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vklad

Letos měly děti delší prázdniny, 
než by si nejspíš mnozí rodiče 
přáli. Nicméně i ty nyní končí. 

Škola, kde v průběhu celého 
školního roku bude pokračovat 
nástavba třetího podlaží, zahájí 
podle plánu devatenáctého září. 

Velká stavba přináší nečekané 
situace, které vyžadují větší nasa-
zení všech zúčastněných tak, aby 

vše mohlo pokračovat podle plánu do zdárného konce. 
Více čtěte uvnitř čísla.

Přes léto se nám podařilo opravit ty nejhorší silnice v obci, 
někde asfaltovým zástřikem, někde záplatou. Stejně tak 
mě těší, že se nám zvyšuje standard údržby zeleně. Obec 
seká více ploch, v centru se objevily kvetoucí truhlí-
ky a závěsy na lampy, staráme se o květinové záhony. 

Na podzim chceme realizovat důležitou stavbu a tou je 
generální rekonstrukce komunikace z Ládví na Láde-
ves. Vzhledem k tomu, že je to jediná přístupová cesta 
do této oblasti, je nezbytné zkrátit dobu výstavby na mi-
nimum a dobře nastavit náhradní dostupnost v době, 
kdy tudy nepůjde projet. Sledujte, prosím, naše stránky 
www.kamenice.cz , úřední desku a nástěnky v osadách.

Kamenický zámek, symbol Kamenice, má nového ma-
jitele a tím je PP Strojmetal, s.r.o.  Po dlouhé době, kdy 
byl zámek spíše devastován, snad přichází období jeho 
navrácení do řádného technického stavu a  bude pro  něj 
nalezeno smysluplné využití. Obec jedná s majitelem 

o možné spolupráci v této oblasti a podporuje myš-
lenku zřízení elitního učňovského střediska pro  ope-
rátory NC strojů a robotických pracovišť v hlavní 
budově zámku a propojení takového školského zařízení 
s  naší základní školou v oblasti polytechnické výchovy. 

Stejně tak podporujeme vznik nové podnikové mateřské 
školy v jedné z vedlejších historických budov zámku, 
protože vznik nových míst v mateřské školce pomůže 
obci jako celku. Kromě zámeckých budov dozná změn 
i okolí, místo zanedbané truhlárny ukryté na neudržo-
vaném zadním pozemku, vznikne nová obrobna kovů. 

Konečně zmizela dlouho kritizovaná kostra italské 
vily, která vznikla bez stavebního povolení. Předcho-
zí majitel nerespektoval nařízení k odstranění stavby.

Novinek v této oblasti postupně přibývá, a tak na zářijové 
schůzi zastupitelstva budeme projednávat možné formy 
spolupráce s firmou Strojmetal. Věříme, že po letech na-
stává období lepšího vzájemného porozumění a respektu, 
které mohou mít viditelný kladný dopad pro obě strany.

Blíží se podzim a i letos nás čekají Podzimní kamenické slav-
nosti. Uskuteční se v sobotu dvacátého čtvrtého září. Máme 
připraveno plno novinek a různé zajímavosti. Letošní ročník 
bude symbolicky věnován síle kamene. Chtěli bychom zde, 
společně s vámi, vytvořit něco, co Kamenici poté zůstane. 
Je na co se těšit, přijďte se pobavit.
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KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 21. 6. 2016

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 12. 7. 2016

Rada obce Kamenice 
schválila:
 
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene- služeb-
nosti a smlouvu o právu provést stavbu 
mezi Obcí Kamenice a ČEZ Distribu-
ce, a.s., Nová Hospoda, Na Palouku,  
kNN pro parc.č. 234/20,  k.ú. Štiřín.

• výsledek poptávkového řízení 
na  opravu chodníků v ulici Jedno-
směrná. Schválila jako vítěznou na-
bídku podanou firmou Pavel Mišoň 
- Level plane, Kostelec u Křížků 191.

• zřízení věcného břemene – služeb-
nosti. Žadatel předloží návrh smlouvy 
o zřízení věcného břemene zřídit věcné 

břemeno – služebnost na zastavěnou 
část pozemku parc.č. 606/13, k.ú. 
Ládví, která se nachází pod trafosta-
nicí společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

• zřízení věcného břemeno – služebnosti 
na zastavěnou část pozemku parc.č. 
624/1, k.ú. Těptín (místní komunikace 
K Větrovu), která se nachází pod trafo-
stanicí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

• žádost pana P. F. o splátkový ka-
lendář za napojení na obecní vo-
dovod a na obecní kanalizaci

Rada obce Kamenice 
• na doporučení komise zruši-

la veřejnou zakázku na „Svoz 
odpadu pro obec Kamenice“

Rada obce Kamenice 
vzala na vědomí:

• vzala na vědomí výsledek veřejné za-
kázky na akci „Oprava dvou propust-
ků – na Karmínovském potoce a  pod 
ulicí Jílovská“ a schválila uzavření 
smlouvy o dílo se společností M Build, 
s.r.o., Na Pakšovce 2202, Písek. 

• vzala na vědomí výsledek kontroly 
výkonu přenesené působnosti prove-
dené u OÚ Kamenice, odboru staveb-
ního dne 8. 6. 2016 – závěr kontroly 
„U  kontrolovaných spisů nebylo zjiš-
těno pochybení stavebního úřadu“.

Rada obce Kamenice 
schválila:

• záměr rekonstrukce obecního bytu 
č. 3 na adrese Truhlářská 855, 251 
68 Kamenice v letních měsících le-
tošního roku – předpokládaná doba 
ukončení rekonstrukce je 30. 9. 2016. 

• záměr dle předložené projektové do-
kumentace pro územní rozhodnutí 
a  ohlášení stavby a zároveň souhlasila 
s realizací akce „Zázemí dětského hři-
ště Kamenice – Struhařov na pozemku 
parc. č. 383 v k.ú. Štiřín“ v roce 2016.

• Smlouvu o uzavření budoucí smlou-
vy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu mezi obcí Kamenice, RWE 
GasNet s.r.o. a investorem P.K. – Lá-
dví, Lazurová – plynárenské zařízení, 
parc.č. 364/28 v k.ú. Ládví včetně pří-
pojky pro parc.č. 364/46, k.ú. Ládví.

• záměr bezúplatného převodu pozemků 
parcelní číslo KN 611/4 (výměra 706 m² 
- zahrada) a KN 613/31 (292 m² – zahra-
da)  v k.ú. Těptín do vlastnictví obce Ka-
menice a doporučuje zastupitelstvu obce 
Kamenice odsouhlasit tento převod.

Rada obce Kamenice 
vzala na vědomí:

• výsledek veřejné zakázky malého roz-
sahu na akci „Zřízení bezpečné dopa-
dové plochy pod herními prvky v MŠ 
Kamenice“ a schválila uzavření smlou-
vy o dílo se společností 4soft, s.r.o., 
se sídlem Krkonošská 625, Tanvald.

• výsledek poptávkového řízení na akci 
„Oprava části chodníku u  Základní školy 
Kamenice“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo se společností HES stavební s.r.o., 
se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4.

Rada obce Kamenice 
•	 navrhla R.K. st. a  R.K. ml. zřízení úplat-

ného věcného břemene na umístění  od-
tokového potrubí na jejich pozemcích 
parc. č. 239 a parc. č. 60, oba v k.ú. Ládví.

•	 zrušila veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „ZŠ Kamenice – dodávka 
a montáž protipožárních dveří a zárubní“.

•	 nevydala souhlas se zřízením vy-
hrazeného parkování pro paní N. T., 
Kamenice na základě podané žádosti. 

•	 nesouhlasila s odpuštěním pří-
spěvku za  připojení na kanaliza-
ci pro pozemek parc. č. 328/72 
v k.ú. Ládví ve vlastnictví R. K

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

Veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce Kamenice 

se uskuteční ve čtvrtek 

8. září 2016 od 19.00 hodin 

v Kulturním domě Kamenice.

Vyplněnou přihlášku 

na slavnostní vítání občánků, 

které je naplánované na listopad, 

zasílejte do 30. 9. 2016 na adresu 

podatelna@obeckamenice.cz  
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Volby do zastupitelstev krajů se konají 

v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Hlasování probíhá v Kulturním domě Kamenice – okrsek č. 1 a okrsek č. 2. 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytiště-
ny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici 
samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou 
číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politic-
kých stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve  všech 
krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka přísluš-
ného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce 
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
(4.  října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo 
ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací 
lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou vo-
lební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
 
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební 
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České re-
publiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud 
se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič 
vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek pro poli-
tickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl 
hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadové-
ho čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič 
dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, 
počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, 
politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však 
nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na po-
suzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, dů-
vodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okr-
sková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Možnost hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stá-
lém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad v místě 
svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský 
průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém sezna-
mu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny. 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého 
seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím 
do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a  v  je-
hož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu jsou 
uvedeny v § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupi-
telstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“). 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
•	 žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným 

podpisem voliče;     
•	 žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným 

elektronickým podpisem voliče
•	 žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 

datové schránky
Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doruče-
na nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj.  do  30.  září  2016.

•	 osobně; o vydání voličského průkazu lze požádat do oka-
mžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. října 2016 
do 16.00 hodin. 

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským prů-
kazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství 
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k vý-
pisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého 
seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázd-
nou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem. 

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrs-
ku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, 
okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu 
zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

Správní odbor OÚ Kamenice
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Tento čin je přestupek proti obecní vyhlášce, jak chcete mít v obci pořádek, když se chováte jako vandalové.
Luboš Žáček, Odbor správy majetku

PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU 
5. 11. a 12. 11. 2016 od 9.00 - 14.00 hodin

Obec Kamenice při-
pravila pro občany 
podzimní mobilní 
svoz bioodpadu z 
údržby zahrad. Kontej-
nery budou přistaveny 
ve dvou termínech na 
stanoviště uvedená 
v tabulce a pověřená 
osoba bude dohlížet na 
ukládání bioodpadu. 

Do kontejnerů je 
zakázáno ukládat ja-
kékoliv jiné odpady 
než biologicky roz-
ložitelné vznikající 
při údržbě zahrad.

Odbor správy majetku

NEUVĚŘITELNÉ !
 KDO TAK ZNEČISTIL SEPARAČNÍ STANOVIŠTĚ STAVEBNÍ SUTÍ 

A BIOODPADEM V OLEŠOVICÍCH U RYBNÍČKU ?

Informace o ter-
mínech je uvede-
na také na www.
obeckamenice.cz .
V průběhu roku je 
možné k uložení bio-
odpadu využít služeb 
kompostárny Želivec 
(po levé straně při 
výjezdu na Mandavu) 
w w w. k o m p o s t a r -
nazelivec.cz, a to za 
ceny velmi příznivé. 
Uložení bioodpadu 
pro domácnosti je 
zpoplatněno jednorá-
zovým manipulačním 
poplatkem 10 Kč za 
osobní automobil
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Pořadí údržby místních komunikací podle částí obce (pořadí jízd mechanizmů)

INFORMACE O ZMĚNÁCH V ZIMNÍ ÚDRŽBĚ KOMUNIKACÍ
Zastupitelstvo obce Kamenice přijalo v listopadu 2015 aktualizovaný plán zimní údržby místních komu-
nikací. Této aktualizaci předcházelo zpracování pasportu komunikací, na základě kterého byly komunika-
ce na území obce zatříděny do kategorií v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v platném znění. Od zimního období 2016/2017 bude zimní údržba prováděna dle následujících pravidel:

I.pořadí: zimní údržba se zahajuje při výšce napadaného sněhu 4 cm, termín provedení úklidu do 8 hodin 
od zahájení

- Táhlá, Toulovská, Tenká, Truhlářská, Třešňová, Trojská, Tyrkysová, Tišická
- Krajní, Kaštanová, K Potoku, K Višňovce, K Zahrádkám
- Okružní, Spojovací, Slavíková, Smaragdová, Sadová, Stříbrná, Safírová, Slepá, Spádová
- Šípková, Vnitřní, Vrbová, Návršní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Na Pěšině, Na Pokraji
- Letní, Listová, Leknínová, Lnářská, Lovecká, Lesní, Ládeves – Haldy, Letohradská, Lísková, Lotosová
- Ringhofferovo nám., Sídliště I
- Sídliště II + výjezd k Partyzánovi, Kruhová, K Větrovu, Kolmá, Krátká, Ke Skále, Korunní, Kalinová
- K Loukám, Na Květnici, Opuková, Ořechová, Osadní
II.pořadí: zimní údržba se zahajuje po dokončení úklidu komunikací v I. pořadí, termín provedení úklidu 

je do 12 hodin od zahájení. 
- Tarasová, Tymiánová, Točitá, Tichá, Templová, Třtinová, Tramínová, Týnská, Višňovka I-V, Topasová, Topo-

lová
- Hluboká, Heřmánková, Hledíková, Habrová, Hadovitá, Hamerská
- Koncová, Křížová, K Lesu, K Dubu, Karmínová, Olivová, Olšová, Odlehlá, Opálová
- Smrková, Slunečná, Spodní, Studená, Slámová, Na Spojce
- Náhorní, Na Palouku, Nachová, Na Stráni
- Šalvějová
- Lazurová, Líbezná, Lomená, Lýková, Lebedová

Pořadí údržby chodníků a autobusových zastávek
I. pořadí:
-Ringhofferova - Sídliště II, aut.zas. Ringhofferovo nám., Osadní, MŠ,  
-Ringhofferova-Olešovice, aut. zast.  Ringhofferova-ZŠ
-Benešovská-Olešovice, chodník, Benešovská-Ládví aut.zast., Benešovská chodník, 
 -Jílovská, aut.zast. Těptín, 
-aut.zas., -Nová Hospoda, Pražská-Nová Hospoda, Jednosměrná-Nová Hospoda 
-aut.zas. Kamenice u Dvora,
- chodník Ringhofferova-Všedobrovice 

II. pořadí:
-aut.zas. Těptín u Hřbitova, aut.zas. Skuheř,- aut.zas. Štiřín, aut.zas. Všedobrovice,
-aut.zas. Ládví-Kuklík, aut.zas.Ládví -Valnovka,.Benešovská- Olešovice, březová alej,
-Pražská-Olešovice, Jednosměrná- Kamenice,
 
Posyp uklizených chodníků probíhá po ukončení odstranění sněhu a v pořadí, v jakém jsou chodníky zařazeny 

do pořadí úklidu. Přednostně jsou posypem ošetřeny kopcovité úseky, následuje ošetření posypem v rovných 
úsecích, a to v pásmu min. 50% šířky chodníku.

Plán zimní údržby uvádí také seznam neudržovaných komunikací. Obec neudržuje komunikace ve vlastnictví jiných osob ( fyzic-
kých nebo právnických) a dále úseky komunikací ve vlastnictví obce Kamenice, které jsou špatně dostupné úklidové technice nebo 
mají malý dopravní význam, zejména úzké uličky v chatařských osadách

Seznam neudržovaných komunikací na území obce Kamenice
Benešovská, Borová, Buková, Březová, Hroznová, Hyacintová, Jednosměrná, Jílovská, K Čističce, Keřová, Klidná, 
Kopretinová, Korálová, Kostelecká, Květová, Lanýžová, Lazarská, Ledecká, Ledová, Lékořicová, Lesáků, Levá, Le-
vandulová, Lichá, Lilková, Liliová, Lipová, Liniová, Listopadová, Lišejníková, Lodecká, Lopuchová, Loretánská, 
Loucká, Lovecká (od Lesní), Luční, Luhová, Lužanská, Lysá, Na Pomezí, Na Skále, Nad Zámkem, Nová, Obecní, 
Ohradní, Ostrovní, Pražská, Ringhofferova, Řepčická, Strmá, Světlá, Šeříková, Tálinská, Tamní, Tavolníková, 
Tejnická, Teplá, Těsná, Tisová, Tmavá, Tolarová, Tomická, Travnatá, Trnková, Trnitá, Třtinová, Tulipánová, Tvr-
dá, Višňovka VI, Višňovka VII, Želivecká  

Plán zimní údržby je dostupný na webových stránkách obce Kamenice. Pro lepší orientaci připravujeme mapový podklad, který 
bude veřejnosti přístupný také na webových stránkách obce www.kamenice.cz během měsíce října. 

Dana Boxanová, Odbor správy majetku
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UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ 

NĚKTEŘÍ SE NESTYDÍ… 

Obec Kamenice téměř neustále řeší případy zaběhnutých psů. 
Stávají se i případy, kdy majitel, ačkoliv ví, že mu pes utekl, 2-3 
dny svého miláčka nehledá. K tomu, aby mohl být proveden 
odchyt psa, je nutné splnit předepsané legislativní předpisy 

a  mít ochotné zaměstnance, kteří chtějí odchyt provést. Obec 
nemůže své zaměstnance k této činnosti nutit a hledá jinou 
formu, jak s nalezenými psy naložit. Jednou z variant je uza-
vření smluvního vztahu s poskytovatelem odchytu a dočasného 
pobytu psů, další je pak umístění psa do útulku. Obě varianty 
jsou spojeny s finančními náklady (výjezd k odchytu, vyšetření 
veterinářem, poplatek za převoz, umístění a krmivo, poplatek 
za úklid kotce), které se mohou vyšplhat ze stokorun na tisíciko-
runy. Tyto náklady budou účtovány vlastníkovi nalezeného psa.
Žádáme všechny majitele psů, aby zabezpečili své za-
hrady a psy vybavili obojkem se štítkem, na němž bude 
uvedeno tel. číslo na majitele. Vyhnete se  tak případným 
komplikacím s vyzvednutím svého psa a Váš pes nebude ci-
tově strádat umístěním v kotci nebo v útulku. Není horší 
pohled na smutné psí oči, když psa zavíráme a opouštíme. 
Všechny obyvatele obce pak žádáme, aby psa, který nemá vidi-
telné známky únavy, není podvyživený nebo agresivní, neod-
chytávali. V případě, že už se tak stane, budete požádání o jeho 
umístění (převezení nebo přivedení) do místa jeho dočasného 
pobytu. Obec nebude zajišťovat převoz psa do doby, než bude 
zajištěna spolupráce s osobou oprávněnou k odchytu. Nalez-
nete–li psa, který se chová agresivně, volejte vždy Polici ČR.

Dana Boxanová, Odbor správy majetku

Děkujeme, že občané Kamenice oceňují snahu zaměstnanců OÚ zlepšit centrum obce 
např. umístěním truhlíků s  květinami. Netušili jsme však, že některým se truhlíky za-
líbily natolik, že si je musí přemístit na své domy či zahrady. Že by někteří zapomně-
li na  změny v listopadu 1989 a drží se zuby nehty starého hesla „co je doma, to se počítá“?
Prosíme alespoň o vrácení truhlíků na podzim, až letničky odkvetou.  

Dana Boxanová, Odbor správy majetku

1000 MIL PRO JEDEN CÍL

UŽITEČNÉ VYUŽITÍ STARÉHO PAPÍRU  
Řešíte například sezónní vytápění chaty, máte dost času, do-
statek papírového odpadu a záleží vám na tom, co vypouštíte 
komínem do ovzduší? Máme pro vás zajímavou informaci.

Na obecním úřadě je k dispozici kontakt na výrobce 
ručního lisu „SUPRA“, určeného pro snadnou a rych-
lou výrobu papírových a pilinopapírových briket k vy-
tápění v kamnech a kotlích na tuhá paliva. Výhřevnost 
briket je podle výrobce srovnatelná s palivovým dřevem.

Lis je ošetřen celoplošným pozinkováním k zabránění škodli-
vým vlivům na jeho konstrukci a prodloužení jeho životnosti.

Lis je dodáván v setu: 20litrová nádoba na rozmíchání pa-
píru ve vodě, v nádobě najdete lis, míchadlo, podrobný po-
stup výroby briket, osvědčení ze Strojírenského zkušebního 
ústavu a protokol o zkoušce nezávadnosti vodného výluhu 
na životní prostředí. Brikety se mohou vyrábět z jakéhokoli 
papíru, který není kontaminován chemickými a provozními 
kapalinami (lze využít i jinak téměř nehořlavé barevné časo-
pisy, plakáty a reklamy). Brikety mají rozměr cca16x8x5 cm
Cena setu je 1 690,-Kč

Bližší informace: 
OÚ Kamenice, oddělení životního prostředí tel: 323 672 227 
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Z důvodu narušeného zdravotního stavu 
a z důvodu zvýšeného rizika pádu byla 
pokácena jedna z nejmohutnějších bříz 
v březové aleji a lípa v blízkosti parkoviště 
před vstupem do sportovního areálu. Dále 
byl z důvodu havarijního stavu pokácen 
dub u silnice na hrázi Křísovského rybníka. 

Přestože letošní rok je bohatší na srážky, 
z minulého roku je v půdě stále deficit 
vody přístupné pro kořeny a je nutné 
u mladých výsadeb provádět opakova-
ně zálivku. V tomto směru obec velmi 
dobře spolupracuje s těptínskými hasiči.

Neznámý zloděj vytrhl tři kusy růží 
na  kruhovém objezdu. Nevíme proč. 
Růže teď pravděpodobně již nezakoření.

V letošním roce byla zahájena údržba vět-
ších travních ploch soukromou firmou. 

Nyní je možno prostřednictvím Tech-
nických služeb udržovat nejméně 
2krát ročně i většinu travních pruhů 
v  ulicích, které jsou v majetku obce. 

Přesto prosíme občany (pokud je to v je-
jich silách) aby v zájmu estetického vzhle-
du obce pravidelně udržovali zeleň před 
svými ploty. A děkujeme velmi těm, kteří 
tak činí. Veřejné prostranství je všech a všem 
by mělo záležet na tom, aby bylo čisté a pěkné.

Šárka Valášková, životní prostředí

V Ringhofferově ulici 
v centru je pláno-
váno v podzimním 
období ošetření dal-
ších 34 dřevin v aleji.

V nadcházejícím zim-
ním období dojde k  re-
vizi vazeb a  k  ošetření 
památných lip na bývalé 
hrázi ve Všedobrovicích.

Z důvodu napadení 
broukem drtníkem pro-
schlo několik nově vysa-
zených dubů v Jílovské 
ulici, na hrázi Štiřínské-
ho rybníka a v Hamerské 
ulici. Uschlé exempláře 
budou v pozdějším 

podzimním období nahrazeny novými.
Ve struhařovské aleji bude také 
nahrazeno několik neprospívají-
cích exemplářů lip (cca 7 kusů).
V Jednosměrné ulici dojde k vý-
sadbě dvou mladých lip srd-
čitých náhradou za pokácené.

STAVBA ŠKOLY POKRAČUJE V PLÁNOVANÉM TEMPU 

V průběhu prázdnin se podle plánu rozběhla rekon-
strukce a dostavba naší základní školy v Kamenici.

Platí, že škola bude pro žáky otevřena v pondělí 
19.  9.  2016. Stavební práce budou mít vliv na provoz škol-
ní jídelny až  do začátku října, ale stravování bude zajištěno 
pro  všechny žáky. Obdobně bude ovlivněn chod tělocvičny 
– tělocvik v září bude převážně na venkovních sportovištích.

Během prázdnin proběhly demolice v druhém podlaží, byla 
zvětšena školní jídelna a upraveny přilehlé prostory. Zároveň 
jsme sejmuli střechu nad jídelnou a vyčistili stropní konstrukce. 
Zde nás čekalo nepříjemné překvapení. Na nosné konstrukci 
z  panelů byla pod izolací skryta místy až čtyřiceticentimet-
rová vrstva železobetonu, jejíž jedinou funkcí bylo vytvoření 
spádu pro odtok dešťové vody. Takovéto konstrukce bývají 
obvykle z polystyrénu – proč naši předchůdci umístili na stře-
chu takovouto nefunkční zátěž, můžeme jen spekulovat. Do 
takto „vylepšené střešní konstrukce stále teklo a tak přibývaly 
vrstvy asfaltové lepenky rovněž nad běžnou míru a  nako-
nec nad touto střechou byla vybudována ještě jedna nová 
střecha z ocelových a dřevěných vazníků pokrytá plechem. 

Odstranění všech vrstev (ruční vybourání a odveze-
ní okolo 400 m³ betonu, lepenky, polystyrénu a dalšího 
odpadu) znamenalo drobné úpravy projektu a zdržení 
harmonogramu řádově o sedmnáct dní, které nyní doháníme.

Ty nejhlučnější a nejprašnější práce byly provedeny v  prů-
běhu prázdnin a nyní bude stavba pokračovat montáží 
nové konstrukce třetího podlaží. Nyní probíhá montáž 
ocelového roštu, který na původní konstrukci budovy rozne-
se váhu třetího nadzemního podlaží včetně nové tělocvičny.

I během pokračující stavby bude pro žáky i učite-
le zachován bezpečný vstup do školy hlavním vchodem.

Stavba omezí na další měsíce pohyb všech osob za ško-
lou u zadních vchodů do školní kuchyně a do tělocvičny.

O dalším postupu výstavby budu informovat i v dalších vydá-
ních Zpravodaje z Kamenice.

Pavel Čermák, starosta 

ZÁSAHY V ZELENI 
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 Přestože by se mohlo zdát, že během prázdni-
nových měsíců se v mateřince nic neděje, opak 
je pravdou. Provoz byl přerušen pouze na dobu 
5ti týdnů z důvodu čerpání dovolených, ale první 
a poslední dva týdny těchto měsíců školku nadále 
navštěvují děti, které naplní kapacitu jedné třídy.

Během srpna byl zhotoven firmou 4Soft nový pryžový povrch pod 
sestavu houpaček na zahradě. Investorem a zadavatelem byl zřizovatel 
- OÚ Kamenice. Díky tomuto se výrazně zlepší bezpečnost dopadové 
plochy a v neposlední řadě i komfortnější využití. Po dešti se tvořily 
ve vzniklých prohlubních kaluže a nebylo možné houpačky používat.

Dále pan Vodešil pokračoval v natírání zahradních staveb, které se již 
chýlí ke konci.

 NOVINKY Z KAMENICKÉ MATEŘINKY 

Děti tak budou mít do nového školního roku příjemné překvapení a pře-
jeme si spoustu společných pěkných zážitků a her na naší krásné školní 
zahradě, kterou se snažíme maximálně využívat k různým činnostem.

Jana Boučková-ředitelka MŠ Kamenice

 HETEROGENNÍ TŘÍDY 
Často slýchám otázku rodičů, proč máme vě-
kově smíšené – tedy heterogenní  třídy? Jestli to 
ty jejich šikulky nebrzdí, jestli máme dost času 
se jim všem věnovat stejně…?  Já osobně jsem 
si vyzkoušela během své praxe práci s  dětmi 
stejné věkové skupiny a jsem zastáncem tříd 
smíšených.  Malým dětem to dává možnost 
přirozeně se učit od starších, rychleji se vyvíjet, 
starší kamarádi jsou pro ně vzor. Učí se od nich 
dodržovat pravidla a hrát si.  Samozřejmostí je 
vzájemná pomoc, velké děti mohou těm malým 
pomoci vyřešit problém, se kterým si oni již 
vědí rady. Těm velkým to pomáhá rozvíjet sebe-
vědomí, neboť oni jsou šikulové, co již vše znají 
a umí a jsou postaveni do nové společenské 
role se zodpovědností. Učitelka nabízí dětem 
během dne spoustu činností. Velké děti už tolik 
pomoci nepotřebují, ale ty malé jsou na blízkost 
dospělého fixované a každá učitelka má jen dvě 
ruce, dvě nohy a jednu hlavu. Pak je skvělé, když 
těch malých lítostivců je ve třídě méně, aby uči-
telka byla schopna zajistit bezpečnost, pohodu 
a program pro všechny děti. Navíc předškolá-
ci, když si svoji práci zvládnou a udělají, jdou 
pomoci malým a tím si to opakují, protože to 

 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V NAŠÍ MŠ 
Prázdninový provoz MŠ byl od 1. 7. do 15. 7. 
2016, v době od 6.45 do 16.45 hodin, děti byly 
spojeny do jedné třídy a to do SLUNÍČEK.  

Prázdniny ve školce probíhaly obdobně 
jako každý jiný den. Počasí nám přálo a tak 
jsme většinu času trávili na zahradě, kde 
nás to samozřejmě baví nejvíce : hráli jsme 
si v domečku, jezdili na koloběžkách, seděli 
pod stromy na židličkách, relaxovali na dece 
na trávníku a nechybělo ani stříkání vodou 
při velmi teplých a slunných dnech. A když 
pršelo, tak nám to vůbec nevadilo, zpíva-
li jsme a hráli různé společenské a  akční 
hry ve třídě. Poté byl provoz školky na pět 
týdnů zastaven a od 22. 8. 2016 opět zahá-
jen. Prázdniny ve školce jsme si užili a  už 
se těšíme na nový školní rok 2016/2017.

Petra Skoumalová, učitelka MŠ Kamenice

dělají podruhé. A máte možnost s předškoláky 
na těžších úkolech pracovat s menší skupinkou, 
zatímco malé děti mají již volnou hru, kterou 
po očku sledujete.  Je to jiný způsob práce, který 
je potřeba se naučit a záleží na organizačních 
schopnostech a temperamentu učitelky, jak si 
to zvládne. Ale z mého pohledu je to klidnější 
a přínosnější pro všechny. Navíc pár nově přija-
tých dětí snadněji zapadne do zažitého režimu 
třídy a již loňských fungujících pravidel, než 
když nastoupí nově všech 25 dětí. Představte 
si třeba 25 maličkých dětí, které mají jít na 
procházku. Neumí se obléci, obout, seřadit, 
neumí ještě chodit spolu za ruku ve dvojici 
a  o zástupu bez mezer nemůže být ani řeč. 
A k tomu jen dvě učitelky, tj. jen čtyři ruce. Ale 

s předškoláky, kteří malým kamarádům s oblé-
káním pomohou a kteří je vedou, je to hračka. 
I volnou hrou se dítě stále učí – do tří let sice 
jen pozoruje a hraje si samo, protože není 
schopno cílené spolupráce a nechápe půj-
čování hraček. Po třetím roce však si už  děti 
hrají vedle sebe a vyhledávají vrstevníky. 
Středňáci – neboli děti po čtvrtém roce se již 
umí domluvit na společné hře, začínají hrát 
na něco, spolupracovat a hru si organizovat. 
No a to je ta výhoda smíšené třídy, kdy vzniká 
podnětné prostředí pro všechny děti a objevují 
se zde všechna stadia hry zároveň. A když je 
nějaké dítě ve svém věku vyzrálejší, zapojí se 
do  činností dětí starších a dozrává rychleji. 
Má více příležitostí k pozorování a nápodobě, 
přirozeně si uvědomuje, že nejsme všichni 
stejní. A když pak slyším v šatně maminku 
či tatínka, jak se ptají: „Tak co jste dneska 
dělali?“ a brouček odpoví: „My jsme si jenom 
hráli.“, nevím, jestli je to pro mne výhra nebo 
prohra… Vlastně asi víc výhra, protože dítko 
je spokojené, že jsme se nic neučili, i když se 
toho naučilo víc, než si dokázalo uvědomit.

Šárka Vávrová, učitelka MŠ Kamenice
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DÍTĚ MUSÍ VYRŮSTAT S POCITEM BEZPEČÍ!

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:

• Dne 27. 6. 2016 využil nepozor-
nosti řidiče dosud neznámý pacha-
tel, který dopoledne, během dvou 
minut co se vzdálil od vozidla, rozbil 
skleněnou výplň pravých předních 
dveří vozidla, jež bylo zaparkováno 
v Opukové ulici, a ze sedadla odcizil 
zde položenou tašku s osobními do-
klady, platebními kartami, mobil-
ním telefonem a finanční hotovostí.

 
• Na přelomu června a července došlo k několi-

ka případům vloupání do kůlen a sklepů v cha-
tové osadě v Ládví. Dosud neznámý pachatel zde 
odcizil jízdní kola, drobné nářadí, potraviny a alkohol.

 
• Na přelomu července a srpna bylo zjištěno vlou-

pání do kůlny a chaty v Těptíně. Zde dosud nezná-

mý pachatel odcizil z kůlny motorovou sekačku 
na trávu a z chaty rádio s rychlovarnou konvicí. 

• Dne 20. 6. 2016 kolem nad ránem bylo při silniční kon-
trole ve Štiříně zjištěno v krvi u řidiče více jak půl pro-
mile alkoholu. Věc byla oznámena správnímu orgánu.

• Ze stejného přestupku je podezřelý i řidič, který byl kontro-
lován taktéž nad ránem dne 4.7. 2016 v Olešovicích. V tomto 
případě bylo prokázáno v krvi necelé půl promile alkoholu.  

Josef Schůt,  vedoucí oddělení

Začíná nový školní rok. Děti budou mnohdy sami. Co můžeme udělat my dospělí a co mohou udělat děti samy pro své bezpečí?

Rodiče a nejbližší

• nikdo by neměl lépe znát své dítě 
než rodiče a prarodiče,

• dejte dítěti příležitost, aby vás dobře 
poznalo, využijte každou možnou 
chvíli být s ním,

• nepromarněte jedinou příležitost, 
kdy vám dítě chce něco sdělit 
(v takovou chvíli vše ostatní musí 
počkat),

• buďte dítěti oporou, snažte se, aby se 
svěřovalo právě vám,

• zdraví a bezpečnost dítěte je to 
nejpřednější,

• samotné dítě doma nechávejte jen 
v případě krajnosti,

• všímejte si chování svých dětí, pát-
rejte po příčině případných změn,

• využijte každé vhodné příležitosti 
a učte dítě rozeznávat, co je mravné 
a co ne,

• organizujte dětem volný čas s jejich 
souhlasem,

• vytvořte v rodině atmosféru důvěry 
a vzájemného respektu,

• objeví-li se v okolí osoba, kterou 
považujete za nebezpečnou, musíte 
o tom dítě šetrně informovat,

• řádně prověřte osobu, které svěřuje-
te dítě na hlídání. 

DĚTI, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ RADY!

• dobře zkontroluj okna a dveře, zda 
jsou zavřené,

• u telefonu měj připravená všechna 
důležitá telefonní čísla (rodiče, poli-
cie, záchranná služba),

• zaměstnej se nějakou bezpečnou 
činností (kreslení, čtení, práce na 
PC, pohodový pořad v TV)

• neposkytuj informace do telefonu, 
když si nejsi naprosto jist, s kým 
mluvíš, ani neříkej, že jsi sám doma,

• otevři dveře pouze osobě důvěrně 
známé

Když je nutné být doma sám:

• klíče od bytu měj uloženy na bez-
pečném místě,

• při odchodu z bytu nebo z domu 
uzamkni řádně dveře,

• pokud je to možné choď společně 
s ostatními spolužáky,

• do školy choď vždy bezpečnou 
cestou, i když je delší,

• vyhýbej se opuštěným a nebezpeč-
ným místům,

• nechoď nikam s cizími osobami, 
• nesedej do auta k lidem, které 

neznáš,
• nevoď si do bytu cizí děti, kamará-

da pouze se souhlasem rodičů,
• do výtahu nevstupuj s osobou, 

která ti je čímkoli podezřelá,
• nikdy nejezdi autostopem,
• nedávej se do řeči s cizími lidmi, 
• nic si neber od neznámých lidí,
• nikdy neříkej cizím dospělým, ale 

ani dětem, kde bydlíš a že jsi doma 
po příchodu ze školy sám,

• máš-li u sebevyšší obnos peněz, 
nikdy se s ním nechlub, i lidé které 
si myslíš že znáš, by mohli peníze 
chtít,

• když se setkáš s agresivní osobou, 
snaž se: dostat se co nejrychleji 
pryč, pokud se nevyhneš kontaktu, 
udržuj si bezpečnou vzdálenost, 
pokud možno se jí nedotýkej a ne-
provokuj ji, v případě nouze použij 
některý z individuálních obranných 
prostředků (sprej, alarm apod.).

zdroj: http://www.policie.cz/default.aspx

Bezpečně na cestě do a ze školy:
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I V MALÉ KNIHOVNĚ MŮŽE BÝT PŘÍJEMNĚ . . .

O prázdninách jsme v knihovně neodpočívali. Dali jsme se do pořádného úklidu 
a přestavby knihovny tak, aby se knihovna provzdušnila, děti mohly mít své od-
dělení, nejen studenti kout se 2 studijními místy a nově usazeným počítačem.
V nově vzniklém prostoru čeká na návštěvníky knihovny pohodlné po-
sezení, kde si mohou odpočinout a relaxovat nad knihou či časopisem. 

Našim hlavním cílem bylo vytvořit v knihovně takové prostředí, které bude dovnitř lá-
kat jak dospělé, ale také děti. Byli bychom rádi, kdyby se naše knihovna stala místem 
setkávání a místem pro různé drobné akce. Zda se nám to podařilo to prověří čas.

Ráda bych poděkovala dobrovolným pomocníkům, bez kterých by se tak velký kus práce 
za 14 dní nedal zvládnout. Pracovníkům KC Kamenice Andree Vodešilové a Honzovi 
Růžovi, kteří ke svým běžným povinnostem odpracovali v knihovně mnoho hodin.
Dále Dagmar Walachové a Vláďovi Kalivodovi, kteří ve svém osobním volnu, po ve-
čerech i o víkendu, pomáhali s úklidem, natíráním i s přerovnáním a řazením knih. 
Za to jim velmi děkuji.           Jana Novodvorská, vedoucí knihovny
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Představte si, jak by mohl 
vypadat příšerný život: 
manžel vás opustil a rodině 
nepřispívá ani penny. Vaše-
ho syna puberťáka šikanují 
a dcera, jež je matematický 
génius, má sice možnost na-
stoupit na prestižní školu 
pro nadané děti, ale vy si to 
zkrátka nemůžete dovolit. 
Už jen nákup školní unifor-
my by znamenal pořádnou 
díru do rozpočtu – a co 
teprve školné… Seznamte 
se, přesně takový je ve zkrat-
ce život Jess Thomasové.
Jednoho dne se však Jess při-
hodí zvláštní věc. V taxíku 
najde svazek bankovek, který 
patří arogantnímu milionáři 

Edu Nichollsovi, u něhož doma Jess uklízí. Žádný balík to sice není, 
pro Eda bezesporu jen pár drobných, nicméně pro Jess by ony pe-
níze znamenaly řešení problému. Jinak zásadová žena se impul-
zivně rozhodne, že si peníze ponechá a využije je pro svou dceru. 
V té chvíli ještě netuší, jak jí jejich majitel následně změní život…

Alayna Withersová doteď 
znala jen jediný typ vztahu, 
a ten obvykle končíval jejím 
pádem do spirály pronásle-
dování a závislosti. Poté, co 
jí Hudson Pierce otevřel své 
srdce, rozhodla se odstranit 
poslední bariéry a odevzdat 
se mu. Cítí, že zničení té-
hle lásky by znamenalo její 
konec. Jenže nejen ona, ale 
i  Hudson má svá tajemství. 
Minulost je vtahuje do sítí 
nedůvěry a Alayna se obra-
cí na jedinou osobu, která 
Hudsona zná nejlépe – na 
Celii, kterou si kdysi měl vzít. 
O Hudsonovi se od ní ale do-
zví víc, než si kdy přála vědět.

Stephanie Adamsová byla 
manželkou úspěšného muže 
a milující matkou jejich dětí. 
I když kdysi toužila po šťast-
nějším životě, naučila se žít 
s tím, co má. Manžel jí byl 
dlouhá léta nevěrný, zatímco 
ona před dětmi pečlivě skrý-
vala jeho chyby. Nečekaná 
smrt jejího muže ji však ná-
hle postaví před nečekanou 
volbu: nastal nyní skutečně 
čas, aby žila i  svůj život? 
Bláznivý výlet do Vegas 
a  náhodné setkání s coun-
tryovou hvězdou Chasem 
Taylorem Stephanie dočis-
ta změní hodnoty a  štěstí 
se náhle zdá na dosah. ...

Wall Street, této doby. 
Strmě stoupající kariéru 
Samathy Koferové ve velké 
právnické firmě rázně utne 
recese. Samantha o vlásek 
unikne propuštění, avšak 
musí nastoupit nucenou 
roční dovolenou a strávit 
ji dobrovolnickou prací 
ve středisku právní pomoci 
kdesi na venkově. Odjíždí 
do Brady ve Virginii, aby 
tam v srdci Appalačských 
hor zažila „skutečnou 
právničinu“: přípravu žalo-
by, účast na přelíčení, kon-
takt se soudcem... Místní 
však její přítomnost nijak 
nevítají, tím spíš, že se jim 
začne plést do jejich problé-

mů – v Brady se už po generace těží uhlí, a po generace se tu řeší 
porušování zákonů, ignorování pravidel, překrucování předpisů. 
Někdy to vyvrcholí soudní pří, jindy oběťmi na životech... pár 
týdnů po příjezdu se Samantha bude muset vypořádat s obojím.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem panem Miroslavem Procházkou. 
Dále děkuji a.s. Strojmetal  za květinový dar a paní MUDr. Haně Karasové za lékařskou 
péči.

Jana Procházková - manželka

VYBRALI JSME Z KNIŽNÍCH NOVINEK: 

OSOBNÍ OZNÁMENÍ
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10. 9. 2016 - Přednáška na téma „Knižní kultura a literatura z doby Karla IV.“

Přednáší Mgr. Jan Pišna, rodák z Kamenice a odborník na historii, který se zaměří na mnoho zajímavého z doby 
Karla IV. i s praktickými ukázkami, např.: Jak vypadaly knihy z Karlovy doby? Co a jak se četlo? Uslyšíte zajímavosti, 
které jste se ve škole nedozvěděli a uvidíte spoustu obrazového materiálu. 
Přednáška pro seniory i ostatní veřejnost.
Restaurace Na Rynku - zadní sál - v 18.00 hod. s možností občerstvení.  Vstupné dobrovolné.

16. 9. 2016 - Prohlídka prostor a provozu kamenického Strojmetalu 

Pro bývalé zaměstnance Strojmetalu. Sraz před hlavní bránou Strojmetalu v 10.45 hod.
Počet přihlášených je již naplněn! 
Projevíte-li zájem, pokusíme se vám prohlídku Strojmetalu nabídnout a zprostředkovat v jiném termínu.

12. 10. 2016 - Jednodenní výlet do Mníšku pod Brdy

Program:   7.45  sraz před KC Kamenice
    8.00  odjezd (vezměte s sebou hole nordic walking)
    9.30 přesun na Státní zámek Mníšek pod Brdy, 2 okruhy/cca 1 hodina, zámecká zahrada,   

    procházkou kolem rybníků nebo posezení u kávičky
    13.00 oběd v restauraci Káji Maříka - výběr ze 3 jídel, nápoj
    14.30 přesun busem do barokního areálu Skalka, prohlídka kostelíku sv. M, Magdalény, bývalého 

kláštera,   kláštera, křížová cesta a poustevna s průvodcem. Posezení u ohníčku s občerstvením.  
    17.30 Odjezd busem do Kamenice
Cena: 300 Kč (v ceně vstupy, průvodci, oběd). 
Přihlášky do 7. 10. 2016.

10. 11. 2016 - Koncert Lenky Filipové v KC Kamenice od 14.30 hodin
Cena vstupenek pro seniory bude upřesněna.

19. 11. 2016 - Přednáška o historii kronikářství v obci Kamenice a okolních obcí

Přednáší Mgr. Jan Pišna. Přednáška o vzniku kronikářství s možností do takových kronik nahlédnout a zalisto-
vat jimi. Dozvíte se, jak se kroniky zakládají a archivují dnes, co obsahují, kdo se o ně stará a jak to bylo dříve. 
Přednáška pro seniory i ostatní veřejnost.
Restaurace Na Rynku - zadní sál - v 17.00 hod. s možností občerstvení. Vstupné dobrovolné.

14. 12. 2016 - Jednodenní zájezd do Německa - adventní Drážďany 

Program:    6.00 odjezd od KC Kamenice, cesta cca 3,5 hod. i s 20 minutovou zastávkou
 10.00 procházka kolem nejvýznamnějších památek historické části Drážďan cca 1-1,5 hod. 
 Tipy na individuální prohlídku historických objektů: 
  Bruhlische Terasse s výhledem na Zlatého jezdce, 
  Theatrerplatz - Semprova opera, Rezidenční zámek/vstup 12€- průvod knížat - nevětší 
  porcelánový obraz na světě, Frauenkirche/zdarma - kostel s vyhlídkovou plošinou  
  nově zrekonstruovaný  po anglo-americkém bombardování, 
  Zwinger/galerie starých mistrů - 10€, 
  Albertinum/galerie nových mistrů a sbírka soch - 10€, aj.  
 12.00 Návštěva trhů: slavný a nejstarší vánoční trh Almark, 
   Prager Strasse/Freimarkt - předvánoční výprodej. 
 18.00  odjezd z Drážďan. Příjezd do Kamenice cca 21.30 hod.

V ceně zájezdu: průvodce a autobus. 
Zájezdu se mohou zúčastnit i ne-senioři. Připojištění na cestu do zahraničí cca 40 Kč/den pro vás můžeme zajistit - nutno nahlá-
sit předem. Cena pro seniory 60+/500,-Kč, ostatní účastníci/600,-Kč.
Přihlášky do 30. 11. 2016.

Zájemci o akce se mohou hlásit na těchto kontaktech: 
Marie Hajdušková,  hajduskovam@seznam.cz, mobil 773 222 369 

Marie Grafnetter,  marie.grafnetter@seznam.cz, mobil 721 865 938

PODZIMNÍ A ZIMNÍ AKCE ROKU 2016 
NEJEN PRO AKTIVNÍ SENIORY
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Zvažujte, jak strávit dovolenou? Chcete 
zkusit něco nového? Poznat spoustu zajíma-
vých lidí? Pak se vydejte přihlásit své auto 
na Městský úřad do Říčan. Dopravní úřad 
zde nabízí svým klientům nevšední zážitek.

Svůj „volný“ den, na který jste si zřejmě 
vzali dovolenou, musíte začít brzy. Možná 
uděláte lépe, když nepůjdete předešlý den 
spát, vezmete stoličku a pár hodin po půl-
noci se posadíte ke dveřím této instituce. 
Pokud bude čtenář naivní jako já, vsta-
ne až v šest ráno a na místo dorazí 
hodinu před spuštěním registrační ma-
šinérie. To je ovšem pozdě. Slízl jsem 
krásné devatenácté místo, ale člověk je klid-
nější, když ví, že ještě dvacet lidí stojí za ním.
Trávíte hezké dopoledne ve frontě a  máte 
pocit, že úřednice, které (bez nadsázky a iro-
nie) jistě tvrdě pracují, mají dovolenou jako 
vy. Ticho přeruší čas od času tón vyvolávající 
některého šťastlivce k přepážce a  pravidel-
ně se opakující fráze kolem stojících lidí. 
„To snad není možný! To je strašný!“atd. 

TAKY JSTE SI UŽILI PRIMA DOVOLENOU?

Jediné, co vás drží při životě, je pocit, že v tom 
nejste sami. Na obrazovce v čekárně jsou sice 
neustále promítána hrající si zvířátka a zřejmě 
předvolební reklamy pod názvem „Řídím Ří-
čany“, ale po pár hodinách, když vidíte ta samá 
videa několikrát, vás tato skutečnost uvrhne 
do  ještě větší beznaděje, nesnášíte zvířata 
a  říkáte si ne „řídím Říčany“ ale „zřídím Ří-
čany“. Jednou za čas se otevřou dveře a z nich 
vyjde s hrdým pohledem majitel nové SPZtky, 
ostatní na něj závistivě hledí a šoupou noha-
ma. Hlavou se vám honí všechny možnosti, 
jak to udělat, aby vám dotyčný tu značku dal. 
Hypnotizujete vývěsní tabuli s pořadím čísel 
a nechápete, jak je možné, že když je na dve-

řích napsáno, že za nimi najdete pět přepážek, 
pracuje zřejmě pouze paní na přepážce č.4. 
Musím uznat, že během „volného“ dopo-
ledne máte jedinečnou možnost srovnat si 
záležitosti svého života. Zároveň přemýš-
líte, jak se někdy v budoucnosti vyhnout 
podobnému martyriu. Budu chodit pěš-
ky? Koupím si kolo? Že bych bral vážně 
dcerčino přání: Tatínku, kup mi koníčka? 
Nene, trpělivost přináší růže. Tlučte a bude 
Vám otevřeno! - Tloukl bych, zejména poté, 
co zjistím, že přepážka č. 4 již neobsluhu-
je. V hlavě se mi honí písnička, jejíž klip se 
točil v Říčanech. Kapela Chinaski v něm 
zpívá: „Každý ráno, když si vzpomenu…“ 
Po této hořké zkušenosti si smutně brou-
kám: „Každé ráno, když si přivstanu…“

Ale povznesme se nad občasné nutné zlo. 
Jak říká moje maminka: Jsou na tom lidi 
hůř, hlavně že jsme zdraví. Klasik by ji zřej-
mě doplnil slovy: Můžeme s tím nesouhlasit, 
ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat. 

Martin Mauer, občan  Kamenice

Neméně důležité však je, že i uvnitř Kamenice, ve všech je-
jích osadách, může oko bedlivého pozorovatele spatřit, že bě-
hem několika let došlo ke  značné změně. Tomu, kdo si nevšiml, 
napovím: veřejná prostranství jsou upravenější, někde už máme 
více zpevněných cest i chodníků, lepší a osvětlené přechody, byly 
vysazeny nové aleje, ubylo černých skládek, vznikly květinové zá-
hony, rozkvetly autobusové zastávky, přibylo odpadkových košů. 
Bylo by zajímavé porovnat starší snímky takových míst s novými... 

Neuvedla jsem všechno? Zapomněla jsem na něco? To není podstat-
né, toto nemá být úplný výčet, ani záměrně nekonkretizuji. Jistě se 
najdou i místa, která zatím čekají na lepší časy. Důležité však je, že se 
při procházce Kamenicí nemusíme stydět za nepořádek a jiné znám-
ky úpadku. Samozřejmě, že to není zadarmo. Výsledek ale stojí za to.
Nepochybně hodně pomohly dotace, ale to, s dovolením, nyní tro-
chu pominu. Domnívám se, že to hlavní je v přístupu lidí, ať již jde 
o zaměstnance obecního úřadu, nebo o obyvatele obce. V tomto 
smyslu prošla Kamenice od „sametové“ revoluce velikou promě-
nou. Směle si troufám porovnávat, žiji zde již dvacet let. Mám pocit, 
že největší zásluhu na tom, že se lidé probrali z jakési letargie a zá-
jmu jen o své, si mohou připsat osadní výbory (OV), které u nás 
od  roku 2010 postupně vznikly. Občané začali být z jejich podnětu 

ochotni věnovat pozornost tomu, co obklopuje jejich domy, pří-
padně zahrady. Tato změna je kolosální. Je to totiž změna v myšlení. 

Tím, že obec jako instituce respektuje osadní výbory a finančně přispí-
vá na jejich činnost v jednotlivých osadách, podporuje tento pozitivní 
posun v přístupu lidí k věcem veřejným. Pokud osadní výbory zůstanou 
demokratickými, otevřenými orgány, připravenými zabývat se problémy 
na území osad a předávat je dál, do „centra“, kde bude i nadále ochota jim na-
slouchat a řešit je, budeme v Kamenici pokračovat ve slibně započaté cestě. 

Práce v osadním výboru, pokud je vykonávána odpovědně, je náročná, 
mnohdy nevděčná a finančně nijak neohodnocená. Odměnou členům 
OV a všem, kteří s nimi spolupracují, je dobrý pocit, když se něco podaří. 
To není málo, ale ani mnoho. Proto vybalancovat míru požadavků na OV 
ze strany OÚ a míru jejich odpovědnosti vůči OÚ není jednoduchá věc. 

Máme za sebou první roky zkušeností a učíme se v praxi. Pravidla 
fungování OV byla nastavena obecní směrnicí, která se již podruhé 
mění. Přeji členům všech osadních výborů, ať se jim daří. Všem bez 
rozdílu, kteří dávají bez nároku na odměnu či výhody svou energii 
do služeb obce, děkuji za to krásno, které zde pomáhají vytvářet.

Michaela Valentová, Štiřín

KAMENICE ZKRÁSNĚLA 
V polovině listopadu se dočkáme vyhodnocení fotografické soutěže na téma Krajinou barona Ringhoffera, kterou 
vyhlásil Ochotnický spolek Tyl. Jistě se sejde mnoho krásných snímků zdejší krajiny s rybníky, lipovými alejemi, 

ohradami s pasoucími se koňmi, vše v různých ročních obdobích, v různém světle, prostě, bude na co se dívat. 
Krajina, která nás obklopuje, je nádherná, místy působí tak čistě a neposkvrněně, že je těžké uvěřit, jaký kousíček 

od Prahy naše obec leží.

KAMENICKÉ OSADY . . MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA. . REDAKČNÍ POŠTA.. . .MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA. . DOŠLO DO REDAKCE . . .

VEŘEJNÉ OKO
OKO VEŘEJNOSTI lituje, 

že nepokračuje dobře nastartovaná tradice cyklistického závodu Van Gillern Cup. Závod byl dobře organizačně zajištěn, 
účast byla každoročně hojná, jen to chce najít schopného nadšence a organizátora, a to je, jak se ukázalo, dneska problém.

Dana Boxanová



SKAUTSKÝ TÁBOR V ATHÉNÁCH
Z každého z nás se stal člen jednoho 
z  rodů s prozatimním statutem otroka. 
Naším úkolem bylo nejen zvelebyt naše 
krásné město, ale i se vypracovat - na ob-
čany či až na aristokraty. K obojímu 
nám pomáhaly mušle – Athénská měna. 
K  jejich získávání jsme měli mnoho 
příležitostí – mezirodová klání, zásluž-
né činy nebo výkon povolání. Mnoho 
z nás se tak stalo za čtrnáct dní lazební-
ky, hoplíty, ovívači i mnohým dalším.
Pak už bylo jen na nás, za co své těž-
ce vydřené mušle utratíme. Postavíme 
v  Athénách novou budovu, abychom 
zvýšili slávu svého rodu? Pořídíme ně-
kterému z členů statut občana, aby mohl 
vykonávat i práce určené pro privilegova-
né? Stálo nás to mnoho přemýšlení a úsilí.
Kromě zacházení s penězi jsme však museli 

Tento rok jsme se příjezdem na tábořiště přenesli do starověkého Řecka – konkrétně do Athén.

používat i další dovednosti. Starověké 
Řecko je totiž plné nejrůznějších kreatur, 
takže o vítaná i nevítaná dobrodružství 
nebyla nouze. Museli jsme plnit úkoly pro 
polobohy (aneb nejen Herakles dokáže 
vyčistit Augiášův chlév), procházet bludi-
šti, sestavovat posádku lodi Argo k výpra-
vě za zlatým rounem či přechytračit draka. 

SKAUTI . . . 

Všichni Athéňané museli zkrát-
ka prokázat, že kalokagathia 
pro ně není jen prázdný pojem.
Ale ve chvíli, kdy naše drobné soupe-
ření vrcholilo, se za branami objevil 
nepřítel mnohem strašnější a hrozivější, 
než kdokoli z nás očekával. Chystalo se 
nás napadnout vojsko mocné Persie. 
Nezbývalo tedy, než mocenské boje 
na chvíli odsunout stranou a spo-
jit naše síly. S vervou jsme se vrhli 
do bitvy a invazi slavně odvrátili.
Proto se můžeme za vítěze považovat 
vlastně všichni. I když o slávě rodů přece 
jen nakonec rozhodl podíl na vylepšování 
infrastruktury našeho slavného města...
Tak co, neláká Vás se k nám příští rok přidat?

Tereza Copy Heřmánková, 
21. skautský oddíl Kamenice

Jako rodič bych ráda vyjádřila velké poděkování mladému ve-
dení našeho kamenického skautského oddílu. Skautským oddí-
lem mi prochází dva synové. Začínali jako malá Vlčata, asi v 7 
letech, nyní už jsou oba „Roveři“(od 15 let) a i ten mladší už 
patřil letos na táboře mezi vedoucí. Za obětavé vedení schůzek 
v průběhu více než 8 let bych ráda poděkovala hlavně Karlovi 
Horynovi, Štěpánu Růžičkovi a Jakubovi Zvoníčkovi. Za další 
aktivity – oddílové výpravy a letní tábory děkuji samozřejmě 
dalším členům a členkám (nebudu raději jmenovat, abych ně-
koho nevynechala).Výše zmínění kluci (dneska mladí muži) 
se začali věnovat malým vlčatům snad už ve svých 16 letech. 
Teď jim tahle bývalá Vlčata dorůstají do generace Roverů, ně-
kteří by postupně mohli převzít „štafetu“.  Ale i když někteří 
třeba odejdou, zážitky ze skauta jim zůstanou na celý život…

Mezi mladšími dětmi je o skaut nyní značný zájem. Zdá se, 
že po letech dochází ke změnám priorit u rodičů – mají zá-
jem, aby jejich děti trávily více času s kamarády venku než s 
počítačem či mobilem v uzavřené místnosti. Někteří rodiče 
už také raději preferují aktivity zaměřené na spolupráci a to-
leranci před soutěžními aktivitami ve sportovních oddílech. 

PODĚKOVÁNÍ
Letos jako každoročně jsme se s manželem zúčastnili slavnost-
ního táborového ohně na tábořišti v Podolí u Vojkova. Dýchla 
na nás pravá letní táborová atmosféra: louka u potoka uprostřed 
zalesněných strání s vlastnoručně postavenými stany  teepee, s 
táborovou kuchyní, umývárkou pod širým nebem včetně kla-
sických latrín, s originálním můstkem přes potok, s vlajkovým 
stožárem… a také slavnostní slib u posvátného ohně, zpívání 
trampských písniček zakončené společnou večerní písní….  

Litovali jsme s mužem, že jsme tohle v mládí nemohli prožít. Ale 
zároveň jsme hrozně moc rádi, že tohle mohly prožít naše děti a že 
jim takhle nenásilně byla vštípena láska k přírodě a k hodnotám 
jako je pravda, tolerance, přátelství, nezištná ochota a pomoc. 

A protože naši kluci strávili své mládí i dětství v partě dobrých lidí a 
kamarádů, doufáme, že jimi budou provázeni dále ve svém životě. 

A to je velký dar. 

Tak ještě jednou – moc děkuju.
Šárka Valášková
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manželům Líznerovým ze Štiřína 
za pravidelné sekání zatravněné 
plochy, která vznikla na břehu 
Štiřínského rybníka v Šalvě-
jové ulici po likvidaci skládky. 
Starají se o vzhled pozemku, 
který není v  jejich majetku, jen 
proto, aby to u nás vypadalo pěkně. 

Díky jejich práci vypadá místo 
upraveně a láká lidi z Kamenice 
i z okolí k zastavení. Otevírá se od-
tud totiž krásný průhled na zámek.

Myslím, že tuto dobrovol-
nou práci oceňuji nejen já, ale 
i  všichni, kteří bydlí v soused-
ství tohoto příjemného místa.

Michaela Valentová, Štiřín

P O D Ě K O V Á N Í

K zajímavé nabídce odpoledních zájmových kroužků pro  děti 
letos přibyla poměrně široká nabídka individuální výuky 
na hudební nástroje, děti se mohou učit hrát na bicí, sa-
xofon, klavír, flétnu a kytaru, případně i sólovému zpěvu. 

V úterý cvičíme dětskou jógu, ve čtvr-
tek malujeme, kreslíme a vyrábíme s 
výtvarnicí a grafičkou Ivetou Pejšovou. 
Už tradičně pokračujeme se čtvrteč-
ním plaváním, nově nabízíme také 
výuku angličtiny pro děti a kroužek 
Briks4kids - stavění z kostek Duplo a Lego. 

Pro předškoláky nejen z naší lesní školky je 
středeční odpoledne v nově postavené škol-
ní budově věnováno předškolní přípravě. 

Školáci prožívají první dny v nové budově.
 
Přejeme jim, především prvňáčkům, ale také jejich uči-
telům, ať se jim společně dobře vede na cestě za poznává-
ním, ať vznikají nová přátelství a prohlubují se ta stávající. 
Zkrátka vše dobré v novém školním roce 2016/2017.

TĚPTÍNSKÁ ŠKOLA ZAHÁJILA PROVOZ V NOVÉ 
MODERNÍ BUDOVĚ. 

Kroužky, další zájmové aktivity a i odpolední dru-
žina denně do 16.45 jsou přístupné pro veřejnost, 
tedy i pro děti, které nejsou žáky těptínské školy! 
Pro bližší informace se podívejte na naše webov-
ky www.skolateptin.info, sledujte náš facebook Zá-
kladní škola Těptín, případně volejte i pište Monice 
Matouškové, která je garantem odpoledních zájmových aktivit. 

Monika Matoušková, koordinátorka odpoledních aktivit 
a Zuzana Hryzbilová, ředitelka školy

Nejen pro své žáky nabízí širokou nabídku zájmových kroužků

KAMENICKÉ OSADY. . . 
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     „do ruky“ KC KAMENICE . . .

Hudba Praha Band - 13. října od 19.30 hodin

Turné „ V pivu je totiž bůh...“
Hudba Praha Band hraje 
největší hity Jasné páky a 
Hudby Praha jako Paralet, 
Ryba Badys, Špinavý záda, 
Pal vocuď, Cizej chlap, 
Holka Tonka, To tak, Ma-
rihuana, Máma táta, Můry, 
Lunapark, Zákon o zachování energie… Máme připraveny i 
nové písně a těšíme se na setkání s vámi. Rokenrolu nazdar!
Vstupné: 250/320 Kč

Balada z hadrů - 18. října od 19.30  hodin

Divadlo pod Petřínem uvede slavnou diva-
delní hru pánů Voskovce a Wericha.
Vstupné: 100 Kč

Ochotnické divadlení
4., 5., 11. a 12. listopadu od 19.30 hodin

Festival ochotnických divadelních spolků 
z  našeho okolí. 12. Listopadu se můžete 
těšit na obnovenou premiéru představení 
„Ženitba“ od N. V. Gogola v podání ochot-
nického spolku Tyl. 

V rámci festivalu proběhne soutěžní výstava amatérské fotografie

Vánoční concertino Lenky Filipové 
10. listopadu od 19.30 hodin
V rámci programu Vánoční Concer-
tino vystoupí česká kytaristka, zpě-
vačka a hudební skladatelka v jedné 
sobě Lenka Filipová se svými hosty.
Vstupné: 350/300 Kč

 KC KAMENICE . . .

Začínáme končit - 8. prosince od 19.30 hodin
Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní hereckou pří-
ležitost pro Barboru Hrzánovou, která ztvární jednu ženskou 
hrdinku, a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen aktrak-
tivní ženu svého věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její 
manžel, který je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době 
příliš rychle stárne. Ale možná je 
za jejich manželským odcizením 
něco docela jiného… Francouz-
ská komedie výstižně vypráví o 
vztazích mezi muži a ženami, o 
plynutí času, strachu ze stárnutí a oš-
klivosti, o (ne)schopnosti být spolu.
stupné: 450/400 Kč

KamenicKé podzimní slavnosti

KAMENE

• ukázka práce kameníka a jeho kamenické dílny •
• výtvarný workshop „barevné kameny“ •

• mobilní interaktivní tRilopaRK,  
výroba odlitku trilobita •

• drátkování kamene a další ukázky •

soutěže během dne na sílu i zručnost! Horolezecká 
stěna pro děti a další program na téma „kameny“!
pivo Kameník, občerstvení na lávových kamenech 

a další speciality.

17:00–22:00 večerní zábava v Kulturním domu  
se skupinou Jane´s Band (vstupné 50 Kč)

www.kckamenice.cz

24. září 2016 
14:00–17:00  

před Kulturním domem

SÍLA

Místní veřejná knihovna  pořádá pravi-
delné čtení pohádek
Každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 10.00 hodin 
v kamenické veřejné knihovně. Určeno pro předškoláky.
Vstupné: zdrama Začínáme 6. října 2016. Každý čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin 

v sále Kulturního domu a v místní knihovně, za příznivého 
počasí i venku.

Náplň kroužku: rozvoj dramatické improvizace, cvičení řeči 
a rozvoj pohybových dovedností, nácvik vedení loutek, práce 
s literárním textem a příprava scénářů, tvorba drobných diva-

delních představení.
Vhodné pro děti od 9 let, které již dobře čtou.

Přihlášky přijímá do omezeného počtu 12 dětí Komunitní cent-
rum při ZŠ Kamenice,

Lektor Šárka Valášková 

Literárně dramatický kroužek Kamínek



INFORMACE Z OBCE INFORMACE Z OBCE KULTURNÍ AKCE

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY 
bude v liché středy 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

 BOHOSLUŽBY . . .

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
se bude konatve čtvrtek 8. září 2016 od 19.00 hodin v Kulturním 
domě Kamenice

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.

Vyplněnou přihlášku na slavnostní vítání občánků, 
plánované na listopad, zasílejte do 30. 9. 2016 

na adresu: podatelna@obeckamenice.cz  

Volby do zastupitelstev krajů se konají 
v pátek 7. 10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin 

a v sobotu 8. 10. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin. 
Hlasování probíhá v KD Kamenice 

okrsek č. 1 a okrsek č. 2. 

Podzimní svoz bioodpadu  
5.11. a 12.11. 2016 od 9.00-14.00 hodin 

 

Obec Kamenice připravila pro občany podzimní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad. Kontejnery 
budou přistaveny ve dvou termínech na stanoviště uvedená v tabulce a pověřená osoba bude dohlížet 
na ukládání bioodpadu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky 
rozložitelné vznikající při údržbě zahrad. 

 

5.11.2016 12.11.2016
Všedobrovice Všedobrovice - u hasičárny

Štiřín Štiřín - Šípková
Struhařov Safírová (nad dětským hřištěm)
Olešovice Okružní (u rybníčka)

Nová Hospoda Na Vyhlídce (u dětského hřiště)
Korunní (u separačního stanoviště)
K Čističce (odbočka k ČOV)

Habrová x Hadovitá (u trafostanice)
Hluboká (u separačního stanoviště)
Táhlá (u separačního stanoviště)
Jílovská (bus směr Jílové)
Lovecká (u bývalého obchodu)
Lýková ( u sepračního stanoviště)
Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)
Kuklík (v zatáčce)

Kamenice

Skuheř

Těptín

Ládví

   

Informace o termínech je uvedena také na www.obeckamenice.cz . 

V průběhu roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kompostárny Želivec (po levé straně při 
výjezdu na Mandavu) www.kompostarnazelivec.cz, a to za ceny velmi příznivé. Uložení bioodpadu pro 
domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem 10 Kč za osobní automobil. 

           Odbor správy majetku 

5. 11. a 12. 11. 2016 od 9.00 - 14.00 hodin

PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU

Eva Garajová a Daniel Wiesner
Datum: 18. 9. 2016   Čas: 17.00

Guarneri trio Prague
Datum: 9. 10. 2016  Čas: 17.00  

Mladé talenty Josefu Sukovi 01
Datum: 13. 11. 2016   Čas: 17.00

FIVE STAR CLARINET QUARTET
Datum: 11. 12. 2016   Čas: 17.00

 ZÁMEK ŠTIŘÍN . . .

PODZIMNÍ STRUČNÝ PROGRAM:

INFORMACE O ZMĚNÁCH 
V ZIMNÍ ÚDRŽBĚ KOMUNIKACÍ

Podrobný aktualizovaný plán zimní údržby 

místních komunikací naleznete uvnitř 

zářijového Zpravodaje z Kamenice na straně 7.

Během prázdnin se podle plánu rozběhla rekon-
strukce a dostavba naší základní školy v Kamenici.
Platí, že škola bude pro žáky otevřena v pondě-
lí 19. 9. 2016. Více informací naleznete uvnitř 
zářijového Zpravodaje z Kamenice na straně 10

STAVBA ŠKOLY POKRAČUJE 
V PLÁNOVANÉM TEMPU

Kozlovo letní kino
sobotní večery s pivovarskými filmy | pivo Velkopopovický Kozel | tematické občerstvení

nádvoří Pivovaru Velké Popovice 
vždy od 20.00 hodin

3. září   Starci na chmelu
10. září  Slavnosti sněženek
24. září  Postřižiny

Vstupné: 100 Kč
V ceně je zahrnuta ochutnávka piva Velkopopovický Kozel  

a poukaz na prohlídku Pivovaru Velké Popovice.

Počet míst je omezen, doporučujeme rezervaci předem:

Pivovar Velké Popovice | Ringhofferova 1  
tel.:  323 683 425 | e-mail: exkurze@kozel.cz  

www.pivovar.kozel.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

	Elektroservis VV s.r.o. přijme do trvalého prac. po-
měru na dobu neurčitou elektrikáře a pomocného 
dělníka. Zdrav. způsobilost, práce ve výškách, ŘP B, 
C výhodou. Elektrikář - vyhláška č. 50 nutná. Ná-
stup ihned. Kontakt: pan Venclík mob. 737 287 450, 

       e-mail: vitezslav-venclik@elektroservis-vv.cz

	Prodám kuchyňský oválný stůl, rozkládací. Možno 
rozložit na délku 2,5 m. Pošlu foto. Tel.: 777 131 152; 
E-mail: lerch@hotmail.cz; Kamenice

	Autobusový dopravce Jiří Sejtko přijme pro středis-
ko Jažlovice řidiče/řidičku skupiny „D“. Provádí-
me svozy zaměstnanců do průmyslových zón, jedno 
a vícedenní zájezdy turistů (z 90% v ČR), hotelové 
a letištní transfery, přepravy na školní a sportovní 
akce atd. Podmínky: nekuřák, zkušenosti v oboru, 
spolehlivost, flexibilita, minimálně základní znalost 
AJ. V případě zájmu pro sjednání schůzky volejte                                                        
na tel.: 602 683 727.

	Sháním podnájem zde v okolí. Jednalo by se o dva 
až tři týdny v měsíci. Jsem tichý, nekuřák, abstinent.              
Tel: 606 719 177

MINIŠKOLIČKA „ U PEJSKA „ 
ŽELIVEC

Nabízíme:
- krátkodobé i dlouhodobé hlídání 

- možnost zájmových činností
- všestanný rozvoj Vašich dětí

-individuální přístup
- nové příjemné prostředí

- dlouholetá praxe
- příznivé ceny

 
 Kontakt: 

 Irena Hercíková
 Hlavní 228 Želivec, 251 68 Kamenice

Tel.: 602 238 977

www.miniskolickaupejska.cz
E-mail: miniskolicka@centrum.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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Pohřební služba
Petra Bartáková

Budějovická 1116
Jesenice u Prahy

OTEVŘENO:
PO – Pá  9:00 – 16:00

Tel:702 285 384 NON STOP
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Pohřební služba
Petra Bartáková

Budějovická 1116
Jesenice u Prahy

OTEVŘENO:
PO – Pá  9:00 – 16:00

Tel:702 285 384 NON STOP 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
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