objezd na Těptíně, až po spodní bránu 
u Strojmetalu. V rámci této stavby je zahrnut prostor okolo školy, nové 
dopravní uspořádání a hlavně chodník od školy směr Těptín, který nám 
chybí už léta a považujeme ho za nejkritičtější. Stavba zahrnuje rovněž 
nový most, který pod Těptín dostaneme jen přes Kostelec u Křížků.
Kamenice mění i pohled na údržbu zelených ploch v obci. Naše pra-
covníky z  technických služeb více směřujeme k údržbě dalšího obec-
ního majetku, který během sezony sekání trávy zůstával mimo hlavní 
pozornost. Některé zelené plochy bude udržovat externí firma, která 
zvítězila ve výběrovém řízení na tuto zakázku. Zároveň jsme po dopra-
cování  pasportu zeleně změnili četnosti sekání u méně exponovaných 
travnatých ploch. Mnohé zanedbané zelené plochy jsou nyní nově zařa-
zeny do plánu údržby. Zkoušíme také trávu, která vyžaduje intenzivní 
údržbu, nahradit jinými zelenými plochami – např. květinovou loukou. 
Nedá mi to, abych vás nepozval na Kamenické obecní hry, kde si tradič-
ně měří síly týmy sestavené v rámci našich osad mezi sebou ale i s přes-
polními v  tradičních i kuriózních disciplínách. Často je vidět takové 
nasazení sportovců, jaké očekáváte spíše na mistrovství světa, než v Ka-
menici. Ať se nám vydaří letošní léto, které právě začíná.

Elektronický svět se neustále vyvíjí a pokud 
je dostupná nějaká novinka, která může být 
pro naše čtenáře přínosem, rádi ji využijeme. 
Chceme aby náš zpravodaj byl poutavý 
jak svým obsahem, tak také svojí formou. 
Od červnového čísla přicházíme s novou 
elektronickou úpravou Zpravodaje z Kamenice. 
Součástí zpravodaje budou aktivní  
ikonky: odkazy, fotoalba, videa či zvukové 
nahrávky. Autoři článků budou mít nové 
možnosti jak prezentovat život v obci.  

Inzerenti mohou doplnit svůj inzerát „prolinkem“ na požadované 
webové stránky. V tištěné podobě zpravodaje bude u článku ikona, 
která oznámí, že při prohlížení zpravodaje v elektronické podobě je 
možné se dozvědět o daném příspěvku či inzerátu další informace.

Zde je náhled zmiňovaných ikonek v tomto pořadí - odkaz na web, 
odkaz na foto, odkaz na audiozáznam a odkaz na videozáznam :

Novou podobu zpravodaje naleznete na webových stránkách 
obce na obvyklém místě. Zároveň bude ponechána dosavadní 
forma zpravodaje v PDF. Záleží na každém co mu více vyhovuje. 
Věříme, že novou elektronickou formou zpravodaje  
přineseme čtenářům více informací. Autorům příspěvků 
usnadníme práci a náš zpravodaj se stane více interaktivní. 

NOVÁ TVÁŘ ZPRAVODAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Jana Novodvorská, šéfredaktorka
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ZE SCHŮZE RADY OBCE KAMENICE DNE 20. DUBNA 2016
Jako host se schůze rady zúčastnil zastupitel Mgr. Pavel Mejšner. Hlav-
ním tématem jednání byla otázka plánované výstavby skautské klubov-
ny. 

Rada obce vzala na vědomí:
• povinnost obce (danou zákonem v přenesené působnosti) o potře-

bě zřízení pracovní pozice sociálního pracovníka na obecním úřadu. 
Dne 1. 4. 2016 vzniklo na Odboru sociálních věcí KÚSK nové oddě-
lení sociální práce a registrace. Obcím bude poskytovat metodickou 
pomoc. 

 
Rada obce schválila:
• žádost J. B., Praha 4 a J. D., Světice o snížení příspěvku za napoje-

ní na kanalizaci k pozemku parc.č. 328/71 v k.ú. Ládví. Žadatelé – 
stavebníci budou na své náklady budovat prodloužení kanalizačního 
řadu v  obecním pozemku parc.č. 722/8 v  k.ú. Ládví na své nákla-
dy a z tohoto důvodu radní schvalují snížení příspěvku na polovinu 
za podmínky vybudování prodloužení řadu, zkolaudování a bezplat-
ného převedení do majetku obce.

• žádost M. T., Těptín o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt 
č.  5 do 30. 6. 2016. 

• žádost T. T., Praha 6, IČ: 15085678 o pronájem místa na prodej se-
zonního ovoce a zeleniny v období od 1.5.2016 do 30.9.2016 na pro-
dejním místě č. 5 ve dnech pondělí – pátek za cenu 4.000 Kč/měsíčně.

• výsledek výběrového řízení na akci „Vodoměrná šachta Ládeves“ 
v tomto pořadí: 1. Porr a.s., IČ 43005560 za cenu 596.300 Kč + DPH, 
celkem 721.523 Kč.

• žádost J. N., Praha 9 o splátkový kalendář na zaplacení příspěvku 
za napojení na vodovodní řad k nemovitosti č. evid. 2655, Těptín.

• účetní závěrky příspěvkových organizací MŠ Kamenice, ZŠ Kamenice, 
KC Kamenice za rok 2015.

• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 115/15 ze dne 6.11.2015, 
kterým se mění sídlo zhotovitele takto: STAVBY D+H s.r.o., se sídlem 
Klokoty 416, Tábor.

• zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce realizované dru-
hem otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách na zakázku „Svoz odpadu pro obec Kamenice“. 

• s  žádostí V. H., Praha 4 o možnosti vykonání 200 hodin obecně 
prospěšných prací u Obecního úřadu Kamenice.

• osazení stožáry veřejného osvětlení při realizaci chodníku ve Vše-
dobrovicích podle projektové dokumentace.

Rada obce souhlasila:
• s  cenovými nabídkami za účelem zpracování podkladů a podáním 

žádostí na úpravu kotelen v budově OÚ Kamenice a ZŠ Kamenice. 
Zpracování podkladů (energetický audit, projektová dokumentace) 
společností ECOONE CZECH, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 
IČ: 25851560 – OÚ 130.000 Kč + DPH; ZŠ 110.000 Kč + DPH. 
Zpracování a podání žádostí o dotaci, vypořádání připomínek, 
zajištění dotačního managementu a závěrečné vyhodnocení akce 
společností SOFIS GRANT, Praha 4, IČ: 02781336 za cenu 190.000 
Kč + DPH. 

Rada obce stanovila:
• složení komise pro otevírání obálek a hodnocení výběrového řízení 

na akci „Navýšení kapacity ZŠ“ pro výběr zhotovitele v tomto složení: 
Ing. Pavel Čermák, Adam Jedlička, Ing. Stanislav Kraus, Ing. Michal 
Novák, Ing. Jan Jedlička, náhradníci: Ing. Dana Boxanová, Romana 
Spolková, Ing. Petr Valášek.

• složení komise pro otevírání obálek a hodnocení výběrového řízení 
na akci:  Služby technického dozoru stavebníka (investora) a koor-
dinátora BOZP na akci „Navýšení kapacity ZŠ Kamenice“ v tomto 
složení: Ing. Pavel Čermák, Ing. Petr Valášek, Ing. Stanislav Kraus, 
Ing. Dana Boxanová, Ing. Jan Jedlička, náhradníci: Romana Spolko-
vá, Adam Jedlička.

• pro zaměstnance Obecního úřadu Kamenice v roce 2016 s účinností 
od 1. 5. 2016 dva dny zdravotního volna (sick days) a od roku 2017 tři 
dny zdravotního volna.

ZE SCHŮZE RADY OBCE KAMENICE DNE 3. KVĚTNA 2016
Rada obce Kamenice souhlasila:
• s přerušením provozu Mateřské školy Kamenice v měsíci čer-

venci a srpnu 2016 na dobu pěti týdnů – od 18. 7. 2016 do 19. 8. 
2016 z důvodu čerpání řádných dovolených pedagogů a pro-
vozních zaměstnanců. V Mateřské škole Kostelec u Křížků je 
přerušen provoz ve stejném prázdninovém termínu.

• s  rozdělením části obecního pozemku parc.č. 628/1 v kat. Lá-
dví na jednotlivá stanoviště č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 pro stánkový 

prodej.  
• s přidělením stanoviště pro stánkový prodej č. 1 žadatelce Z. J.; 

stanoviště pro stánkový prodej č. 3 žadateli P. Š. 
• s jednotnou cenou 100 Kč za den na stanovišti pro stánkový 

prodej č. 5, které je určené k drobnému prodeji.
• s  podmínkou parkování automobilů jednotlivých nájemců 

prodejních míst na parkovišti za obecním úřadem a s úhradou 
poplatků na dva měsíce předem u všech prodejců. 
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ZE SCHŮZE RADY OBCE KAMENICE DNE 10. KVĚTNA 2016

Zápisy byly pořízeny s ohledem na zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Janou Havlíčkovou.

Všem kamenickým občanům, 
kteří v červnu oslaví 

hodně štěstí a zdraví!

Obecní úřad Kamenice

N A Š I   J U B I L A N T I

Rada obce vzala na vědomí:
• souhlasné stanovisko MŠMT k  žádosti ZŠ Kamenice o ukončení 

školního roku 2015/2016 dne 21.6.2016 a zahájení školního roku 
2016/2017 dne 19.9.2016.

• nezískání dotací z fondů Středočeského kraje na rok 2016 (osvětlení 
na nově budovaném chodníku ve Všedobrovicích; vybavení jednotky 
SDH; beachvolejbalové hřiště).

• předběžné nahlášení přerušení dodávky pitné vody ve dnech 25.9. - 
28.9.2016 z důvodu pravidelné údržby Želivskou provozní, a.s.

• informaci starosty o dalších přípravách a jednání s L. Fajgarem – ma-
nažerem úsekového měření v rámci ORP Říčany. Připravovanou ve-
řejnoprávní smlouvu by schvalovalo zastupitelstvo obce. 

• rezignaci Mgr. Lucie Moučkové na členství ve školské radě. Byla jme-
nována zastupiteli za zřizovatele ZŠ Kamenice.

• informaci o nových členech JSDH a jejich dvoutýdenní přípravě.
• zápis OV Struhařov ze dne 19. 4. 2016. 

Rada obce Kamenice stanovila:
• komisi pro výběrové řízení na vedoucí,-ho Kulturního centra Ka-

menice ve složení  P. Čermák, M. Kopecká, T. Mojžíšek, P. Valášek, 
A. Vodešilová. Výběrové řízení se konalo 16. 5. 2016. 

• složení komise pro otevírání obálek a hodnocení veřejné zakázky 
na akci „Údržba travnatých veřejných ploch v obci Kamenice“ ve slo-
žení Ing. Pavel Čermák, Ing. Dana Boxanová, Mgr. Šárka Valášková; 
náhradníci Ing. Stanislav Kraus, Romana Spolková.

Rada obce Kamenice souhlasila:
• s oslavami k významným životním výročím místních občanů ve dnech 

14.5.2016 a 21.5.2016 ve všedobrovické hasičárně. Při oslavách bude 
respektována OZV o ochraně nočního klidu.

Rada obce Kamenice schválila:
• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Kame-

nice a ČEZ Distribuce, a.s., č.sml. IV-12-6018154/VB/001 – Ládví, 
Lísková, kNN pro parc.č. 328/80-90, 93, k.ú. Ládví – vklad do katastru 
nemovitostí.

• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Kame-
nice a ČEZ Distribuce, a.s., č.sml. IV-12-6016937/1 Nová Hospoda, 
Na Palouku, kNN pro parc.č. 239/4,  k.ú. Štiřín – vklad do katastru 
nemovitostí.

• prodej žulového rámu bez krycí desky a nápisové desky na podstavci 
na opuštěném hrobě č. 116 na hřbitově obce Kamenice parc.č. 798/2 
v k.ú. Těptín žadatelům Ing. M. K., Vestec a S. V., Osek  Duchcova 
za cenu 5.000 Kč. Následně bude uzavřena nájemní smlouva na hro-
bové místo.

Rada obce neschválila:
• žádost J. B., Čenětice 6, 251 68 Kamenice o snížení příspěvků 

na  polovinu za napojení na vodovod k  pozemkům parc.č. 461/6, 
461/14,461/16 v k.ú. Štiřín. 

• žádost Ing. arch. T.  R., Praha 5 o prominutí příspěvků za připoje-
ní na vodovod pro obytnou skupinu pozemků 461/5, 461/7, 461/8, 
461/18, 461/19, 461/20, 461/21,461/22 v k.ú. Štiřín.

Rada obce pověřila:
• referenta OSM - Ing. S. Krause koordinací zajištěním náhradního 

stravování v ZŠ Kamenice a MŠ Kamenice po dobu uzavření školy 
z důvodu rekonstrukce - komunikace s vedením škol a představiteli 
obce, dopad do rozpočtu obce apod. Kolaudace školní jídelny je na-
plánována na konec srpna. 

• zastupitele předložením návrhů na kandidáty za zřizovatele do škol-
ské rady. Funkční období školské rady je tříleté do října 2017. 

ZE SCHŮZE RADY OBCE KAMENICE DNE 12. KVĚTNA 2016
Rada obce Kamenice potvrzuje rozhodnutí výběrové komise 
a  souhlasí s  výsledkem výběrového řízení na akci „Navýšení 
kapacity ZŠ Kamenice“ v tomto pořadí: 
1. Metrostav a.s., IČ 00014915 za cenu 46.280.006 Kč + DPH 

2. STATUS stavební a.s., IČ 46679120 za cenu 46.777.738 Kč 
+ DPH
3. HEGE stavební s.r.o., IČ 28980310 za cenu 61.804.427 Kč 
+ DPH

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY 

BUDE V ČERVNU 2016

KAŽDOU LICHOU STŘEDU 

od 14.00 do 16.00 hodin.

V  Č E R V E N C I  

P R Á V N Í  P O R A D N A  N E B U D E !
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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE BUDE KONAT 
DNE 14. ČERVNA 2016 OD 19.30 HODIN.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 26. DUBNA 2016

Zápis byl pořízen s ohledem na zákon 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, v platném znění Janou Havlíčkovou

Zastupitelstvo schválilo:
•	 rozpočtové opatření č.1/2016 v  souladu s §16 zákona 

č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů v  platném znění; navýšení závazného ukazatele roz-
počtu pro rok 2016  pro zřízenou příspěvkovou organizaci 
Kulturní centrum Kamenice o 50.000 Kč na celkovou částku 
1.050.000 Kč. 

•	uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi F. V., 
Praha 10 a Obcí Kamenice na darování vodovodního a ka-
nalizačního řadu uloženého v pozemcích parc.č. 234/6, 234/7 
a 236/27 vše v k. ú. Štiřín. 

•	uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Kamenice a Středočes-
kým krajem,  Praze 5 na bezúplatný převod  pozemku parc. 
č. 614/10 o výměře 547 m2 a pozemku parc.č. 614/11 o výměře 
18 m2, oba v k.  ú. Štiřín. Návrh na vklad do katastru nemovi-
tostí podá Obec Kamenice a uhradí správní poplatek.

•	uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Kamenice (prodávající) 
a společností LÍŠNO, a.s. se sídlem 256 01 Benešov, Konopiště 
24 (kupující) na prodej pozemku parc.č. 419/1 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 3.167 m2 a pozemek parc.č. 419/5 vodní 
plocha, zamokřená plocha o výměře 2.232 m2, oba v kat. úze-
mí Těptín  za  úhradu 400.000 Kč. 

•	uzavření kupní smlouvy mezi společností LÍŠNO, a.s. se síd-
lem 256 01 Benešov, Konopiště 24 (prodávající)  a Obcí Ka-
menice (kupující)  na prodej pozemku parc.č. 419/24 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 182 m ² v kat. území Těptín a po-
zemku parc.č. 512 vodní plocha, rybník o výměře 3.985 m² 
v kat. území Štiřín, oba za  úhradu 400.000 Kč. 

•	uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Ing. J. L., 
CSc. bytem Praha 5 a obcí Kamenice na darování části pozem-
ků parc.č. 12/2  - zahrada a pozemku parc.č. st. 69/1 – zasta-
věná plocha a nádvoří, v kat. území Těptín o celkové předpo-
kládané výměře cca 70 m². Tento pozemek bude zastavěný 
chodníkem.

•	uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
užívání pozemků parc. č.  642/132 a  parc. č. 642/133, oba v k. 
ú. Těptín v délce cca 30 m a šířce cca 2 m, na kterých bude 
umístěna stavba školní tělocvičny, ve prospěch obce Kamenice 
mezi majiteli pozemků zastoupenými Společenstvím 
pro garáže č. 301 – 313 Kamenice se sídlem 251 68 Kamenice, 
Ringhofferova 21 a obcí Kamenice. Služebnost bude zřízena 
bezúplatně.

Zastupitelstvo souhlasilo:
•	 s  uzavřením dodatku k  veřejnoprávní smlouvě, kterou má 

obec Kamenice uzavřenou s městem Říčany, na základě kte-
rého se mění čl. 3 Úhrada nákladů za výkon přenesené pů-
sobnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích tak, že cena 
za projednaný přestupek činí 1.898 Kč a cena za vyhotovený 
posudek činí 82 Kč.

•	 s  uzavřením veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finanční 
dotace ve výši 135.000 Kč pro SK Kamenice, občanské sdruže-
ní, IČ 43750745 pro rok 2016. 

•	 se záměrem prodeje části pozemku parc. číslo 811/1 v  k.ú. 
Těptín ve Skuhři o výměře cca 14 m² a pověřuje OÚ vyvěše-
ním záměru prodeje a starostu přípravou podkladů pro roz-
hodnutí na příští zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	pověření obce Kamenice matriční působností od 1. 1. 2017.
•	možný odkup pozemku parc.č.st. 57 o výměře 299 m2, č. evid. 

1955 a par.č. 632 – zahrada o výměře 1.554 m2  v k.ú. Ládví 
(celková výměra 1.853 m2)

2 AKCE V KAMENICI. . . 2

OZNÁMENÍ
DNE 21. 06. 2016 SE USKUTEČNÍ 

OČKOVÁNÍ PSŮ
Každý chovatel je povinen, podle §4 odst.1 písm. f) zákona 166/1999 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby byli psi 
ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině .

•	 V současné době je interval mezi očkováním stanoven dobou účinnosti předchozí 
vakcíny. 

•	 Chovatel je povinen uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti použité 
očkovací látky.

•	 K hromadnému očkování je nutno psa předvést osobou, která je schopna zvíře 
zvládnout. 

•	 Pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem.

Všedobrovice     u odbočky do ul. Vrbová       14.00  -  14.10 hod. 
Štiřín       u aut. zastávky        14.15  -  14.20 hod.
Struhařov      u rybníka          14.25  -  14.30 hod.
Olešovice       u Stav. závodů        14.35  -  14.40 hod.
Nová Hospoda    u dětského hřiště          14.45  -  15.00 hod.
Kamenice           u fotbalového hřiště        15.10  -  15.20 hod.
Skuheř       u rybníka  ul. Hluboká       15.25  -  15.30 hod.
Těptín       před Hostincem u Bernatů      15.40  -  15.55 hod.
Valnovka      u aut. zastávky        16.05  -  16.15 hod.
Ládví       u býv. obchodu ul. Lovecká       16.20  -  16.30 hod.
Ládeves              16.35  -  16.45 hod.

Očkování provádí MVDr. Kohout a p.Vojáček.

POPLATEK ZA OČKOVÁNÍ  JEDNOHO PSA JE  110 KČ.

Očkovací průkaz s sebou .

Dále je možno domluvit s p. Vojáčkem očkování králíků proti myxomatoze  
na telefonu  607 989 071

BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ 

UZAVŘENA MATRIKA 

VE VELKÝCH POPOVICÍCH.

OZNÁMENÍ: 

VE DNECH 
26. 6. - 30. 6. 2016
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OBEC KAMENICE - OBECNÍ ÚŘAD
Dle Zákona o obcích -  č. 128/2000 Sb. obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarosto-
vé), tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního 
úřadu je starosta. Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory 
a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Obecní úřad 
v oblasti samostatné působnosti  plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, 
pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, rozhoduje v případech stanovených tímto nebo 
zvláštním zákonem. Dále vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou 
věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.

OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE je pověřeným obecním úřadem. 
Jeho správní obvod zahrnuje obce Kamenice, Kostelec u Křížků, 
Křížkový Újezdec, Radějovice a Sulice.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Kontakty: http://www.obeckamenice.cz/urad/kontaktni-udaje/
Adresa:
Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice 251 68 Kamenice
IČO: 00240273; DIČ: CZ00240273
Obec Kamenice je od 1. 10. 2009 plátcem DPH.
Datová schránka: f6ibnu

Úřední hodiny OÚ a SÚ:
Pondělí:  7.30 – 12.00 hod  13.00 -17.00 hod.
Středa:    7.30 – 12.00 hod  13.00 -17.00 hod

Podatelna, pokladna, Czech POINT 
Pondělí:   7.30 – 12.00 hod  13.00 -17.00 hod.
Úterý:      7.30 – 12.00 hod 
Středa:    7.30 – 12.00 hod  13.00 -17.30 hod.
Čtvrtek:   7.30 – 12.00 hod

Starosta:   Ing. Pavel Čermák
Místostarostové:   Ing. Petr Valášek, Adam Jedlička
Tajemnice:   Mgr. Jana Havlíčková  

Odbory OÚ Kamenice:
Stavební odbor   Vedoucí: Hana Štěpánková
Ekonomický odbor  Vedoucí: Ing. Marcela Michaliková
Správní odbor   Vedoucí: Drahomíra Žáčková
Odbor správy majetku  Vedoucí: Ing. Dana Boxanová
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU INFORMUJE 

Pasport veřejného osvětlení, stejně jako ostatní pasporty, o kte-
rých jsme psali v minulých vydáních Zpravodaje, je nezbytným 
technickým podkladem pro evidenci, správu a údržbu majetku 
obce.
Veřejné osvětlení je službou obyvatelům obce, je plně hrazena 
z rozpočtu obce a není to částka zanedbatelná. Veřejné osvětlení 
by mělo v  obci plnit funkci bezpečnostní (osvětlení chodníků 
a  silnic, veřejných prostranství, prevence proti kriminální čin-
nosti), ale také estetickou. Naplnit bezpečnostní požadavky mo-
hou pouze systémy, které jsou vytvářeny na základě technických 
výpočtů a respektují normové požadavky na osvětlování kon-
krétních prostor. Jiné požadavky jsou kladeny na osvětlení parků 
a místních komunikace a jiné na osvětlení průjezdní komunika-
ce, která obcí převádí většinu tranzitní dopravy a jsou zde umís-
těny frekventované přechody pro chodce. Základem pasportu je 
mapová evidence nejlépe v  digitální formě. Do těchto map se 
přenáší základní informace o trasách kabelových rozvodů, dále 
informace o umístění světelných míst, zapínacích a napájecích 
bodech včetně nezbytného technického popisu.
Obec Kamenice začala spolupracovat se společností IRMO (In-
stitut pro rozvoj měst a obcí), jejímž výsledkem by mělo být po-
souzení celkového stavu veřejného osvětlení v obci a nastavení 
koncepce dalšího rozvoje. V našem případě to znamená zejména 
rozhodnutí kde, v  jakém rozsahu a jakým typem zařízení začít 
s obnovou veřejného osvětlení v obci. V současné chvíli se čin-
nost zaměřuje na hašení kritických stavů, probíhá výměna lamp, 
které byly zničeny vandaly nebo při autonehodě. Dále probíhá 
projektování a realizace řadů veřejného osvětlení v  lokalitách, 

kde se budují nové chodníky nebo připravují opravy stávajících 
chodníků. Současně bylo zadáno zpracování revizí veřejného 
osvětlení, výstup by nám měl dát přehled o tom, zda jsou některé 
lokality v havarijním stavu a ty musíme upřednostnit při přípra-
vě rekonstrukce. Kromě pasportu veřejného osvětlení je zpra-
cován také generel veřejného osvětlení, který obsahuje zatřídění 
ulic do tzv. tříd osvětlení. Tyto informace jsou důležité pro svě-
telně technický výpočet a návrh správného umístění světelných 
bodů. 
Přestože obnova veřejného osvětlení je pro obec finančně velmi 
náročná, doufáme, že postupnými kroky dosáhneme zlepšení 
stavu veřejného osvětlení jak po stránce technické, tak estetické. 

Dana Boxanová, odbor správy majetku
Ukázka pasportu veřejného osvětlení:

dnes na téma PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

LOUKA STARÝCH ČASŮ 
V posledních letech se 
centrum obce mění, je 
snaha o jeho oživení 
a  využívání i k  rekre-
ačním účelům. Obje-
vily se nové lavičky, 
chodníčky, záhony. 
Velkou část plochy 
ovšem tvoří stále pou-
ze nakrátko ostříhaný 

trávník. Nápad oživit veřejné prostranství květinovou loukou byl inspi-
rován zkušenostmi několika měst a městeček, kde se louky osvědčily 
a jsou kladně hodnoceny veřejností. 
Pro výsadbu „Louky starých časů“ byla letos určena část poměrně velmi 
málo využívané travnaté plochy za budovou Obecního úřadu. Jedná se 
o zkušební plochu. Může se samozřejmě stát, že se zde květnatá louka 
neosvědčí, případně bude muset v  příštích letech ustoupit nějakým 
jiným záměrům, které budou z  hlediska občanů potřebnější (např. 
rozšíření parkoviště). 
Směs květin je sestavena z mnoha známých i méně známých druhů 
s rozdílnou dobou a délkou kvetení, aby byla zaručena její proměnlivost 
a atraktivita v průběhu celé sezóny. 
V prvním roce po výsevu pomohou barevně zkrášlit zelený porost tra-
diční i vzácné druhy polních plevelů (vlčí mák, chrpa, koukol, hlavá-
ček,…) 

Od druhého roku pěstování se tyto rostlinky vytrácejí a louka kvete ty-
pickými lučními květy. 
Budeme zde moci spatřit např. hvozdík pyšný, ostrožku stračku, len vy-
trvalý, mateřídoušku vejčitou, jestřábník oranžový, kohoutek plamenný, 
hvězdnici zlatohlávek, šalvěj hajní, jetel horský a mnoho dalších; z tra-
vin se objeví také mnoho druhů – bojínek, kostřava, třeslice, tomka, 
lipnice, psineček a jiné. 
Z tohoto výčtu je zřejmé, jak mnoho se toto rostlinné společenstvo liší 
od tradičního jednodruhového trávníku, o kolik je bohatší a oč zásad-
nější je jeho význam z ekologického hlediska. 
Květiny lákají včely, čmeláky, motýly, ptactvo a další drobné zvířectvo, 
kterému nabízí bohatou potravu a útočiště. 
Louka může samozřejmě sloužit jako zdroj poznávání rostlin a hmyzu 
(často i těch vzácných) pro všechny věkové kategorie. Oč živější for-
mou než je zhlédnutí prezentace nebo naučného pořadu na obrazovce 
počítače!
Výhodou květinových luk je jejich minimální údržba. Kosení luk probí-
há na konci sezóny koncem října. Louky je možné sekat častěji i jednou 
za měsíc, a pak vytvoří nízký porost pro přecházení. Po vynechání seče 
louka opět obroste a vykvete většinou do pěti týdnů.
Pokud bude mít tento způsob obohacení veřejného prostranství u obča-
nů kladný ohlas, bude možné jej využít i na dalších příhodných místech 
v obci (např. části parků, travnaté pruhy a ostrůvky podél cest a chod-
níků).

Šárka Valášková, oddělení životního prostředí OÚ Kamenice 
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TRAVNÍ PLOCHY NEBO DLAŽBA?

JARNÍ VÝSADBY V KAMENICI 
V  osadě Ládví, v  blízkosti dětského hřiště na Valnovce, 
bylo vysazeno 8 sladkoplodých jeřábů oskeruší. 
U vstupu na hřiště byla doplněna keřová výsadba dvěma 
kalinami.
Na dětském hřišti ve Struhařově byl vysazen první nový 

strom – habr (podle přání osadního výboru), výsadba 
dalších dřevin bude na podzim pokračovat.
V nové části hřbitova bylo vysazeno 20 sakur a okolí ko-
lumbárií bylo osázeno pnoucími růžemi.
Šárka Valášková, oddělení životního prostředí OÚ Kamenice

Ve městech, společně se stromy a keři, mezi betonovými plo-
chami parkovišť, silnic a staveb zlepšují trávníky celkový dojem 
z vnímání prostředí.
Trávy díky velké regenerační schopnosti a vzhledem k tomu, 
že  snášejí intenzivní sešlapávání, jsou nejpřirozenějším povr-
chem pro rekreačních a sportovní aktivity.
Trávy také prokořeňují poměrně velmi hustě svrchní vrstvu 
půdy a mají významný protierozní účinek.
Svými kořeny vytvářejí příznivou strukturu s vysokou zasakova-
cí schopností pro srážkovou vodu. Dešťové vodě tak umožňují 
rychlé pronikání do půdy a doplňování zásob spodní vody, které 
je důležité jak pro život rostlin, tak i pro život člověka. Trávníky 
ve městě snižují díky této zasakovací schopnosti potřebu budo-
vání kanalizace.
Trávy svým výparem zvyšují vzdušnou vlhkost a při teplotách 
nad 35 °C ochlazují okolní vzduch. Mají také schopnost poutat 
rosu. 
Trávníky se podílejí na koloběhu kyslíku a s tím úzce souvisí 
schopnost trávníku poutat plynné exhalace. Intenzivně udržo-

vaný a tedy biologicky aktivní trávník má pro poutání těchto 
škodlivin nenahraditelný význam. Plocha listů poškozená exha-
lacemi je obnovována (zmlazována) častým kosením a odstra-
ňováním pokosené trávy.
Trávníky mají vliv na snižování prašnosti, svou kladnou roli se-
hrávají trávníky i při snižování hlučnosti.

Je krátkozraké a nemoudré nahrazovat travní plochy betonovou 
dlažbou a asfaltem jen proto, že je to levnější a jednodušší z hle-
diska údržby. I při nedávné průtrži jsme mohli na vlastní oči po-
zorovat, jak prudce odtéká (a nevsakuje se) voda po zpevněném 
povrchu a jak významnou roli hraje zasakování v travnatých pá-
sech. Zejména v  letních měsících ocení každý blahodárný vliv 
zelených ploch z hlediska fyzické i psychické pohody. 
Záleží ale na nás, zda zůstane naše okolí příjemné pro život nebo 
se postupně přemění v šedivou plochu, kde bude převažovat be-
tonová dlažba nebo asfalt… 

Šárka Valášková, oddělení životního prostředí OÚ Kamenice

CHEMICKÉ PROSTŘEDKY NA HUBENÍ PLEVELE?
Většina chemických přípravků hubí kromě plevele také další 
druhy organismů v půdě, čímž přispívají ke ztrátě její úrodnosti. 
Mnohé tyto prostředky (herbicidy) brzdí činnost bakterií, kte-
ré přirozeně „hnojí“ půdu dusíkem. Zbytky herbicidů přebývají 
v potravních řetězcích a hromadí se např. v těle hmyzu, ptáků, 
šelem i člověka a narušují funkci hormonů. Po jejich použití se 
mnohé škodlivé organismy znovu přemnoží, zatímco jejich při-
rození nepřátelé bývají vyhubeni.
Rady pro ekologický přístup k plevelům:
1. Pečujte o pozemek průběžně, vlastnictví půdy znamená odpo-

vědnost, citlivý a promyšlený přístup.
2. Nesnažte se o udržení pouze jednodruhové kultury plodin – je 

to nepřirozené, náročné a má to mnoho vedlejších škodlivých 
dopadů. Doprovodné druhy zadržují na pozemku vláhu, hostí 
mnohé užitečné druhy živočichů, které potlačují škůdce a pří-
znivě ovlivňují život v půdě. 

3. Upřednostněte ruční pletí či mechanizované potlačování ple-
velných rostlin. Dobří hospodáři to tak dělali vždy. Mulčování 
záhonů nebo zastínění některých ploch (např. cest) je účinná 
cesta k potlačení plevelů.

4. Buďte kritičtí k propagaci prodeje herbicidů. Jejich zdravotní 
riziko či ekologická škodlivost bývá z pochopitelných důvodů 
umenšována, zatajována, či málo známa. Informujte se nezá-
visle na prodejci.

5. Když už použijte herbicid, tak pouze v míře nezbytné a tam, 
kde je obtížné použít jiný způsob 

6. Neaplikujte herbicidy v blízkosti cizích pěstebních ploch bez 
vědomí pěstitelů. Nevědomě mohou sklízet a konzumovat 
vaším postřikem zasažené plodiny. 

7. Nikdy neaplikujte herbicidy v blízkosti pramenišť, toků či 
vodních ploch. Odstup má být nejméně 50 metrů. Porušení je 
trestné podle zákona.

(Použit článek PhDr. Roman Andrese, ekoporadce ČSOP Vlašim)

Doplňující informace:
Glyfosát (účinná látka Roundupu) je vůbec nejrozšířenějším 
herbicidem na světě, najdeme ho v přípravcích pro zemědělství 
i zahrady.
Na výrobu glyfosátu získala v roce 1970 patent nadnárodní ame-
rická společnost Monsanto a její značka RoundupR se stala vel-
mi výhodným obchodním artiklem.
Řada organizací a lidí požaduje zákaz používání glyfosátu, pro-
tože podle posledních výzkumů jde pravděpodobně o karcino-
genní látku. Evropská komise navrhuje, aby země Unie schválily 
povolení glyfosát používat na dalších 15 let. Jeho zákaz požaduje 
Francie, Rakousko nebo Dánsko.  Česko je v současné době proti 
zákazu. K zásadnímu hlasování dojde v červnu tohoto roku.
Rada obce Kamenice se na svém zasedání dne 10. 5. 2016 shodla 
na omezení používání herbicidů na dětských hřištích a v parcích.

Šárka Valášková, oddělení životního prostředí OÚ Kamenice
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    FEJETON -POSTAV SI LOUKU!

NĚKOLIK POSTŘEHŮ K FEJETONU
Jsem velmi ráda, že pisatel je ochoten vypomoci obci s kosením louky. 
Doufala jsem, že se někdo přihlásí. Klasické kosení už se málokdy vidí, 
mohli bychom uspořádat pro zájemce kurz.
Je mi líto, že pisatel již nebude mít pro sebe a své potomky celou tuto 
obecní plochu na pobíhání s  balónem. Zase může být rád, že plocha 
parkoviště bude od té „jeho“ odcloněna lučním porostem, takže mu ba-
lón nepřejede autobus.
Věřím, že všechny manželky budou mít nefalšovanou radost z pugétu 
lučních květin, já bych měla taky.
Doufám, že cvrčky z louky opravdu uslyšíme, protože biodiverzita dělá 

divy. Myslím, že zastupitelstvo na to nebude mít vliv.
Komunitní sušení sena je podnětný a příkladný nápad, dobré by bylo 
pořídit si ještě sídlištní králíky.  
Pokud by potomkům pisatele takto zmenšená a ze sportovního hlediska 
znehodnocená plocha ke sportovnímu vybití nestačila, mohl by s nimi 
vyrazit na více než desetiminutovou vycházku, do vzdálených končin. 
Louku s  tradičním lučním kvítím v  okolí budou hledat marně, zato 
určitě najdou nějakou plochu pro kopání s míčem. A i kdyby nenašli, 
aspoň poznají své okolí.

Mgr. Šárka Valášková

V rámci objektivity jsme dali prostor k vyjádření také Šárce Valáškové, pracovnici odboru správy majetku  - oddělení životního 
prostředí. Oběma dopisovatelům děkujeme za jejich názor, o který se s námi podělili.  Redakce.

Začátkem dubna proběhl další ročník úklidové akce Čistý Ladův kraj. 
Navzdory chladnějšímu počasí se opět našli lidé, kteří se vydali uklízet 
odpad ze svého okolí. O průběhu akce v jednotlivých obcích budou ur-
čitě informovat tamní organizátoři. Zde si tedy můžete přečíst shrnutí 
akce za celý Ladův kraj. 
Letos se do akce, až na jednu, zapojily všechny členské obce La-
dova kraje, tedy dosud největší počet. Nepatrně slabší byla účast 
lidí v porovnání s předchozími roky, tím spíše, že se zapojilo více 
obcí.  Letos pomáhalo přibližně 700 dospělých. V regionu nás 
žije (včetně chatařů) přes 50 tisíc. Jestli je zapojení 700 lidí dobrý 
výsledek ponechávám Vašemu posouzení. Pokud by v příštích 
ročnících byla účast větší, mohla by na více místech platit slova 
starostky jedné obce:  „U nás už skoro není co uklízet.“ 
Pokud bych měl něčím letošní ročník charakterizovat, tak by to jed-
noznačně byla účast a zájem dětí.  Zapojila se nejen většina zdejších 
škol, ale dokonce i některé školky!  Děti tak výrazně předčily dospělé 
nejen účastí, ale mnohde i množstvím odvedené práce. Navíc převáž-
ně neuklízely po sobě, ale po nás dospělých! Snad tak děti touto ces-
tou získají přirozený vztah nejen k vybroušené zahradě kolem domu, 

ale i k širšímu, společnému okolí.  Velké poděkování tak patří nejen dě-
tem, ale také učitelům a vedení škol, které děti k sounáležitosti se svým 
okolím vychovávají. Přeji jim, aby se nenechali odradit ani těmi rodiči, 
kteří svým dětem napíší z „úklidových hodin“ omluvenku a stěžují si, 

že jejich pubertální dítka přeci nepůjdou někam uklízet. Bohužel 
i takové reakce se letos na jedné škole vyskytly. Předpokládám, 
že s těmito rodiči jsme se na akci asi nepotkali…. 
Zajímavou novinkou letos bylo také zapojení několika firem pů-
sobících v regionu, které vyslaly své zaměstnance. Kéž by tako-
vých firem bylo více, i kdyby si měly uklidit jen nepořádek, který 
produkují samy, nebo také jejich dodavatelé. 
Děkujeme tedy všem, kteří se letos do úklidu zapojili i těm, 

kteří akci v jednotlivých obcích organizovali. Díky jim se letos sebra-
lo bezmála 200m3 nejrůznějšího odpadu a díky hojné účasti škol patřil 
Čistý Ladův kraj opět mezi největší akce svého druhu. 
Sponzorsky nás podpořili: ČSOP, společnost Van Gillern s.r.o., která 
nám opět věnovala zdarma pytle pro celou akci, Pícha s.r.o. a i letos, 
byť v  menší míře než dříve, akci podpořily také společnosti svážející 
v našem regionu komunální odpad.            Roman Sauer, Ladův kraj 

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NA AKCI ČISTÝ LADŮV KRAJ  

Představ si, milý čtenáři, že se ráno probudíš, podíváš se z okna svého 
bytu a zjistíš, že travnatá plocha pod Tvými okny je poněkud méně trav-
natá, než bývala večer. Lépe řečeno, není vůbec travnatá a místo, kde 
ještě včera se smíchem děti honily merunu, připomíná spíše oranici. 
Teď si musí čtenář nutně myslet: „Pisatel článku se pomátl!“ Já měl 
o sobě jednoho čtvrtečního rána podobné mínění.  Už se mi dlouho 
nestalo, aby mne šálil zrak. „Já snad špatně vidím,“ říkám si. Až když mi 
manželka potvrdila, že vše vidí stejně, uvěřil jsem. Jednu z mála trav-
natých ploch v centru Olešovic se nějaký ekologický nadšenec či kre-
ativní zahradník (či hazardník?) rozhodl zušlechtit. Abych přišel věci 
na kloub a mohl jít v klidu do práce, rozhodl jsem se zavolat na kame-
nický úřad, kde si vždy vědí rady. Vše mi bylo vysvětleno, a já si opět 
myslel, že blouzním. „Z travnaté plochy pod našimi okny bude louka!“ 
Všem, kteří doposud (stejně jako já) neznali jasný rozdíl mezi trávní-
kem a loukou, musím dopřát osvětu. Louka se seká méně a je na ní více 
druhů lučního kvítí, které bude na zmíněném místě vysazeno. 
Krásné. Jsem dojatý, když si představím, jak mé děti místo běhání 
po trávníku tráví hodiny a hodiny zaujatým pohledem na novou výsad-
bu lučního kvítí, které sice mohou vidět všude kolem naší obce, ale teď 
je mají na dosah ruky a nemusí ztrácet čas desetiminutovou procház-
kou do vzdálených končin Ringhofferovy krajiny. Zároveň mám radost, 

představím-li si pejskaře, jenž shovívavě kárá svého 
čtyřnohého přítele slovy: „Tady ne, Punťo, to je naše 
nová louka!“ A jak se má manželka bude rdít, až jí 
budu pravidelně nosit pugétek lučního kvítí… Kdyby 
se navíc zastupitelstvo rozhodlo na louce vysadit cvrčky (směle dopo-
ručuji!), bude mít tento slovutný projekt během letních romantických 
večerů i akustický rozměr!
 Má přece jenom něco do sebe tento hold starým časům! Pokud bu-
dou zastupitelé chtít, jsem připraven oprášit kosu po svém dědečkovi 
a v  rámci nejbližší kulturní obecní akce posekat část louky starosvět-
ským způsobem. Společně bychom pak v rámci upevnění sousedských 
vztahů mohli usušit seno. Každý by si poté odnesl hrstku domů a provo-
něl si tak svůj dům či byt. Ve výsledku vzniknou z této na první pohled 
banální aktivity velké věci!
Upřímně však doufám, že podobných projektů nebude v naší obci přibý-
vat. Mohlo by se stát, že na zbylé ploše trávníku, která byla přece jenom 
přenechána ku prospěchu sportuchtivým dětem a jejich rodičům, 
vyroste skála, která by všem připomínala, proč se Kamenice na-
zývá Kamenicí. Říkám si, že skal je tady v okolí hromada, ale, 
znáte to, člověk nikdy neví. Někdy se zkrátka probudíte a nevě-
říte svým očím.                                                  Mgr. Martin Mauer
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ZÚČASTNILI JSME SE KRAJSKÉHO KOLA VE VYBÍJENÉ

DÁTE DĚTEM DO RUKY VRTAČKU? PROČ NE?
V  loňském roce jsme se s  kolegyněmi 
zúčastnily několika seminářů na podporu 
polytechnických dovedností u předškolních 
dětí. 
Bylo to pro nás podnětné a využívaly jsme 
získané znalosti při práci s  našimi svěřenci. 

Zkusili jsme řezání dřívek, zatloukání hřebíků i vaření. Děti 
jakákoliv nová činnost nesmírně baví. 
Letos jsme si vytvořili malý pracovní stůl s dětskými svěráčky, 

kde vrtačkou provrtáváme korkové špunty. A přestože jsme měli 
korků velkou zásobu, bohužel to nestačí. Naším velkým cílem je, 
aby si vrtání s vytvořením i fixací správných pracovních postupů 
a návyků vyzkoušely všechny děti. 
A co budeme s  těmi vyvrtanými špunty dělat? Bude z  nich 
krásný, přírodní závěs do venkovního altánu.
A do kdy to zvládneme udělat? Chceme to stihnout do naší 
zahradní slavnosti, aby se děti mohly pochlubit svým rodičům. 

Šárka Vávrová, uč. MŠ Kamenice

11. 5. 2016 jsme vyrazili do Bene-
šova, kam si tým našich páťáků vy-
bojoval postup vítězstvím v  okres-
ním kole. Tušili jsme, že nás čekají 
velmi těžké zápasy. Naše očekávání 
se potvrdilo. Byli jsme nalosováni 
do skupiny B. První zápas jsme jed-

noznačně vyhráli proti Rakovníku, v druhém zápase nás porazil 
Slaný, ve třetím jsme zvítězili proti Žebráku. Do čtvrtého zápa-
su jsme nastupovali jako favoriti proti Příbrami a přesvědčili se, 
že ve vybíjené není nikdy nic jisté. Rychle jsme se ujali vede-
ní, které jsme si nechali sebrat a nakonec celkově prohráli. Tato 
prohra nám srazila sebevědomí, což se odrazilo v dalším zápa-
se. Proti Benešovu jsme si opět nechali sebrat vedení. Naopak 
hráči Benešova už nám stav utkání nedovolili otočit a poté, co 
se ujali vedení, začali přehazovat hřiště a míč nám už nepůjčili. 
Byli jsme velmi zklamaní, protože jsme si mysleli, že tím jsme si 
podepsali ortel a nepostoupili do čtvrtfinále. Když ale rozhodčí 
spočítali výsledky, zjistili jsme, že jsme se spletli. Byli jsme tam! 
Do čtvrtfinálového zápasu proti Kralupům nad Vltavou jsme 

vstoupili opět lépe než soupeř a rychle jsme vedli. Bohužel se 
nám vedení nepodařilo udržet a prohráli jsme. No nic, medaile 
už z toho nebudou, ale ještě stále můžeme dosáhnout pěkného 
umístění.  V předposledním utkání jsme rozstříleli Kolín. V po-
sledním utkání s Vlašimí jsme bojovali do posledních vteřin, kdy 
jsme první utkání vyhráli, druhé prohráli a prodloužení skončilo 
remízou. O našem vítězství rozhodla až rychlá smrt. Hurá, byli 
jsme pátí v kraji! 
Vítězem se stalo druž-
stvo ze Slaného, druhý 
skončil Benešov a třetí 
Rakovník. 
Přestože jsme na za-
čátku dne tajně doufa-
li v  medaile, nakonec 
jsme s  pátým místem 
byli velmi spokojeni. 
Dokázali jsme sehrát vyrovnaná utkání s  týmy z  velkých měst 
a být jim rovnocennými soupeři.

Tým páťáků a Danka Dudková, učitelka ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KAMENICI . . . 
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PROJEKT ERASMUS+  INOVACE PRO KVALITNÍ VÝUKU 
ANGLIČTINY 2014 - 2016

HANIN KUFŘÍK A BESEDA K HOLOCAUSTU

Díky projektu se 6 učitelek anglického jazyka ze ZŠ Kamenice zúčastni-
lo jazykově-metodických kurzů ve Velké Británii. 
Mgr. Květa Šímová, Mgr. Helena Prokopíková a Mgr. Kamila Šilerová 
absolvovaly kurz Language & Methodology Refresher jazykové školy 
Bell v Cambridge. Program kurzu se věnoval mnoha různým techni-
kám - jak učit gramatiku, podpora žáků v mluveném projevu, jak učit 
správnou výslovnost či jak využít ve výuce vyprávění.
Mgr. Věra Brtnová, Ing. Lenka Pikorová a Mgr. Lenka Hradecká vy-
cestovaly do Canterbury, kde absolvovaly kurz Methodology and Lan-
guage for Secondary Teachers jazykové školy Pilgrims. Kurz se věnoval 
například těmto tématům: styly výuky, práce žáků ve skupinách, použití 
zdrojů na internetu, využití hudby, příběhů a obrázků ve výuce.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské ko-
mise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Projekt Erasmus+  Inovace pro kvalitní výuku angličtiny je u konce, ale 
díky získaným znalostem a dovednostem účastníků využívaných ve vý-
uce pokračuje i nadále.  
Mezi jeho hlavní přínosy patří zlepšení jazykových kompetencí, pou-
žívání kreativních výukových metod, využití moderních technologií 
ve výuce a také navázání spolupráce s učiteli v zahraničí. 
V letošním roce žáci spolupracovali se školami v Španělsku, Turecku, 
Slovensku a Německu. Rozšířili své povědomí o ostatních kulturách, 
získali motivaci pro své studium a zlepšili si schopnost komunikovat v 
angličtině. V příštím školním roce plánujeme rozvíjet tuto mezinárodní 
spolupráci na společných projektech s využitím platformy eTwinning.  

Lenka Hradecká, učitelka ZŠ

Dne 12. dubna 2016 navštívili žáci 9.A Vzdělávací 
a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, aby si 
rozšířili své znalosti o holocaustu. Nejprve vyslechli 
krátkou přednášku a potom si vyzkoušeli jako 
skupinovou práci zajímavou aktivitu pod názvem 
„Hanin kufřík“. Koncepce projektu vycházela  knihy 
Karen Levinové: Hanin kufřík. Příběh dívky, 
která se nevrátila. Přestože se program nezabýval 
přímo osudy hlavní hrdinky zmiňované knihy, žáci měli možnost 
samostatně dohledávat informace v dokumentech a seznámit se 
s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové 

války. Po vyplnění pracovního listu odprezentovali 
získané informace ostatním spolužákům. Velkým 
přínosem a nezapomenutelným setkáním pro všechny 
zúčastněné byla beseda s obdivuhodně vitální paní 
Doris Grozdanovičovou (nar. 7. 4. 1926), pamětnicí 
holocaustu. Závěr exkurze byl věnován návštěvě 
Staronové a Pinkasovy synagogy i Starého židovského 
hřbitova. Všemi lektory, průvodci  i pamětníci byli naši 

žáci velmi chváleni nejen za vynikající znalosti, ale především za velkou 
míru empatie a za opravdový zájem, který projevili. 

Vlasta Hartvichová, učitelka ZŠ

JAK PROŽILA 9. A LETOŠNÍ DEN ZEMĚ
Ráno k nám přijel Jan Porsch, manager TOYOTA 
TSUSHO Praha, aby nám představil zajímavou pre-
zentací hybridní automobily této značky. Hybridní 
pohon je označení pro kombinaci několika zdrojů 
energie jednoho dopravního prostředku. Nejčastěji 
se tím myslí kombinace elektromotoru a spalovacího 
motoru. 
Po skončení přednášky jsme vyrazili na návštěvu ke 
Zvoníčkovým do Těptína, abychom si tam prohlédli jejich pozoruhod-
ný přírodní dům Opido. Opido Celula (z lat. buňka) je určeno k bydlení 
a společenskému životu, proto je rozděleno na dvě části: v horním patře 

žije čtyřčlenná rodina majitelů a dolní patro, které je 
částečně zasazeno do svahu, slouží jako místo spole-
čenských a kulturních akcí. Pozorně jsem si vyslechli 
moudrá slova p. Zvoníčka, který nám vysvětlil, že se 
společně s manželkou snaží ve spolupráci se zákaz-
níky navrhnout takový dům, který vychází z jejich 
potřeb a  je promyšlený. Zároveň kladou velký důraz 
na estetický prožitek, na to, jak se v domě budou jeho 

obyvatelé opravdu cítit.  Pěkným zážitkem pro nás byla nejen prohlídka 
interiérů, ale i vyběhnutí na střechu pokrytou trávníkem. 
Děkujeme!         9. A ZŠ Kamenice

ZŠ A VÝUKOVÉ PROGRAMY
Během celého školního roku pro nás škola připravovala nejrůznější vý-
ukové programy. I ty poslední v letošním školním roce byly velmi zají-
mavé. Jeden z nich byl pro mladší spolužáky a byl to program Zdravý 
zub. Již podle názvu je znát, že děti vyposlechly povídání o nutné péči 
o chrup , prakticky se učily zuby čistit a dostaly i kartáček a zubní pastu. 
Druhý program v  ZŠ Olešovice se týkal první pomoci, zejména teď 
před   prázdninami. Výukový program pro nás připravila Záchranná 
služba Meditrans Praha. Učili jsme se při něm teorii, prakticky jsme 
se učili na nafukovací panně oživování a ošetření drobných poranění. 
Na závěr jsme si prohlédli sanitku této záchranné služby. 

A co se děje teď v Olešovicích?
Teď máme hodně a hodně učení, sami chceme, aby závěrečné 
vysvědčení dopadlo dobře. Čekáme na výsledky výtvarných sou-
těží, sběru papíru, soutěže Těžíme hliník a půjdeme „nakupovat“ 
za body získané v Recyklohraní. Čeká nás dopravní hřiště a turi-
stická stezka na Zámečku ve Vidovicích a závěrečný školní výlet 
do Harrachova, také naše Jarní akademie. 

A jak čas pěkně při tolika aktivitách utíká...
Žáci ZŠ Olešovice
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MICHAL DAVID NÁS POZVAL NA MUZIKÁL ANGELIKA

EXKURZE PRO ŽÁKY ZŠ OLEŠOVICE
Dne 12. 5. 2016  jsme společně i s pedagogickým dopro-
vodem  odjeli na exkurzi do Horních Počernic. Tam se na-
chází Tvrz Hummer, přírodní park ve středověkém stylu. 

Exkurze byla dobrým doplňkem učiva a na své si přišli 
velcí i malí, kluci i dívky. Lukostřelba, šerm, míření na cíl, 
jízda na   koni, řada soutěží. Akce se nám velice líbila. 

PŘED NÁMI JSOU PRÁZDNINY...
Pokud jste z Těptína nebo jste tu v nedávné době byli, 
určitě jste si všimli nové školní budovy, která od září 
vyrostla na místě bývalé stodoly přímo u autobusové 
zastávky. V současné době je škola těsně před dokonče-
ním. Zajímá-li vás, jak to vypadá aktuálně uvnitř, zveme 
vás v sobotu 11. června od 10.00 hodin na prohlídku. 
Budeme mít čas si nejen prohlédnout současnou podo-
bu vnitřních interiérů, ale také se seznámit s vizí naše-
ho projektu, získat praktické informace a v neposlední řadě se potkat 
s některými z nových učitelů. 
Na našich webovkách  http://www.skolateptin.info/ je právě spuště-
na registrace. Těšíme se slavnostní otevření školy, které se bude konat 
ve čtvrtek 1. září 2016. 
Budeme moc rádi, přijdou-li se i tento den k nám nejen kameničtí sou-
sedé podívat. Srdečně vás zveme!

Do září je ale ještě daleko a před námi, a hlavně 
před dětmi, jsou dlouho očekávané školní prázd-
niny. Stejně jako loni pořádá Spolek Plamínek 
Těptín populární příměstské tábory, konané v zá-
zemí těptínské lesní školky. Kromě v  loni úspěš-
ných cest do pravěku a středověku máme i dvě 
novinky: Indiánské léto a Putování za pokladem. 
Všechny tyto dobrodružné týdny jsou určené pro 

děti od čtyř do deseti let. Pro další informace se podívejte na webovky 
Spolku Plamínek www.plaminek.info. Pozor, volná místa se rychle plní!
Ať už ve škole, školce nebo na táboře, se těšíme na setkání s vámi a pře-
devším s vašimi dětmi. 
Za nás všechny, zřizovatele a členy Spolku, pedagogy školy i školky, pře-
je slunné léto.       Zuzana Hryzbilová

ZŠ praktická Olešovice přijme učitele – speciálního pedagoga.
Nástup od  1.  9.  2016. 
Nabídky zasílejte na info@skolaolesovice.cz nebo na tel.: 731 415 507.

Nová soukromá ZŠ Těptín hledá kvalifikovaného učitele/ku 
na 1. stupeň do věkově smíšené třídy. Informace na www.skolateptin.info. 

Dne 19.5. 2016 jsme autobusem odjeli do Radonic. Tam se na-
chází Němcova farma, což je selská mlékárna. Přijeli jsme se 
podívat na výrobu mléka, jogurtů, sýrů, zmrzlinu Radoníček, 

kterou jsme hned mohli ochutnávat. Venku jsme si prohléd-
li techniku – kombajny, traktory apod.  Také jsme viděli jejich 
hospodářská zvířata. Exkurze se nám líbila.   Žáci ZŠ Olešovice

Dne 19. 5. 2016 v odpoledních hodinách pro nás přijel autobus, který pro nás 
poslal zpěvák pan Michal David, patron naší školy.  
To už jsme byli všichni naparádění, neboť jsme odjížděli do Prahy do diva-
dla Brodway na muzikál Angelika. Na toto představení nás pozval právě pan 
Michal David. Již dlouho jsme se na divadlo a muzikál těšili a nebyli jsme 
zklamaní - představení se nám moc líbilo.

Žáci ZŠ Olešovice

TÁBOR PATŘÍ K LÉTU JAKO LÉTO K TÁBORU
Když se řekne „léto“, nejčastěji si člověk vybaví slun-
ce, teplo, vodu nebo jednoduše pobyt v přírodě. Když 
se řekne „léto“ u nás v Devětsilu, vybaví se nám naše 
louka. Nejdřív je poněkud ospalá, opojená ranní rosou 
a tichým zpěvem ptáků. Probudí ji až zprvu nesmě-
lé hlasy a později zvonivý smích dětí, jež se postupně 
schází, aby nakonec objevily táborový poklad. Skuteč-
né poklady ale nachází každým okamžikem, který tráví společně. Jsou 
to ty základní a nenahraditelné znalosti a dovednosti, které člověk po-
třebuje pro spokojený a úspěšný život - komunikace, zručnost, kreativi-
ta, vnímání souvislostí, umění zvládat překážky a přání učit se novým 
věcem, respektovat sebe, své okolí a přírodu. 

Srdečně zveme všechny děti ve věku od 4 let k účasti 
na našem letním příměstském táboře, který proběhne 
v  první polovině srpna v zázemí Lesní MŠ Devětsil 
vždy v doprovodu dvou zkušených průvodců. První 
turnus na téma Tajemství lesa začíná 1. 8. 2016  a končí 
5. 8. 2016. 
Druhý turnus proběhne v týdnu  od 8. 8. do 12. 8. 2016 

a bude ve znamení Cesty kolem světa. Podrobné informace a přihlašo-
vání najdete na www.devetsil.eu. 
Těšíme se na vás, přejeme všem zdárné ukončení školního roku a klidné 
pohodové léto prožité všemi smysly:) 

Iryna Hradilová, Lesní MŠ a ZŠ Devětsil; foto: devetsil.eu
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LÁDEVÁCI ÚSPĚŠNÍ NA TRAKTORIÁDĚ
Letošní sezonu traktortým Ládevských Vlků zahájil 
závodem v  Rovné u Hořepníku, která se konala v  sobotu 
7. května 2016. Jirka Zoula i Honza Stibůrek byli zařaze-
ni do kategorie: domadel 4x4 a utkali se s  dalšími závodní-
ky v jízdě zručnosti a dvojitém terenním závodu na 650 m. 
Ze 20 závodníků Honza skončil na 5. místě a Jirka získal po-
myslnou bramborovou medaili. A tak se naplňuje motto Vlků: 
Vyhrát je pěkné, ale důležité je pobavit se a užít si legraci. 
Osadu Ládví již od roku 2008 reprezentuje Jiří Zoula svým 
podomácku dělaným traktůrkem na traktoriádách po celé 
republice, převážně na závodech konaných na Vysočině. 
Roku 2012 postavil svůj stroj i Jan Stibůrek a vznikl tým Lá-
devských Vlků reprezentovaný  zelenými barvami. Někte-
rých akcí se účastní i Jaroslav Barták ml. na svém fichtlu. 

Fandit jezdí rodinní příbuzní a přátelé Vlků společně tráví 
celý víkend. V  pátek se postaví depo, spí se na vleku, v  tran-
zitu, ve stanu, v  autě a otužilci pod širákem. Za ty roky je tý-
mový catering již na vysoké úrovni – griluje se výborné 
maso nebo šunka, k  odpolední kávičce se zakousne domá-
cí moučník a na ranní snídani je tradiční gulášová polévka. 
Po postavení depa a po závodech se posedí s  místními nej-
častěji v  jejich hospůdce, často až do brzkých ranních hodin. 
Zkrátka ládevská osada má svou kvalitní traktorovou reprezen-
taci. 

Sledovat Ládevské Vlky můžete na Google+ 
a v brzké době se objeví i na Facebooku. 

OV Ládví 

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA. .  AKCE PRO KAMENICKÉ SENIORY .  .  .

Procházka s prohlídkou v oboře Ládví se konala dne 
26. 4. 2016 v 9.00 hodin. 
Sraz jsme měli pod Valnovkou u bývalé myslivny. 
Došli jsme k hájovně pana hajného Tůmy, který nás 
již očekával. Počasí už od brzkého rána dávalo naje-
vo, že bychom snad raději měli zůstat doma v tep-
le, a tak někteří jedinci doma opravdu zůstali, ale 
ti dobře oblečení a psychicky odolní, dle hesla: „Není špatného 
počasí, jen špatně oblečený turista“, překonali nástrahy počasí 
a byli připraveni na místě. Sešlo se nás z plánovaných 25 přihlá-
šených 23 natěšených zájemců. 
Ustalo sněžení s deštěm, ale vypadalo to, že zůstane celý den za-
taženo a kdykoli déšť opět spustí. Nikdo však ani na chvíli ne-
zaváhal a tak po seznámení se se základními údaji o oboře se 
skupinka vydala na cestu. Dozvěděli jsme se o založení obory, 
o  její rozloze, o tom, která zvířata tu můžeme pozorovat, o je-
jich stavu, i o tom, která zvířata v oboře nejvíce škodí a která tu 
již není možné vidět. Dostalo se nám informace, že se v oboře 
opětovně vyskytuje orel mořský a jak moc je vzácný. Vydali jsme 
se směrem Na Knížecí, s několika krmelci, rybníčky a loveckou 
chatou, k další zastávce - místu, kde se krmí zvěř tzv. „futerplac“ 
a pokračovali příjemnou procházkou až k  Ládevácké rozhled-
ně. Nikdo z  nás bohužel nepomyslel na povinnou placatici se 
zahřívacím mokem v takovém počasí. Avšak během dvou a půl 
hodinové procházky se najednou otevřela obloha a z modrého 
nebe nás zahřívalo slunce. A tak jsme se stali svědky nádherných 

pohledů na prosluněné lesy a výhledy do kraje a ně-
kteří měli i to štěstí, že zahlédli plachou zvěř svými 
dalekohledy. Někteří si vyfotografovali probouzející 
se přírodu a budou mít svou památku na oboru, kte-
rá se stále proměňuje v čase. Proč, to jsem pochopila 
až po cestě oborou, kdy většina starousedlíků z naší 
výpravy oboru dobře znala ze svého dětství a mládí 

a vzpomínali, jak tudy chodili do školy, jak se která místa jmeno-
vala a jak moc se změnila. Co všechno tu většinou kluci zažívali 
za dobrodružství, která dnešní děti prý už nezažívají. Bylo moc 
příjemné poslouchat jejich vzpomínky a vidět znovu prožívanou 
radost. Přikláním se k názoru, že by bylo škoda takové vzpomín-
ky poztrácet a třeba by někteří mohli tyto své vzpomínky sepsat, 
aby se uchovaly pro příští generace. Procházku jsme zakončili na 
Ládevsi u rozhledny, kde jsme se rozcházeli do svých domovů 
a někteří ještě pokračovali zpět na Valnovku posedět a zahřát se 
nejen teplem restaurace. 
Děkuji tímto všem, kteří i přes počáteční nepřízeň počasí přišli 
a zároveň bych vás do obory Ládví pozvala znovu v létě, kdy bude 
zase úplně jiná. Slib jsem dostala od pana Tůmy, že nám oboru 
pro seniory opět otevře na přelomu července - srpna. A  tak ti 
z vás, na které se nedostalo, budete mít možnost a příležitost 
oboru shlédnout. A někteří se do obory rádi podívají třeba ještě 
jednou, tentokrát v letním období. Pozvánka do obory bude včas 
zveřejněna ve zpravodaji, stejně jako ostatní akce pro seniory. 

Marie Hajdušková, Marie Grafnetter

PROCHÁZKA OBOROU LÁDVÍ S VÝKLADEM HAJNÉHO TŮMY
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PREVENCÍ PROTI NECHTĚNÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM - ZLODĚJŮM

POLICIE ČR - OBVODNÍ ODD. KAMENICE., , ,

ZE STATISTIKY 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:

Opouštíte v letních měsících svůj byt či dům? Máte správně zabezpečen majetek proti krádeži? Celkem 1 546 vloupání do bytů a rodinných 
domů zaznamenali policisté na území České republiky během loňských letních prázdnin. Právě červenec je totiž měsícem s druhým nejvyš-
ším počtem vloupání vůbec. V létě se vyplatí byt a dům řádně zabezpečit a při odjezdu na dovolenou dodržovat několik bezpečnostních zásad.

Jak zabezpečit byt či dům před odjezdem na dovolenou? 
Na co si dát pozor a co zařídit před odjezdem, aby vás po návra-
tu nečekalo nepříjemné překvapení v podobě vybíleného bytu? 
1. Poraďte se u zámečníka, ctěte trojici „dveře – kování – 
vložka“
Zajděte k zámečníkovi. Ukažte mu klíč od domu a dobrý zámeč-
ník hned podle něj pozná, jakou cylindrickou vložku ve dveřích 
máte a zda ji není potřeba vyměnit. Buď je stará a pro zlodě-
je hračka, nebo na ni výrobce již nemá certifikaci. V tom pří-
padě byste v případě vloupání měli problém s pojišťovnou. 
Vaše cylindrická vložka ve vchodových dveřích, by měla ka-
ždopádně mít minimálně 3. bezpečnostní tří-
du, bezpečnostní kování i samotné dveře. Bez-
pečnost je taková jako nejslabší článek. Stejně 
to hodnotí pojišťovny. Když budete mít su-
per vložku ve starých papundeklových dve-
řích, pojistka vám v případě loupeže asi uzná-
na nebude. Nezapomeňte také na propojenou 
garáž s bytem, i ta musí mít kvalitní zámek!
2. Vše ukliďte
U rodinných domů pak nenechávej-
te v  blízkosti uložené žebříky nebo jiné věci, 
které by vniknutí do domu zlodějům usnadnily
3. Pojistěte se
Před odjezdem je záhodno váš byt pojis-
tit. Pořádně si prostudujte pojistnou smlouvu, v níž najde-
te všechny podmínky, za nichž vám bude pojistka uzná-
na – tzn. jakým způsobem musíte mít svůj byt zabezpečený.
4. Pozor na okna a balkony
Pozornost věnujte také přístupným oknům a proskleným 
lodžiím. Je otázkou vteřin je rozbít. Existují bezpečnost-
ní fólie, které rozbití výrazně ztíží, nebo se nabízejí mříže. 
5. Nechlubte se
Zprávu o tom, kdy a kam se chystáte na dovolenou, nesdělujte pro-
střednictvím sociálních sítí celému světu. Být diskrétní se v tomto 
ohledu skutečně vyplatí. Zloději jsou na sítích jako doma a spous-
tu tipů, kam zavítat, nacházejí právě tam. Nevkládejte informace 

a fotografie ani z  již samotné dovolené. Zloděj pak ví, že  jste-
-li právě nyní u moře, nemůžete být zároveň doma v Kamenici.
6. Schovejte cennosti do trezoru
Schovejte veškeré cennosti, doklady, šperky i drobnou elektroni-
ku. Pokud máte doma trezor, nejlépe zabudovaný do zdi, využij-
te samozřejmě jej. Obecně platí zásada, že před neznámými lid-
mi nesdělujte, jaký majetek máte doma, kolik obrazů, šperků či 
jiného majetku. Je vhodné pořídit si soupis, popřípadě foto věcí. 
7. Nechte si od souseda vybírat schránku
Domluvte se sousedem, aby vám v době vaší nepřítomnosti vy-
bíral schránku. Nic nepřiláká zloděje víc než schránka, která 

přetéká novinami, obálkami a reklamními letáky.
8. Nezatahujte rolety, naopak sviťte
Zatažené rolety nebo závěsy dávají zloději na sro-
zuměnou, že v bytě nikdo není. A navíc se jim 
lépe krade Zloděje může odradit časovaná svě-
telná signalizace, či simulace televizního záření 
která se spouští večer v určitém časovém interva-
lu.  Elektrické spínací zařízení, lze nastavit tak, že 
v určitých intervalech rozsvěcuje a zhasíná světla 
nebo televizi. Moderní řešení si umí pamatovat 
vaše návyky a po čas dovolené rozsvěcují a zha-
sínají jednotlivé místnosti tak, jako kdybyste 
byli doma. Postačí ale i zásuvka s mechanickými 
hodinami a v ní připojená bezpečná lampička. 

9. Schovávejte si účtenky
Je dobré sepsat si všechny cenné věci, včetně výrobních čísel 
a nafotit si je. Schovávejte si také všechny účtenky. Pomůže vám 
to nejen při jednáních s pojišťovnou, ale také policii při pátrání.
10. Využijte elektronické hlídače
Stojí za zvážení, zda neinvestovat i do některého z množství po-
plašných systémů, které jsou dnes výrazně dostupnější než dří-
ve. Vhodná je kombinace ochrany mechanické a elektronické. 
Bezpečnostní systémy komunikují přímo s policií, a tak můžeme 
lupiče vytáhnout přímo z vašeho obýváku, zatímco vy se houpe-
te na vlnách.
Šťastný návrat z dovolené vám přeje  Policie ČR

•	 Při silniční kontrole na ulici Ringhof-
ferova krátce před půlnocí dne 16. 4. 2016 
bylo u řidiče zjištěno ovlivnění návykovou 
látkou. Podle výsledku znaleckého zkoumá-
ní bude věc buď oznámena jako přestupek 
správnímu orgánu, nebo řešena soudem jako 
přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.  
•	 V  současné době je prošetřová-
no možné protiprávní jednání několika 
místních osob týkající se fyzického napa-

dení, ke kterému mělo dojít krátce po půlnoci dne   23.  4.   2016 
    v místním baru a jeho okolí. 
•	Dne 23. 4. 2016 krátce před osmnáctou hodinou ve Štiříně 

v  ulici Šalvějová došlo k  odcizení pánského silničního 
jízdního kola, které majitel ponechal volně odložené. 

•	V době od 27.  4.  2016 do 30. 4. 2016 dosud neznámý pachatel 
provedl vloupání do kůlny u jedné z chat ve Skuhři, odkud odcizil 
drobné nářadí a dále z chaty odcizil i měděné okapové žlaby a svody. 

•	Dne 28. 4. 2016 v dopoledních hodinách bylo při silniční kontrole 

v  ul. Návršní zjištěno u řidiče necelé promile alkoholu v  krvi. Věc 
byla následně předána k řešení správnímu orgánu při MěÚ Říčany. 

•	K  další krádeži horského jízdního kola došlo během 
dne 29. 4. 2016 v  areálu zámku Štiřín: Tentokrát i přes 
to, že kolo bylo zajištěno ocelovým lankovým zámkem. 

•	Dne  3. 5. 2016 krátce po poledni při silniční kontrole řidiče mo-
tocyklu na ulici Pražská bylo zjištěno, že má rozhodnutím soudu 
uložen mimo jiné i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu ří-
zení všech motorových vozidel. Proto bylo následně řidiči sdě-
leno podezření z  přečinu maření výkonu úředního rozhodnu-
tí. V  současné době již o vině a trestu rozhoduje příslušný soud. 

Josef Schůt, vedoucí odd
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ORIENTAČNÍ BĚH KAMENICE -TSM ve Švédsku

KAMENICKÉ MAŽORETKY SKLÍZÍ ÚSPĚCHY
Naše mažoretky soutěžily ve dnech 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016 
na finále Mistrovství ČR mažoretek, které se konalo v Kladně. 
I přesto, že jsme v soutěži nováčci, tak si naše děvčata vedla ve-
lice dobře. MIMI hraběnky získaly 19. místo, BABY hraběnky 
12. místo, Miniformace 7. místo a Adéla Červená 17. místo.

Dne 7. 5. 2016 MIMI hraběnky soutěžily na MČR turné 
Taneční skupina roku 2016. 
Umístily se na 5. místě s postupem do televizního finále.

O chladném víkendu 14.5.2016 se naše skupiny zúčastnily MIA 
festivalu asociace Děti fitness aneb sportem proti drogám. 
Děvčata MIMI a BABY dosáhla velký počet bodů 
v kategorii Groups a právem obsadila 1. místa. 
V kategorii O pohár naše trio Anna Svobodová, Adéla Čer-
vená a Michaela Polášková obsadilo 1. místo, 2.  místo pak 
sólo Anna Novotná. Z prvních míst postupujeme do finá-
le v pražském Paláci Lucerna, které se koná dne 4. 6. 2016. 

Multicolor team rodičů získal 4. místo bez postupu do finále. 
Protože se našim nejmladším mažoretkám v jeden den 
sešla dvě finálová kola, tak jsme se jako trenérky roz-
hodly, že nejmladší skupina na televizní finále nepů-
jde. Byl by to opravdu náročný den pro malá děvčata.

Kde vlastně budeme reprezentovat a kdy:
Dne 4. 6. 2016 na MIA festivalu Palác Lucerna Praha včetně 
průvodu po Václavském náměstí MIMI, BABY a trio - Anna 
Svobodová, Veronika Koudelková a Michaela Polášková.

Dne 5. 6. 2016 Televizní finále turné „Taneční sku-
pina roku 2016“ od  16.00 hodin v přímém přeno-
su skupina BABY v kategorii mažoretky Junior.

Holky jsou super parta, která má mnoho nápadů a velkou výdrž 
v trénování. Už se těší na další sestavy a opravdu srší nápady.

Novotná Markéta, mažoretky Kamenice

V týdnu od 8. do 16. 5. 2016 se skupinka mladšího ka-
menického dorostu/žactva vypravila na svůj první výjezd 
do Švédska jako členové výpravy pražského/středočeského 
TSM. Zažili týden běhání v lesích zcela bez cest jen podle 
vrstevnic ve středním Švédsku u městečka Nora. Kromě 
tréninku je čekalo letní počasí umožňující koupání v jeze-
rech, vaření v klubové chatě v lese, skoky ze skály do bažiny, 
setkání s losem, hraní Dobble, chození po slackline, noční 

orienťák, prohlídka Örebra, náhlé sní-
žení teploty o 20 stupňů a sněžení, start 
na největších světových štafetách - Tio-
Mila, souboje tělo na tělo se stovkami 
domácích závodníků i jejich přebíhání 
při závodě a super umístění (20.) mezi skoro 300 štafetami. 
Krásný týden plný zážitků. 

Martin Škvor
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Ladův kraj a jeho okolí svou malebnou kopcovitou krajinou 
plnou lesů, luk, pastvin a rybníků, patří mezi jednu z  nejvy-
hledávanějších víkendových cyklodestinací v  bezprostředním 
okolí Prahy. Jeho obliba je dána nejen unikátním podhorským 
krajinným rázem zakončeným údolím řeky Sázavy, ale také jeho 
mimořádně snadnou dostupností
Stávající značené cyklotrasy při neustálém růstu automobilové 
dopravy absolutně nevyhovují. Situace se částečně zlepšila díky 
novým stezkám propojujícím jižní okraj Prahy s  Průhonicemi 
a Jesenicí, odkud již vedou příjemné cesty do Velkopopovicka, 
Kamenicka a dále do Posázaví. Podstatně horší situace je ale 
ve směru na Říčany a dále v ose železniční tratě Praha - Benešov. 
Zde neexistuje bezpečná alternativa frekventovaným silnicím. 
Několik obcí  Ladova kraje se dohodlo na společném projek-
tu výstavby „páteřní“ cyklostezky, která by bezpečně propojila 
Říčany s  řekou Sázavou přes Světice, Všestary a Mnichovice. 
Vzniklo by tak nejen atraktivní spojení pro rekreační cyklistiku, 
ale také bezpečné propojení obcí na trase. K  záměru se navíc 
připojila i městská část Praha – Kolovraty, čímž by bylo vytvo-
řeno propojení i dále na Uhřiněves a tamní cyklotrasy směřující 
k Praze. Obce ze svých rozpočtů financují rozsáhlou projektovou 
přípravu a snad se jim brzy podaří získat prostředky na samot-
nou realizaci! Čestlice a Nupaky již realizují bezpečné propojení 
s Průhonicemi. Vznikne tak propojení jižních a jihovýchodních 
částí Prahy, Ladova kraje a Posázaví. 

Kromě značených cyklotras je Ladův kraj protkán bezpočtem 
polních a lesních hospodářských cest, cest vedoucích do cha-
tových osad, historických cest apod. Jde o cesty, které mnohdy 
znají jen místní. Svazek obcí Ladův kraj proto připravil úplné 
zmapování všech „cyklo-přátelských“ cest v regionu a jeho bez-
prostředním okolí.  
Stávající značené cyklotrasy mnohdy vedou po silnicích. Existují 
přitom alternativy, které cyklistům ukáží další krásná místa re-
gionu. Cyklisté využívají značené turistické cesty pro pěší, které 
často nejsou pro kolo vhodné. 
Dalším důvodem mapování bylo dát návštěvníkům i zdejším 
obyvatelům souhrnnou a pokud možno úplnou informaci o ces-
tách, na které se mohou na kolech vydat.
Vyvstala také otázka, jak tuto mimořádně hustou síť značit 
v terénu? Množství cest se vymyká ustáleným pravidlům jejich 
značení. Nechceme navíc krajinu „zanášet“ dalšími a dalšími 
cedulemi, proto jsme se rozhodli pro vytvoření podrobné mapy 
v  měřítku 1:25000, kde budou všechny značené i neznačené 
„cyklo-přátelské“ cesty zakresleny. Tato mapa bude k dispozici 
na www.laduv-kraj.cz. 
Tištěná mapa Cyklotoulky Ladovým krajem v měřítku 1:50000 
bude zdarma také v Kamenici prostřednictvím zpravodaje, bude 
k dispozici na KC Kamenice. 

Za Mikroregion Ladův kraj Roman Sauer

CYKLOSTURISTIKA, CYKLOTRASY A TIŠTĚNÁ MAPA 
„CYKLOTOULKY V LADOVĚ KRAJI“

PŮJČTE SI KOLOBĚŽKU V KC KAMENICE A ZKUSTE KOLOBĚH
Koloběh je něco mezi pohybem na kole a během. Při koloběhu 
zapojujete více svalových skupin než na kole a zároveň namáháte 
méně klouby a páteř než při běhu. Také průměrný energetický 
výdej je větší než u obou předchozích sportů. Koloběh je vhodný 
jako kondiční sport i pro lidi zápasící s nějakým tím kilem navíc.

Koloběh s dětmi – jízdou na koloběžce srovnáte tempo s dětmi, 
či méně zdatnými členy rodiny jedoucími na kole. 
Koloběh se psy – koloběžka je ideálním prostředkem pro výle-
ty se psem. Vaše tempa a rychlost si budou podstatně bližší než 
při  jízdě na kole či chůzi.
Dog scootering - jízda na koloběžce v zápřahu se psem.

Ve spolupráci s Ladovým krajem pro vás Kulturní centrum 
v Kamenici od května 2016 připravilo možnost zapůjčení několika 
kusů koloběžek. 
Koloběžky lze zapůjčit přímo v KC Kamenice v jeho provozních hodi-
nách: po – čt: 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00 

Je nutná předchozí rezervace a specifi-
kace doby zapůjčení.

Tel.:   323 672 643; 731 045 466
e-mail: 
kckamenice@obeckamenice.cz
web: www.kckamenice.cz
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SPANÍ S KNIHOU VE VEŘEJNÉ KNIHOVNĚ
aneb KDYŽ POHÁDKY OŽÍVAJÍ ... 

Přijďte se pobavit a zasoutěžit si v pátek 10. června do Místní veřejné knihovny.  
Připraveny jsou zde pro vás různé soutěže a pestrý program. 

Nechybí 5 zkušených dospělých, kteří se o děti postarají,
 odměny pro vítěze a diplomy pro všechny účastníky. 

Kdy jindy budete mít příležitost procházet se večerní knihovnou a spát s kamarády 
v kamenickém Kulturním domě.

PŘESVĚDČTE MAMINKU A TATÍNKA, 
AŤ VÁS PŘIHLÁSÍ NA NOC PLNOU ZÁŽITKŮ:

MÍSTNÍ  VEŘEJNÁ  KNIHOVNA  CHYSTÁ  NA  LÉTO  MALÝ  PROGRAM  PRO 
DĚTI,  KTERÉ  BUDOU  O  PRÁZDNINÁCH  DOMA: 
P R Á Z D N I N O V O U   K N I H O V N U , 
KDE   JE   HEZKY,  I  KDYŽ  VENKU  PRŠÍ !
Program a více informací naleznete v prázdninovém 

čísle zpravodaje a také na webu KC Kamenice. Těšíme se na vás v létě v knihovně.

 PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji své dítě na noc v knihovně.

Jméno (dcery / syna): ___________________________

Věk: ____   Bydliště: ____________________________
Dítě může jít ráno samo domů:   ANO / NE, pokud ne, vyzved-
nu dítě nejpozději v sobotu ráno do 9.00 hod. 
Telefon (pro případ nouze): _________________________
•	 Prohlašuji, že mé dítě nepřišlo v posledních třech dnech 

do  styku s žádnou infekční chorobou a  v  současnosti je 
zdravé (v případě nemoci včas dítě odhlaste).

•	 Souhlasím s následnou webovou prezentací a ve zpravodaji.

Co bychom měli vědět (důležité pokyny a upozornění - léky, 
noční buzení, alergie atd.):

__________________________________________________

__________________________________________________

Podpis rodiče:  _______________________________

POKYNY PRO RODIČE:

Začátek: v pátek  10. června 2016 v 17.30 hodin
Konec:   v sobotu 11. června 2016 v   9.00 hodin
Kontaktní telefon:   608 734 455
Kontaktní osoba:     Jana Novodvorská, vedoucí  
   Místní veřejné knihovny
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději: 
do 6. června (pondělí) 2016 do 15.30 hodin v knihovně, 
nebo v KC Kamenice, spolu s 200 Kč (večeře, snídaně).

Děti budou potřebovat:
hrneček, polštářek, karimatku, spací pytel nebo deku 
na  přikrytí, převlečení na  spaní, ručník, hygienické po-
třeby, přezůvky, oblečení na ven, které si mohou umazat, 
kartu zdravotní pojišťovny (kopii). 
Nedávejte, prosím, dětem jídlo a mobily! Máme je my. 
Kvalitní večeře i snídaně je pro děti zajištěna. 
Uvítáme: ovoce, zdravé pochoutkové drobnosti pro děti 
na stůl k průběžnému mlsání :-), které předejte prosím 
u prezentace. Děkujeme.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
	 Hledám spolehlivou paní na úklid rodinného domu 

na Hlubočince, pravidelně 1x týdně cca 6 -7 hodin. Pište 
nebo volejte na tel.: 603 543 387. 

	 Pro malou rodinnou firmu z Jílového u Prahy hledáme 
vyučeného instalatéra, topenáře na HPP pro práce v 
Praze a  Středočeském kraji. Prosím zasílejte životopis 
na lucybilek@centrum.cz. 

PLACENÁ INZERCE

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, pak 15 Kč /slovo.
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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

PRODÁM
ŘADOVÝ DŮM

V CENTRU
KAMENICE

5+kk, 136m2, garáž, terasa, zahradní 
domek, 2 balkony, masivní prostorná 
kuchyň, kompletně vybavená šatna.
Cena k jednání: 5 950 000 Kč
Pouze pro přímé zájemce (RK ne)

Kontakt na majitele: 
         606 032 867
@      tomas.barton@email.cz

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 
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Martina Nováková

Manikúra a nehtová modeláž
~ Gelová a akrylová modeláž
~ Zdobení, doplnění
~ CND Shellac, P-Shine
~ Parafínová lázeň
~ Lakování

Makeup, fotografi e
~ Profesionální líčení
~ Poradenství
~ Fotoproměny
~ Fotoateliér

Na objednávku:
774 173 623

Ringhoff erovo náměstí 550, 251 68 Kamenice

mail@martinanovakova.com www.facebook.com/novakovamarwww.martinanovakova.com

MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ
NOVĚ V KAMENICI

NAJDETE NÁS V KADEŘNICTVÍ DALÍ 
PŘÍMO U PARKOVIŠTĚ BILLA

e

reklama_kamenice.indd   1 13.05.2016   9:49:14
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Lazura na ploty 
10 l
pro exteriéry, hnědá, 
vodouředitelná

Zahradnický  
univerzální substrát 
75 l
vhodný pro všechny 
rostliny a plodiny

Zahradnický 

75 l

98,-
Zahradnický Zahradnický Lazura na ploty 

10 l

248,-
Lazura na ploty Lazura na ploty 

1 kg

139,-139,-
Bazénová chemie
pH plus 1 kg
pro zvýšení hodnot
PH vody v bazénu

Zahradní obrubník
systém pero-drážka usnadňující zabudování, 
barva: šedá, červená, písková,
tl. 50 mm, rozměry: 500 x 200 mm, 
1000 x 200 mm, 1000 x 250 mm

Beton B20
25 kg, 20 MPa,
pro všechny
zahradní 
betonářské práce

PH vody v bazénu

Zdicí malta
25 kg, 
zrnitost 4 mm, 
pro běžné zdění

od

19,-
Zahradní obrubník

25 kg

65,- Zdicí malta
25 kg, 
zrnitost 4 mm, 
pro běžné zdění

-
od 1 pal. 59,- od 1 pal. 42,-

25 kg

49,-
od 1 pal. 42,-

-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Tato nabídka platí od 1.6. do vyprodání zásob, nejdéle však do 30.6.2016.Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice – Čestlice

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • www.bauhaus.cz





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



25SPORT. . . 

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



K A M E N I C K É   Č A R O D Ě J N I C E

O V   L Á D V Í

B Ě H  Č A R O D Ě J N I C

Letos se čekání na zapálení hranice na ládevském hřišti „Na Skále“ zpestřilo dětem bohatým programem 
soutěží, školou létání na koštěti a výrobou čarodějnických masek.



       ČERVEN 2016

INFORMACE

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

AKCE V KAMENICI AKCE V KAMENICI

     „do ruky“ ZÁMEK ŠTIŘÍN . . . KC KAMENICE . . .

Jiří Korn a 4TET - 17. června od 19.30 hod
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom oso-
bitý projev tohoto vokálního seskupení se snou-
bí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou 
Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehléd-
nutelný design kostýmů Marie Markové a Jana 
Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá 

a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní he-
recké a “taneční” výkony všech aktérů na  jevišti… , to vše 
rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim 
vždy vyprodané koncerty s nenapodobitelnou atmosférou.
Vstupné: 500/600 Kč

Opera AIDA - 25. června od 20.00 hod.
Uvádí Agentura Croce s předními sólisty 
Národního divadla.
Vstupné: 300/1000 Kč

NOC S KNIHOU ANEB „KDYŽ POHÁDKY OŽÍVAJÍ“
v pátek 10. června od 17.30 hod.
sobota 11. června do 9.00 hod.

Místní veřejná knihovna pořádá pro děti 
od 8 do 11 let spaní s knihou v knihovně.

Těšit se můžete na večer plný soutěží, her a skládaček. O dopro-
vodný program se postarají členové kroužku Kamínek. Na dob-
rou noc je připraveno čtení z poutavé knížky. A mnoho dalšího. 
Vstupné: 200 Kč (večere a snídaně). Info: tel.: 608 734 455

Kamenické pískání -14. června od 17.00 hod.
16. ročník soutěžního vystoupení žáků flétnových 
kurzů v Kamenici. 
Vstupné: dobrovolné

11. září 2016 13:00 - 16:00 
prostranství před Kulturním domem v 
Kamenici 
V rámci veletrhu budete mít možnost Vy i Vaše děti, seznámit 
se s nabídkou možností trávení volného času v Kamenici a 
okolí. Jednotliví vystavovatelé, si pro Vás připravili nejrůznější 
představení, soutěže a tvořivé dílny. 

Pro děti bude připravena velká nafukovací atrakce. 

Srdečně Vás zve tým KC Kamenice

3. Veletrh sportovních a 
zájmových příležitostí pro malé 

i velké v Kamenici a okolí 

 2016

11. září 2016 od 13.00 hodin

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

 OSTATNÍ. . .
Jak jsem se chystal - 3. září 2016 Lokáč 
Pokud ještě nevíte, jak strávíte letní prázdniny, tak já mám jasno. Budu se 
chystat. Rád bych se vám totiž na podzim představil. Na oplátku bych se 
rád seznámil s vámi, dobře vás pobavil, dobře nakrmil a napojil. Vezmě-
te celou rodinu, přiberte sousedy a přijďte si popovídat, poveselit a třeba 
i zažít něco nového. Rád vás všechny uvidím. A než odjedete na prázdniny, 
poznačte si do kalendáře sobotu 3. září 2016 Lokáč – sousedské festivalo-
vé veselení. A brzy budu i na internetu.                          Váš Lokáč



INFORMACE Z OBCE INFORMACE Z OBCE AKCE V KAMENICI

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY 
bude v červnu v liché středy od 14.00 do 16.00 hodin.
V červenci právní poradna nebude!

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

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 . . .

 BOHOSLUŽBY . . .

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ SKK - ČERVEN 2016

Kamenické obecní hry - 25. června od 8.00 hodin

3. ročník přátelského sportovního zá-
polení, které se tradičně koná v prosto-
rách sportovního areálu v Kamenici.
Do 6. června 2016 můžete podat přihlášku za svou 
osadu (případně část obce) a zúčastnit se soutěže 
Kamenické obecní hry v atraktivních disciplínách.

Součástí dne bude „dětský koutek“ pro nejmenší a soutěže 
pro malé děti.
Přihlášky můžete podávat na e-mail: kckamenice@obeckame-
nice.cz nebo pavel.zitko.kam@gmail.com

DNE 21. 06. 2016 SE USKUTEČNÍ  
OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování provádí MVDr. Kohout a p.Vojáček.
více informací naleznate ve zpravodaji stra 2.

VE DNECH 26. 6. - 30. 6. 2016

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
se bude konat dne 14. června 2016 od 19.30 hodin 
v sále KD Kamenice. 

 

Cestování s dětmi do zahraničí 
 Věděli jste, že: 

 také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen 
do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska, 

 pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 
50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč, 

 doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let, 

 dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, 
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na 
úřadech městských částí Prahy 1 až 22), 

 lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas 
lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 
2000 Kč pro děti do 15 let, 

 i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad 
(občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním 
dokladem. 

Více informací na: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady 

*Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016. 

HLÁŠENÍ ZÁVAD A PORUCH NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
Závady a poruchy veřejného osvětlení je možné nahlásit 
na tel. číslo 259 259 251, využitím QR kód na štítku na sloupu 
veřejného osvětlení, e-mailem na adresu noc@miracle.cz, 
nebo pomocí webového formuláře.

INFORMACE O ODPADECH PRO MAJITELE 
REKREAČNÍCH OBJEKTŮ
Pro majitele rekreačních objektů označených číslem evidenčním je 
určen poplatek za komunální odpad pro rok 2016 ve výši  580 Kč. 
Poplatek zahrnuje pět jednorázových známek nebo sedm pytlů 
na komunální odpad s logem firmy OBR.

bude z provozních důvodů uzavřena 
matrika ve Velkých Popovicích.

Všedobrovice     u odbočky do ul. Vrbová      14.00  -  14.10 hod. 
Štiřín               u aut. zastávky            14.15  -  14.20 hod.
Struhařov            u rybníka              14.25  -  14,30 hod.
Olešovice             Stav. závodů            14.35  -  14.40 hod.
Nová Hospoda   u dětského hřiště                   14.45  -  15.00 hod.
Kamenice            u fotbalového hřiště             15.10  -  15.20 hod.
Skuheř               u rybníka ul. Hluboká           15.25  -  15.30 hod.
Těptín               před Hostincem u Bernatů  15.40  -  15.55 hod.
Valnovka              u aut. zastávky            16.05  -  16,15 hod.
Ládví                u býv. obchodu ul. Lovecká 16.20  -  16.30 hod.
Ládeves               16.35  -  16,45 hod 
POPLATEK ZA OČKOVÁNÍ  JEDNOHO PSA JE  110 Kč
více informací naleznete ve zpravodaji straně 6.

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE
OÚ a SÚ:
Pondělí:   7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.
Středa:     7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.

Podatelna, Czech POINT
Pondělí:   7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.
Úterý:      7.30 – 12.00 hod. 
Středa:    7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.30 hod.
Čtvrtek:   7.30 – 12.00 hod.

 

KC Kamenice ve spolupráci s Taneční školou Blanky Vášové                                                            
pro Vás připravilo 

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 10.9.2016 
Další informace obdržíte na tel.: 323 672 643, 731 045 466 

 


