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JAK SE STAVÍ SEN (KLUBOVNA)?JAK SE STAVÍ SEN (KLUBOVNA)?

Když jsme před několika měsíci začali plánovat 
kampaň na podporu výstavby skautské klubov-
ny, vstupovali jsme do neznámé vody. Nevěděli 
jsme, zda se nám podaří oslovit dostatečný po-
čet lidí, zda je budeme umět nakazit nadšením 
pro věc a vysvětlit, proč je pro nás nová klubov-
na tak důležitá. Nevěděli jsme, zdali nám vů-
bec někdo z vlastní kapsy přispěje. Proto jsme 
k  přípravě kampaně přistoupili zodpovědně 
a důsledně, společně plánovali, rozdělovali si 
úkoly podle toho, kdo co umí, vyráběli podkla-
dy. Vlastně jsme dělali to, co děláme při vedení 
skautského oddílu běžně, jen tentokrát pro 
mnohem větší publikum a s mnohonásobně 
větší nejistotou číhající někde v pozadí. 
Kampaň „Nenechte skauty zmrznout“ 
na serveru Hithit jsme spustili na státní svátek 
28. 10. a s napětím vyhlíželi první „zahřívače“. 
Naše překvapení, když se během několika prv-
ních dnů na účtu kampaně nastřádalo několik 
desítek tisíc korun, vystřídalo nadšení, které 
stoupalo s každým dalším dnem a vrcholu 
dosáhlo desátého dne – bylo vybráno 100% 
z 330 000 Kč. Symbolicky byla poslední částka 
do sta procent od dětí ze ZŠ Kamenice, které 

mezi sebou udělali na naši klubovnu sbír-
ku. Přiznávám, že takový průběh si nikdo 
z nás nedokázal ani představit. Náš sen 
o skautské klubovně se nám začal zhmot-
ňovat doslova před očima. 
Ve sbírce ale pokračujeme i nadále. Proč? 
Protože náš cíl byl naplněn jen z části 
(i když z té velmi podstatné). Po vybrání 
částky 330 000 Kč jsme schopni zrealizo-
vat centrální část klubovny, dřevostavbu, 
ve které bude probíhat vlastní program. 
K  úplnému dokončení stavby, 
tedy k realizaci druhé fáze - 
zakoupení lodních kontejnerů 
a  jejich zařízení, nám ještě 
schází zhruba 160 000 Kč. Tyto 
peníze jsme měli v plánu pokrýt 
předem domluvenou bezúroč-
nou půjčkou od Junáka (ve výši 
100  000 Kč), kterou bychom 
posléze několik let spláceli, 
a zbylých 60 000 Kč bychom ješ-
tě museli získat vlastními silami. 
Proto pokud byste rádi přispěli 
i nad 100% částky, má to smysl! 

Kampaň na serveru hithit.cz/NenechteSkauty-
Zmrznout probíhá do 11. 12. 2016, přispět ale 
můžete i na původní transparentní účet veřej-
né sbírky č. ú. 2400569975 / 2010. 
Více informací o  projektu klubovny najdete 
na www.skautskaklubovna.cz. 
Moc děkujeme všem více jak 200 zahřívačům, 
kteří nám pomáhají stavět náš sen. 

Za skauty z Kamenice
Pavel Mejšner

DESKOVKY DESKOVKY

DRAKIÁDA
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Čeká nás poslední měsíc 
v roce a s ním každoroční 
rozjímání nad plynoucím 
časem.  Nepatřím mezi ty, 
kteří se na vánoční svátky 
těší už od konce prázd-
nin, ale na druhou stranu 
mám prosinec rád.

Přináší opravdové zklidnění po měsících vel-
kých i menších změn, měsících, kdy jsme byli 
sevřeni mnoha povinnostmi anebo i tlakem, 
který vytváříme sami na sebe.  Vím, že někteří 
z  nás budou v pracovním napětí až do po-
sledního dne před vánocemi, nechceme vzdát 
závod s časem a pokoušíme se stihnout vše, 
o čem si myslíme, že nesnese odkladu. Prosi-
nec přináší čas k zamyšlení, ať už si to připouš-
tíme anebo se tomu záměrně vyhýbáme.  
Když se rozhlédnu okolo sebe, tak bych chtěl 
poděkovat všem vám, kteří jste i letos pomoh-
li posunout náš život v Kamenici k lepšímu. 
Děkuji, že přispíváte skautům na novou klu-
bovnu, děkuji, že pomáháte svým osadám, 
ať  už  přes osadní výbory nebo sami, děkuji, 
že i prostřednictvím fi rem, kde pracujete, pod-
porujete Kamenici, děkuji, že se zajímáte o ži-
vot za svým plotem a nejste lhostejní k okolí. 
Zvláštní poděkování bych chtěl věnovat všem 
kolegům, kteří pracují na obecním úřadě. Je-
jich práce není příliš vděčná a často nemůže 
být vidět, přesto ji považuji za velmi důležitou 
a vážím si jí. Letos proběhly na úřadě další 
změny, které mají jediný cíl, ještě lépe se starat 
o Kamenici a její obyvatele. Novinky na sebe 
nenechají dlouho čekat. Za všechny uvedu jen, 
že od ledna můžete záležitosti matriky vyřizo-
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vat přímo v Kamenici nebo že nyní testujeme 
nový platební terminál a od ledna budeme 
připraveni přijímat všechny druhy vašich ban-
kovních karet. Komplikace se stavební fi rmou, 
která nám dělala zateplení obecního úřadu, 
ještě neskončily, ale přesto věřím, že  se nám 
na jaře podaří konečně otevřít novou podatel-
nu na rohu budovy. 
Novinkou také je, že od ledna bude vést obec-
ní úřad nový tajemník a tak využívám této pří-
ležitosti, abych veřejně poděkoval Mgr.  Janě 
Havlíčkové za velký kus dobře odvedené prá-
ce. Za dlouhé roky jejího vedení úřadu, Kame-
nice vždy prošla, bez výtek, všemi kontrolami 
a  podařilo se jí vybudovat ze zaměstnanců 
silný tým. Tím se s ní ale neloučíme, bude se 
dále věnovat obecní matrice, a tak jsem si jist, 
že  tato naše nová agenda bude v  nejlepších 
rukách.
Vánoce jsou svátky, kdy by nemělo nic odvá-
dět pozornost od rodiny.  V dnešní době, kdy 
štěpení společnosti vidíme ve všech mediích, 
považuji příklon k našim tradičním hodnotám 
za velkou jistotu v rozbouřeném světě. Věnuj-
me hodně času svým blízkým a udržme si naše 
hodnoty. Hýčkejme své partnery, rodiče, děti, 
přátele a kamarády. Právě od nich můžeme 
i příští rok čerpat sílu, pochopení a podporu 
pro naše smělá přání a cíle.
Za všechny zastupitele, zaměstnance obecního 
úřadu a všechny spolupracovníky vám přeji 
krásné a klidné svátky a velmi šťastný a radost-
ný vstup do dalšího roku. 

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Vážení čtenáři,
srdečně vás zdravím v  před-
vánočním čase.
Je to období sladko-hořké 
chuti těšení se na Vánoce 
a uvědomování si, že se opět 
blíží konec dalšího roku.
Někdy nám, hospodyňkám 

připadne, že Vánoce jsou svátky úklidu, pečení 
cukroví, shánění dárků a stromečku... Nenechme 
se „zatáhnout“ do vánočního stresu. Není to 
potřeba. Vždyť úklid děláme průběžně celý rok, 
není zapotřebí pokračovat ve stanoveném vzorci 
chování z dob dávno minulých. Cukroví se může 
napéct pouze symbolicky, jen pro potěšení.
Dárky můžeme nachystat Ježíškovi tak, aby 
přinesly radost jak obdarovaným, tak také da-
rujícím. Pak děti uvidí, že je krásné nejen dárky 
dostávat, ale také dávat.
Při strojení stromečku bude krásné, když se sejde 
celá rodina a společně stráví milý, tvořivý večer. 
Všichni pak budou mít mnohem lepší pocit, než 
když se stromeček strojí narychlo, ve stresu  jen 
jako „nutnost“, která patří k svátkům. 
Mějme proto na mysli, že Vánoce by měly být 
především svátky, které rodinu spojují a přináší 
nám čas na přátele blízké i vzdálené.
Měly by to být svátky krásných chvil, které může-
me zažít u všech činností s nimi spojenými. 
Meditujme o životě, o rodině, radujme se z dětí, 
užívejme si pohodu Vánoc a krásný pocit, že nic 
z „vánočních povinností“ nemusíme.
Krásné svátky vánoční v kruhu rodinném, plné 
klidné a soudržné atmosféry.
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KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 11. 10. 2016
Rada obce vzala na vědomí:
• výsledek dílčí kontroly hospodaření v roce 2016. 
• schválení dotace z OPŽP 2014 – 2020; vyhlásilo MŽP 34. Výzva 

na projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu vybudování 
varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec 
Kamenice“. 

• výsledek poptávkového řízení na nákup sypače na vůz IVECO 
pro zajištění zimního posypu komunikací a souhlasila s pořízením 
sypače od společnosti SIMED s.r.o.,  za nabídkovou cenu 171.700,-Kč 
bez DPH.

Rada obce pověřila:
•  starostu úpravou projektu školy s cílem zrušit okna mezi chodbou 

a novou tělocvičnou. 
•  starostu zajištěním doplňujícího technického dozoru pro investiční 

akci „Rozšíření kapacity ZŠ Kamenice“ s fi rmou UNIVES, s.r.o. 
•  ekonomku obce Ing. Marcelu Michalikovou zajištěním fi nančních 

kontrol zřizovaných příspěvkových organizací.

Přijatá usnesení:
1. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene mezi Obcí Kamenice (budoucí povinný) a spo-
lečností GasNet, s.r.o.; Ústí nad Labem (budoucí oprávněný) – pře-
ložka Kamenice, plynovod č. st. 8800053304 včetně jeho součástí; 
„plynárenské zařízení“. Budoucí povinný je výlučným vlastníkem 
pozemku KN parc..č. 642/10 a 642/122 v k.ú. Těptín – „budoucí 
služebný pozemek“. 

2. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o zajištění přeložky plyná-
renského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi spo-
lečností GasNet, s.r.o.; Ústí nad Labem, zastoupenou na základě 
plné moci společností GridServices, s.r.o. – Brno (jako vlastník 
plynárenského zařízení) a Obcí Kamenice (jako osoba vyvolávající 

přeložku plynárenského zařízení) – předmětem smlouvy je úprava 
práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského 
zařízení či jeho části STL plynovod PE dn 63 ID230662+přepojení 
STL přípojky VPE dn 32ID 423225 v obci Kamenice k.ú. Těptín 
z důvodu „Stavebních úprav a nástavby ZŠ Kamenice“

3. Rada souhlasila s cenovou kalkulací č. 137/2016 předloženou J. Ží-
žalou – GAS Blaník, Louňovice pod Blaníkem 199, IČO: 12222119; 
na stavbu – montáž přeložení STL plynovodu a 1 ks přípojky plynu 
pro objekt ZŠ Kamenice za cenu 156.380 Kč + DPH. 

4. Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 103/16 uzavře-
né s fi rmou BES s.r.o., IČ 43792553 na akci „Oprava 2 propustků 
na katastru obce Kamenice“, kterým se aktualizuje termín reali-
zace a současně forma realizační jistoty z fi nanční částky složené 
na účet na bankovní garanci. 

5. Rada schválila nákup čtyřkolky Journeyman Gladiator x450 EFi se 
zimní výbavou v hodnotě 195.193,- Kč včetně DPH pro oddělení 
technických služeb.

6. Rada schválila žádost J. P., Kamenice o prodloužení nájemní 
smlouvy v obecním domě Truhlářská 855 na byt č. 9 do 30. 6. 2017.

7. Rada schválila uzavření smlouvy o dílo se společností BES s.r.o., 
IČ  43792553 na akci „Oprava komunikace Lesní v linii stávající 
trasy komunikace“ za cenu 6.541.685,67 Kč bez DPH.

8. Rada schválila jako vítěznou nabídku na „Opravu historického 
propustku pod hrází Štiřínského rybníka“ nabídku S. Dvořáka, Ro-
hov 4, Sedlec - Prčice, IČO: 62472763 za cenu 324.993 Kč + DPH. 

9. Rada schválila opravu dešťové kanalizace v ulici Odlehlé z důvodu 
havarijního stavu. V roce 2017 bude zahrnut do rozpočtu obce 
pasport dešťové kanalizace v této lokalitě. 

10. Rada stanovila komisi pro výběrové řízení na tajemníka OÚ Ka-
menice.

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 25. 10. 2016

Přijatá usnesení:
1. Rada obce vzala na vědomí odstoupení fi rmy BES, s.r.o. od rea-

lizace akce „Oprava dvou propustků – na Karmínovském potoce 
a pod ulicí Jílovská“ z kapacitních důvodů. Souhlasila s podpisem 
dohody o ukončení smlouvy a schválila uveřejnění další veřejné 
zakázky. 

2. Rada obce schválila uzavření smlouvy na sdružené dodávky elek-
třiny na roky 2017 a 2018 se společností Centropol Energy a.s.

3. Rada obce schválila uzavření smlouvy na sdružené dodávky ply-
nu na roky 2017 a 2018 se společností Pražská plynárenská, a.s., 
IČ 60193492.

4. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě  mezi Obcí Kamenice a paní V. L., Louňovice na umís-
tění, provozování a údržbu, rekonstrukci a modernizaci veřejného 
osvětlení na pozemku KN 540/64 v k.ú. Ládví. 

5. Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 94/16 
uzavřenou se společností DEW COMPANY.
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Zápisy byly pořízeny s ohledem na zákon 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění Andreou Burešovou

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE DNE 25. 10. 2016 

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 2. 11. 2016
Rada obce vzala na vědomí:
1. NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-

ných službách a správě, ve znění NV č. 316/2016 Sb. s účinností 
od 1. 11. 2016 – navýšení platového tarifu o 4%.

2. rozhodnutí KÚSK o určení OÚ Kamenice k výkonu přenese-
né působnosti na úseku projednávání přestupků za obec Sulice 
s účinností od 1. 1. 2017.  Na OÚ Kamenice bude převedeno 20% 
ze základního příspěvku na výkon státní správy přiděleného obci 
Sulice. Bude nutné dále řešit, jelikož obec Kamenice má uzavřenou 
veřejnoprávní smlouvu s městem Říčany.

3. informaci starosty o nabídkách Dr. Ing. Radovana Šorma (AQUA-
-CONTACT Praha, v.o.s.)  na zpracování studie proveditelnosti 
„Intenzifi kace ČOV Kamenice pro výhledové zatěžovací paramet-
ry“ za cca 100 tisíc Kč a „ČOV Kamenice - vyhodnocení aktuálních 
zatěžovacích a technologických parametrů a návrh úprav existující 
technologické linky pro dosažení optimálního složení odtoku“ 
za cenu cca 78 tisíc Kč.

4. informaci místostarosty A. Jedličky o nutnosti rychlého odstra-
nění sušárny hadic ve Všedobrovicích na základě statistického 
posudku.

Rada obce pověřila starostu:
• jednáním se starostou obce Kostelec u Křížků ohledně řešení 

územní anomálie – budova s č.p. 196 (stavba technického vybavení 
ČOV Kostelce u Křížků) na pozemku parc. č. st. 1311 v k.ú. Těptín.

Přijatá usnesení:
1. Rada obce schválila objednávku na dodávku a montáž svodidel 

v ulici Lesní v celkové délce 130  m  od společnosti  DEV Company,  
jde o součást opěrné stěny komunikace Ládví – Ládeves.

2. Rada obce schválila výjimku ze směrnice č. 2/2015 o zadávání 
veřejných zakázek na veřejnou zakázku „OÚ Kamenice – recepce 
interiér“. 

3. Rada obce schválila podání žádosti o dotaci z MŠMT z programu 
133510 Podpora materiálně technické základny sportu na „Beach 
volejbalové hřiště“ v obci Kamenice

Zastupitelstvo obce schválilo:

• starostu obce jako zástupce na zasedá-
ní valné hromady svazku obcí ,,Praž-
ský jihovýchodní region“, se sídlem 
Budějovická 303, Jesenice u Prahy 
pro účely volby orgánů tohoto svaz-
ku a  pověřilo starostu rozhodnutím 
o zrušení tohoto svazku obcí.

• starostu obce jako zástupce na zasedá-
ní valné hromady svazku obcí „Svazek 
obcí pro dopravu v pražském jižním 
regionu“, Budějovická 303,  Jesenice 
u Prahy pro účely volby orgánů tohoto 
svazku a  pověřilo starostu rozhodnu-
tím o zrušení tohoto svazku obcí.

• schválilo rozpočtové opatření 
č.  4/2016 v souladu s § 16 zákona 
č.  250/2000Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů v platném 
znění.

• souhlasilo s tím, aby strany Memo-
randa - Obec Kamenice a Strojmetal 
Aluminium Forging, s. r. o. v souladu 
s čl. IV. ukončily platnost tohoto do-
kumentu ke dni 26. 10. 2016 za  úče-
lem uzavření nového prohlášení 
po  připomínkování a odsouhlasení 
jeho obsahu všemi zastupiteli.

• pověřilo kromě starosty a místosta-
rostů, členy zastupitelstva: Ing. Tomá-
še Mojžíška, Ing. Nikolu Krejčovou, 
PhD.; a Mgr. Pavla Mejšnera prová-
děním sňatečních obřadů podle § 658 
odst. 1 OZ do konce volebního obdo-
bí v souladu se zákonem č. 301/2000 
Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a  o  změně některých souvisejících 
zákonů.

• schválilo záměr na koupi pozemků  
parc. č. 609/4, parc.č. 613/37a  parc.č. 
613/38, vše v kat. území Těptín, obec 
Kamenice, které tvoří příjezdovou ko-
munikaci k ČOV Kamenice, z majetku 
Lesů ČR, s.p., se sídlem Přemyslova 
1106/19, Hradec Králové do majetku 
obce Kamenice.

• schválilo záměr na koupi pozemků parc. 
č. 854/4, parc.č. 98/8,, vše v kat. území 
Těptín, obec Kamenice, které jsou 
součástí areálu bytového domu čp. 855 
v Těptíně , z majetku Lesů ČR, s.p., se 
sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec 
Králové do majetku obce Kamenice.

• schválilo záměr na koupi pozemků  
parc.č. . 828/3, parc.č. 792/2 vše v kat. 
území Těptín, obec Kamenice, kte-
ré tvoří alej k Ringhoff erově hrobce 
a  příjezdovou komunikaci ke hřbito-
vu, z majetku Lesů ČR, s.p., se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 
do majetku obce Kamenice.

• schválilo záměr na koupi pozemků  
parc.č. 190/94 a parc.č. 190/92, vše 
v kat. území Těptín, obec Kamenice, 
které tvoří ulici Těsnou, z majetku Lesů 
ČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 
Hradec Králové do majetku obce 
Kamenice.

• schválilo záměr na koupi pozemků  
parc.č. 718/1 a parc.č. 718/5, vše v kat. 
území  Ládví, obec Kamenice, které tvo-
ří ulici Luční, z majetku Lesů ČR, s.p.,  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec 
Králové do majetku obce Kamenice

• schválilo záměr na koupi pozemků  
parc.č. 23/5 v kat. území Ládví, obec 
Kamenice, který tvoří svah u ulice 
Tulipánová z majetku Lesů ČR, s.p., se 

sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec 
Králové do majetku obce Kamenice.

• schválilo uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí darovací mezi P.V., Kamenice, 
L.M., Praha, R.M., Praha, Z.V., Velké 
Popovice, M.V., Velké Popovice, T.J., 
Želivec, L.P., Vyklantice a obcí Kameni-
ce na darování komunikace, pozemků 
pod komunikací parc.č. 461/5 a 461/19, 
k.ú. Štiřín včetně vodovodu a veřejného 
osvětlení uložené v pozemcích 461/5, 
461/19 a 620/1 vše k.ú. Štiřín.

Zastupitelstvo neschválilo:

• vyvěšení záměru na prodej lesního po-
zemku parc.č. 355/1 v kat. území Ládví, 
obec Kamenice předem určenému zá-
jemci – Lesy ČR, s.p.

• vyvěšení záměru na prodej lesního po-
zemku parc.č. 143 v kat. území Ládví, 
obec Kamenice předem určenému zá-
jemci – Lesy ČR, s.p.

• vyvěšení záměru na prodej lesního po-
zemku parc.č. 143 v kat. území Ládví, 
obec Kamenice předem určenému zá-
jemci – Lesy ČR, s.p.

• vyvěšení záměru na prodej lesního 
pozemku parc.č. 847/2 v kat. území 
Těptín, obec Kamenice předem určené-
mu zájemci – Lesy ČR, s.p.

• vyvěšení záměru na prodej lesního po-
zemku parc.č. 649/3 v kat. území Štiřín, 
obec Kamenice předem určenému zá-
jemci – Lesy ČR, s.p.

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

Andrea Burešová
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Poplatky za komunální odpad zůstávají v roce 2017 ve stejné výši jako v minulých letech.
Známka na popelnice pro rok 2016 platí do konce ledna 2017.

Prodej známek na rok 2017 bude zahájen ve středu 4. ledna 2016.

OBJEM POPLATEK

110 l

240 l

 1x 14 dní 110 l

1x14 dní 240 l

1 100 l

k individuální rekreaci jednorázových známek

Jednorázový svoz 110 l

Jednorázový svoz 240 l

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2017

NÁZEV POPLATKU POPLATKU
VARIABILNÍ 

SYMBOL
Pes u rodinného domu 0420575329/0800 1341

2. pes u rodinného domu 0420575329/0800 1341

0420575329/0800 1341

0420575329/0800 1341

0420575329/0800 1341

0420575329/0800 1341

NÍ 
L

POPLATEK ZA PSA 2017
Poplatky za psy zůstávají v roce 2017 ve stejné výši jako v roce 2016.

Splatnost poplatku je ke dni 31. března 2017

ZKVALITNĚNÍ A URYCHLENÍ SLUŽEB PRO OBČANY – PLATEBNÍ 
TERMINÁL NA OBECNÍM ÚŘADU V KAMENICI

Na Obecním úřadu Kamenice jde již platit platebními 
kartami.  Platební terminál můžete využít především 
pro platby místních a správních poplatků. Pokud prove-
dete např. platbu za známku na popelnici, ihned obdržíte 

požadovanou známku. Pokud si něco zařizujete na staveb-
ním odboru a je potřeba uhradit správní poplatek, můžete 
nechat provedenou platbu ihned zanést do spisu.
Věříme, že nabízenou službu využijete k vaší spokojenosti

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
bude pokračovat i v novém kalendářním roce 2017 každou lichou středu  

od 14.00 hodin do 16.00 hodin.
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Uchazeči o obecní příspěvek na podporu své činnosti a na akce zařazované do ročního plánu akcí 
mohou podat své žádosti do 15. ledna 2017. 

Žádosti vyplněné v souladu s platnou směrnicí na formulářích A nebo B můžete zaslat emailem na adresu podatel-
na@obeckamenice.cz, případně předat osobně na OÚ Kamenice. Formuláře/žádosti jsou ke stažení na stránkách 
obce: http://www.obeckamenice.cz/urad/vybory-a-komise/pro-sport-a-kulturu/ / Po tomto termínu budou žádosti 
projednány Komisí pro sport a kulturu.    Eva Kršňáková, předsedkyně Komise pro sport a kulturu

VÝZVA PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK NA PODPORU 
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI NA ROK 2017

V průběhu léta došlo k další fázi rozsáhlého ošetření aleje v Ringhoff e-
rově ulici v centru. Po loňském suchém létě je vitalita stromu poněkud 
zhoršená, s napětím budeme očekávat, jak stromy v dalším roce zarea-
gují na řezy. V této aleji dojde v průběhu zimy k pokácení několika stro-
mů, které jsou zásadně zdravotně narušené, a není možné je ošetřením 
dále udržovat.
V létě bylo ošetřeno 44 lip v aleji Ke hrobce, dvě lípy bylo nutné zredu-
kovat na torzo z důvodu bezpečnosti. Alej je nyní v dobrém stavu.
V aleji v Jednosměrné ulici bylo nutno pokácet dvě lípy napadené dře-
vokaznou houbou, náhradou zde byly vysazeny dvě nové. Jinak všechny 
lípy v aleji velmi dobře zareagovaly na ošetření z r. 2015, alej je celkově 
v dobrém stavu.
Ve Struhařovské aleji bylo po kontrole mladých výsadeb několik neper-
spektivních jedinců nahrazeno sedmi novými. Mladé stromky zde bo-
jují o své místo na slunci mezi velkými stromy a v malém prostoru mezi 
plotem a silnici, většinou ještě protkaném sítěmi. Velké stromy jsou 
pro  letošní zimu zabezpečené, v příštím roce dojde k dalším ořezům 
některých problematických jedinců.
Na hrázi Štiřínského rybníka, v aleji v Jílovské ulici a v Hamerské ulici 
muselo být vyměněno celkem 12 kusů mladých dubů. Dalších 5 dubů 
ještě čeká na výměnu. Došlo zde k zaschnutí stromků pravděpodobně 
působením dřevokazného hmyzu. Na jaře budou u výsadeb provedena 
preventivní opatření proti hmyzím škůdcům.
Ve Všedobrovicích pod zastávkou byly vysazeny dvě lípy srdčité jako 
náhrada za dříve pokácené havarijní dřeviny.

Mezi Všedobrovicemi a Štiřínem byla dosázena památná lipová alej 
šesti kusy mladých lip. Protože nám přišlo zajímavé využít zajímavé 
nabídky Dendrologické zahrady v Průhonicích a vysadit ryze české lípy 
(ne lípy, které se ve velkém dodávají do zahradnictví většinou ze zahra-
ničních velkoškolek). Byly vybrány mladé lipky, které byly vypěstová-
ny v  dlouholetém programu udržování genové matečnice vybraných 
památných stromů. Jedná se o potomky památných lip – Semtínské 
a Sudslavické. Původní třísetletá Semtínská lípa rostla v Českém ráji, 
nyní již neexistuje, neznámý 
vandal totiž podpálil i zbylé 
torzo. Sudslavická (nebo-li 
Husova) lípa z  Vimperska 
je stará 600 let a je to jedna 
ze tří nejmohutnějších lip 
v České republice.  
Ještě pro zajímavost - na krat-
ší hráz Štiřínského rybníka 
byli dosazeni 3 potomci pa-
mátné lípy z obce Kameničky 
u Trhové Kamenice (stáří 450 
let).
Na Ringhoff erově náměstí 
před Billou byl rozšířen trvalkový záhon a založen záhon s různými 
druhy keřů. Podobný záhon byl založen před „Medůzou“ u vchodu 
do nové lékařské ordinace. 

Šárka Valášková, oddělení životního prostředí OÚ Kamenice

CO JE NOVÉHO V KAMENICKÉ ZELENI

LISTOPADOVÝ SVOZ BIOODPADU
5. a 12. listopadu byl v Kamenici organizován svoz biodpadu.

Kontejnery byly hlídány skauty, takže se mezi rostlinný odpad nedostalo nic nepatřičného 
a vše bylo možno odevzdat na kompostárně.

Na některých místech nebyly kontejnery zcela zaplněny, na jiných muselo naopak dojít k výměně.
Ohledně umístění kontejnerů uvítáme podněty občanů.

Šárka Valášková, oddělení životního prostředí OÚ Kamenice

Pro rok 2016 je za Kamenici nominována: 
alej k Mlýnskému rybníku.alej k Mlýnskému rybníku.  

 Přidejte se k hlasování a dejte svůj hlas  této krásné a zajímavé 
aleji na stránkách: https://www.alejroku.cz/

HLASUJTE V ANKETĚ ALEJ ROKU!HLASUJTE V ANKETĚ ALEJ ROKU!  



8 MATEŘSKÉ ŠKOLKY V KAMENICI. . . 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ A VYCHÁZKY
Říká se, že podzim je 
smutný a melancholický 
vzhledem k brzké tmě, 

častým dešťům, mrholení, mlhám a chladu. 
Je  pravda, že málo kdo má v oblibě toto ob-
dobí. 
Ale když se na podzim podíváme z pohledu 

dětí a pí. uči-
telek, zjistíme, 
že je vlastně 
v ý b o r n ý m 
pomocníkem 
ke tvoření svou 
rozmanitostí 

tvarů, barev a  využitím přírodnin. U nás 
ve  školce se nám podzimní tvoření dařilo, ať 
už šlo o dlabání dýní a zapalování svíček,výro-
bě velikého věnce z listí, který máme umístěn 
v chodbě školky. Na výrobu zvířátek si každé 
dítě mělo za úkol přinést z vycházky několik  
žaludů a kaštanů, ze kterých jsme je společně 
vyrobili. Každá třída měla své „originální“ 
nápady, které jste mohli vidět na nástěnkách 
jednotlivých tříd. 
Podzim je prostě krásný, barevný a inspirativ-
ní pro nás i děti. Dá se využít na delší vycházky 
v  Kamenici a okolí. Vycházky byly pro děti 
přínosné a dosti naučné, pozorovaly změny 

v přírodě, plnily růz-
né úkoly, například 
poznávání a určování 
stromů, naslouchá-
ní (šumění vody, 
padání listí), stopy 
v  listí, hledání barev 
a  podzimní chování 
zvířátek  - veverky, 
ptáci ... Děti se rovněž 
zapojily při úklidu za-
hrady a hrabání listí v areálu MŠ, při  čemž si 
užily dost zábavy.

Petra Skoumalová, učitelka MŠ Kamenice

KORKOVÝ ZÁVĚS
Letos na jaře jsme převážně s předškoláky 
začali pracovat s vrtačkami a svěráčky. Na-
učit děti s těmito nástroji pracovat a stihnout 
přírodní závěs z korků do léta na zahradní 
slavnost byl nelehký úkol.
Především selhal můj matematický předpo-
klad, že bude stačit provrtat a navléknout 

přibližně 2000 korků a korálků. Můj omyl se ukázal velmi brzy. S novým 
propočtem již víme, že bylo na závěs potřeba 4000 korků a korálků. 
Jako pozitivum vidím to, že se k vrtání dostaly i mladší děti a vrtají 
rády a bezpečně. Ostatně dnes to mají vyzkoušené i naše malé holčičky 
a věřte mi, že jsou velmi zručné a zodpovědné. A díky 
rodičům, kteří nás ve sbírání korků nemálo podpo-
rovali, za což jim touto cestou velmi děkuji, se dílo 
podařilo.
Ale nezoufejte, my zdaleka nekončíme!!!  Našli jsme 
si další pokračování závěsu kolem altánu. Krátká 
korková záclonka mu bude slušet. Hrubý odhad je, 
že celkem budeme vrtat 6000 korků. 
Tak uvidíme. Proto tedy, sbírejte korky dále!!!

Šárka Vávrová, učitelka MŠ Kamenice

Podzim pomalu předává svou vládu zimě a nás 
vítá adventní čas s mnoha lidovými i školními 
tradicemi.
Ale i končící podzim přinesl mnoho tradič-
ního i nového. Jednadvacet nových předško-
láčků se postupně zapojilo do školních aktivit 
a zvykalo si na své nové kamarády i paní uči-
telky. Každodenní činnosti zpestřilo mnoho 
akcí. Šestkrát jsme u nás přivítali divadelníky 
se známými i zbrusu novými pohádkami. 
Zapojili jsme se do projektu Etiketa pro děti, 
ve kterém si naše Koťátka i Štěňátka upevní 
společenské návyky při zdravení, stolování, 
návštěvě divadla i péči o zdraví. Ostatně 
o zdraví pečujeme i pravidelnými návštěvami 
v solné jeskyni.
V keramické dílně si děti vyrobily podzimní 
a vánoční dekoraci.  Vánoční motivy mají i je-
jich fotografi e pro rodiče.
Na návštěvu do naší školy přišli také kynolo-
gové s ukázkou výcviku psů. Děti se dozvěděly 

a prakticky si nacvičovaly jak se chovat při se-
tkání s neznámým nebo agresivním psem.
Martinské posvícení si Štěňátka připomněla 
vařením, při kterém si vytvořila zdravé pala-
činky z celozrnné mouky a ovesných vloček.
A když se již zmínilo stravování. Od 24. října 
nám obědy a svačiny opět dováží ze školní 
jídelny ZŠ Kamenice. Protože jsme měli mož-
nost srovnávat, můžeme všichni směle říci, 
že  naše kamenické paní kuchařky umí. Děti 
mají dostatek ovoce i zeleniny a mnohé si při-
chází častěji přidávat . Děkujeme.
A co nás čeká v tomto čase? Advent již tra-
dičně zahajujeme pečením a zdobením per-
níčků, které prodáváme za cenu dobrovolnou 
při slavnostním rozsvícení vánočního stromu 
v Kostelci. Děti pak rozhodují, co si za získané 
peníze nakoupíme. Seznamujeme tak  děti se 
základy fi nanční gramotnosti. Další hezkou 
tradicí je mikulášská nadílka, kterou organi-
zují žáci z kostelecké základní školy. My zase 

zveme na oplátku prvňáčky na vánoční besíd-
ku do třídy předškoláků. Po besídkách přijde 
tolik očekávaná nadílka. Že bývá bohatá je 
i zásluhou našich milých rodičů, kterým ještě 
jednou děkujeme za fi nanční dary.
Advent zakončíme návštěvou  kostela sv. Mar-
tina, kde si prohlédneme betlém a  s doprovo-
dem varhan  si zazpíváme koledy.
Na závěr bychom chtěli popřát všem čtenářům 
zpravodaje krásný adventní čas, pokojné Vá-
noce se svými blízkými a mnoho zdraví a štěstí 
v novém roce. Za děti i zaměstnance

Jitka Kubátová, ředitelka školy

ZPRÁVIČKY Z KOSTELECKÉ MATEŘINKY
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PŘIŠEL ADVENT DO TĚPTÍNA
Přišel advent a Vánoce už klepou na dveře. U nás 
v  těptínské škole jsme začali s přípravami na naši 
první oslavu těchto krásných svátků už v listopadu. 

Neobejdeme se bez zpěvu tradičních písní.  Proto jsme začali pilně na-
cvičovat. Nejprve jsme společně s dětmi ze zdejší lesní mateřské školky 
Plamínek zazpívali svatému Martinovi. Ten přijel na bílém koni i k nám 
do Těptína a přivezl první sníh. Adventní čas u nás začal 28. listopadu 
tradiční slavnostní spirálou, inspirovanou legendou o svatém Jakubovi 
a jeho dobrých skutcích, kterou pořádaly škola i školka letos poprvé 
dohromady. Zde zazněly tematické písně, které si žáci sami zazpívali 
i doprovodili.
Nebudeme ale jenom zpívat, budeme i tvořit. Následující prosincové 
dny se naše škola promění ve vánoční dílnu, kde šikovné ručičky našich 
žáků zhotoví výrobky, které si potom bude možné zakoupit jak na vá-
nočních trzích v Kamenici, tak i v Těptíně. Žáci si taktéž vyzdobí školu 
vlastními dekoracemi ve vánočním duchu.

Adventní čas u nás ve škole vyvrcholí vánoční besídkou, kde si ozdobí-
me stromeček, rozdáme dárečky a zazpíváme koledy. Na tuto besídku 
se žáci, učitelé i rodiče nesmírně těší. Žáci připravují společné vystou-
pení pod vedením maminky dvou z našich žáků, která se ochotně ujala 
nácviku. Touto událostí se rozloučíme s letošním kalendářním rokem, 
popřejeme si krásné svátky a vydáme se vstříc vánočním prázdninám.

Srdečně vás zveme na Kamenické vánoční trhy v neděli 4. prosince. Zde 
bude stánek s dekoračními výrobky s tématem Vánoc. Budete-li mít tro-
chu času, můžeme si zde také společně popovídat o životě v naší škole 
a spřátelené školce. Přijdete-li o dva týdny později na vánoční setkání 
u kapličky v Těptíně, nabídneme vám opět ke koupi výrobky našich dětí, 
k tomu pár kousků vánočního cukroví a teplý nápoj na zahřátí. A třeba 
si i společně zazpíváme.

Zuzana Paříková, pedagog Základní školy Těptín

v

10. ROČNÍK LAMPIONOVÉHO PRŮVODU
Jubilejního 10. ročníku lampiónového průvodu na zámku 
Štiřín se v sobotu 12.11.2016 zúčastnily téměř tři stovky dětí. 
Společně se svými rodiči vytvořili v zámeckém parku sou-
vislou cestičku pohybujících  se světýlek, kterou bylo pěkně 
vidět po celou cestu kolem rybníka. Na trati děti plnily úkoly 
pohádkových bytostí, které je za odměnu pustili na další část 
cesty. Kouzelnou atmosféru umocňoval osvětlený zámek. Ne-
jen děti, ale rodiče jednoduše přenesl do světa pohádek.
Děkujeme všem pořadatelům i zámku Štiřín za příjemnou 
spolupráci a těšíme se na další ročník.

Za Komunitní centrum při ZŠ Kamenice Daniela Kratochvílová

PODĚKOVÁNÍ DO KNIHOVNY

Darujte smysluplný dárek - vzdělání 
Vánoční dárkové poukazy na kurzy AJ

 
Komunitní centrum při ZŠ Kamenice 
pořádá kurzy AJ pro dospělé:
Angličtina všechny úrovně 
(začátečníci až pokročilí C1 - C2) dopoledne ve čtvr-
tek s možností hlídání dětí. 
Lekce 60 minut, cena za pololetí (15 lekcí, min. 6 stu-
dentů) - 1600 Kč. Hlídání v ceně. Pro maminky a ta-
tínky na mateřské dovolené i další zájemce s dětmi 
nebo bez dětí.
Angličtina všechny úrovně (začátečníci až pokročilí 
C1 - C2) ve večerních hodinách. 
Lekce 90 minut, cena za pololetí (15 lekcí, min. 6 stu-
dentů) - 2400 Kč.

Angličtina pro děti:
Angličtina pro 1.-5.třídu, ve školní budově ZŠ Ka-
menice s vyzvednutím a vrácením do družiny.
Mgr. Ludmila Hlinková,Dr. Lektorka: učitelka ang-
ličtiny pro děti i dospělé, překladatelka, absolventka 
angličtiny na FF UK, Dlouhodobé zahraniční pobyty 
(Anglie, USA, Japonsko), zkouška CPE - C2 (a matka 
3 dětí).
Další info, přihlášky a dárkové poukazy v Komunitním 
centru ZŠ Kamenice, D. Kratochvílová, 737 970 444, 
krouzky-zskamenice@email.cz

Dne 9. listopadu 2016 se všichni žáci, včetně peda-
gogického sboru, setkali v Knihovně  v Kamenici. 
Tam se uskutečnilo „Pasování na čtenáře“. Pro nás 
to byla nová akce a všem se líbila. 
Chtěli bychom poděkovat zejména vedoucí 
Knihovny ing. Janě Novodvorské, která celou akci 
vymyslela a zorganizovala.         Žáci ZŠ Olešovice

VYDAŘENÁ EXKURZE
V úterý 15. 11. 2016 jsme jeli do Prahy, nejpr-
ve jsme navštívili Mořský svět, kde jsme prošli 
celou expozici a samozřejmě z "rybiček" jsme 
byli nadšeni.
Potom jsme se krátkou procházkou dostali 
do planetária na pořad Vesmír kolem nás. 
Díky tomuto pořadu jsme nahlédli do  nej-

vzdálenějších koutů vesmíru. 
Exkurze se nám moc líbila a děkujeme škole za její umožnění.

Žáci ZŠ Olešovice
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Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedo-
vaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské 
zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách 
obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, 
které je možné znovu použít v kovovýrobě. Pokud teď přemýš-
líte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, 
rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě 
při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé sběrné 
nádoby, která je umístěna ve vstupním vestibulu ZŠ Kameni-
ce.
Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem 
odvézt do sběrného dvora.

Zpětný odběr zářivek pro naši školu zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. 
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku 
podařilo recyklovat téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To před-
stavuje cca 25 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit 
vodu o objemu dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit 
své zdraví a přírodu naší obce a nevyhazujte úsporky do koše. 
Děkujeme.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami do-
čtete na www.ekolamp.cz.

 Děti z Ekotýmu a Jitka Dvořáková, učitelka ZŠ

DĚTI Z EKOTÝMU RADÍ, ANEB KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné po-
pelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují 
i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce. Úsporky obsahují ne-
bezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty.

DĚTI Z TŘETÍCH TŘÍD SI OPĚT UŽÍVAJÍ PLAVÁNÍ
Na začátku října začal našim třeťákům plavecký výcvik. Každou středu se v plaveckém bazénu Na Fialce v Říčanech učí zvládat 
základní plavecké styly (znak, kraul, prsa). Jsou rozděleni do několika skupin podle plaveckých schopností, každá skupina má svého 
lektora. Při výuce děti využívají různé pomůcky pro zdokonalení svých dovedností. Na konci šedesátiminutové lekce je pro děti ještě 
připravena parní komora. Plavecký výcvik, který bude trvat až do konce ledna 2017, se našim třeťákům moc líbí. 

Šárka Sušánková, vychovatelka ŠD

Když jsme se dozvěděli o akci skautů Nenechte nás zmrznout, napadlo nás, že bychom mohli skau-
tům pomoci i my. 

Ve škole jsme proto vyhlásili sbírku, vytvořili a vyvěsili plakátky a v pondělí 7. listopadu jsme hned 
ráno oběhli s pokladničkou všechny třídy i učitele ZŠ Kamenice.
Ve sbírce na pomoc skautům se vybralo téměř 5000 Kč a 5 leva. Tato částka byla prý poslední 
potřebnou „kapkou“ do kýžených 100 %, které skauti potřebují na stavbu své klubovny!

Děkujeme všem, kdo přispěli.          Žáci 5. B třídy

SBÍRKA NA POMOC 
SKAUTŮM 
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V pátek 21. 10. 2016 jsme vyrazili do Stříbrné 
Skalice na Regionální přebor škol v šachu.
Protože letos chodí do kroužku hodně dětí, 
postavili jsme do soutěže tři družstva, dvě 
na první stupeň a jedno na druhý.
Soutěže družstev prvního stupně se zúčastnilo 
5 družstev. Naše áčko ve složení Marek Jurač-
ka, Josefína Dudková, David Irra a David Ma-
toušek prošlo soutěží bez větších problémů, 
postupně porazilo všechny své soupeře. 
Jediné zaváhání proběhlo v posledním kole, 
kdy s  celkově druhým družstvem Velkých 
Popovic remizovalo. Béčko, které hrálo ve slo-
žení Marek Severa, Vojta Fendrych, Jakub 

Žaloudek, Adam Príbiš a Vítek Fen-
drych, bojovalo také velmi statečně. 
Klukům se sice podařilo uhrát jen 
jednu remízu, ale získali spoustu cen-
ných zkušeností. 
Naše týmy orámovaly tabulku z obou 
stran, druhé skončily Velké Popovice, 
třetí Uhlířské Janovice a čtvrtá Stříbr-
ná Skalice.
Áčko si výhrou v turnaji zajistilo po-
stup do krajského kola, které se letos 
odehraje v Neratovicích.
Na druhém stupni 
jsme velké ambice 

neměli. Byli jsme nasazení 
jako pátí ze šesti a  tušili 
jsme, že to bude velmi těžké. 
Díky Vojtovi Dudkovi, kte-
rý neomylně hájil první ša-
chovnici, stačilo v  každém 
zápase přidat jeden bodík, 
což se klukům na  dalších 
šachovnicích, Jirkovi Bou-
dovi, Šimonu Kolaříkovi, 
Dominiku Schwabovi 
a  Vašku Svobodovi dařilo, 
a  tak jsme dokázali  remi-
zovat i se silnějšími soupeři. 

NAŠE DĚTI BYLY ÚSPĚŠNÉ V REGIONÁLNÍM PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU

Nakonec jsme prohráli jen jeden zápas a díky 
tomu obsadili krásné třetí místo. Na prvních 
dvou místech skončila říčanská gymnázia, 
na  čtvrtém Stříbrná Skalice, na pátém Open 
Gate Babice a na šestém Uhlířské Janovice.
Turnaj byl moc hezky  zorganizovaný,  všech-
ny děti si odnesly malou cenu a chuť do další-
ho tréninku.

Danka Dudková, učitelka ZŠ, 
vedoucí kroužku šachů

ŠKOLNÍ PARLAMENT 
PILNĚ ZASEDÁ 

Po úspěšných výletech s dětmi z naší třídy před začátkem školního roku jsem rodičům 
na třídních schůzkách navrhla společný výlet rodičů a dětí. Hlasováním rodin jsme 
vybrali termín. 
Ve škole jsme s dětmi připravili a propočítali trasu, sepsali a vyrobili pozvánky. 
V neděli 13. listopadu jsme se probudili do mrazivého, ale slunečného rána. Krásné 
počasí, sněhem obalené stromy, ledem potažené kaluže, zlaté buky v Hornopožár-
ském lese, dobrá nálada. Bylo prostě příjemné potkat se s rodiči a dětmi i jinak než jen 
v lavicích a bavit se i o jiných věcech, než je ve škole běžné. Věřím, že tahle příležitost 
nebyla poslední.               3. C třída, Jana Zítková, učitelka ZŠ

http://img24.rajce.idnes.cz/d2401/13/13461/13461781_0b67c3f09651ab9f82ccb1bf73af97d7/imagehttp://

razitko.rajce.idnes.cz/Vylet_do_Vlci_rokle/#DSC_0986.jpgs/DSC_0987.jpg?ver=0

SPOLEČNÝ VÝLET DO VLČÍ ROKLE

Školní parlament se hned v září aktivně 
pustil do práce. 

Vloni zvolení parlamenťáci neztratili 
chuť do práce, zodpovědně se účastní 
zasedání parlamentu a přenášejí informace, 
připomínky a návrhy oběma směry – ze tříd 
do parlamentu a z parlamentu do tříd. 
Nejvíce úsilí zatím děti věnovaly plánování 
zábavných aktivit, a dokonce se jim už jedna 
podařila zorganizovat. 
24. listopadu prožily děti strašidelný den, 
více informací a fotografi e zveřejníme 
příště.

Členové  parlamentu ZŠ Kamenice
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PRVNÍ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V KNIHOVNĚ

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA SPOLU S OBCÍ ROZŠIŘUJE NABÍDKU

PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO VEŘEJNOST ZDARMA

Kde bude odborník připravený:

• odpovídat na vaše dotazy z oblasti peněz 
• vysvětlovat odborné termíny, se kterými se můžete setkat 

na dnešním, čím dál tím složitějším, fi nančním trhu. 
• pomůže Vám porozumět svým fi nančním rozhodnutím
• předá Vám principy, které jsou důležité pro úspěšnou tvor-

bu majetku
• provede Vás záludnostmi smluv, propočte jejich výhodnost 

a očekávání, připraví Vás na neočekávané životní situace

V úterý 9. listopadu proběhlo 
v kamenické Knihovně historicky 
první slavnostní pasování na čte-
náře.

Vrchním ceremoniářem byl radní 
Ing. Petr Valášek, který pasováním 
povznesl do čtenářského stavu 16 dětí 
ze Základní školy Olešovice. Pogratu-
lovat dětem přišel i starosta Ing. Pavel 
Čermák.
Ze školy do knihovny děti doprovodila 
ředitelka školy Ing. Hana Smejkalová, 
pedagogický sbor a spolužáci.
Děti byly velmi šikovné, prokázaly, 
že  čtení jim není vůbec cizí, složily 
slib, že se ke knihám budou vždy cho-
vat stejně dobře jako ke svému nejlep-
šímu kamarádovi a pak již nic nebránilo jejich pasování.
Pasovaní čtenáři obdrželi certifi kát se svým jménem, který jim na danou dobu umožňuje návštěvy naší Knihovny a výpůjčky knih 

zdarma. Děti tuto možnost uvítaly a slíbily brzkou návštěvu. V naší 
Knihovně je velmi rádi uvítáme. Jistě se jim u nás bude líbit, protože děti 
zde najdou širokou nabídku hezkých knížek vhodných nejen pro začínající 
čtenáře, ale i pro ty pokročilejší. S výběrem jim vždy rádi poradíme.
Cílem akce „Pasování na čtenáře“ je přivést děvčata a hochy ke knihám 
a  čtení. Mnozí skeptici tvrdí, že dnešní děti málo čtou, že je knihy již 
v dnešní přetechnizované době nezajímají. Není to ale pravda, děti mají 
knihy rády. Vídáme to v Knihovně dnes a denně. Je jen důležité děti ke kni-
hám přivést.
Rozzářené oči a radost dětí při úterním pasování nám potvrdily, že pro za-
čínající čtenáře bylo pasování pěkným zážitkem spojeným s Knihovnou 
a knihami,
Těším se, že naše nabídka na pasování na čtenáře osloví v příštím roce 
i další kamenické základní školy.

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

Vedle již fungující právní poradny v kanceláři obecního úřadu, můžete nyní nově, 
každé první úterý v měsíci, v MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNĚ využít bezplatných poradenských služeb:

FINANČNÍ PORADNA
každé první úterý v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin

ZAČÍNÁME: 10. ledna 2017.

Obec se bude snažit získat odborníky, kteří vám pomohou lépe se v dané problematice zorientovat.

PORADNA PRO LIDI HLEDAJÍCÍ PRÁCI
každé první úterý v měsíci od 9.30 do 11.30 hodin

Kde vám pomůžeme:

• orientovat se na počítači - internetu v dostupných 
pracovních nabídkách

• najít pracovní místo v okolí přímo ve vašem oboru
• s přípravou na přijímací pohovor
• se sepsáním pracovního životopisu
• s motivačním dopisem
• a jinými vašimi požadavky

ovor
topisiiiiii u



MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA KAMENICE
zve seniory 7. prosince 2016 od 14.00 hodin 
do Knihovny na 1. besedu při kávičce na téma:

Srdečně vás zveme do Knihovny k příjemnému posezení. Uvaříme si kávičku a budeme si 
společně povídat a vyprávět o tom, jak bývalo o Vánocích za dob vašeho mládí a dětství. 
Hrneček na kávu a možná něco na zub, můžete přinést s sebou.
Protože je to poprvé, zarezervujte si prosím místo na tel. čísle 608 734 455,
kde vám také zodpoví dotazy Jana Novodvorská. Přijďte si popovídat. Těšíme se na vás!

JAK V KAMENICI BÝVÁVALO...JAK V KAMENICI BÝVÁVALO...

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU!

5. prosince od 15.00 do 18.00 hod.
DO KNIHOVNY PŘIJDE MIKULÁŠ!

Vaší nadílku, opatřenou jménem dítěte, předají Mikuláš a An-

dělé dětem v klidu knihovny, bez strachu a stresu s laskavým 

a citlivým přístupem. 

Pro každé dítě, které přijde do knihovny v době návštěvy Mi-

kuláše, bude mít Anděl připraveno cukrátko, třeba za básničku.

Za předání nadílky Mikulášem si knihovna nic neúčtuje.

Více informací na www. kckamenice.cz, sekce knihovna, 

nebo Jana Novodvorská tel.: 608 734 455,  

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA VYHLAŠUJE VÁNOČNÍ SOUTĚŽ:

Do soutěže přineste v malé krabičce 20 kousků cukroví 
opatřené jménem s kontaktem a odevzdejte 
do 16. prosince 2016 - 17.00 hodin do KC Kamenice. 
Připojíte-li i recepty budeme rádi.

pojďte si porovnat váš recept s těmi ostatními! 

Po generace děděné recepty na vánoční cukroví,

respektive podle nich upečené cukroví, přihlaste 

do této soutěže.

V porotě budou především jazýčky nejjemnější - jazýčky dětské. 

Tři tvůrci nejlepšího cukroví obdrží malé ceny.

MAMINKY, BABIČKY, TETIČKY,

KONTAKT: Jana Novodvorská, tel.: 608 734 455, e-mail: Novodvorska@obeckamenice.cz

Každé přihlášené cukroví bude označeno pořadovým číslem. Porota tedy 

nebude vědět čí cukroví hodnotí. Hodnotit se bude především chuť. Při 

nerozhodném výsledku pomůže také vzhled cukroví.

SOUTĚŽ BUDE VYHODNOCENA 16. PROSINCE 2016
na adventní noci v knihovně a výsledky budou zveřejněny ve Zpravodaji 

z Kamenice. Budou-li hospodyňky souhlasit, uveřejníme i recepty.

do 13. prosince 2016 - 16.00 hodin do KC Kamenice.

K
O

U

ZELNÉ VÁNOCE 2016

Místní veřejná knihovna se domluvila 
s Ježíškovou nebeskou poštou,

že od 1. do 20. prosince 2016že od 1. do 20. prosince 2016
budebude    v Knihovně v Knihovně 

Ježíškova poštovní schránka.Ježíškova poštovní schránka.
Milé děti,
napište svá vánoční přání Ježíškovi, namalujte mu 

hezký vánoční obrázek, dopis vložte do nezalepené 

obálky nadepsané vaší adresou a přijďte do Knihov-

ny vhodit dopis do Ježíškovy poštovní schránky. 
(Po, Út 9.00 - 16.00 hod., Čt 9.00 - 18.00 hod.)

Ježíšek nám prozradil, že se na vaše 

vánoční dopisy moc těší.  ššššššššššššššššíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí.................................     



 

   

      PROSINEC 2016

INFORMACE
     „do ruky“

INFORMACE Z OBCE

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE
Obecní úřad podatelna: tel.: 313 034 672 
e-mail:  podatelna@obeckamenice.cz

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.

INFORMACE Z OBCE

PLATEBNÍ TERMINÁL NA OBECNÍM ÚŘADU 
V KAMENICI

Na Obecním úřadu Kamenice jde již platit platebními 
kartami.  Platební terminál můžete využít především 
pro platby místních a správních poplatků.

OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE, 
V pátek 23. prosince 2016 bude Obecní úřad Kamenice 
pro veřejnost uzavřen. 
V pondělí   2. ledna   2017 bude probíhat převod dat 
na nový kalendářní rok – provoz Obecního úřadu Kame-
nice bude omezen (nepůjdou počítače).
 
KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE, 
tel.: 323 672 643, 731 045 466
Bude mít pro veřejnost zavřeno od 22. 12. do 30. 12. 2016. 
Před a po tomto datu bude otevřeno jako obvykle.

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA KAMENICE, 
tel.: 323 671 048 
Bude mít pro veřejnost zavřeno od 22. do 30. 12. 2016. 
Před a po tomto datu bude otevřeno dle běžných výpůjč-
ních hodin. 

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY 
bude i nadále v liché středy od 14.00 do 16.00 hodin.

ÚŘADY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:

OBCHOD O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:
TESCO KAMENICE - ŽELIVEC
Pražská 345, 251 68 Kamenice; tel.: 602 472 240
Od 16. do 23. prosince bude prodloužena prodejní doba 
do 22.00 hod.
Na štědrý den bude otevřeno do 12.00 hod.
Na Silvestra bude otevřeno do 17.00 hod.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
A ZA PSA NA ROK 2017

Poplatky zůstávají v roce 2017 ve stejné výši jako v minu-
lých letech.
Známka na popelnice pro rok 2016 platí do konce ledna 
2017. Prodej známek na rok 2017 bude zahájen ve stře-
du 4. ledna 2016

VÝZVA PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK NA PODPORU 
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 
NA ROK 2017
Uchazeči o obecní příspěvek na podporu své činnosti 
a na akce zařazované do ročního plánu akcí mohou podat 
své žádosti do 15. ledna 2017.
Žádosti vyplněné v souladu s platnou směrnicí na formu-
lářích A nebo B můžete zaslat emailem na adresu poda-
telna@obec-kamenice.cz, případně předat osobně na OÚ 
Kamenice. Formuláře/žádosti jsou ke stažení na  strán-
kách obce: http://www.obeckamenice.cz/urad/vybory-a-
-komise/pro-sport-a-kulturu/ / Po tomto termínu budou 
žádosti projednány Komisí pro sport a kulturu. 

OPRAVA ULICE HAMERSKÁ 
V průběhu měsíce listopadu a prosince budou probíhat 
stavební práce na zpevnění povrchu komunikace Hamer-
ská.
Průjezd ulicí bude v době provádění prací omezen. 
Prosím respektujte pokyny zhotovitele.



KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE
Od 1. do 20. prosince 2016 bude v Knihovně 
Ježíškova poštovní schránka Ježíškova poštovní schránka 
Milé děti,napište svá vánoční přání Ježíškovi, namalujte 
mu hezký vánoční obrázek, dopis vložte do nezalepené 
obálky nadepsané vaší adresou a přijďte do Knihovny 
vhodit poslat ho Ježíškovi  
(Po, Út 9.00 - 16.00 hod., Čt 9.00 - 18.00 hod.)
Kontakt: Jana Novodvorská 608 734 455

1. prosince od 19.30 hod. - Popel a pálenka
KC Kamenice 
Divadlo pod Petřínem. Náhled do života jedné rodiny, 
kde se s úsměvem a malou dávkou černého humoru vyřeší 
situace v lidské společnosti uložená už od pradávna. Uvi-
díte příběh, který vám nebude ničím novým a neznámým. 
Vstupné: 100 Kč

3. prosince od 9.00 hod. - Kamenický pohár 2016  
KC Kamenice Taneční soutěž se standardních a latinsko-
-amerických tancích. 
Vstupné: 100 Kč/ děti do 10 let 50 Kč

4. prosince od 9.00 hod. - Vánoční trhy
Tradiční vánoční trhy s doprovodným programem a roz-
svícením vánočního stromku.

5. prosince 15.00 - 18.00 hod.
Mikulášská nadílka v Mistní veřejné knihovně
Vaší nadílku, opatřenou jménem dítěte, předají Mikuláš 
a  Andělé dětem v klidu knihovny, bez strachu a stresu 
s laskavým a citlivým přístupem. 
Kontakt: Jana Novodvorská 608 734 455

4. prosince od 16.30 hod.- Adventní divadélko 
Linda a její svět - Všedobrovická hasičárna
Vánoční koledy a pohádka, překvapení s koníkem a dílnič-
ky, občerstvení, vánoční punč. 
Lístky KC Kamenice,Kavaárna Andělka Velké Popovice.

10. prosince od 9.00 hod - Adventní poježdění
Přijďte se podívat do KD Kamenice na modely RC ka-
mionů. Uvidíte modely amerických a evropských značek 
v různých provedeních např. hasičská, zemědělská, staveb-
ní a přepravní vozidla. Předvedeme, jak tyto modely svítí 
ve tmě. Pojďte se odreagovat před Vánoci a prožít pěkný 
den s dětmi. Budeme se těšit Vstupné: Dospělí 50 Kč, děti 
v doprovodu dospělého zdarma.

11. prosince od 18.00 hod - SKAUTFEST 
Vernisáž výstavy fotografi í – škola v Himalájích
KC Kamenice 
Přednáška a promítání fotek + ochutnávka tradičních 
indických pokrmů. Výstava velkoformátových fotografi í 
z vesnické školy v Malém Tibetu, kterou provozuje hnutí 
Brontosaurus. Své zážitky bude vyprávět Tereza Pavlíko-
vá, skautská vedoucí, která letošní léto ve škole učila jako 
dobrovolník. Vstupné: zdarma

13. prosince od 9.00 hod. - termín na odevzdání 
cukroví do soutěže „O NEJ...VÁNOČNÍ CUKROVÍ“.
Ti z vás, kteří se zúčastní  této soutěže odevzdejte prosím 
do tohoto data 20 kousků buď stejný druh, nebo i namí-
chaného cukroví do Knihovny.
Kontakt: Jana Novodvorská 608 734 455

13. prosince od 9.30 hod. - Když je v pekle neděle 
KC Kamenice Hraje : Docela velké divadlo Litvínov. Po-
hádka o dvou malých čertech, kteří zlobí stejně jako malé 
děti a taky pořád koukají na televizi, ale klidně ji vymění 
za pěknou pohádku. Vstupné: 50 Kč

14. prosince  - výlet Adventní Drážďany
Jednodenní zájezd pro seniory, Procházka kolem památek 
historické části Drážďan. Návštěva trhů: slavný a nejstarší 
vánoční trh Almarkt, Předvánoční výprodej.
Odjezd v 6.00hod. KC Kamenice, příjezd cca 21.30 hod. 
Cena: pro seniory 60+let/500,-Kč, ostatní/600,-Kč.

16. prosince od 19.30 hod - Gerald Clark Blues 
Band  - Zámek Štiřín Zpěvák a bluesový písničkář Ge-
rald James Clark z Johannesburgu patří k předním před-
stavitelům jihoafrické bluesové scény. Na kontě má dnes 
už čtyři alba. Jeho akustické afrikánské album Sweepslag 
bylo nominováno v roce 2009 na cenu SAMA v kategorii 
nejlepší afrikánské alternativní album roku 2009.
Vstupné: 350 Kč

17. prosince 13.00 - 16.00 hod. - Setkání u kapličky  
v Těptíně
Každoroční příjemné setkání u kapličky - občerstvení za-
jištěno

 BOHOSLUŽBY . . . BOHOSLUŽBY . . .

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 V OKOLÍ BOHOSLUŽBY V OKOLÍ
 NA ŠTĚDRÝ DEN: NA ŠTĚDRÝ DEN:

7. prosince 14.00 hod. - Posezení u kávičky pro se-
niory v Místní veřejné knihovně, vyprávění o tom, jak 
bývalo o Vánocích za dob vašeho mládí a dětství. Hrneček 
na kávu a možná něco na zub, můžete přinést s sebou. 
Rezervujte si prosím telefonicky místo. 
Kontakt: Jana Novodvorská 608 734 455

2. prosince od 19.00 hod. - Beseda s fotbalovou 
legendou Jaroslavem Hřebíkem - Všedobrovická 
hasičárna. Milé povídání nejen o fotbalu. Večerem bude 
provázet fotbalový komentátor Petr Svěcený. 
Rezervace na parizkova.petra@gmail.com, 
nebo tel.: 721 236 292 

KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE



Sousedé, využijte služby a nakupujte u místních 
obchodníků a podpořte tím podnikání  

v naší obci. 

Podnikatelé a živnostníci působící na území 
Kamenice, prezentujte zdarma Vaše služby na webu 

obce a získejte nové zákazníky. 

Registrační formulář pro místní podnikatele a 
následný seznam zaregistrovaných naleznete  

na webu : 

www.kamenice.cz

KUPTE OD SOUSEDA

 
 

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT 

 
 1:14.  

STAVEBNÍ TECHNIKU   atd. 

 
 

O  9   -   17 HODIN 

       VSTUPNÉ:        -   
                             O 10 LET V - ZDARMA  

 
                                    

  

 TANE NÍ  
 

  PRO DOSP LÉ (13. SEZÓNA) 

SOKOLOVNA  S  
 S1: Za áte níci 15.15 – 16.50 hod.   všechny kurzy 
 S2: Mírn  pokro ilí 17.00 – 18.35 hod.    za ínají 
 S3: St edn  pokro ilí 18.45 – 20.25 hod.    v ned li 
 S5: Speciál 20.35 – 22.15 hod.    8. 1. 2017 
 
       Info: tel: 603 238 090      e-mail: vasova@volny.cz 

     www.tanecni.net 
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V Kamenici, úplně přesně v Olešovicích, jsem byl poprvé 
24.  května 1969. Nepamatuju si to, byl mi necelý měsíc, ale 
maminka si do deníčku zaznamenala datum, kdy mě poprvé 
rodiče vzali společně se starším bráchou na chatu. Nepamatuju 
se ani na chvíli, kdy Neil Armstrong dělal první kroky na mě-
síci. Byly mi tři měsíce a maminka mě při té chvíli významné 
pro celé lidstvo držela v náručí u šedavě svítící obrazovky. V té 
chvíli, která odrážela ohromný technický pokrok světa, jsme 
seděli se spoustou sousedů v chatě, tehdy nejen bez kanalizace 
a vodovodní přípojky, ale také ještě bez elektřiny. Naštěstí tatí-
nek měl centrálu, která bafala vedle v boudě a vyráběla elektřinu 
pro dvanáctivoltový přenosný televizor Tesla Camping. Sousedé 
centrály neměli, a  proto zaplnili náš obýváček (půdorys chaty 
byl 5 x 5 m). 
Rostl jsem a došel do věku, od kdy už si své zážitky a dojmy 
pamatuji, nejprve od těch mlhavých vzpomínek a roztrhaných 
obrysů až po jasné barvy a dojmy. Trávil jsem v Olešovicích vět-
šinu víkendů a velkou část prázdnin až do dospělosti. Pak přišlo 
osamostatnění, vlastní rodina a na chatě v Olešovicích jsem 
se objevil už jen občas. Jenže cesty života jsou nevyzpytatelné 
a po mnoha letech jsem se ocitl na počátku období nového kom-
pletního startu do života. A shodou okolností, nebo díky osudu, 
to období započalo zase v Olešovicích. A na úplně stejném místě, 
kde jsem byl poprvé onoho 24. května 1969, jsem teď už skoro 
deset let doma a mám tu adresu. Půdorys domu je větší, než 
býval, elektřina už je tu dávno a dům má kanalizaci i vodovod. 
Nostalgie dětství je jedním z pout, která mě s Olešovicemi spo-
jují. A každý den, když se vrátím z práce, je pro mě jako kdysi 

víkend. A každý víkend je skoro jako tehdy ty prázdniny. Jsem tu 
rád a těší mě, že si to tu oblíbila i moje žena. Kolik hvězd je tady 
vidět na obloze a kam všude se tu dá jít na procházku!
Za ta léta se to tu neuvěřitelně proměnilo. Jen pro ilustraci při-
pojuji fotografi e, zachycující stejný směr z naší zahrady tehdy 
a nyní. Ty změny přinesly spoustu pozitiv, ale i některá negativa. 
Co je pozitivní a co negativní je věcí názoru každého z nás, nemá 
smysl se pouštět do nějaké detailní polemiky. Ale chybí mi tu teď 
například černá tma v noci. 
Nebo by se mi líbilo, kdyby po té silnici, na kterou jsem se jako 
malý běhával dívat k plotu, jaké auto zrovna jede, jestli osmset-
pětka bez čumáku, nebo vejtřaska s čumákem, jezdilo o něco 
méně aut. Být tím prckem dneska, tak bych se uběhal. 
Mám to pěšky tak tři minuty do hypermarketu, ten má skoro 
pořád otevřeno, takže nepotřebuju mrazák ani velkou lednici. 
Ale když jsme kdysi jednou týdně jezdili s vozíkem na nákup 
na  „novou“, nebo „k Žatečkům“, anebo dolů do Kamenice 
ke dvoru do masny, býval to taky prima zážitek. Hlavně, když se 
brácha poctivě střídal v tlačení vozíku a maminka nám koupila 
něco na zub.
V okruhu do čtyř minut pěšky mám dvě hospody, kde si můžu 
dopřát, co hrdlo ráčí. Ale když jsme s bráchou chodili tatínkovi 
se džbánkem do Hvězdy, to jsem se vždycky těšil, mohli jsme si 
dát žlutou limonádu „od cesty“.
A když v noci pršelo a byla bouřka, tak jsem se bál. Ale dáv-
no už se bouřky nebojím. On tehdy při bouřce často vypadával 
proud. Teď už nevypadává.
Mám to čtvrt hodiny autem do práce, a když chci, jsem do půl-
hodiny v Praze na metru.
A lidi tu k sobě mají tak nějak blíž, než ve městě. Zdraví se.

Teď se dívám z okna a koukám, jak listí na lípě, zasazené snad 
ještě v dobách Ringhoff erových, zlátne.

Tady jsem doma.

VYHLÁŠENÍ  SOUTĚŽE
„KAMENICE - MŮJ DOMOV“

19961996 20162016

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této soutěže.
V literární části zvítězil příspěvek pana Petra Nováka z Olešovic, který se nám moc líbil 

a který, dle slibu, zveřejňujeme. Gratulujeme.

Ve výtvarné části soutěže  přišly krásné výkresy, které jsou vystaveny v prostoru Knihovny. První místo obsadil 
Jakub Kachyňa. Gratulujeme. Oceněny byly také kolektivní práce dětí z MŠ Kamenice, 4. třídy Slůňátka a dětí ZŠ 
Olešovice. Všem oceněným gratulujeme.
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ZE STATISTIKY POLICIE

Kontakty:

Během noci z 30. na 31. 10. 2016 v Ládví 
došlo k vloupání do novostavby rodinného 
domu, odkud pachatel odcizil stavební mate-
riál a různé nářadí. 
Koncem měsíce října 2016 bylo zjištěno vlou-
pání do 7-mi rekreačních chat v lokalitě Těptín 
a Skuheř. 

Dne 28. 10. 2016 se podařilo v Kostelci u Křížků zadržet pa-
chatele při vloupání do jiné rekreační chaty, přičemž následným 
šetřením mu bylo prokázáno mimo jiné i těchto 7 zmiňovaných 
případů. V současné době již pachatel čeká na rozhodnutí soudu 
o druhu a výši svého trestu. 

Dne 17.10. 2016 krátce před 15 hodinou bylo při silniční kont-
role na Ládví zjištěno u řidiče 0,3 promile alkoholu v krvi. Pří-
pad byl neprodleně zaslán k projednání správnímu orgánu při 
MěÚ v Říčanech.          Josef Schůt, vedoucí odd.

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 

POLICIE ČR - OBVODNÍ ODD. KAMENICE...

Policie ČR každoročně, zejména v období 
vánočních svátků, zaměřuje svoji pozornost 
do míst, kde dochází k velké kumulaci osob, 
to znamená na tržiště, velká obchodní centra 
a jejich přilehlá parkoviště, turisticky atraktiv-
ní místa a další lokality, které jsou z hlediska 
bezpečnosti vyhodnoceny jako rizikové. 
Také letos v období předvánočních svátků 
bude policie v pohotovosti. 
Plánována je celá řada bezpečnostních i pre-
ventivních akcí, do kterých budou zapojeni 
policisté pořádkové, dopravní i kriminální 
služby. 
Policie ale nebude zapomínat ani na dopravní 
problematiku. V řetězu dopravně bezpečnost-
ních akcí se zaměří na dohled nad silničním 
provozem a dodržování pravidel. 
Kontrolovat budou především zákaz požívání 
alkoholu před a během jízdy řidiči moto-
rových vozidel, kontrolu technického stavu 
vozidel, apod.

Policie bude v pohotovosti také před a během 
silvestrovských oslav. 

Několik preventivních rad pr občany , jak za-
bránit kapesní krádeži:
• Nenechávejte peněženku, cennosti, mobilní 

telefon a doklady navrchu svého zavazadla, 
naopak ji uložte do vnitřních kapes oděvu, 
či na spodek tašky, kabelky apod.

• Doklady noste odděleně od peněžní hoto-
vosti, PIN nemějte poznamenán v blízkosti 
platební karty

• Nenoste nic důležitého ve vnějších síťova-
ných nebo průhledných přihrádkách u ba-
tohů a batohy v prostředcích MHD, či někde 
v tlačenicích na zádech raději vůbec nenoste

• Zejména muži, nenoste peníze ani doklady 
v zadních kapsách kalhot, kde jsou snadno 
dostupné

• Pečlivě si průběžně kontrolujte, zda máte 
zavazadlo, kabelku, apod. stále zapnuté

• V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste 
ruku položenou na zavazadle

• Velice důkladně věnujte pozornost svému 
okolí a v případě, že se na vás někdo snaží 
tlačit, okamžitě se snažte z takového místa 
vzdálit

• V případě, že se stanete obětí zloděje, ob-
raťte se neprodleně na Policii ČR. Snažte se 
přitom co nepřesněji upamatovat na místo, 
kde ke krádeži došlo, popřípadě na popis 
pachatele, či pachatelů. 

• V případě, že je Vám odcizena platební kar-
ta, co nejdříve ji u svého bankovního ústavu 
zablokujte.

• Při nákupech přes internet velice pečlivě 
zvažte věrohodnost konkrétní nabídky 
a také případné osobní údaje, které prodejci 
sdělíte. Může se vám také stát, že nabízené 
zboží vám prodejce, přestože je řádně za-

platíte, nedodá. V takovém případě vám 
nezbude nic jiného, než se obrátit na policii, 
podat tam trestní oznámení pro podezření 
z trestného činu podvodu a poté jen doufat, 
že policie podvodníka dopadne. 

• 
Přestože tyto případy vypadají beznadějně, 
daří se je policii úspěšně řešit. 
Takový podvodník poté může strávit za mří-
žemi až tři roky.

Přejeme vám aby letošní vánoce u vás proběh-
ly v klidu a bez jakýchkoli komplikací.

Policie ČR

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/praz-
ska-policie-pred-vanocemi.aspx

V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BUĎTE OSTRAŽITÍ. 

PŘIŠLO DO REDAKCE. . . 

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM OBECNÍHO ÚŘADU KAMENICE 

Děkujeme za vstřícné a ochotné projednání naší věci. Zvláště pak paní Novotné.
Jiří Koukal st.  a Jiří Koukal ml., Struhařov

PODĚKOVÁNÍ PŘÁTELŮM 

Chtěla bych touto cestou poděkovat známým a kamarádům, kteří tichou vzpomínkou projevili upřímnou soustrast 
nad ztrátou manžela, tatínka a dědečka Josefa Vejmelky.

Děkuji Drahomíra Vejmelková
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ROK SENIORSKÉHO KLUBU

Máme za sebou více než jeden rok práce pro vás, 

kamenické seniory. Vaše účast a zájem na akcích 

byly pro nás znamením, že to, co děláme, má smysl 

a rády bychom vám za to poděkovaly.

Pojďme si zrekapitulovat uskutečněné akce:

Jednodenní výlety za památkami Čech – Orlík/

Zvíkov, Kutná Hora a Mníšek pod Brdy.

Přednášky – Rodokmeny, jak se tvoří a kde hle-

dat inspiraci; Literatura z doby Karla IV., Historie 

kronikářství v obci Kamenice a okolí s ukázkami 

kronik.

Exkurze – Pivovar Velké Popovice, Strojmetal Ka-

menice.

Kultura – společné předvánoční posezení a  kon-

cert Folkové skupiny Klíč, taneční zábava se skupi-

nou Toulavá kapela.

Vycházky oborou na Ládví, zdobení adventních 

věnců. Předvánoční návštěva Drážďan.

Na základě výsledků ankety vašich návrhů a nápa-

dů na akce pro rok 2017 jsme se snažily připravit 

následující program a věříme, že díky fi nanční pod-

poře ze strany obce a vašeho pokračujícího zájmu 

budeme moci všechny plánované akce uskutečnit. 

Naší odměnou a motivací budete vy, spokojení 

senioři nejen coby účastníci zájezdů, ale i  aktivní 

spoluobčané, kteří se chcete potkávat a  i  do bu-

doucna sami přispívat svými nápady.

Leden – exkurze na Letiště Václava Havla, prohlídka terminálu 3 (pátek 27. 1. 2017).

Únor – autobusový zájezd na divadelní představení ve Vinohradském divadle v Praze. (v jednání)

Březen – promítání fi lmu Šmejdi v salonku restaurace Na Rynku. Film zachycuje skrytou kamerou 

manipulaci a další praktiky prodeje na výjezdových předváděcích akcích pro seniory.

Duben – putování okolní krajinou a hledání přírodních nerostů a drahokamů s odborným doprovodem.

A dále v průběhu roku: jednodenní výlet do Českého Šternberka, přednášku o medu a včelařství, cyklus 

přednášek na různá témata, vycházku kamenickým krajem k památným místům s průvodcem, dvou-

denní zájezd do vinného sklípku Kraví Hora s památkami Lednice a Valtice v termínu 6. a 7. 10. 2017, 

ruční práce a stolní hry, v jednání je plavání pro seniory na Valnovce, adventní setkání s programem 

a dárečky, možnost pravidelných setkávání v KD Kamenice.

Věříme, že jsme pro vás připravily zajímavý a rozmanitý program a budeme se těšit na setkávání s vámi, 

milí sousedé.

Marie Hajdušková,    hajduskovam@seznam.cz, mobil 773 222 369 

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

KAMENIČTÍ SENIOŘI . . .

NA ROK 2017 PŘIPRAVUJEME:
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Když jsme se snažili zachránit v roce 2008 
hasičskou zbrojnici před zbouráním, při-
zvané památkářky z Národního památ-
kového ústavu konstatovaly, že sušárna 
hadic je opravdu nevšední historickou 
technickou stavbou a že by zasloužila 
památkovou ochranu. Jen bohužel není 
v  zájmu našeho státu chránit více pa-
mátek, než kolik už chrání.  Hasičskou 
zbrojnici se nám podařilo zachránit, ale 
sušárnu bohužel ne. 
Při snaze napravit dlouholetou absenci 
v péči o obecní majetek bylo zjištěno, 
že  stavba sušárny nebyla nikdy zkolau-
dována a není  zaevidovaná v obecním 
majetku. Bylo zpracováno statické po-

souzení a pasport stavby, z kterého vyply-
nulo, že věž je v havarijním stavu a hrozí 
bezprostřední pád věže. 
Pak již věci nabraly rychlý spád.  Bezpeč-
nost je na prvním místě. Nejdříve bylo 
třeba zabezpečit prostor věže tak, aby 
nebyly ohroženy osoby, pohybující se 
v jejím okolí. 
Stáří věže bylo více než 60 let, neošet-
řené dřevo vystavené desítky let pově-
trnostním vlivům již nebylo schopno 
bezpečně plnit svoji konstrukční funkci. 
Trámy byly narušeny hnilobou zejména 
v patách rohových sloupků a ve spojích 
prvků zavětrování. Opláštění latěmi bylo 
v havarijním stavu, řada latí byla prasklá 

nebo uvolněná.  Následně byl pozastaven 
provoz v hasičské zbrojnici. A 4. 11. 2016 
ve 14.00 byla sušárna zbourána.
Chvályhodné je, že obec zajistila přesné 
zdokumentování parametrů stavby a pří-
pravu projektu pro stavbu repliky. Nyní 
nás ještě čeká, abychom přesvědčili zastu-
pitele při schvalování rozpočtu na příští 
rok, že stavba repliky sušárny je důležitá 
pro celou Kamenici, a že je naším histo-
rickým dědictvím, které je třeba zachovat. 
A není to jen o zachování vzhledu malé 
návsi ve Všedobrovicích,  nebo o obnově 
zajímavé stavby, ale i zachování paměťové 
stopy na činnost Hasičského sboru Štiřín.

Jana Kohlová, Všedobrovice

KAMENICKÉ OSADY . . MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA. . REDAKČNÍ POŠTA.. . .MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA. . KAMENICKÉ OSADY . . .

KONEC SUŠÁRNY HADIC VE VŠEDOBROVICÍCH NEBO 
JEJÍ NOVÝ ZAČÁTEK?

Všichni jsme si na ni zvykli. Na neobvyklou stavbu k sušení hadic vedle hasičské zbrojnice ve Všedobrovicích. 
Často se u ní zastavovali turisté, fotili si ji a ptali se, k čemu tato neobvyklá olaťovaná věž sloužila. Byla opravdu 
zajímavou stavbou.

Letošní lampionový průvod od Restaurace U Vlkové 
s cílem ládevská rozhledna se opět velmi vydařil. So-
botní termín jsme kvůli dešti museli přesunout na ne-
děli, kdy se počasí umoudřilo. Všichni si tak mohli užít 
procházku lesní cestou lemovanou světýlky na krásně 
osvícenou rozhlednu, která byla výjimečně mimo se-
zónu otevřena. U rozhledny děti dostaly pamětní listy 
a perníčky a prošly si stezku odvahy, kde na ně číhaly 
bílé paní a strašidlo. Dospělí si zase sousedsky poklábo-
sili u piva nebo svařeného vínka.
Velké poděkování patří ládevákům tatínkům za tech-
nické zajištění akce a maminkám, které napekly mno-
ho dobrot.
Těší nás, že se lampionový průvod stal oblíbenou tra-
diční akcí na Ládví a už teď se těšíme na příští rok.

Za OV Ládví Michaela Slámová

NA LÁDEVSKOU EIFFELOVKU VYRAZILA S LAMPIONY 
STOVKA DĚTÍ

B

VÁNOCEV
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BOHOSLUŽBY NA ŠTĚDRÝ DEN:

VÁNOCE U NAŠICH SOUSEDŮVÁNOCE U NAŠICH SOUSEDŮ
NĚMECKO. NĚMECKO. Tradiční Vánoce v Německu 
jsou podobné našim. Vánoční výzdoba je ale 
mnohem větší a honosnější. Tradice Advent-
ních věnců, vánočních trhů  a kalendářů je 
výraznější než u nás. 1. prosince nechybí snad 
v žádné domácnosti.
6. prosince se děti setkávají s Mikulášem, an-
dělem a čertem. Hodné dostávají dárky do na-
blýskaných bot, uhlí a brambory pro zlobivé se 
dávají do bot umazaných.
Na Štědrý den dárky v jižní části Německa 
přináší Christkind  - Ježíšek od našeho k ne-
rozeznání, jen na rozvoz dárků si osedlává vítr. 
Na severu Weihnachtsmann - vánoční muž, 
který má rezavé vousy i vlasy, dlouhý šedý 
plášť s kapucí a v jedné ruce maličký nazdo-
bený stromeček a přes rameno velký pytel. 
V pytli prý odnáší zlobivé děti a metlou trestá 
nevěrné ženy. 
K tradiční vánoční výzdobě patří krušno-
horské pyramidy, které se točí díky hořícím 
svíčkám. Tyto pyramidy se staví na návsi mís-
to tradičního stromku. V Bavorsku tři týdny 
před Štědrým dnem, vždy ve čtvrtek, chodí 
večer od vesnice k vesnici hudebníci, klepou 
na dveře domů a házejí hrách na okna. - Tyto  
„Noci klepání“ připomínají smutek Marie 
a Josefa, když v Betlémě marně sháněli nocleh 
a nakonec se spokojili s chlévem. 
Oblíbeným jídlem je o Vánocích pečená husa. 
Na severu zas důkladně propečené klobásy 
a  libové párky s bramborovou kaší. Bavorsko 
a  Báden-Württembersko má na štědrovečer-
ním stole rybu. Většinou kapra, velmi často 
podle českého receptu kapr na černo. Nechybí 
ani jablečný závin a ovocný salát s likérem, 
který uzavírá večeři.
Místo klasických vánoček mají němci vánoční 
štoly. A nechybí ani cukroví. 

POLSKO. POLSKO. Vánoce jsou zaměřené víc na  du-
chovní vnímání a soudržnost rodiny. Dů-
ležitou tradicí je lámání posvěcené oplatky 
a dělení s ostatními u štědrovečerního stolu.
Štědrý den je pracovní den a tak slavnostní 
večeře začíná později, až po zahlédnutí první  
(betlémské) hvězdy. U jednoho stolu se schá-
zí celá velká rodina a prostírá se jedno místo 
navíc. Pod svícen se dává mince, chránící další 
rok před chudobou. Večeře má mít dvanáct 
chodů, jako je měsíců v roce i počet apoštolů.
Vánoční polévkou je boršč z červené řepy 
nebo zelí, hlavní chod smažený kapr nebo kapr 
na černo, v přímořských oblastech jeseter. Dal-
ší chody jsou  pečený krocan, pečená šunka, 
pirožky, mleté rybí maso v rosolu... Večeře 
končí žemlemi, máčenými do mléka a sypa-
nými mákem a rozinkami, tzv. makůvkami. 
Popíjí se grog a polská kořalka vařonka.  
Tradičním symbolem Vánoc je ozdobený stro-
meček, a betlém. Ten považují Poláci za ještě 
důležitější, než stromeček.
Ježíšek se po Polsku pohybuje na oslíku, a tak 
děti pod stromeček dávají trochu sena, aby 
unavený oslík neměl hlad. 
Na půlnoční mši nazývané Pastýřská nebo 
Pasterka nechybí v kostele nikdo.
SLOVENSKO.SLOVENSKO. Štědrý den – Dohviezdny ve-
čer, Kračún nebo Viľija. Štědrovečerní večeře 
by měla mít devět chodů a každý by měl ode 
všeho ochutnat. Večeře začíná oplatkami na-
máčenými v medu a pak zajídané česnekem. 
Dále kapustnica podobná české zelňačce. 
Na stole nesmí chybět bochánky pečené z ky-
nutého chlebového těsta ve velikosti ořechů 
- tzv. opékance. Zalívají se horkým mlékem, 
posypou mákem a potřou medem. Hlavní je 
ryba s bramborovým salátem. Místo vánočky 
se na Slovensku pečou bábovky a koláče.

Po večeři se rozbalují dárky, které pod stro-
mečkem nechá Ježíšek. Štědrý den končí 
při společné modlitbě v kostelích na půlnoční 
mši. 
RAKOUSKO. RAKOUSKO. V Rakousku, se od začátku 
adventu konají trhy - Christkindlmärkte, které 
mají skutečně vánoční atmosféru. Neuvěři-
telná romantická atmosféra zakryje i jejich 
komerční využití. V Rakousku si váží svých 
tradic a zvyků, odmítají jejich komercializaci 
i modernizaci a neuznávají Santa Clause.
O prvním adventu se v domácnostech objevují 
adventní věnce a na svátek Barbory i větvičky 
třešní – tzv. barborky. Všude voní pražené 
mandle, pečené kaštany, bramborové placky 
a další lahůdky. Pečou se také tradiční vánočky 
a štoly. Nejoblíbenějším cukrovím jsou vanil-
kové rohlíčky a národní specialita kletzenbrot 
– chléb s křížalami, který je pravděpodobně 
nejstarším vánočním moučníkem.
Všude je slyšet hudba. Málokdo asi ví, že i zná-
má vánoční píseň „Tichá noc, svatá noc“ má 
svůj původ v Rakousku. Poprvé zazněla téměř 
před 200 lety.
Vánoční stromek je ve většině domácností 
živý a zdobí celá rodina včetně příbuzných.
K večeři je na Štědrý den kapr a vídeňský vep-
řový nebo telecí řízek – „schnitzel“,  ale stále 
častěji i krůta, kachna nebo zvěřina. Mouční-
kem je vánočka a nechybí ani oblíbený štrúdl.
Po večeři se u stromečku rozdávají dárky. Ty 
v  Rakousku nosí Ježíšek, kterého přivolává 
cinkání zvonečku. Dárky jsou spíš velmi 
osobité, praktické a často také vlastnoručně 
vyrobené, na drahé a luxusní si Rakušané moc 
nepotrpí.
Po rozdání a rozbalení dárků přítomní hrají 
různé hry a zpívají koledy, na závěr Štědrého 
dne jdou společně na Půlnoční mši.          J.N.

Zdroj: http://www.milujivanoce.cz

VÁNOCEVÁNOCE
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MINIHISTORIE FOTBALOVÝCH KLUBŮ V NAŠEM 
OKOLÍ A JEJICH ODZNAKY - SLAVIE LOUŇOVICE

Historie fotbalového klubu v Louňovicích 
sahá do roku 1927.
Vítězství národního mužstva na Pershin-
gových hrách v roce 1919 a účast na olym-
pijských hrách v Antverpách v roce 1920 
přinesly do českých zemí nebývalý zájem 
o fotbal. Výjimkou nebyly ani Louňovice.
Kolem roku 1923 se začali pravidelně 
scházet, aby si zakopali. Největším pro-
blémem bylo tehdy obstarání vlastního 
opravdového koženého míče – byl na teh-
dejší poměry velmi drahý. Fotbalové 
nadšence to však neodradilo a na míč si 
vydělali prodejem hub z místních lesů.
V roce 1925 nastupovali louňovští v čer-
veno-bíle podélně pruhovaných dresech, 
podobných Viktorii Žižkov. V témže roce 
se jim také podařilo získat a vybudovat 
malé hřiště. Stálo na stejném místě jako 
dnes.
Brzy se v Louňovicích mluvilo o založení 
fotbalového klubu. S touto myšlenkou při-
šel jako první truhlářský dělník Jaroslav 
Pokorný, který byl nadaným dorostencem 
a juniorem oddílu kopané pražské Slavie.
Návrh na založení sportovního klubu 
v Louňovicích schválila zvláštní schůzka 
sportovních louňovických fandů. Protože 
většina mezi nimi se zhlédla v sešívaném 
dresu pražské Slavie a fandili jí, bylo 

rozhodnuto o tom, že louňovický klub 
ponese v záhlaví její jméno a že slávistic-
ká pěticípá hvězda, kterou umístí na svůj 
dres bude dole stát na jednom, namísto 
na dvou cípech. 
První žádost byla zamítnuta na základě 
protestu Čechie Doubek a SK Říčany. 
Druhý pokus byl ovšem už úspěšný a tak 
29. 8. 1927 sdělila Zemská správa politic-
ká prostřednictvím své podřízené sprá-
vy okresní, že se „nezapovídá utvoření 
Spolku pod názvem „Sportovní kroužek 
Slavia“ se sídlem v Louňovicích“.

Klub měl tedy hřiště, i když zatím ne-
velké, měl hráče zapálené pro kopanou, 
ale v době hospodářské krize ho trápil 
nedostatek fi nančních prostředků. Přesto 
se mu potřebné peníze sehnat podařilo 
a činnost klubu nezanikla.

Od 1933 se Slavia Louňovice pravidelně 
účastní různých fotbalových soutěží.
V roce 2017 oslaví již 90ti leté trvání. 
klubu. Za takto dlouhou dobu přinesl 
mnoho radosti všem příznivcům a za to 
jim velký dík.
S klubem je také spjata i bohatá sbírka 
klubových odznaků.

Ladislav Jizba
  zdroj: Brožura - 75 let TJ Slavia Louňovice; 

http://slavia.lounovice.net

že dále pokračujeme v pořádání treninků, které budou probíhat každou neděli od 10:00 pro všechny zájemce, bez roz-
dílu věku a výkonnosti. Pro děti do 10 let doporučujeme doprovod dospělého (pokud nemají větší zkušenosti s OB). 

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU OK KAMENICE 
oznamuje všem vášnivým příznivcům tohoto sportu,

Délka tratí: 
začátečníci   2,0 km cca 20 - 30 min. běhu

pokročilí krátká 3,5 km cca 30 - 40 min. běhu 

pokročilí dlouhá 6,5 km cca 50 - 70 min. běhu

Abychom mohli připravit dopředu dostatečný počet map (po-
platek za mapu je 10 Kč), prosím o přihlášení 

na e-mail: sarka.valaskova@volny.cz; 
tel.: 737 258 291 do pátku před tréninkem.

NEBOJTE SE, PŘIJĎTE A ZORIENTUJETE SE!

Místa startů jednotlivých treninků:

 4. 12. Mezi  Všedobrovicemi a Řepčicemi, modrá značka do lesa, 
 (horší parkování)
11. 12. Horní Jirčany, Houbová ulice, odbočka do lesa
18. 12.  Světice, Hájenka GPS 49.9753044N, 14.6703544E 
 (lze dobře parkovat u fotbalového stadionu)
26. 12.  Pozor pondělí! Hájetínská louka mezi obcemi Radlík 
 a Nechánice, GPS 49.9138039N, 14.5208494E
2017 
1. 1.  Pozor, ve 12 hodin!  Orientační závod ve Zvoli, 
 bližší info na http://ob.skzvole.cz/
8. 1.  Strančice, kaple Svatá Anna GPS 49.9433367N, 14.6869600E
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Novoroční běh na Panskou skálu 2017Novoroční běh na Panskou skálu 2017 
• Cítíte, že Vám Vánoce přidali pár kilo navíc?

• Máte už dost lenošení a chcete se trochu protáhnout?

• Dali jste si novoroční předsevzetí a chcete udělat první krok?

• Nebo si říkáte, jak na nový rok, tak po celý rok?

Zkuste se na Nový rok probudit trochu dřív, protáhněte se a přijďte si zaběhat. 
Kam? Z Kamenice na Panskou skálu

TERMÍN:   1. 1. 2017, start přesně ve 12.00 hodin
SRAZ:   11.45 hodin u Kulturního domu v Kamenici
CÍL:    Panská skála
DÉLKA:   cca 10 km
TRASA:   Kamenice – Těptín – Panská skála
ZNAČENÍ:   červenobílé fáborky
CENY:   první muž a první žena pohár, ostatní dobrý pocit ze sportovního výkonu 
   a doušek šampaňského v cíli
POVINNÁ VÝBAVA: nerozbitný pohárek na šampaňské v cíli 

Běh se uskuteční za všech klimatických podmínek, pro zájemce bude zajištěn odvoz sportovní tašky s oblečením 
do cíle. V cíli si připijeme na šťastný nový rok a vrátíme se po svých do tepla domovů doléčit Silvestra.
Kontakt: Pavel Boxan 727 877 456

Přijmeme automechanika 
• na hlavní pracovní poměr, 
• velmi dobré platové ohodnocení,
• dobrý kolektiv. 

Možnost si nás prohlédnout na:
      www. autoserviscervenka.cz

 Autoservis Červenka

 Chotouň 63

 Jílové u Prahy

 PSČ 254 01

Telefonní kontakt: 602 296 674, 241 950 429

INZERCE...
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boutiqueboutique
modrá hvezdaaddevevevvhh rárododoommmm zzrr hhhvod á h e dahvezdamodrá hvezdamodrá hvezda

RINGHOFFEROVA 427, 251 68 KAMENICERRRIIINNNGGGHHHOOOFFFFFFEEERRROOOVVAAA 444222777,, 222555111 6688 KKKAAAMMMEEENNNIIICCCEEE
 Boutique Modrá Hvězda

Po předchozí domluvě na tel.: 602 154 737 je možné nás navštívit kdykoliv

 Po - Pá 1400 - 1700 hod.
 So 900 - 1200 hod.
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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
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• HLEDÁM BRIGÁDU, (úklid, hlídání dítěte, vy-
venčení 2 - 3 v týdnu - 4-5 hod. v Kamenici nebo 
blízkém okolí. Důchodkyně 62let). Dohoda nutná. 
Tel.: 728 769 

• PRODÁM ČERNÉHO ZAKRSLÉHO KRÁLÍKA, 
stáří 1,5 roku, včetně klece (1 x 0,5m) výška 45cm, 
krmiva. . . Bližší informace na tel.: 728 769 

• PRODÁM CHATU V KAMENICI/TĚPTÍNĚ 
ul.  Kaštanová. Pozemek 704 m2, elektřina, plyn, 
voda, kanalizace na pozemku. 1.750.000,-Kč.         Tel.: 
603 167628, p.kubova@seznam.cz

 OTVÍRACÍ DOBA:

PO-NE: 8.00 - 20.00 HODIN

PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

VSTUPNÍ HALA

INSPIRACE NA:
WWW.STYL21.CZ

NABÍZÍME:

• KVALITNÍ ZBOŽÍ

• VĚRNOSTNÍ PROGRAM

• SUPER CENY

• PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

• SKVĚLÁ DOSTUPNOST

      METRO C, TRAMVAJ, VLAK

JEŽÍŠEK NAKUPUJE U NÁS

VÁNOČNÍ DÁRKY:

• KABELKY PRO ŽENY

• TAŠKY PRO MUŽE

• STYLOVÉ PENĚŽENKY

• VYZTUŽENÉ DEŠTNÍKY

• ELEGANTNÍ RUKAVIČKY

Po předložení tohoto kupónu
do konce roku 2016 
obdržíte v obchodě LYDC London 
Praha Hlavní nádraží  

slevu na nezlevněné zboží  20 %20 %

HODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNN
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 OTEVŘENO I NA ŠTĚDRÝ DEN OTEVŘENO I NA ŠTĚDRÝ DEN

Ringhoff erovo nám. 550

251 68 Kamenice

tel.: 607 631554, 323 672487

POZOR!!!
ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍ DOBY!!!

pondělí 8 - 10 hod. 15 - 18 hod.
úterý ----------  15 - 18 hod.
středa 8 - 10 hod. 15 - 18 hod.
čtvrtek ----------  15 - 18 hod.
pátek 8 - 10 hod. 15 - 18 hod.
sobota (sudé týdny)     9 - 11 hod.

MVDR. PETRA MENCLOVÁ,
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Stojan na vánoční stromek Basic S  
pro výšku stromku až 180 cm a  kmene až 9 cm, 
nádrž na vodu 1 l, 5 let záruka, patentovaný  
mechanismus pro rychlé a snadné uchycení stromku

Vánoční hvězda
různé barvy a velikosti, široký výběr

Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, 
otěruvzdorná, paropropustná, bělost min. 86 %

20 kg

529,-

V našich specializovaných centrech najdete nejširší výběr 
čerstvě řezaných dánských jedlí Nordmann
- všechny v nejlepší                         kvalitě a za neporazitelné ceny! 

od

39,-

699,-
do vyprodání zásob

26,50/ kg

LED
klasická žárovka
balení 2 ks, á 12 W, E 27, 
1055 lm, 4000 K, studeně bílá barva, 
ekvivalent 75 W klasické žárovky, A+

+

198,-
do vyprodání zásob

Také letos nadělujeme 100 Kč poukázku na kapra při nákupu nad 1.000,- Kč. 
Více informací naleznete na www.bauhaus.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR 
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Tato nabídka platí od 1. 12. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 12. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 



KDYZˇ JE V PEKLE 

NEDEˇLE

KULTURNÍ DŮM KAMENICE 
13. 12. 2016  -  9.30 hod. 

VSTUPNÉ : 50 KČ

Tel. 323 672 643, 731 045 466
email: kckamenice@kamenice.cz

Kulturní centrum Kamenice 
uvádí 

výpravnou pohádku
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