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Vážení čtenáři,
k 1. lednu letošního roku došlo na našem obecním úřadě ke změně na pozici tajemníka úřadu. Jakožto nový tajem-
ník bych rád úvodem poděkoval své předchůdkyni paní Mgr. Janě Havlíčkové za mnohaletou práci, kterou pro obec 
vykonala. V pozici tajemníka bych chtěl navázat na její práci a dále rozvíjet profesionalitu a otevřenost úřadu vůči 
našim občanům. Díky svým dvanáctiletým zkušenostem na manažerských pozicích ve státní správě a samosprávě, 
kde jsem se věnoval stejné problematice, věřím, že se nám společně tento cíl podaří naplnit.

S přáním všeho dobrého v letošním roce
Miroslav Zelený, tajemník úřadu obce Kameníce 

KAMENICE V ROCE 2017

ING. MIROSLAV ZELENÝ - NOVÝ TAJEMNÍK OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení čtenáři,
velmi vás všechny zdravím v novém roce. Je až neuvěřitelné, jak ten čas nezadržitelně letí...
Opět je zde období, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem. Ohlédnu-li se za Zpravodaji 2016, vidím nezištnou práci 
mnoha lidí, kterým chci poděkovat.
V první řadě všem přispěvatelům, protože Zpravodaj je z velké části výsledkem pravidelné dobrovolné práce. Díky 
těmto lidem můžeme našim čtenářům zprostředkovat různorodé informace z rozličných oblastí. 

Děkuji pomocníkům z OÚ i KC Kamenice, díky kterým se hotový Zpravodaj dostává vždy včas na poštu k roznášce.
Věřím, že i v tomto roce budu mít štěstí spolupracovat s tak skvělými lidmi. 
Všem přeji klidný a úspěšný rok.
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Letošní rok začal opravdu naplno. Snad je to proto, že se můžeme těšit na tolik věcí. Trochu se mi tají dech, jestli 
to všechno stihneme. Navíc letošní rok je slavnostní. V dubnu uplyne 200 let od narození Františka Ringhoff era 
II., a proto se budeme letos často odkazovat na stopy tohoto významného rodu.
Hned na jaře pokračujeme ve stavbě cesty na Ládeves, současně budeme opravovat propustky a začínáme bu-
dovat přípojky ke skautské klubovně. Až do léta můžeme společně sledovat, jak roste škola. Podzim očekáváme 
ve znamení chodníků, které se nyní intenzivně projekčně připravují. Celkově připravujeme více než dvacet akcí 
pro letošní rok.

Ambice máme vysoké, ale i tak jsem si vědom toho, že to pro někoho nemusí být dost. Pokládám za důležité nepolevit a nasadit 
všechny síly k tomu, aby se vše podařilo. 
Letos máme lepší předpoklady než dříve, abychom splnili další z našich strategických cílů. Investice jsou důležité, ale ke spokojenému 
životu potřebujeme mnohem více. Letos se zvláště zaměříme na sociální služby v obci. Věnovat se budeme kulturnímu domu a jeho 
náplni. Pozornosti neunikne ani náš úřad, chceme docílit, aby byl co nejpřívětivější pro občany. 
Na začátku každého roku vždy přichází  ten příjemný okamžik, že nás vše teprve čeká.
     Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 15. 11. 2016  

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 24. 11. 2016 

Rada obce Kamenice:

- schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
s  BENEA, s.r.o. Křižíkova 15/29, 256 01 Be-
nešov
- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o provádění úklidových prací uzavřené mezi 
obcí Kamenice a Pavlem Urminským, Praha 
 - bere na vědomí, že na veřejnou zakázku 
na akci „OÚ  Kamenice – recepce interiér“ se 
nikdo nepřihlásil a souhlasí s novým zopa-
kováním výběrového řízení na tuto veřejnou 
zakázku, a to formou výzvy třem zájemcům
- v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 
§ 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, vydává nařízení č. 1/2016 o rozsahu, 

způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňová-
ní) závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních 
komunikací a chodníků a vymezení úseků 
místních komunikací, na kterých se nezajišťu-
je sjízdnost a schůdnost na území obce Kame-
nice v zimním období
- schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. st 19/2 a parc. č. 40/4 vše 
v  k.ú. Těptín na dobu 12 měsíců k zajištění 
přístupu Ing. M.J., Těptín, k nemovitosti umís-
těné na pozemku parc. č. 40/13 v k.ú. Těptín.
- souhlasí se zřízením služebnosti - věcného 
břemene práva chůze a jízdy přes části pozem-
ků parc. č. st. 19/2, 98/6, 98/7, 98/8, 40/4, část 
pozemku parc. č. 854 vše v k.ú. Těptín ve pro-
spěch Ing. M.J., Těptín
- souhlasí s pokračováním bezplatné právní 
poradny pro občany Kamenice  v roce 2017

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě na byt č. 11 s paní H.S.
- souhlasí s nabídkou Dr. Ing. Radovana Šor-
ma (AQUA-CONTACT Praha, v.o.s.) na zpra-
cování studie proveditelnosti „Intenzifi kace 
ČOV Kamenice pro výhledové zatěžovací pa-
rametry“
- souhlasí s nabídkou Dr. Ing. Radovana Šor-
ma (AQUA-CONTACT Praha, v.o.s.) na zpra-
cování studie „ČOV Kamenice - vyhodnocení 
aktuálních zatěžovacích a technologických 
parametrů a návrh úprav existující technolo-
gické linky pro dosažení optimálního složení 
odtoku“
- souhlasí s nabídkou fi rmy SOFIS GRANT  
na bezplatné podání nové žádosti na plynové 
kotelny v dotační výzvě v r. 2017. 

Rada obce Kamenice:
- schvaluje podání žádosti o dotaci z MŠMT z programu 133510 Pod-
pora materiálně technické základny sportu na „První hřiště pro plážový 
volejbal v Kamenici.“ 

- potvrzuje návrh VHS Benešov vodného a stočného pro rok 2017 
ve výši - 53,47 Kč/m³ – vodné a 48,47 Kč/m³  - stočné 
Cena vodného odráží nárůst ceny nakupované surové vody ze Želivky 
od ledna 2017 a cena stočného se nemění.

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 8. 12. 2016  
Rada obce Kamenice
- schvaluje nájemné infrastrukturálního 
majetku ve výši 1.449.674 Kč pro vodné 
a 1.802.129 Kč pro stočné v roce 2017 
- schvaluje nákup vozidla FABIA COMBI 
AMBITION 1,2 TSI 66 KW 5 od fi rmy AB 
Auto Brejla, s.r.o, Vestec.
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene –služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu mezi Obcí Kamenice 
a ČEZ Distribuce, a.s., Těptín, Topasová, kNN 
pro parc. č. 471/9 v k.ú. Těptín, IV – 12 – 
6020398

- schvaluje záměr uzavření smlouvy s fi rmou 
ARCH Consulting, s.r.o., IČ: 28779479 na or-
ganizaci výběrového řízení na sběr a likvidaci 
odpadu v obci Kamenice
- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlou-
vě č. 56/2016 uzavřené mezi obcí Kamenice 
a spol. Metrostav a.s., na realizaci akce „Obec 
Kamenice – navýšení kapacity ZŠ Kamenice“, 
který upravuje rozsah díla
- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě uzavřené dne 1. 11. 2015 mezi IMOS 
Invest, s. r. o.  a  Obcí Kamenice

- schválila na základě doporučení Komise 
pro  sport a kulturu žadateli M.K. fi nanční 
dotaci ve výši 5.000 Kč na volejbalový vánoční 
turnaj o putovní pohár starosty
- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlou-
vě o dílo uzavřené dne 8. 7. 2016 se zhotovite-
lem Ing. Vítem Doleželem, Tyršova 10, Jihlava, 
IČO 68028725 na zajištění zpracování strate-
gického plánu rozvoje zeleně v obci Kamenice, 
kterým se prodlužuje termín plnění předmětu 
smlouvy do 31. 1. 2017
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE DNE 6. 12. 2016 

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 20. 12. 2016 
Rada obce Kamenice
- souhlasí se smlouvou o dílo na „Projekt 
zpevněné plochy umožňující pohyb chodců“ 
uzavřenou s Ing. Jiřím Cihlářem, autorizova-
ným projektantem dopravních staveb na zpra-
cování projektové dokumentace zpevněné 
plochy ve Struhařově od ulice Pražské k ulici 
Slunečné 
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne služebnosti mezi Obcí Kamenice a RWE

 GasNet, s.r.o., č. sml. 7700072596_2/VB/P – 
Ládví, Lotosová, přeložka plynárenského zaří-
zení parc.č. 364/7 a 369/9, k.ú. Ládví - vklad 
do katastru nemovitostí
- schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky “OÚ 
Kamenice – recepce interiér“ v tomto pořadí:
1. BESALEEL, s.r.o.; IČO: 02759713 za cenu 
671.005,50 Kč
2. LIROM, s.r.o.; IČO: 27072720 za cenu 
699.682,50 Kč

3. MK Studio Design; IČO: 41691296 za cenu 
721.100 Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zho-
tovení a montáž interiéru recepce OÚ Kame-
nice s fi rmou BESALEEL s.r.o., IČ 02759713 
za cenu 671.005,50 Kč
- souhlasí s pořízením míchadla na ČOV Ka-
menice dle předložené nabídky provozovatele 
VHS Benešov, s.r.o. za cenu cca 90.000 Kč.

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 30. 12. 2016  
Rada obce Kamenice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 v souladu s §16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 5. 1. 2017 
Rada obce Kamenice:
- souhlasí se zveřejněním záměru směny čás-
ti pozemku par.č. 722/9 k.ú. Ládví o výměře 
42  m2, případně souhlasí se zveřejněním 
záměru prodeje části pozemku p.č. 722/9 k.ú. 
Ládví o výměře 42m2 

- schvaluje přílohu č. 1 ke směrnici č.1/2011 
Obce Kamenice o oběhu účetních dokladů 
v platném znění
- bere na vědomí aktuální stav zimní údržby 
chodníků 

- ukládá Komisi pro sport a kulturu, aby pro-
jednala podnět zastupitelky M. Hajduškové 
a  následně předložila plán kulturních a  spo-
lečenských akcí pro seniory realizovaných 
příspěvkovou organizací KC v roce 2017.

Zastupitelstvo obce Kamenice:  
- schvaluje rozpočtové opatření č.5/2016 
v souladu s §16 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění
- stanovuje v souladu s par. 102 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších přepisů kompetenci Rady obce Ka-
menice k provádění rozpočtových opatření do 
konce volebního období 
- schvaluje podle zákona č. 250/2000 Sb., 
o  rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů, v platném znění, pravidla pro rozpočtové 
provizorium pro rok 2017

- schvaluje Směrnici pro činnost OV č. 1/2016 
a ruší Směrnici pro činnost OV č. 1/2015.
- vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Ka-
menice č. 2/2016 o nočním klidu s účinností 
od 22. 12. 2016
- pověřuje starostu obce k předložení návrhu 
memoranda Strojmetalu Aluminium Forging, 
s. r. o.
- schvaluje uzavření darovací smlouvy na bez-
úplatný převod 1/6 pozemku parc.č. KN 135/7 
v k.ú. Těptín, vedené v katastru nemovitostí 
jako ostatní komunikace, mezi Ing. arch. D.Š., 
Praha jako darujícím a obcí Kamenice jako 
obdarovaným

- souhlasí se záměrem prodeje dvou pozemků 
822/7 a 707/156 v k.ú. Těptín
- pověřuje zastupitelku Marii Hajduškovou 
vyjednáním smíru s paní T. tak, aby byly uhra-
zeny náklady soudního jednání a soudní spor 
dále nepokračoval
- schvaluje koupi pozemků  parc. 291/15 o vý-
měře 20 m2 a parc.291/14 o výměře 306 m2, 
oba v kat. území Štiřín z majetku IMOS Invest. 
s.r.o., do majetku Obce Kamenice. 
Zastupitelstvo obce Kamenice neschválilo zá-
měr prodeje části pozemku cca 28m2 z čísla  
pozemku 711 v k.ú. Těptín.

Všechny uvedené zápisy byly pořízeny s ohledem na zákon 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, v platném znění.  Andrea Burešová

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZA PSA NA ROK 2017
Poplatky zůstávají v roce 2017 ve stejné výši jako v minulých letech. Známka na popelnice pro rok 2016 platí do konce 
ledna 2017. 
Na Obecním úřadu Kamenice můžete platit platebními kartami.  Platební terminál lze využít pro platby místních i správ-
ních poplatků.



Kde hledat kořeny Ringhoff erů? Dědeček František Ringhoff er pocházel 
z vinařské obce Müllendorf a byl čtvrtým z devíti dětí. Jeho otec vlastnil 
několik vinohradů a zastával post smírčího soudce. V patnácti letech 
nastupuje František do učení u kotlářského mistra Pauera ve Vídni. 
Po učení se vydal na vandr a v roce 1769 přišel do Prahy, kde nastoupil 
jako tovaryš do tovaryšského bratrstva cechu kotlářského. Za mistra byl 
uznán 10. 12. 1771 a na Starém Městě v Platnéřské ulici založil dílnu. 
Začal v ní dělat pivovarské kotle a další zboží z mědi a slitin. Záhy se 
domohl jisté vážnosti - stal se starostou kotlářského cechu, členem 
městské rady a městským starším.
Jeho syn Josef Ringhoff er začal vyrábět zařízení pro cukrovary a li-
hovary, proto rozšířil podnik o hamry v Kamenici u Jílového. Získal 
titul dvorního kotlářského mistra a roku 1847 mu bylo uděleno zemské 
tovární právo (vymanil se z cechovní závislosti). Slávu rodu Ringhoff e-
rů zajistil jeho syn František (toho jména druhý) narozený  28. dubna 
1817. Převzal otcův kotlářský podnik a roku 1852 ho přesunul ze Sta-
rého Města pražského na Smíchov, kde potřeboval vybudovat továrnu 

a  hodlal postavit celé moderní město. To byla značná podnikatelská 
odvaha… V budoucnosti se něco podobného podařilo snad jenom To-
máši Baťovi. Odvaha se mu vyplatila. Základ slavné smíchovské vagon-
ky – i města Smíchova – byl položen. František Ringhoff er  začal roku 
1854 s výrobou nákladních vozů. Nutno však připomenout, že  tehdy 
ještě nebyly ani vlečky, ani nádraží Západní dráhy. První vagóny byly 
dopravovány na dnešní Masarykovo nádraží na speciálním valníku 
o šesti silných kolech s mohutnou gumovou obručí. S pomocí navijáku, 
sochorů a klínů sehraná parta čtyř až pěti chlapů vytáhla vagon na vůz, 
osm silných valachů ve čtyřspřeží zabralo a mohutný povoz se vydal 
na náročnou několikahodinovou cestu křivolakými pražskými uličkami 
po kočičích hlavách pražského dláždění. Teprve Hybernská ulice ústila 

u vlečky do  kolejiště nádraží. Dopravu vagonů po vlastní ose umož-
nila až  Ringhoff erova vlečka k novému smíchovskému Železničnímu 
mostu. Za šest let po nákladních vagonech začal Ringfoff er s výrobou 
vozů osobních. Během několika dalších let se fi rmě Ringhoff er podařilo 
z  tuzemských železnic vytlačit zahraniční konkurenci a mohla se vě-
novat exportu. Od roku 1867 začala fi rma vyrábět také budoucí pýchu 
celé vagonky – salonní vozy. Druhý František z rodu Ringhoggerů byl 
nejenom dobrý kovář, ale také manažer. Jako první v Rakousku zavedl 
výrobu Mannesmannových bezešvých trubek. Roku 1870 vyrobila fi r-
ma první osobní výtah v českých zemích. Jezdil na zámku v Zákupech. 
4. května 1861 byl tento druhý František z rodu Ringhoff er zvolen sta-
rostou města Smíchova. Ta volba byla plně na místě – velice se o  ně 
zasloužil. Smíchov byl u nás po mnoha staletích prvním městem, posta-
veným podle územního plánu. Prosadil zavedení plynu. Pilně se věno-
val obchodům s pozemky – vedle Kamenice získal například Lojovice, 

ROD RINGHOFFERŮ

Panoramatický pohled na část Smíchova v roce 1872

Parní motorový vůz rok 1880, 
vyrobený v Ringhoff erových závodech

Denně se u nás v Kamenici setkáváme se jménem Ringhoff er. Položili jsme si někdy otázku spo-
jenou s tímto rodem? Víme, kdo vlastně Ringhoff erové byli? Jak žili? Co vše pro Kamenici a okolí 

udělali? Proč bychom si jich měli vážit?  Na zodpovězení těchto i dalších otázek je ten správný čas 
právě nyní. 

Rok 2017 je rokem, kdy v dubnu uplyne již 200 let od narození Františka Ringhoff era (toho jména dru-
hého). V souvislosti s tímto výročím bude probíhat mnoho akcí v Praze, Velkých Popovicích i v Kamenici.

My budeme se Zpravodajem při tom. Informace budete pravidelně nacházet v každém čísle. Vám, čtenářům 
přiblížíme tento úctyhodný rod a jeho spojení s naším krajem.
Věříme, že vás naše příspěvky zaujmou a že se sami zúčastníte připravovaných oslav. 

200. VÝROČÍ NAROZENÍ FRANTIŠKA RINGHOFFERA



Štiřín a Pyšely. Jako jeden z prvních si pro svá panství opatřil telefon. 
Pozoruhodné je, že pro své dělníky založil uprostřed 19. století (jako 
jeden z prvních) nemocenské pojištění (Dělnická nemocenská poklad-
na), a to v době, kdy to ještě nepřikazoval žádný zákon. Roku 1870 zřídil 
i Dělnický penzijní fond. Byl člověk klidný, rozvážný a otevřený. Milo-
val hudbu, lesy a přírodu. Obzvlášť si oblíbil velkopopovické panství. 
Důvodem byla výhodná poloha poblíž staré císařské cesty do  Vídně, 
ale učarovala mu i  tamní příroda. V hlubokých hvozdech poblíž své-
ho panství Štiřín proto nechal zřídit anglický park s honitbou a vodu 
z Mariánské studánky si odtud dokonce nechával posílat až do svého 
smíchovského sídla. Místními lidmi byl oblíbený jako štědrý mecenáš. 
Na vlastní náklady nechal založit dětský útulek a dokonce osobně vedl 
záchranné práce, když byla oblast zasažena povodněmi. Roku 1862 byl 
vyznamenán Rytířským řádem Františka Josefa. Za zásluhy o průmys-
lový rozvoj mu císařpán udělil baronský titul. Zemřel 23. března v roce 
1873 – bylo mu pouhých 56 let.
František, baron z Ringhoff erů, odkázal svým třem synům Františkovi, 
Emanuelovi a Viktorovi továrny, panství a zámky v Kamenici u Jílové-
ho, ve Štiříně, v Kostelci u Křížků a ve Velkých Popovicích. Jeho fi rmu 
převzal syn František (pro lepší orientaci si přidejme k jeho jménu čís-
lovku „III“) tedy třetí toho jména. Narodil se v roce 1844 a původně 
snil o kariéře nikoli průmyslnické, nýbrž vojenské. Jako dvaadvacetiletý 
důstojník se stačil v bitvě u Hradce Králové vyznamenat. Musel však 
převzít otcův podnik, a ten pak řídil spolu se svými bratry Emanuelem 
a Viktorem. Uplatnil přitom své značné organizátorské vlastnosti, které 
ještě nadto umocňoval smysl pro spravedlnost a kázeň bez ohledu na-
postavení zaměstnanců a obchodních partnerů.   
„Defi nitivně soustředil celý podnik na Smíchov,“ píše autor knihy Tvůr-
ci českého zázraku Miroslav Hlaváč. „Tam také vyráběl a odtud vyvážel 
železniční vozy a začal i s výrobou investičních celků, což byla zařízení 
pro cukrovary, lihovary, pivovary a mrazírny. Když byla doložena vy-
datnost pramenů v okolí Velkých Popovic, rozhodl o výstavbě nového 
pivovaru na svém vlastním pozemku. To bylo v roce 1871. Za tři léta 
nato byla uvařena první várka a v roce 1875 činil tamní výstav 18 000 
hektolitrů. Ve Velkých Popovicích postavil moderní pivovar a lihovar, 
bylo tam také ukázkové mrazicí zařízení, aby se klienti mohli na místě 
přesvědčit a dokonce aby mohli přímo vychutnat přednosti nabízené-
ho zboží. Ringhoff erovka vyráběla také parní stroje pro tovární pohon 
a  pro doly. Hlavním výrobním artiklem však zůstaly železniční vozy. 
Během patnácti let v 70. a 80. letech 19. století jich z továrny vyjelo čtyři 

a půl tisíce. Továrna za-
čala vyrábět i tramvaje a 
zařadila se mezi největší 
průmyslové podniky v Ra-
kousku–Uhersku.“ Kromě 
toho František Ringhoff er 
III. dotvořil podnikový 
sociální polštář. Založil 
Zaměstnanecký penzijní 
fond a  po  deseti letech 

Vagón koněspřežné tramvaje z roku 1886

i Dělnické starobní pojištění. Zaměstnanci měli nárok na důchod, na 
invalidní rentu, na vdovský důchod, vyplácel se jim příspěvek na vý-
chovu dětí i na pohřebné. Byly poskytovány ještě další podpory pro 
vdovy a  pro  nedospělé děti po zemřelých zaměstnancích. Od roku 
1895 se vyplácel věrnostní příspěvek těm zaměstnancům, kteří u fi rmy 
sloužili čtyřicet let – a to se týkalo až jednoho tisíce osob. Ringhoff er 
rozvinul výstavbu dělnických domů – koncem 19. století v nich byd-
lela třetina zaměstnanců podniku, skoro sedm set rodin. Domy byly 
napojené na  vodovodní síť a kanalizaci, což v tehdejší době nebylo 
samozřejmé. Nájemné bylo nízké. Kupříkladu v době první republiky 
(v roce 1925) činilo ročně 800 korun. Od roku 1886 byla ve smíchovské 
vagónce zřízena stálá lékařská ambulantní služba. František Ringhof-
fer rovněž založil podnikový učňovský institut a veřejnou pokračovací 
školu. Učni se v institutu připravovali pod odborným vedením na práci 
v provozech podniku. Nejlepším z nich se vyplácely peněžité prémie. 
Zajímavou podnikovou službou byl od roku 1873 dobrovolný hasičský 
sbor. Vyznamenal se 12. srpna 1881, když dorazil jako první k hořícímu 
Národnímu divadlu. Ostatní hasičské sbory však přijely příliš pozdě, 
takže se divadlo zachránit nepodařilo. 
Firma prosperovala. Její úspěch byl značný. Rodinná fi rma Ringhoff er 
vyrobila tři salonní vozy pro rakouskou císařovnu Alžbětu. Luxusně 
vybavené salonní vlaky vyrobili na Smíchově i pro rumunského krále 
a tureckého pašu, pro ruského a bulharského cara, a také jídelní vozy 

pro belgickou společnost Wagons–Lits, montovaly se zde vozy pro pe-
třínskou lanovku a pro pražskou tramvajovou dopravu. Vozy městské 
hromadné dopravy se tu pak vyráběly téměř sto let. František Ringho-
ff er III. byl zvolen poslancem českého sněmu a nakonec i doživotním 
členem Panské sněmovny ve Vídni. Zemřel 23. července roku 1909. 
Jeho fi rmu převzal syn – inženýr František Ringhoff er v pořadí čtvrtý. 
Roku 1911 se fi rma stala akciovou společností „Ringhoff erovy závody.“ 
Během první světové války vyrobila přes 20 000 vagonů. Později, když 
koupila i automobilku v Kopřivnici, jmenovala se Ringhoff er–Tatra 
a postupně ovládala i další vagonky v Československé republice  a stal 
se vůbec největším výrobcem vagonů na světě.  
Po druhé světové válce továrna Ringhoff erům nezůstala, odporovalo by 
to dekretům presidenta republiky. Její poslední majitel Hanuš Ringhof-
fer nebyl zřejmě žádným přesvědčeným nacistou. Byl sice nucen během 
okupace vstoupit do Hitlerovy partaje, ale o členství záhy přišel, když 
se zjistilo, že byl v diplomatických službách prvorepublikového Česko-
slovenska. Za války musel spolupracovat s předními nacistickými po-
hlaváry, hlavně z okruhu ministra zbrojního průmyslu Alberta Speera, 
což se mu stalo osudným. Ihned po válce byla celá rodina odsunuta 
do Rakouska a Hanuš internován v táboře Mühlberg na Labi, kde v pro-
sinci roku 1946 zemřel.   
A tím končí sága jedné z našich nejúspěšnějších průmyslových dynastií.
Zdroj:  Český rozhlas - Toulky českou minlostí_http://prehravac.rozhlas.cz/

audio/2570205                Upravila Jana Novodvorská
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PODĚKOVÁNÍ

    BESÍDKY V MŠ KAMENICE

patří naší ( nyní už bývalé ) kolegyni,

paní Hance ZAHRADNÍKOVÉ

za spolupráci a její  dlouholeté působení 
v kamenické mateřince.

Milá Hanko,
přejeme Vám ještě plno elánu, svěžesti, nepostra-
datelného zdravíčka a  spoustu pohody v kruhu 

rodinném. Užijte si zaslouženého odpočinku 
plnými doušky.

Děkujeme.
Všechny kolegyňky a děti z MŠ Kamenice

P.S. Na uvolněné místo nastupuje od ledna 2017 
paní Hana Hrdličková, jako třídní učitelka 

3. třídy Sluníček.

ppppp
dddd

P

Ve dnech 14. a 15. 12. 2016 proběhly 
v naší školce Vánoční besídky.
Děti se na ně pilně připravovaly, aby 
Vám ukázaly, co vše již umí. A zvládly 
toho za pár měsíců celkem dost – ta-

nečky, písničky, říkadla i básničky. Ve všech třídách se besídky 
moc líbily.
Po besídkách jsme měli dílničky s rodiči – ve třídě Koťata s indi-
ánskou tematikou. Rodiče pomohli svým dětem vyrobit indián-
ské šperky z komponentů, které děti dostávaly od září za splněné 
úkoly. A tvořivost maminek i tatínků byla úžasná – posuďte 
sami!

Také k nám dorazil Ježíšek. 
Dostali jsme spoustu dárečků 
a nemohli jsme se dočkat, až si 
je začneme společně rozbalo-
vat. Nerozbalili jsme si je totiž 
najednou, ale pěkně kousek 
po kousku.
To proto, abychom si stihli se 
všemi hračkami pohrát.

Linda Vejmelková,  
učitelka MŠ Kamenice

      ZIMNÍ RADOVÁNKY
Již od prvního týdne roku 2017 si může-
me užívat plnými doušky zimních rado-
vánek. Opět můžeme vytáhnout všechny 
boby a hurá na kopec. Avšak i bez nich 
se děti mohou řádně vydovádět. Udělat 
pořádnou kouli na velikého sněhuláka 
to dá také někdy zabrat. A komu nejde 
udělat veliká koule, nemusí věšet hlavu, 
na koulovačku stačí i ty nejmenší. Ta-
ková koulovačka, ale není jen tak. Děti 
při ní  musí zvládnout pohyb v různém 
terénu – v hlubokém sněhu, zmrzlé zemi 
i na náledí.  
Krom těchto radovánek, však nezapomí-
náme ani na ptáčky. Děti jim pravidelně 
přisypávají ptačí zob do jejich krásných 
krmítek.

Adéla Šabková, učitelka MŠ Kamenice
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JABLKOVÝ DEN
2.A prožila celý jeden den s jablky. Cílem projektu bylo co nejbližší seznámení s naším nejtypičtějším podzimním druhem ovoce - 
s jablkem. Pomocí myšlenkové mapy jsme nejprve zjistili, co vše o jablku víme. Další aktivity vedly k tomu, abychom se o jablkách 
dozvěděli něco nového. Zkoumali jsme je zvenku, zevnitř, ochutnávali je, poznávali, vařili, kreslili, zpívali o nich a také o nich hráli 
divadlo. Nakonec jsme se rozhodli, že si zkusíme vypěstovat ze semínek vlastní. 
Tak nám držte palce.                    2.A a Pavla  Veselá, učitelka 

PROŽILI JSME SI „PROTIDROGOVÝ VLAK“ 

V prosinci  se čtyři třídy nejstarších dětí zapojily do významného pro-
jektu v oblasti drogové prevence - navštívily tzv. Protidrogový vlak. 
Projekt nabízí pro žáky program primární prevence, který zaručeně 
nenudí! 
Vtáhl nás  do děje a donutil  nás  přemýšlet o problematice závislostí 
i o zodpovědnosti nejen k vlastnímu životu.
Mohli jsme „navštívit“ drogové doupě, vězení, místo automobilové 
havárie (v důsledku zneužití drog) nebo léčebnu pro drogově závislé, 
mohli jsme vnímat mnoha smysly – vidět, slyšet , cítit chlad i zápach. 

Věříme, že nám tyto zážitky zůstanou dlouho v paměti.

Žáci 9.A třídy

STRAŠIDELNÝ DEN 
Ve čtvrtek 24. listopadu pořádaly děti 
ze  Žákovského parlamentu naší školy 
akci s názvem „Strašidelný den“. Součástí 
celého dne byly různé soutěže, týkající se 
výzdoby třídy, počtu druhů strašidelného 
občerstvení a  počtu zúčastněných dětí 
v maskách v jednotlivých třídách.
Do soutěží se zapojily všechny třídy, 
za  což bychom rádi poděkovali nejen 
jejich třídním učitelkám, ale i rodičům, 
kteří si dali práci s přípravou občerstvení.
Výzdobu a třídní pohoštění hodnotila 
odborná porota složená z paní ředitelky, 
vedoucí školní jídelny a sekretářky školy. 
Tato porota vyhodnotila vítěze:  třídy  4.A  
a 7 A, které byly odměněny dorty.

V soutěži masek měly stoprocentní účast 
třídy  2.B,  3.C,  5.A  a  6.B. I tito vítězové 
byli odměněni sladkostmi.
Na závěr celého dne „parlamenťáci“ 
uspořádali pro zájemce večerní straši-
delnou bojovku k Ringhoff erově hrobce. 
Účast byla veliká, přišlo se bát 200 dětí 
napříč ročníky. Rádi bychom touto cestou 
poděkovali i žákům osmých a devátých 
tříd, kteří nám byli při přípravě bojovky 
a po celou dobu jejího trvání nápomocní.

Troufáme si říci, že „Strašidelný den“ se 
nám vyvedl. A těšíme se na další společné 
akce.

Pavla Ježová a parlamenťáci
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VÝLET NA KOKOŘÍN

46. ROČNÍK DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 2016/2017

PRACUJEME I S TALENTOVANÝMI DĚTMI 

Děti z 2. A a 2. C se 11. 11. vydaly za svatým Martinem na stře-
dověký hrad Kokořín. 
Před hradem se setkaly s rytířem, který jim řekl, že si vstup 
na hrad musí vybojovat v čestných rytířských soubojích. 

Protože všechny bojovaly čestně a statečně, mohly pokračovat 
dále na hrad. Za branou je čekala prohlídka doplněná zajíma-
vým výkladem o historii hradu a místními pověstmi, např. o lou-
pežnících a jejich ukrytém pokladu. 
V průběhu prohlídky se setkaly se svatým Martinem. Od něj 
se dozvěděly mnoho zajímavého o jeho životě a také tradicích, 
které jsou s jeho svátkem spojeny. 
Celý hrad si druháci mohli prohlédnout od nejvyšší věže 
až po sklepení, kde se setkali s místní vědmou kořenářkou. Se-
známila je se svým bylinkovým královstvím, dalšími lidovými 
zvyky, které lidé v minulosti dodržovali. 
Na konec návštěvy přidala i věštbu. 
Výlet nejen za svatým Martinem se všem moc líbil.   

2.A a 2.C a p. uč. Dana Augustýnová a Pavla Veselá

Tematické zaměření ročníku: Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století 

Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých 
gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.

ZŠ KAMENICE - výsledky školního kola 1. místo   LUCIE SEMÍKOVÁ,   9.A
     2. místo   KAROLÍNA BOHUMÍNSKÁ,  8.B
     3. místo   KATEŘINA KRÁKOROVÁ,  9.A
Soutěže se zúčastnilo 22 žáků 8. a 9. tříd.

Blahopřejeme! Mgr. Vlasta Hartvichová a Mgr. Blanka Olejníčková,

V prosinci na naší škole proběhlo také  školní kolo 43. ročníku Olympiády v českém jazyce. Soutěž měla dvě části, gramatickou 
a slohovou, a jako vždy vyžadovala od žáků nejen dobrou znalost gramatiky, ale hlavně bohatou slovní zásobu a schopnost 
srozumitelně a zajímavě vyjadřovat své názory  a zkušenosti.
Soutěže se zúčastnilo 42 dětí z osmého a devátého ročníku, maximálně mohl soutěžící získat  33 bodů. Umístění nejlepších, jejich 
jména  a získaný počet bodů následuje:

1. Jan Pešat  9.B 25 bodů
2.– 3.   Nikola Hrstková  9.A 23 bodů
      Milena Ptáčková  9.B 23 bodů
4.– 5.   Antonín Šmíd  9.A 21 bodů
             Lucie Štrachová  9.B 21 bodů

Srdečně blahopřejeme vítězům, ale i všem zúčastněným.        Vyučující ČJ

ZŠ Kamenice hledá asistenta pedagoga a vychovatelku do školní družiny. 
Požadavkem je středoškolské vzdělání (u vychovatelky pedagogického směru) a zájem o práci s dětmi. 
Životopisy zasílejte na reditelka@kameniceskola.cz , případně na telefonu 731 449 238

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. prosince proběhl na naší škole již tradiční 
Den otevřených dveří. Opět jsme nabídli ro-
dičům a přátelům školy, aby se na nás přišli 
podívat do vyučování, aby si prohlédli nové 
prostory, aby nás podpořili tím, že si zakoupí 
vánoční dárky či kalendář, na jejichž výrobě 
se podílely děti. Mohli si s námi také zazpívat 
vánoční koledy při našem Vánočním zpívání 
v nové školní jídelně.
Byl to docela hezký den.

Žáci 9.A třídy
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PROSINEC A NOVÝ ROK V ZŠ A LESNÍ ŠKOLCE TĚPTÍN
S přivítáním adventu do zdí naší školy vstoupila vánoční po-
hoda a klid. 
K této příjemné atmosféře velice přispěly vánoční dílny, které proběhly 
1. a 2. prosince. Na těchto dílnách vyráběli žáci ZŠ Těptín a děti z les-
ní školky Plamínek, společně se svými rodiči krásné výrobky, určené 
k prodeji na vánočních trzích. 
První příležitostí k prodeji byly vánoční trhy v kulturním domě v Ka-
menici 4. 12., další potom vánoční trhy v Těptíně u kapličky v sobotu 
17. 12. Prodeje na trzích se zúčastnili učitelé společně se žáky a prodali 
mnoho zdařilých výrobků. O užití utržených peněz si žáci rozhodli před 
vánočními prázdninami.
Další aktivitou, která přinesla vánoční pohodu do školy, byl průběžný 
nácvik vánočních písní a koled. S ním učitelům velice pomohla ma-
minka dvou ze žáků základní školy, která je povoláním sbormistryně. 
Se žáky, kteří hrají na fl étny, kytary, dřívka, triangl a klavír zaranžovala 
a secvičila krásné doprovody k několika koledám. 
Tato kapela poté doprovodila ostatní žáky školy a školky, kteří se 
na chvíli stali malým sborem a předvedli svou práci rodičům na vánoční 
besídce školy v úterý 20. 12. Hudební program byl uváděn žáky 6. třídy 

a proložen básničkami, které recitovali žáci z prvního stupně. Besídce 
předcházelo společné zdobení vánočního stromečku na zahradě školy. 
Poslední den školy, 22. 12. dostali žáci společný dárek pod stromeček, 
který jim udělal nesmírnou radost.
Leden se nese v duchu prvního zkoušení a testování, jelikož se nám blíží 
závěr pololetí a psaní prvních pololetních hodnocení. Všichni učitelé 
předpokládají stejně dobré výsledky u všech žáků, jako doteď a těší se 
na dobré vykročení do dalšího pololetí.

Tomáš Vrňata, učitel  ZŠ Těptín

OBECNÍ VÁNOČNÍ STROM VYZDOBILY KOULE DEKOROVANÉ DĚTMI
Každý, kdo procházel v době vánočních 
svátků (od vánočního trhu až do Tří 
králů) kamenickým náměstím, si jistě 
všiml, že letošní obecní vánoční stromek 
je opravdu krásný. Velkou zásluhu na vý-
zdobě stromu měly děti z kamenické ma-
teřské a základní školy.
Děti z mateřinky vyzdobily velké, čiré, 
plastové koule barevnými dekoracemi 
a nebály se ani vložit trojrozměrné obráz-
ky dovnitř koule.
Školáci vsadili na třpytivě bílou výzdobu 
a koule ozdobili krásnými bílými orna-
menty.
Ať již barevné, či bílé, všechny kouličky 
byly kouzelné a krásnou ozdobou sváteč-
ního stromu. 
Máme to ale šikovné děti, že?

Jana Novodvorská

Přijmeme učitele/ku s kvalifi kací pro 1. stupeň a kolegy s kvalifi kací pro 2. stupeň 

na zkrácený pracovní úvazek. www.skolateptin.info.
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DIVADLO

Vážení občané, milí sousedé,

rády bychom vám popřály v novém roce 2017 pevné zdraví a každodenní radost z nově prožitého dne, přítomného okamžiku a také 
chuť do života. 
Na letošní rok jsme pro vás přichystaly spoustu zajímavých akcí. Konkrétní pozvánky najdete vždy v aktuálním čísle Zpravodaje 
z Kamenice. 
V tuto chvíli vám nabízíme první dvě závazné pozvánky:  

Srdečně zveme všechny zájemce z řad seniorů i ne-seniorů do Vinohradského divadla v Praze na představení Hašler… v režii Tomáše 
Töpfera, prvního principála tohoto zpracování. Hra potěší a pobaví známými písněmi Karla Hašlera zpívanými mnoha generacemi 
a překvapí dramatickým životním příběhem jejich autora. K. Hašler byl zlatým slavíkem a hvězdou „showbyznysu“ té doby. Hru 
dramaticky připravil Pavel Kohout a hlavními herci jsou Petr Rychlý a Kateřina Brožová. Počet míst je omezený na 46 osob. 
Kdy:      20. 2. 2017 v 19.00 hod.
Cena:    400 Kč senioři (občané osad Kamenice, kteří dosáhli 65 let)
   450 Kč ostatní (občané osad Kamenice mladší 65 let nebo občané bydlící mimo Kamenici)
Platby předem:   27. 1. 2017 od 16.00 do 19.00 hod. v restauraci Na Rynku v Kamenici na náměstí
Sraz u autobusu:   v 17.15 hod. před KD Kamenice, odjezd v 17.30 hod., 
   odjezd od divadla do Kamenice ve 22.00 hod.

FILM
Všechny kamenické občany zveme na promítání dokumentárního fi lmu Šmejdi, zachycující skrytou kamerou manipulaci a další 
praktiky prodeje na výjezdových předváděcích akcích pro seniory. Tento fi lm byl v r. 2013 nejnavštěvovanějším českým dokumentem.
Kdy:   6. 3. 2017 v 17.00 hod.
Kde:   salonek restaurace Na Rynku v Kamenici              Vstup volný, možnost občerstvení

EXKURZE
Exkurzi na Letiště Václava Havla jsme pro vás musely posunout až na březen, namísto avizovaného ledna, ale i tak věříme, že o tuto 
akci bude zájem. Autobusem se dopravíme na staré letiště, kde projdeme přísnou kontrolou jako u odbavení na dovolenou a pak 
budete průvodcem seznámeni s provozem letiště, odbavováním cestujících, zavazadel, různými provozy a prostorami letiště, pozoro-
váním přistávání a odletů letadel apod.         Počet míst je omezený na 45 osob.
Kdy:   27. 3. 2017 v 10.00 hod.
Cena:   250 Kč senioři (občané osad Kamenice, kteří dosáhli 65 let)
   300 Kč ostatní (občané osad Kamenice mladší 65 let nebo občané bydlící mimo Kamenici)
Platby předem:  17. 3. 2017 od 16.00 do 19.00 hod. v restauraci Na Rynku v Kamenici na náměstí.
   Před exkurzí je nutno zaslat letišti seznam účastníků s datem narození, bydlištěm a číslem cestovního 
   pasu nebo číslem OP, které nahlásíte při platbě. 
Sraz u autobusu:  v 8.15 hod. před KD Kamenice, odjezd v 8.30 hod., příjezd do Kamenice v cca 13.30 hod.

Na základě vaší poptávky jsme pro vás také domluvily zvýhodněné plavání a předáváme tuto nabídku:
Nabídka plavání pro seniory v hotelu Valnovka: 
Zvýhodněné balíčky: plavání v bazénu o délce 12,5m, teplota vody 31°C, sauna pro 6 osob s ochlazovacím bazénkem 4 x 2m.
Každé pondělí od 12.00 – do 15.00 hodin, pátky od 15.00 – 17.00 hodin.
1. Bazén + sauna 90 min./180,- Kč   2. Bazén 60 min./90,-Kč
Kontaktní osoba: Dana Duffk  ová, M: 603 512 710, E: infolubkapicka.cz, www.klubkapicka.cz

Na všechny akce a společné zážitky se s vámi těší: Marie Hajdušková, hajduskovam@seznam.cz, mobil 773 222 369 
a Marie Grafnetter, marie.grafnetter@seznam.cz, mobil 721 865 938 :

HISTORIE KRONIKÁŘSTVÍ V KAMENICI A OKOLNÍCH OBCÍCH
19. listopadu jsme se zúčastnili přednášky o historii kronikářství v našich 
obcích. Měli jsme zpočátku trochu obavy, zda i my v produktivním věku, 
se můžeme zúčastnit akce pod hlavičkou 55+aktivní, ale přednáška byla 
přístupná všem věkovým kategoriím. Přednášejícím byla osoba nejpovo-
lanější, současný kronikář Kamenice Jan Pišna, příslušník rodiny Pišnů, 
která se sběru informací o životě našich obcí věnuje již od dvacátých let 
minulého století. Dozvěděli jsme se vše potřebné o kronikářství z hle-
diska legislativy a získali mnoho informací o historii kronik našich obcí. 
Nahlédli jsme do kronik obcí Štiřína a Těptína, které bohužel neobsahují 
kompletní informace o období od prvního zápisu – Štiřínská kronika byla 
vedena v létech 1925 – 1938, v r. 1974 byla dopsána Celestýnem Pišnou, 
Těptínská kronika byla vedena v létech 1925 – 1935. Bohužel nebyla mož-
nost nahlédnout do kroniky obce Kamenice po jejím vzniku v r. 1960. 
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JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO ADVENTNÍCH DRÁŽĎAN 

Klub seniorů se tentokráte vydal na předvá-
noční trhy do Drážďan. Brzy ráno jsme ob-
sadili autobus a rozjeli se nejdříve do centra 
Prahy vyzvednout na hlavní nádraží průvodce 
p. Danka, který nás provázel již dříve Kutnou 
Horou. Jeho nápad uskutečnit výlet před Vá-
nocemi do Německa se setkal s ohlasem se-
niorů a tak bylo na nás děvčatech vše zajistit. 
Naše starost, zda naplníme autobus, byla veli-
ká, ale stejně veliký byl váš zájem. Jen co pan 
Danko dosedl na své místo v autobusu, hned 
se ujal slova a zasvětil nás do historie Dráž-
ďan. Informoval nás o tom, co vše tu najdeme 
od  historických budov, náměstí, galerií a  vý-
stav až  po vánoční trhy, obchodní 
domy a možnost levnějších nákupů 
tradičního vánočního zboží. Po pří-
jezdu do Drážďan s námi všechna 
zmíněná místa prošel. Dostalo se 
nám romantických zastaveníček 
s vyprávěním v časových souvislos-
tech i s plánkem města, abychom 
nebloudili na zpáteční cestě k auto-
busu. Na náměstí Altmakrt už volil 
každý sám, kam povedou jeho další 
kroky, zda po památkách, muzeích 
nebo se nadýchat předvánoční 
atmosféry na překrásně vyzdobe-
ných trzích a ochutnávat místní 
laskominy. Počasí k nám tentokráte 

nebylo tak laskavé a před dešťo-
vými přeháňkami jsme se různě 
schovávali v teple obchodního 
domu nebo v kavárničkách, kde 
jsme se potkávali, vesele zdra-
vili a zkoumali, co už nakoupili 
ostatní. Žádné veliké nákupy 
jako za minulého režimu nikdo 
neplánoval. Měli jsme radost 
z  tradičních štol, drobností pro 
vnoučata pod stromeček nebo 
z parádních bot, když ty na no-

hách už podruhé otevřely své špičky a svou 
majitelku ne a  ne zahřát. Autobus na parko-
višti jsme všichni zdárně podle plánku našli, 
bylo v něm sucho a teplo. Nikdo nechyběl 
a panovala dobrá nálada. Řidič autobusu pan 
Podlipný se rozjel stejně bezpečně a plynule 
směrem domů. Pan průvodce pro nás zopa-
koval a shrnul vše, co jsme během prohlídky 
Drážďan viděli. Trochu nás vyzkoušel, jestli 
jsme dávali pozor a pak už nás bavil svými 
vtípky. Taky jsme si společně zakoledovali, 
snědli svačiny, odpočívali a tiše si vyprávěli. 
Na hranicích nás nečekala žádná kontrola, 
žádné vyplňování formulářů a dlouhé čekání. 

Nezapomenutelné vzpomínky na dobu mi-
nulou vyvolávaly úsměvy na našich tvářích. 
V Praze jsme se rozloučili s naším průvodcem, 
profíkem a bavičem v jedné osobě. Moje první 
poděkování patří jemu. Druhé poděkování 
patří řidiči autobusu panu Podlipnému, který 
nás letos vozil na všechna vzdálenější místa. 
Jeho naprosto plynulá a bezpečná jízda byla 
pro mě a věřím, že i pro ostatní, nejdůležitější 
položkou všech zájezdů. Ráda bych mu touto 
cestou popřála pevné zdraví a najeté kilomet-
ry bez nehod. Třetí poděkování posílám paní 
Marii Grafnetter, obětavé a pracovité kolegy-
ni, za její spolupráci a stále dobrou náladu. 

Poděkování patří hlavně vám všem 
55+aktivním občanům, kteří s námi 
podnikáte výlety nejen po naší 
vlasti, ale přijdete si s námi poslech-
nout přednášku na  zajímavé téma 
nebo jen tak posedět a  popovídat 
s ostatními o životě. Děkujeme vám 
za váš zájem společně se scházet 
a  něco společně prožít. A největší 
poděkování směřuje obci za fi nanč-
ní podporu, bez které bychom akce 
nemohly realizovat. 

Všem dobré zdraví v novém roce 
2017 vám ze srdce přeje 

Marie Hajdušková.

V  létech 1974 – 1992 vedl tuto 
kroniku pan Celestýn Pišna (1913 
– 1993), po něm žezlo převzal To-
máš Klásek v letech 1993 – 2007 
a od roku 2008 má vedení kroniky 
na svých bedrech Jan Pišna. Kroni-
ka se zápisy Celestýna Pišny je ulo-
žena v archivu, ta se zápisy Tomáše 
Kláska je nedostupná a události 

od r. 2008 máme všichni ještě v živé paměti.
Měl jsem již dříve možnost pročítat několik kronik, ať již historických, 
nebo současných. U těch historických na nás dýchá historie, vrací nás 
do té doby a naši předci ožívají. Máme možnost si uvědomit, jak žili, 
co se kolem nich dělo, jaké zažívali výkyvy počasí, kam mohli chodit 
na pivo či na nákup. U těch současných mě překvapuje, co všechno se 
v obci děje a člověk ani nemá možnost si to všechno uvědomit. Proto 
smekám před kronikáři, kteří „zakonzervovávají“ prchlivé okamžiky 
současnosti pro naše potomky a doufám, že tradice vedení kronik hned 
tak nezanikne.           Sepsali manželé Novákovi
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DO KNIHOVNY PŘIŠEL MIKULÁŠ S ANDĚLEM

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ

5. ledna 2016 bylo poprvé 
možné přijít do Místní ve-
řejné knihovny v Kamenici 
za Mikulášem a andělem. 
Mile nás překvapilo, že při-
šlo 57 dětí, které přednesly 
básničku, zazpívaly nebo 
se prostě jenom styděly. 
Mikuláš byl hodný a an-
děl milý, takže nakonec 
přispěli svou troškou do 
mlýna také prarodiče i ta-
tínkové a maminky, kteří 
přednesli mnohdy dnes 

již zapomenuté básničky. Zpěv některých 
maminek byl opravdu krásný. 
Děti odcházely spokojené a rodiče se 
poptávali, zda přijde Mikuláš i příští rok. 
A to je ten hlavní důvod, proč tyto akce 
pořádáme...
Děkuji dobrovolníkům Vláďovi Kalivo-
dovi a Anetě Bébrové, že nezištně přinesli 
dětem tolik radosti.

Odkaz na fotografi e z Mikuláše naleznete 
na webových stránkách KC Kamenice, 
sekce knihovna.

První soutěž o nejlepší vánoční cukroví proběhla v prosinci 
v knihovně. 
Děkuji všem hospodyňkám, které se soutěže zúčastnily. 
Sešlo se 16 vzorků, které voněly a lákaly k zakousnutí jeden 
více než druhý. 
Hodnocení se ujaly děti, které trávily adventní noc v knihov-
ně. V dostatečných časových rozestupech  chutnaly a bodova-
ly každý do svých aršíků anonymní cukroví označené jenom 
číslem. 
Pochvalovaly si cukrátka z každého talířku, ale při ko-
nečné bilanci nejvíce hlasů (s počtem 9 hlasů z  15ti)  
zvítězil talíř číslo 6, tedy cukroví paní Walachové, které 
srdečně gratulujeme. 
Gratulujeme i všem ostatním soutěžícím, protože děti si 
to opravdu užívaly a vaše cukroví udělalo hodně radosti.
Přiložené recepty uschováme a otiskneme je ve vánoč-
ním zpravodaji, protože cukroví bylo výborné.

ADVENTNÍ NOC V KNIHOVNĚ
Adventní noc v knihovně byla plná kouzel. Děti nejen hodnotily nejlepší cukroví, ale také jsme si četli 
vánoční pohádky, zpívali koledy, vyráběli ozdoby na stromeček a pak ho s nimi ozdobili. Aby nám 
vytrávilo byli jsme se projít a vyprávěli jsme si o tom jak kdo slavíme vánoce. Před spaním děti čekala 
pohádka. Nakonec jsme si řekli „Za rok na shledanou“.    

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny
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MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA KAMENICE
zve naše milé seniory 

15. února 2017 od 14.00 hodin 
do knihovny na povídání při kávičce či čaji.

Srdečně vás zveme do Knihovny k příjemnému posezení. 

Uvaříme si kávičku a budeme si společně povídat a vyprávět...

Rezervujte si, prosím, místo na tel. čísle 608 734 455, Jana Novodvorskká. 

Nebuďte sami. Přijďte si popovídat. Těšíme se na vás!

POJĎME SI POVÍDAT...POJĎME SI POVÍDAT...

10. ledna proběhla první fi nanční poradna v místní knihovně.  Zaujala 
nás následující otázka. Odpověď na ni by možná mohla zajímat i vás:
„ Já jsem zabezpečená tím penzijním připojištěním i když vlastně 
nevím, jestli to k něčemu je ?...“
Pokud spoříte často i více než 10 let do nějakého produktu, mělo by 
vám to dávat smysl. Mělo by to zapadat do vašeho fi nančního plánu. 
A zároveň by bylo dobré sledovat, jaké změny produkt v průběhu vaše-

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

ho spoření doznal. Od ledna 2017 se například 
zvyšují limity pro daňové odpočty z příspěvků  
fyzických osob na 24.000 Kč za rok. Zároveň se zvýšil i zaměstnava-
telům limit daňově uznatelných výdajů spojených s jejich příspěvkem 
na DPS, PP nebo ŽP na 50.000 Kč ročně. Další z možností jak uspořit 
něco více na daních.
Příští poradna proběhne  v knihovně 7. února 2017.

NOVĚ ZALOŽENÉ KNIHY DO KNIHOVNY

Na naše první setkání v knihovně nepřišlo mnoho lidí, to 
ale nebránilo velice příjemné atmosféře, která zde panovala. 

Krásně jsme si popovídali, pamětníci zavzpomínali na staré 
časy a zkrátka jsme si užili příjemné odpoledne. Na kávičku 
a čaj také samozřejmě došlo.

Rádi bychom se takto setkávali každý měsíc a věříme, 
že s každým dalším posezením se setkáme s novými tvářemi. 
Chtěli bychom, aby se tato setkávání stala příjemným zpes-
třením života i pro ty, kterým pohybové či jiné problémy 
nedovolují účastnit se jiných akcí.  

Naše knihovna je pro seniory otevřena a vždy je zde rádi   
přivítáme.                     Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

POPRVÉ JSME SE SEŠLI V KNIHOVNĚ V PROSINCI

Nově koupené:
Nebýt sám / Magda Váňová

Aristokratka na koni 3. díl / Evžen Boček

Vůně života / Táňa Keleová-Vasilková

Vypravěč: vlastní životopis / Frederick Forsyth

Tři přání / Liane Moriarty

Teta Poldi a sicilští lvi / Mario Giordano

Jak přelstít ďábla : tajemství svobody a úspěchu / 

Napoleon Hill

Ten, kdo tě miloval / Marie Poledňáková 

Moje nejkrásnější vánoční kniha : pohádkové pří-

běhy psané velkým písmem 

Předškolák  moje první úkoly / Zuzana Pospíšilová

Staré pověsti české / Alois Jirásek

Co má umět předškolák / Martina Drijverová

České vánoce Josefa Lady: Výbor z díla J. Lady

Dary:
Nechte medvěda žít! Penny a sedm bílých tlapek /

Th omas Březina

Nejlepší světové čtení 3

Nejlepší světové čtení 23 

Nejlepší světové čtení 32 

Velká ilustrovaná encyklopedie - fyzika, chemie 

Mauglí povídky z džungle / Rudyard Kipling

Gulliverovy cesty / Carlos A. Cornejo (KOMIKS)
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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. PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY 

bude i nadále v liché středy od 14.00 do 16.00 hodin.

HLÁŠENÍ ZÁVAD A PORUCH VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ
Závady a poruchy veřejného osvětlení je možné nahlásit 
čtyřmi způsoby:

1. Zavolat na tel. číslo 259 259 251
Budete přepojeni na dispečink, který funguje 24 hodin 
denně a který zajistí nahlášení problému servisní organi-
zaci. Je vhodné oznámit číslo sloupu veřejného osvětle-
ní,pokud je na sloupu štítek s číslem sloupu.

2. Využít QR kód na štítku
Majitelé „chytrých“ telefonů si mohou načíst QR kód 
uvedený na štítku na sloupu veřejného osvětlení a pro-
střednictví aplikace nahlásit problém.

3. Napsat e-mail na adresu noc@orcave.com
Informaci o problému můžete poslat na uvedenou
e-mailovou adresu. Dispečink zajistí předání informace 
servisní organizaci.

4. Využít webového formuláře 

TAJEMNÍK ÚŘADU
Od 1. ledna letošního roku došlo na našem obecním úřadě 
ke změně na pozici tajemníka úřadu. 
Novým tajemníkem je Ing. Miroslav Zelený; 
tel.: 313 034 885; 
e-mail: tajemnik@obeckamenice.cz

KDO A KDE UKLÍZÍ SNÍH 
Mapu zimní údržby neleznete na: 
https://kamenice.obce.gepro.cz,

Silnice II. a III. třídy na území obce uklízí Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje. Místní komunika-
ce jsou uklízeny od sněhu technickými službami obce 
ve dvou pořadích.

Některé obecní komunikace nejsou zahrnuty do zimní 
údržby z prostorových důvodů – např. slepé ulice bez ob-
ratiště nebo velmi úzké silnice, kde hrozí poškození stroje 
nebo plotů. 

Komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce, ale jsou 
v soukromých rukách, uklízejí jejich vlastníci, pokud za-
stupitelé obce Kamenice nerozhodli jinak.

TAKÉ VYHLÍŽÍTE DO ROKU 2017?
CO PŘINESE? JAKÝ BUDE?

PŘEJEME VÁM, 
ABY TO BYLO HODNĚ ZDRAVÍ, 

OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ 
A SPOKOJENOSTI.

KAMENICE MÁ OD LEDNA MATRIKU
Od 1. ledna  letošního roku je zřízena v rámci správního odboru 
úřadu matrika. Zde jsou kontakty:

Správní odbor
Vedoucí:  Drahomíra Žáčková  313 034 883 
Referent:  Blanka Bartáková  313 034 886 
Referent: Iva Růžičková   313 034 672
Referent: Jana Meissnerová  313 034 672
Matrika: Mgr. Jana Havlíčková  313 034 883 



KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE
2. února od 19.30 hod. - Společný koncert Neřež 
a Roman Dragoun a Roman Dragoun 
Hudební setkání folku a rocku, které potěší ucho nejed-
noho posluchače v Kulturním domě Kamenice.
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 
300 Kč v den konání koncertu

9. února od 9.00 a od 10.15 hod. - Iluminace
,,Osvětlení, etapa procesu tvůrčí činnosti, heuristický 
moment vyřešení problému, náhlé poznání, osvícení.“ 
Víc než o vyřešení problému jde o vynesení problému 
pod světlo lampy. Problémy si každý řeší víceméně sám. 
Loutková ,,pohádka“ i pro dospělé na motivy textů z knih 
„Sezóna v pekle“ a „Iluminace“ od francouzského básníka 
J. A. Rimbauda. Proběhnou dvě představení:  
od 9.00 a od 10.15. hod. v KD Kamenice.
Vstupné: 40 Kč

4. února od 19.30 hod. - Zámecký ples, Štiřín

ZRUŠEN

15. února od 14.00 hod. - Pojďme si povídat - pose-
zení seniorů v knihovně při kávičce
Budeme si společně povídat a vyprávět...Rezervujte si, 
prosím, místo na tel. čísle 608 734 455, Jana Novodvorská. 

14. února od 19.00 hod.- Veřejná prezentace obno-
vy kamenického zámku a přilehlé zahrady 
v sále Kulturního domu Kamenice.
Společnost Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.

7. února od 9.30 do 11.00 hod. - Poradna pro lidi hledající 
práci v Místní veřejné knihovně Kamenice
Pomůžeme vám orientovat se na počítači - internetu 
v dostupných pracovních nabídkách, najít pracovní místo 
v  okolí přímo ve vašem oboru, s přípravou na přijímací 
pohovor, pracovním životopisem a motivačním dopisem.
Zdarma
Kontakt: Jana Novodvorská 608 734 455

2. března od 9.00 hod. - Na kouzelném paloučku 
Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, bude 
mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném paloučku“ 
odehrálo. Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi ža-
báci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, 
rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky 
široko-daleko a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele. 
Pořad je vhodný pro děti od 3 do 10-ti let.
Vstupné: 50 Kč

5. března od 13.00 hod. - MASOPUST
Masopustní obchůzka, kterou pořádá Kulturní centrum 
Kamenice, ve spolupráci s Lesní mateřskou a základní 
školou Devětsil.
Kulturní centrum Kamenice, ve spolupráci s Lesní MŠ 
a ZŠ Devětsil zvou na neděli 5. 3. všechny obyvatele Ka-
menice a přespolní na masopustní obchůzku. I letos přije-
de bujaré veselí podpořit pouliční divadlo Kvelb..

24. února od 19.00 hod. - Pěstování cibulovin v za-
hradách - Hasičská zbrojnice ve Všedobrovicích
Vstupné: 50 Kč

25. února od 20.00 hod. - Kamenický ples 
v KD Kamenice. K tanci zahraje Taneční orchestr Karavel. 
Těšit se můžete na tradičně bohatý doprovodný program.
Vstupné: 250 Kč 

 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

 NA BŘEZEN: NA BŘEZEN:

10. února od 19.00 hod. - Posezení s Antonínem 
Pařízkem - Všedobrovická hasičárna. 
Zveme Vás na besedu s Antonínem Pařízkem, naším hos-
tem ve všedobrovické hasičárně.
Vstupné zdarma

KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE

25. února od 10.00 do 15.00 hod. - Vepřové hody 
v areálu Pivovaru Velké Popovice
www.laduv-kraj.cz

2. března od 19.30 hod. - Věra Špinarová a Adam 
Pavlík band 
Jedna z nejvýraznějších osobností českého popu a rocku 
Věra Špinarová vystoupí dne 2. 3. 2017 v KD Kamenice 
od 19.30 hodin s novým exkluzivním koncertním pro-
gramem pro rok 2017. Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas 
i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech 
patří Věra Špinarová již mnoho let mezi nejžádanější zpě-
vačky v České a Slovenské republice.
Vstupné: 390 Kč

4. března od 14.00 - 17.00 hod. - Dětský karneval 
v KD Kamenice pořádá Klub žen.

3. března od 19.00 hod. - Veřejné setkání s občany 
ládevské osady v restauraci U Vlkové

7. únor od 14.00 do 16.00 hod. - Finanční poradna v Místní 
veřejné knihovně Kamenice bude odborník připravený odpoví-
dat 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 roz-
hodnutím.
Zdarma 

18. března od 20.00 hod. - Sportovní ples. 
Vstupné: 250 Kč

20. února 2017 v 19.00 hod. - výlet do Vinohrad-
ského divadla v Praze na představení Hašler…
400 Kč senioři (občané osad Kamenice, kteří dosáhli 65 let) 
450 Kč ostatní (občané osad Kamenice mladší 65 let nebo ob-
čané bydlící mimo Kamenici). Sraz u autobusu: v 17.15 hod. 
před KD Kamenice, odjezd v 17.30 hod.,

6. března od 14.00 - 17.00 hod. - Šmejdi 
promítání dokumentárního fi lmu - salonek restaurace Na Ryn-
ku v Kamenici.   Vstup volný, možnost občerstvení
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POŘÁDÁME ZDARMA KURZY PRO MAMINKY 
Velice ráda bych představila projekty, které již od října běží 
ZDARMA v rodinném centru Kameňáček v Kamenici. V době 
otevírání rodinného centra Kameňáček se mi do ruky dostal letá-
ček o těchto projektech a velice mě to zaujalo, protože myšlenka 
rodinného centra vznikla i z chuti poskytovat nejen obyvatelům 
Kamenice širší portfolio aktivit, abychom nemuseli za vším do-
jíždět.  Neziskové organizaci se Kamenice a Kameňáček zalíbily, 
a tudíž jsme se domluvili na spolupráci, která se za posledních 
pár měsíců prohloubila. 

Velký dík patří statečným maminkám, které se do projektu za-
pojily.  Jejich chuť po nových informacích, chuťˇ vzdělávat se je 
ohromně motivující a naplňující, mně osobně dodává energii 
proto pořádat zde kurzů co nejvíce, aby naše maminky nemusely 
dojíždět. 
Již nyní je rozjednaný rekvalifi kační kurz účetnictví, či kurz 
anglického jazyka.  Motivační kurzy jsou často plné a PC kurzy 
populární, v nedalekých Psárech též kurzy probíhají. V lednu 
ukončí rekvalifi kační kurz Základy Podnikání 12 maminek 
a z toho jich v Kamenici plánuje několik podnikat, což je prostě 
ohromné!  
A co je také skvělé, součástí projektu je i možnost zaměstnání 
na zkrácený úvazek v předem domluvených fi rmách. 

Vážené maminky, nikdy není pozdě se do projektu zapojit, 
opravdu je ZDARMA a ve většině případů je projekt včetně 
hlídání dětí!    

Pro všechny maminky, které se chtějí dozvědět něco nového, 
připravit se na další působení na trhu práce, absolvovat kurzy, 
získat nové kontakty, seznámit se se zajímavými lidmi, poradit 
se s odborníky aj.

V současné době jsou zahajovány či běží projekty Přes hendikep 
do práce!, Pryč se skleněným stropem a VOL GENDER II, které 
jsou plně fi nancovány z Evropského sociálního fondu a umožňu-
jí, aby se maminky s dětmi do 15 let bezplatně zapojily do nabí-
zených programů. 

Může se jednat jak o ženy ze Středočeského kraje, tak i o osoby 
bydlící trvale v Praze. Aktivity projektů však budou probíhat 
pouze mimo Hlavní město Praha. 

Realizátory těchto projektů jsou neziskové organizace RE-
MISVIT z.ú. a VOLONTÉ CZECH o.p.s.

Co nabízíme?

• Pracovní diagnostiku a následné pohovory s odborníky 
na pracovní poradenství/podnikatelské aktivity

• Individuální koučink/mentoring pro nastavení osobních 
cílů, změny profese, zaměstnání aj.

• Poradenské služby zaměřené dle potřeb zájemce (právní, 
fi nanční, dluhové, pracovní, profesní aj.)

• Workshopy na témata dle zájmu účastnic (Jak zvládat emo-
ce, Sladění pracovního a rodinného života, Jak uspět u vý-
běrového řízení, Komunikace aj.)

• Školení IT pro začátečníky i pokročilé
• Výuku angličtiny
• Rekvalifi kační a další kurzy dle výběru účastnic (Manage-

ment, Manažerská akademie pro začínající manažery, Ve-
doucí provozu – mistr/mistrová, Plánování a řízení výroby, 
Podniková ekonomika pro neekonomy, Projektový mana-
žer, Asistentka/administrativní pracovnice, Základy účet-
nictví a daňové evidence, Pracovník v sociálních službách 
a další – kratší kurzy dle vašeho zájmu)

• Možnost umístění na časově omezené dohody o provedení 
práce či dohody o pracovní činnosti u různých organizací, 
kde můžete získat praxi a doporučení

• A co je hlavní – zajišťujeme i hlídání dětí po dobu vašeho 
zapojení v programu a můžeme hradit i jízdné do místa, 
kde školení bude probíhat. Předpokládáme však, že se vždy 
bude scházet v programu skupina z jedné lokality/vesnice.

Jak se přihlásit?

Mailem na adresy l.sunova@remisvit.cz či volonte@volonte.cz 
či telefonicky na: 
Lenka Šunová 777553537– koordinátorka projektů Remisvit  
Ing. Mirka Maťátková 776884588 – manažerka projektů VO-
LONTÉ CZECH o.p.s.

My společně Vaši přihlášku/telefonát projednáme a rozdělíme 
mezi jednotlivé projekty s přihlédnutím k lokalitám realizace, 
abyste nemusely dojíždět velké vzdálenosti.  

Pro projekty v Kamenici je možné již nyní jít na rezervační sys-
tém rodinného centra a přihlásit se na kurzy vypsané  https://
kamenacek.webooker.eu/Actions  

Lenka Šunová

AKCE V KAMENICI. . . 
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„Obec Kamenice chce podpořit dialog v rámci obce, a proto dává prostor největšímu zaměstnavateli v obci, fi rmě Strojmetal Alu-
minium Forging. Zástupci fi rmy budou veřejně prezentovat v celé šíři své záměry. Poskytnou veškeré informace o svých současných 
i plánovaných aktivitách na území průmyslové zóny v Kamenici a na území parku se zámkem. Aktivity fi rmy Strojmetal měly v mi-
nulosti vždy vliv na život v Kamenici a bude tomu tak i nadále. Proto pokládáme za důležité, aby veřejnost byla plně informována.“

Rada obce Kamenice

POZVÁNKA NA PREZENTACI PROJEKTU:
 ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU 

A OBNOVY KAMENICKÉHO ZÁMKU



Zaregistrujte se na www.osadaladvi.cz pro zasílání novinek. 
 https://www.facebook.com/osadaladvi 

 

 

VE EJNÉ SETKÁNÍ 
S OB ANY LÁDEVSKÉ OSADY 

 

kdy:  3. 3. 2017 od 19:00  

kde:  v Restauraci U Vlkové 
 

NA PROGRAMU MIMO JINÉ: 
- Zhodnocení innosti OV Ládví 
- Co se chystá v roce 2017 
- Diskuse o tom, co sousedy v osad  zajímá 

 

„LÁDEVÁCI  SOB “ 
 

Podpo te naši snahu o zlepšení života v naší osad .  
Je správné se aktivn  zajímat o místo, kde bydlíte!  

 
Vaše p ípadné dotazy m žete dop edu sm ovat na 
info@osadaladvi.cz 

 
 

T šíme se na setkání s Vámi! 
Váš osadní výbor 

Klub žen Kamenice, z.s. Vás zve naKlub žen Kamenice, z.s. Vás zve na

DĚTSKÝ KARNEVALDĚTSKÝ KARNEVAL

V NEDĚLI 4. 3. 2017V NEDĚLI 4. 3. 2017
OD 14.00 – 17.00  HODINOD 14.00 – 17.00  HODIN

V KULTURNÍM DOMĚ V KAMENICI V KULTURNÍM DOMĚ V KAMENICI 

„show šaška Vikiho pro děti“„show šaška Vikiho pro děti“

SK Kamenice vás zve na

11. nekuřácký 
SPORTOVNÍ PLES

dne 18. 3. 2017 od 20.00 hodin

do Kulturního domu v Kamenici

K tanci a poslechu hraje Horváth band.

Čeká vás tombola a bohatý 

doprovodný program.

Vstupné:  250 Kč

Předprodej vstupenek:
v KC Kamenice.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

j

atý 

S



LADOVSKÉLADOVSKÉ
VEPŘOVÉ HODYVEPŘOVÉ HODY

v areálu Pivovaru Velké Popovice
sobota 25. února 2017 od 10 do 15 hodin

zabijačkové lahůdky, pekařské a cukrářské výrobky,
ukázky tradičních řemesel – řezníci, bednáři, kováři

doprovodný hudební program

sněhové sochy

prohlídky pivovaru se školou čepování piva

ochutnávka nefi ltrovaného piva Kozel světlý a černý

masopustní průvod

www.laduv-kraj.cz

Plakat A5.indd   1 10.01.2017   16:01:57

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
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ZALOŽILI JSME SPOLEK KAMENICKO
Na sklonku roku 2016 jsme se 
shodli na tom, že by bylo dob-
ré naše snahy a úsilí spojit pod 
hlavičkou spolku. Jsme přesvěd-
čeni, že nám to dává nové mož-
nosti spolupráce s obcí i s jinými 
organizacemi a institucemi.
Není nám lhostejné, co se děje 
kolem nás. Nečekáme, že za nás 
vše vyřeší obec, ale chceme se 
aktivně podílet na zlepšování 
našeho okolí, ať už jde o přírodu 
nebo vzájemnou komunikaci. 
Byli bychom rádi, kdyby se 
lidem na území Kamenicka, 
v  srdci přírody a přeci kousek 
od Prahy, žilo lépe.
Zajímáme se o ochranu přírody a krajiny a věci obecní, za pod-
pory KoSaKu (Komise pro sport a kulturu) chceme organizovat 
společenské, vzdělávací a kulturní akce.  Některé z těchto aktivit 
již nějakou dobu v obci běží, mnozí z vás se s nimi setkáva-
li – např.  v rámci seriálu Tvoření ve všedobrovické hasičárně 
či na cyklu Vlastivědných vycházek, organizovaných Janou Koh-
lovou a Michaelou Valentovou. 
Sledujeme činnost obce, zastupitelstva a rady, snažíme se získávat 
podrobnější informace o aktuálním dění v obci a tyto zpřístupnit 
ostatním. 

Naším cílem je rozvoj území 
Kamenicka, zlepšení veřejných 
služeb a podpora dobré veřejné 
správy, zejména zefektivnění 
fungování veřejných institucí, 
procesů a veřejných služeb 
a  zvyšování transparentnosti 
veřejné správy.
V roce 2017 si v Kamenici 
připomeneme 200. výročí na-
rození Františka Ringhoff era 
II. Jelikož se Spolek Kamenicko 
hlásí ke kulturnímu dědic-
tví Kamenicka, které rodina 
Ringhoff erových  silně ovliv-
nila, budeme se snažit přispět 
k tomu, aby naše obec odkaz 

a otisk činnosti této významné podnikatelské dynastie uchovala 
pro další generace.
Doufáme, že naše činnost najde odezvu mezi občany Kamenice. 
Vítáme každou spolupráci, která posune kvalitu života o něco 
výše. 

Více o naší činnosti najdete na www.kamenicko.cz

Za Spolek Kamenicko
Jakub Vozáb

ZE STATISTIKY POLICIE

POLICIE ČR - OBVODNÍ ODD. KAMENICE...

Dne 9. 12. 2016 došlo k vloupání do jednoho 
z rodinných domů ve Skuhři. Dosud neznámý 
pachatel vypáčil dveře na terasu a následně 
z domu odcizil různou elektroniku a sportovní 
věci. 

Dne 2. 12. 2016 krátce po 18. hodině došlo 
na parkovišti před Obecním úřadem k vloupá-
ní do zde zaparkovaného vozidla, kdy pachatel 
rozbil okno a následně z vozidla odcizil věci.    

Dne 17. 11.  2016 krátce před 16. hodinou bylo při silniční kont-
role v ulici Ringhoff erova zjištěno u řidiče půl promile alkoholu v 
krvi. Případ byl následně zaslán k projednání správnímu orgánu 
při MěÚ v Říčanech. 

Během noci z 20. na 21. 12. 2016 došlo ke krádeži měděných 
okapů u jednoho z rodinných domů v ulici Ke Skále. 

Dne 2 .1.  2017 krátce po 17. hodině bylo při silniční kontrole 
v ul. Ringhoff erova zjištěno u řidiče ovlivnění návykovou látkou. 

Kontakty: 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 - INFORMACE O ODDĚLENÍ KAMENICE 
Obvodní oddělení Policie České republiky Kamenice spravuje 
území s 15-ti obecními úřady a jejich přilehlými osadami,  jež 
zaujímají rozlohu více jak 123 km2. 
Na tomto území je hlášeno k trvalému pobytu něco málo přes 
17.000 obyvatel. V roce 2016 zde bylo zjištěno celkem 355 trest-
ných činů, z nichž na území Obce Kamenice jich bylo 89. Z cel-
kového počtu 355 se u 185 případů podařilo zjistit pachatele, což 

znamená objasněnost 52%. V oblasti přestupků bylo policisty 
OOP Kamenice na celém území zjištěno celkem 1607 přestupků, 
z nichž 1147 bylo řešeno v blokovém řízení a dalších 336 případů 
oznámeno k projednání správnímu orgánu. Konkrétně v Kame-
nici a přilehlých osadách bylo zjištěno celkem 407 přestupků, 
z nichž 279 bylo vyřešeno v blokovém řízení.     

Josef Schůt, vedoucí odd.
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Na všech rybnících v okolí se bruslí, 

jen Dlouhý rybník v Těptíně taje se žlutými fl eky, 

jsou v něm díry a neuvěřitelně páchne žumpou.

Viz foto vlevo.

Petra Pilecká

DLOUHÝ  RYBNÍKDLOUHÝ  RYBNÍK

STRUHAŘOVSKÝ  RYBNÍKSTRUHAŘOVSKÝ  RYBNÍK MLÝNSKÝ  RYBNÍKMLÝNSKÝ  RYBNÍK

OKO VEŘEJNOSTI PLÁČEOKO VEŘEJNOSTI PLÁČE

KÁCENÍ V KAMENICI V ROCE 2017
V Ringhoff erově ulici v centru obce budou pokáceny tři lípy 
a jedna bříza z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a zhoršené 
vitality. 
Stromy dlouhodobě velmi prosychají a téměř nepřirůstají. 
Na místě pokácených dřevin budou vysazeny nové lípy.

V uličce za lékárnou dojde k pokácení 
stromořadí smrků před řadovými domky. 
Téměř všechny stromy prosychají. Na jaře 
dojde v tomto místě k výsadbě vhodněj-
ších dřevin.
V průběhu zimy bude nutno poká-
cet Jeden z největších smrků v lesíku 
pod  školou. Strom je masívně napaden 

dřevokazným hmyzem.
Kalinové ulici u kontejnerů je nutno z důvodu prosychání také 
pokácet smrk a dále provést prořez celého porostu okolních dře-
vin.

Ve Skuhři v Hledíkové ulici bude z bezpečnostních důvodů po-
kácen topol kanadský.

Šárka Valášková, referent OÚ 

Na všech rybnících v okolí se bruslí ... 

Fotografi e bruslení na rybnících nám zaslala paní Markéta Kadlecová (vloženo redakcí)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...

Naše Alej K mlýnskému rybníku se umístila v soutěži „Alej roku“
na krásném 7. místě 

z více než padesáti nominovaných alejí z celé ČR. (2. ve středočeském kraji).

Děkujeme všem kteří se hlasování zúčastnili.
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Snižování vypouštění látek znečišťující 
přírodní prostředí a zvyšující se nároky 
na kvalitu vypouštěných odpadních vod 
a použité technologie – to jsou moderní 
trendy nejen ve vodárenství.  
Čištění odpadních vod za účelem snižo-
vání vypouštěného znečištění do přírody 
provází lidstvo téměř od počátku vzniku 
civilizace. Stojí za povšimnutí, že nejstarší 
dochovaný splachovací záchod pocháze-
jící z doby 3000 – 1500 let př. n. l. objevili 
archeologové na Krétě. V západní Indii 
byly nalezeny toalety z let kolem 2500 
př. n. l. Ve středověku byla situace v Evro-
pě velmi tristní – otevřené pouliční stoky 
(mnoho chorob a zápachu). Až ve 2. pol. 
19. stol. byly aplikovány inženýrské 
postupy pro stavbu jednotných kanali-
začních stok (použitý materiál byly cihly 
zvonivky, kámen a litina - Paříž, Londýn). 
U nás byla postavena první kanaliza-
ce a  ČOV v letech 1890 – 1906 v Praze 
(projektantem byl sir Ing. William H. 
Lindley), který navrhnul čistírnu pro 
400  .000 EO (ekvivalentních obyvatel*). 
Stará ČOV je na Obrázku 1.

Tato čistírna 
byla v principu 
velmi jedno-
duchá – jed-
nalo se pouze 
o  lapáky písku 
a následně usa-
zovací nádrže, 
ze kterých se 

těžil usazený kal. Takto vyčištěná voda 
dotékala do Vltavy. V roce 1927 proběh-
la modernizace Lindleyho ČOV – byla 
doplněna o česlovnu, nové lapáky a usa-
zovací nádrže. V roce 1933 byla zadána 
soutěž na novou ČOV. Technolog od-
padních vod – Dr. Maděra – navrhnul 
pro Prahu ČOV s klasickým aktivačním 
systémem, tak jak ji známe i dnes a model 
představil v roce 1937. Válka pozastavila 
plánovanou výstavbu. Teprve v roce 1954 
bylo rozhodnuto o výstavbě nové ČOV 
a až v roce 1967 byla uvedena do provozu 
ČOV na Císařském ostrově, která je nyní 
modernizována a probíhá výstavba nové 
biologické linky.
Na této krátké historické procházce 
za  čištěním odpadních vod jsem vám, 
čtenářům, chtěl ukázat 2 důležité skuteč-
nosti, které netřeba opomíjet, a na které 
bych kladl důraz. Tou první je, že historie 
odvádění (odkanalizování) odpadních 
vod sahá až do počátků lidské civilizace. 
Přestože se jednalo o celkem jednoduché 
a primitivní systémy, je jistě pozoru-
hodné, že již před tak dlouhou dobou se 
lidstvo zajímalo o nakládání s odpadními 
vodami v centralizovaných městech. 

Druhou důležitou skutečností, na kterou 
bych chtěl upozornit, je vývoj čistíren-
ství, který lze pokládat taktéž za velmi 
rychlý (stejně jako v jiných technologic-
kých odvětvích). Vždyť ještě na počátku 
20.  století tekla v Praze veškerá odpadní 
voda nekontrolovatelně do Vltavy. Ještě 
v 50. letech byly čistírny, které fungovaly 
pouze na principu usazení pevných látek 
a bez dalšího čištění. S rozvojem aktivač-
ních technologií (mimochodem čištění 
pomocí aktivovaného kalu s provzduš-
ňováním byla vynalezena již v roce 1913 
v Manchestru – p. Ardern a Lockett, ale 
její prosazení a rozšíření bylo kompliko-
vané), s  nárůstem populace a budoucím 
možným nedostatkem vody a s tím sou-
visející snahou vypouštět čištěné odpadní 
vody v  co nejlepší kvalitě se čistírenství 
posunulo tak daleko, že dnes se již u vel-
kých ČOV nejen uvažuje ale i aplikuje 
zpětné využívání vyčištěné vody, např. 
pro závlahy zemědělských pozemků.
V Kamenici je taktéž vybudována cen-
trální čistírna odpadních vod. Říkám 
centrální, neboť v poslední době došlo 
plánovaně k odkanalizování a napoje-
ní dalších částí obce Kamenice na tuto 
čistírnu (viz předchozí články). Čistírna 
v obci Kamenice (ČOV Kamenice) nepa-
tří k nejnovějším, zato však patří k  pro-
pracovaným technologickým celkům, 
které v celkovém výsledku zajišťují právě 
tu kvalitní vypouštěnou odpadní vodu. 
Na ČOV Kamenice dochází nejdříve 
k  odstranění velkých mechanických 
nečistot (hrubé česle), odstranění písků 
(lapáky písku) a jemných nečistot (auto-
matické jemné strojní česle). Odpadním 
produktem z této fáze mechanického 
předčištění jsou shrabky a vytěžený písek. 
Dále odpadní voda natéká do biologické-
ho stupně čištění, který je na velmi vyso-
ké technologické úrovni, neboť dochází 
nejen k odstraňování organického zne-
čištění, ale také k odstranění amoniaku 
(lépe řečeno k jeho oxidaci na dusičnany 
v aerační fázi) a následně k odstranění 
dusičnanů (redukce dusičnanů na plynný 
dusík v anoxické fázi). Současně probíhá 
chemické srážení sloučenin fosforu po-
mocí dávkovaného koagulantu (síranu 
železitého). V biologickém stupni tak 
dochází k odstranění organického zne-
čištění, odstranění dusíku a fosforu (což 

má zásadní vliv pro snížení následných 
eutrofi začních jevů v recipientu). Část 
biologické linky je na Obrázku 2 – jedná 
se o aktivační nádrž 2 a 3, která je provo-
zována v oxické fázi. Dochází zde k oxida-
ci amoniaku a organického substrátu.
Vyčištěná odpadní voda je vypouště-
ná z  dosazovací nádrže do recipientu 
(do Kamenického potoka). 

Odpadním produktem z čištění odpad-
ních vod je přebytečný kal. Ten je sklado-
ván v uskladňovací nádrži kalu a  denně 
lisován na sítopásovém lisu. Odvodněný 
kal je v kontejneru odvážen do  kom-
postárny. Kvalita vylisovaného kalu je 
pravidelně sledována (sleduje se přede-
vším obsah těžkých kovů a patogenních 
organismů).
Na závěr tohoto povídání bych rád uvedl 
několik čísel (přestože jich je v článku 
už  několik). Na ČOV Kamenice bylo 
v  roce 2016 vyčištěno celkem 211 856 
m3 vody. Z tohoto objemu bylo odstra-
něno 81 t BSK5 (biologicky odbouratelné 
organické znečištění) s účinností odstra-
nění 99%. Bylo odstraněno celkem 157,5t 
organické znečištění, a to s účinností 
94,3 %. Bylo odstraněno 14,2 t celkového 
dusíku a 1,73 t sloučenin fosforu.
ČOV byla navržena pro odstranění urči-
tého množství látek s určitou účinností, 
a to podle směrnic Evropské unie i české 
legislativy. Tyto parametry jsou plněny. 
Jako provozovatel této ČOV můžeme 
zodpovědně říci, že čistírna splňuje pod-
mínky vodoprávního rozhodnutí k  na-
kládání s vodami. Na druhou stranu však 
lze také konstatovat, že s dalším rozvojem 
obce Kamenice a nárůstu jejích obyvatel 
bude nezbytné v budoucnu vystavět no-
vou a větší čistírnu, která bude současně 
reagovat na zvyšující se nároky občanů. 
Nové čistírny odpadních vod jsou stavě-
ny s ohledem na snížení šíření zápachu 
a hluku do svého okolí, neboť je časté, 
že   čistírna již není na okraji obce, ale 
v blízkosti obytné zástavby.
* EO, ekvivalentní obyvatel, znečištění 
produkované průměrně 1 obyvatelem, 
tedy spotřeba vody cca150l/den a  pro-
dukce organického znečištění 60g BSK5/
den.

Lukáš Vidrna, VHS Benešov

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD NEJEN V KAMENICI

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...
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JEDNOTKA SDH OBCE KAMENICE – TĚPTÍN  

Na začátku dubna se všichni nositelé 
dýchací techniky zúčastnili periodické-

ho cvičení včetně praktického výcviku 
na hasičské stanici v Jílovém u Prahy. 
V  polovině dubna se zúčastnilo 5 členů 
jednotky týdenního základního kurzu 
v Ústřední hasičské škole Jánské koupele. 
Všichni úspěšně složili závěrečné zkoušky 
a přivezli si osvědčení. O měsíc později 

se 4 členové jednotky přihlásili na kurz 
vyprošťování z havarovaných automobilu 
v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany. 
I tady všichni úspěšně složili závěrečné 
zkoušky a dosáhli tím na další odbornou 
způsobilost. V září proběhlo opět na sta-
nici v Jílovém u Prahy periodické školení 
na motorové pily, spojené s celodenní 
stáží, kdy naše jednotka jezdí na výjezdy 
společně s profesionálními hasiči a sbírá 
nové zkušenosti.
V říjnu jsme se opět účastnili nočního 
hasičsko-záchranářského cvičení v Pře-

stavlkách. V první fázi prošli účastníci 
školením zaměřeném na zdravovědu, 
třídící metodu START, radiokomunikaci, 
vyprošťování a požáry budov. V druhé fázi 
se soutěžilo. Na soutěžící čekaly náročné 
úkoly ztížené svým řešením v noci, kdy 
si prakticky vyzkoušely vědomosti nabyté 
během předchozího školení. I když naše 
družstvo v letošním roce zbrzdily tech-
nické potíže, kdy se během soutěže po-
rouchala Liazka, přesto dosáhlo krásného 
třetího místa ze šestnácti družstev.

Nyní v krátkosti k výjezdům. 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Ka-
menice-Těptín zasahovala v uplynulém 
roce 2016 celkem u  39 výjezdů. 

Z tohoto počtu se jednalo o:
19x požár, 16x technická pomoc, 1x do-
pravní nehoda, 2x záchrana zvířat, 1x pla-
ný poplach
Samozřejmě se činnost sboru a výjezdo-
vé jednotky v mnoha aktivitách prolíná, 
a tak do mimozásahových aktivit musíme 
započítat asistence (např. Štiřín kros nebo 
vánoční diskotéka), návštěvu v mateřské 
škole a také mnoho hodin strávených 
údržbou výjezdové techniky a výstroje 
a výzbroje členů. I v tomto roce jsme byli 
obcí Kamenice požádáni o technickou 
pomoc například v podobě zalévání stro-
mů.
V současné době využívá jednotka jako 
svolávací systém k výjezdům aplikaci 
Fireport. Jednotka také začala využívat 
aplikaci PORT.ALL, kterou využívá i Ha-
sičský záchranný sbor. V tomto programu 
si jednotka udržuje aktuální informace 
o  členech jednotky a technice, které vy-
užívá operační středisko jako zdroj infor-
mací pro povolání k výjezdu.
Bohužel se nám i letos stejně jako v před-
chozím roce nepodařilo dosáhnout 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín je organizační složkou obce zařazená do kategorie 
jednotek požární ochrany JPOIII/1. Znamená to, že jejím zřizovatelem je obec Kamenice, veškeré náklady jednotky 
hradí obec ze svého rozpočtu a členové výjezdové jednotky mají s obcí podepsány dohody o členství ve výjezdové 
jednotce. V jednotce pracují bez nároku na odměnu, ač podle zákona tato možnost je. K 31.12.2016 bylo v jednotce 
vedeno celkem 16 členů.
Co se týká odbornosti, kromě velitele jednotky má jednotka 1 velitele družstev, 4 strojníky a 11 hasičů. Z 16ti členů 
jednotky je 11 členů nositelem dýchací techniky.
Tento rok byl ve znamení zvyšování kvalifi kace členů výjezdové jednotky. Kromě periodických školení absolvovali 
někteří členové základní kurzy a následně i kurzy specializované.

na  dotaci Středočeského kraje z Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS. A  co nás mrzí ještě více, že se nepo-
vedlo dosáhnout ani na dotaci pro nákup 
nové cisterny, která by nahradila součas-
nou Tatru 148 CAS 32. Proto jsme po-
žádali našeho zřizovatele obec Kamenici 
o  zafi nancování speciálního ochranného 
nástřiku nádrže stávající Tatry, který má 
zabránit korozi nádrže a  jejímu možné-
mu protržení. Tento nástřik  navíc splňuje 
i atestaci pro převoz pitné vody. Ochran-
ný nástřik byl proveden v na přelomu lis-
topadu a prosince fi rmou HTS Jirny s.r.o. 
a nyní je již Tatra zařazena zpět na výjezd. 
Zároveň jsme na konci roku prostřed-
nictvím obce nakoupili dva kontejnery, 
které jsou umístěny u obecního domu 
v  Těptíně. Kontejnery využijeme pro 
uložení materiálu (např. náhradních dílů 
na automobily), který je nyní umístěn 
v objektu  HZS v Kamenici a jeho dostup-
nost je ztížená, a nebo pro pytle naplněné 
pískem, které budou v případě povodní 
ihned k dispozici.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. . . 
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Dovolte nám, abychom v tomto článku 
shrnuli celoroční práci Sboru dobrovol-
ných hasičů Těptín.
Stalo se už tradicí, že se na Nový rok 
kolem poledne koná novoroční běh z Ka-
menice na Panskou skálu v Těptíně. A tra-
dicí je i to, že naši členové odvážejí batohy 
účastníků do cíle na Panskou skálu a pro-
to tomu nebylo jinak ani v loňském roce. 
Další tradiční lednovou událostí je i valná 
hromada našeho sboru. 

Na začátku března jsme opět začali tré-
novat s dětmi na okrskovou soutěž. Jedno 
družstvo dětí je v kategorii mladších žáků, 
tedy v rozmezí 6-10 let. A protože v Těptí-
ně a okolí přibylo hodně „školkových“ 
dětí, pustili jsme se i do nového projektu 
– přípravky. Do kategorie přípravka jsou 
zařazeny děti ve věkovém rozmezí 3-6 let. 

V  březnu jsme opět zorganizovali hasič-
ský bál. Po nadšení z předchozího roku, 
kdy jsme měli „vyprodáno“, však přišlo 
mírné zklamání, protože účast na  le-
tošním bále byla velmi malá. I přesto si 
však ti, co přišli podpořit náš sbor, užili 
spoustu zábavy a nechyběla ani půlnoční 
bohatá tombola.

Na začátku dubna proběhla v celé obci 
akce Čistý ladův kraj, kdy i náš sbor 
pomohl s úklidem Těptína. A v dubnu 
nechyběly ani další dvě tradiční akce – 
asistence na Štiřín krosu a stavění májky.
V květnu, pár dnů po svátku našeho pat-
rona sv. Floriána, proběhl den otevřených 
dveří v hasičské zbrojnici. Opět nás potě-
šil velký zájem o prohlídku technického 

zázemí výjezdové jednotky. A opět byla 
velkým lákadlem technika – Liazka, Tatra 
i Land Rover.

21. května se konala okrsková soutěž 
– Memoriál Františka Lacka na hřišti 
v  Kostelci u Křížků. Jako každý rok se 
zde střetla družstva z Kostelce u Křížků, 
Lojovic, Nechánic a Těptína. Pro tento 
ročník  soutěže jsme se rozhodli pro ge-
nerální opravu naší staré „mašiny“, kterou 
provedla fi rma Jaroslav Cígler. Náš sbor 
sestavil týmy v  kategoriích mladší žáci, 
ženy, muži starší a družstvo pro štafe-
tu Františka Lacka. Zároveň se soutěže 
účastnila i naše nadějná přípravka, zatím 
jen ve formě ukázky štafety. Za svoje vy-
stoupení sklidili nejmenší děti největší 
potlesk dne. Slunečný den plný sportu 
a  zábavy naši závodníci dokončili s ná-
sledujícím umístěním: mladší děti 4. mís-
to, ženy 3. místo, muži starší 2. místo 
a ve štafetě Františka Lacka 4. místo.

Hned týden po naší okrskové soutěži se 
ve Staré Boleslavi konalo okresní kolo 
v požárním sportu. Pro letošní rok byl 
náš okrsek č.1 a okrsek č. 3 určen jako 
pracovní četa, a proto někteří naši členi 
vyrazili v brzkých ranních hodinách směr 
Stará Boleslav. Po celý den pak pomáhali 
zajistit technickou stránku soutěže pro 
její hladký průběh. Na konci května jsme 

pro děti jako odměnu za soutěž dohodli 
návštěvu hasičské stanice v Praze Modřa-
nech, která je v současné době nejmoder-

nější hasičskou stanicí v Praze. Na stanici 
se nám ochotně věnovali profesionální 
hasiči, kteří dětem ukázali téměř všechnu 
techniku, kterou na stanici mají a trpělivě 
zodpovídali zvídavé dotazy dětí i rodičů.

V polovině června jsme opět uspořádali 
dětský den. Odpoledne plné soutěží, slad-
kých odměn, pečení buřtů a samozřejmě 
prohlídka našich cisteren snad splnilo 
očekávání dětí a svůj svátek si pořádně 
užily.

Září patří preventivně výchovným ak-
cím. Letošní září jsme proto navštívili 
Mateřskou školu v Kamenici, kde jsme si 
s dětmi zazávodili v hasičských disciplí-
nách a  děti se hravou formou dozvěděli 
i  několik důležitých informací, které by 
jim mohly pomoci v krizových situacích.
Od října začaly opět schůzky dětí. Dokud 
nám počasí přálo, trávili jsme schůzky 
venku a při nepříznivém počasí jsme se 
přesunuli do garáží hasičárny nebo do její 
společenské místnosti. Těsně před vánoč-
ními svátky nechyběla ani vánoční besíd-
ka spojená s  drobnými dárečky.
V závěru bychom chtěli poděkovat ve-
dení obce Kamenice a zaměstnancům 
obecního úřadu za výbornou spolupráci 
v uplynulém roce. Bez jejich spolupráce 
a fi nanční podpory by to leckdy nešlo.
Do roku 2017 si přejme, aby byl ještě 
úspěšnější než rok minulý, a ať nás po celý 
rok provázejí jen samé dobré zprávy!

Irena Čížkovská, SDH Těptín

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TĚPTÍN

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. . . 
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ZÁCHRANA 300 LET STARÉHO PROPUSTKU VE ŠTIŘÍNĚ
Někteří z místních občanů ještě pamatují 
ringhoff erovské kočáry tažené koňmi, 
projíždějící zdejší krajinou mezi Petří-
kovem, Velkými Popovicemi, Štiřínem 
a Kamenicí, prostě mezi místy podnikání 
této rodiny. Kočáry a jiné povozy jezdily 
po cestách, tehdy v krajině pečlivě udr-
žovaných. Ještě dnes dobře rozeznáme, 
kudy vedly. Krajina má paměť…
Jelikož je Kamenice i její okolí prošpiko-
váno rybníky a do nich ústícími vodními 
toky, je zde nespočet můstků a propustků. 
Zub času samozřejmě hlodá a někdy dílo 
zkázy urychlí i činnost člověka, který se 
bezohledně žene za svým.
Právě to se stalo v Šípkové ulici ve Štiříně, 
kde před zhruba třemi lety došlo k naruše-
ní klenby starého kamenného propustku 
nad strouhou ústící z luk do Štiřínského 
rybníka. Kromě toho se na jeho stavu ci-
telně podepsala poslední místní povodeň 
v červnu roku 2014. Díky ní se nakonec 
začalo v rámci likvidace povodňových 
škod plánovat opravení poškozené klen-
by. 
První záměr byl propustek s využitím 
dotace kompletně přebudovat, rozuměj: 
zbourat a nahradit zcela novou betonovou 
konstrukcí. Bylo by to spojeno s  obrov-
skými výkopovými pracemi, desítkami 
tun betonu a – pochopitelně – značný-
mi náklady. Z původního historického 
propustku by tak nezbyl doslova kámen 
na kameni.
Odbornou argumentací členky zastupi-
telstva obce Kamenice, Ing. Jany Kohlové, 
se však podařilo běh věcí zvrátit ve pro-
spěch zachování přibližně třísetletého ka-

menného propustku. Obec poté navázala  
spolupráci se zkušenými kameníky, kteří 
rozumějí své práci. Výsledek úsilí o zá-
chranu posledního původního propustku 
v Kamenici může každý vidět na vlastní 
oči, vydá-li se na procházku od štiřínské-
ho zámku směrem k lesním studánkám 
(viz ukazatel Klubu českých turistů umís-
těný v parku před zámkem). Při rekon-
strukci se podařilo  zachovat původní ráz 
této technické stavby. Nově byly vyzděny 
podemleté stěny propustku, vydlážděno 
koryto a část zhroucené kamenné klenby. 
Dle zde nalezeného kamenného patníku 
byly vyrobeny tři nové, které byly osaze-
ny k ohraničení čel propustku.  Krásná 

kamenická práce je korunována instalací 
masivního dřevěného zábradlí. Neméně 
důležité je i to, že z hlediska nákladů byl 
tento způsob opravy podstatně méně ná-
ročný. 
Propustek a jeho bezprostřední okolí na-
vazují v Šípkové ulici na stromořadí deseti 
lip, které občané Štiřína a Všedobrovic vy-
sadili na jaře 2013. Úspěšná rekonstrukce 
posouvá zase o kus dál estetiku tohoto 
místa. Vzhledem ke kulturnímu a histo-
rickému dědictví v Kamenici je to zcela 
nepochybně cesta, po níž bychom měli jít, 
abychom udrželi povědomí o tom, co jsou 
estetické a kulturní hodnoty. 

Michaela Valentová

M

Termín:   10. února (pátek) 2017  od 19.00 hod.Termín:   10. února (pátek) 2017  od 19.00 hod.

Místo:  hasičská zbrojnice ve VšedobrovicíchMísto:  hasičská zbrojnice ve Všedobrovicích

Vstupné:  zdarmaVstupné:  zdarma

Zveme Vás na besedu s Antonínem Pařízkem, naším hostem ve všedobrovické hasičárně.Zveme Vás na besedu s Antonínem Pařízkem, naším hostem ve všedobrovické hasičárně.

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. původně anesteziolog, později porodník 
a hlavně náš soused, je dnes vedoucím lékařem Perinatologického centra Gyne-
kologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze a Krajský 
perinatolog Středočeského kraje. Publikoval více než 200 odborných prací, které 
vyšly nejen v České republice, ale i v renomovaných zahraničních časopisech 
a  vydal několik učebnic pro lékaře, porodní asistentky a studenty medicíny. 
Je v České republice považován za zakladatele epidurální analgezie u porodu. 
S týmem historiků Filozofi cké fakulty UK před několika týdny zveřejnil překva-S týmem historiků Filozofi cké fakulty UK před několika týdny zveřejnil překva-
pivý objev z historie lékařství.pivý objev z historie lékařství.  
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KAMENICKÉ OSADY . . .

Proč jste se Lucie rozhodla kandidovat do osadního vý-
boru a zároveň se stát jeho hlavní představitelkou?
Předem našeho rozhovoru mi dovolte velice poděkovat za prostor, který 
náš osadní výbor dostal hned v prvním čísle roku 2017. Nyní se vrátím 
k položené otázce a začala bych postupně. S prací osadního výboru,   
jsem se seznámila již dříve, kdy můj manžel byl jeho členem. Líbila se 
mi aktivita, která zlepšuje život v našich osadách, a to jak po stránce 
funkční, tak i společenské. Proto jsem při oslovení členy stávajícího 
osadního výboru souhlasila se svou kandidaturou. Na veřejné schůzi 
členů jsem dostala nejvíc hlasů a z toho tak vyplynulo mé jmenování 
na pozici předsedy.
Jak tedy funguje váš osadní výbor?
Přiznám se, že jsem nečekala, že práce v osadním výboru je tak nároč-
ná. osadní výbor ve Všedobrovicích a na Štiříně je velice aktivní a stará 
se o zájmy a potřeby všech obyvatel obou osad. Přemýšlí nejen, co nás 
trápí teď, ale i jaké nároky vzniknou v blízké či vzdálené budoucnosti. 
Dále je důležité zmínit, že osadní výbor se pravidelně schází a také roz-
hoduje o důležitých krocích například v územním plánování. Také se 
snaží komunitně pracovat se všemi obyvateli našich obou osad. Vždy se 
jednalo o velice příjemná setkání se sousedy, která jsou někdy obohace-
na o prospěšnou práci pro nás všechny. Taková setkání mají příjemnou 
atmosféru a to má zásadní vliv na výsledky našeho konání. Musíte si 
uvědomit, že naše práce v osadním výboru je dobrovolná, děláme ji 
bezplatně a ve svém volném čase vedle našich zaměstnání. Je to spousta 
starostí a nedá se to dělat jinak, než z nadšení pro dobrou věc.

Můžete se nám tedy paní Poláčková pochlubit s aktivita-
mi, které ve Všedobrovicích a na Štiříně máte?
Těch aktivit je velmi mnoho a začali bychom největší společenskou udá-
lostí loňského roku, kterou byla oslava 90. narozenin naší sousedky paní 
Emílie Adámkové. Své narozeniny oslavila na konci května loňského 
roku v kruhu svých přátel, rodiny a sousedů v naší zrekonstruované 
hasičské zbrojnici. Popřát jí přišel i dobrovolný hasičský sbor z Těptína 
v čele se svým velitelem okrsku a členy vedení hasičů. Součástí blaho-
přání byla účast hasičských jednotek z celého okolí a za zvuku sirén ha-
sičských vozů, bylo dlouholeté člence dobrovolných hasičů paní Emílii 
Adámkové, poblahopřáno. 
V průběhu prázdnin se dokončovala druhá etapa výstavby chodníků 
ve Všedobrovicích a bylo vybudováno nové veřejné osvětlení celého 
úseku. Zde musím konstatovat, že bezpečnost pěších, ale i řidičů moto-
rových vozidel se v tomto místě výrazně zlepšila, a i já mohu klidně své 
děti posílat bezpečně na autobusové zastávky, které jsou od mého domu 
vzdáleny zhruba 400 m.

Náš osadní výbor připravuje pravidelné brigády, které se konají dvakrát 
ročně a staly se již takovou malou tradicí. Jsou na jaře vždy kolem svát-
ku Josefa a poté na podzim na svátek Sv. Huberta. I v loňském roce jsme 
tyto brigády organizovali a letos je plánujeme opět. Při Josefské brigádě 
se výrazně pracovalo na břehu Štiřínského rybníka, kde se likvidovala 
stará skládka, vyřezávaly se náletové dřeviny a za pomoci pana Žilíka, 
který poskytl i těžkou techniku a zajistil dovážku zeminy, mohl být kus 
této krásné krajiny upraven. Ve Všedobrovicích se umístil nový ping-
-pongový stůl, který stojí u hasičské zbrojnice. Při podzimní brigádě 
byla aktivita jasně nastavena díky nutné demolici sušárny hadice, která 
přímo sousedila s hasičskou zbrojnicí. Těsně před plánovanou brigá-
dou byl zjištěn její havarijní stav, tak byla stržena a během brigády byly 
její zbytky zlikvidovány a okolí bylo naprosto vyčištěno. Touto cestou 
bychom chtěli velice poděkovat za součinnost při tak nepříjemné zále-
žitosti, jakou byla demolice věže, obecnímu úřadu. Zejména pak paní 
Ing. Daně Boxanové, která velice aktivně vystupovala při řešení a po-
sléze i při zařazení fi nančních prostředků do rozpočtu obce Kamenice 
na rok 2017 tak, aby bylo možné postavit novou sušárnou hadic a mohl 
být zachován původní historický vzhled návsi ve Všedobrovicích. 
To, že Všedobrovice a Štiřín žijí, je zcela zřejmé. Každý, kdo projíždí 
oběma osadami si musí všimnout, že lidem, kteří zde žijí, není jedno, 
co je za jejich plotem. Že se také zajímají o veřejné dění, jak z pohle-
du údržby veřejných prostor, tak z pohledu zájmu o společenské dění. 
A všedobrovická hasičská zbrojnice je centrem tohoto dění. V době 
letních prázdnin jsme se pokusili společně s paní Marií Čekalovou 
uspořádat příjemné setkání s folkovou kapelou Žízniví dubáci. Večer 
se opravdu povedl, přišlo téměř 100 našich sousedů a sedělo se dlouho 
do večera, zpívalo se a tančilo.
A co byste nám paní předsedkyně řekla na závěr?
Na závěr bych chtěla říct, že jsem velice spokojená s tím, jaký je v naší 
obci dáván prostor pro občanskou iniciativu. Svou pozici beru jako 
obohacující prvek v mém životě a jsem ráda, že mohu pomoci svými 
zkušenostmi, znalostmi k sounáležitosti s místem, kde žijeme.
Trochu jsem předchozí otázkou předběhla to, jaké máte plány 
a co budete připravovat pro rok 2017?
Jak jsem již zmínila, budou to Josefská a Hubertská brigáda, protože 
pořád je co zvelebovat. Dále sousedská posezení v hasičské zbrojnici 
v průběhu roku a také na jaře plánujeme jednu akci. Vzhledem k tomu, 
že nemáme úplně všechno tzv. „černé na bílém“, nebudu o tom mluvit. 
Nechte se překvapit! 
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v další práci.

Jana Novodvorská

S novým rokem nám dovolte představit novou předsedkyni Osadního výboru Všedobrovice a Štiřín, 
kterou se stala paní Lucie Poláčková. Své funkce se ujala v květnu roku 2016 a tímto rozhovorem 
chceme představit Lucii jako předsedkyni a zároveň shrnout celý uplynulý rok v obou osadách.

ROZHOVOR S PANÍ LUCIÍ POLÁČKOVOU, 
PŘEDSEDKYNÍ OV VŠEDOBROVICE A ŠTIŘÍN.
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MINIHISTORIE FOTBALOVÝCH KLUBŮ V NAŠEM 
OKOLÍ A JEJICH ODZNAKY - TJ SOKOL LOJOVICE

Počátky klubu sahají do roku 1951. U jeho zrodu stáli pánové 
Rudolf Hrstka a Mirek Šťastný. 
Největší úspěch ale přišel v roce 1997. Tehdy klub vyhrál 4. tří-
du. Fotbalové mužstvo v té době tvořili hráči Feicrfeil, Míšek, 
Šťastný, Suk, Jaroslav a Stanislav Šipkové, Vácha, Dvořák, Přibyl, 
Luka, Kříž a další.
Bohužel musíme také zmínit velmi smutnou událost, kterou 
klub zažil, když tragicky zemřeli Tomáš Kozák, Roman Vácha 
a velký bojovník a kamarád Pepa Mišek.
Klub nyní vedou David Suk a Mirek Šťastný ml.

Má něco společného naše obec Kostelec u Křížků s Litvínovem?
Možná vás to překvapí, ale má.
Litvínov je město s hokejovou tradicí. V jeho začátcích se o to 
zasloužili i někteří sportovci z Kostelce.
V roce 1957 do chemických závodů Litvínov nastoupil do učení 
náš rodák pan Josef Burian. Zde se vyučil soustružníkem a začal 
hrát hokej za chemické závody. V té době hrál Litvínov krajský 
přebor a postupně se vypracoval do 1. ligy, kde byl Josef Burian 
druhým brankářem tohoto týmu. 1. brankářem byl pan Kočí. 

Právě těmto skvělým mužům patří velký dík za to, že fotbalový 
klub nezanikl. Všichni bychom si přáli, aby bylo takových skvě-
lých lidí více.
Odznak Sokol Lojovice byl vydán v roce 2001.

Ladislav Jizba

SLAVNÍ HOKEJOVÍ RODÁCI
Dalšími hokejoví hráči pocházejícími z Kostelce jsou bratři To-
máš a Jiří Doležalové. 
Jak všichni víme, jejich otec byl spolehlivým hráčem několika 
ligových týmů ČR a také reprezentace ČR.
Z výše uvedeného je patrné, že v Kostelci se narodili nejen dobří 
fotbalisté, ale také dobří hokejisté. 
Je potěšující, že se v současné době v golfovém areálu staví nové 
kluziště. Zdalipak zde vyrostou také další vynikající hokejisté?

Květa Bezoušková, Kostelec u Křížků
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Možná, že vše vypadalo, že mažoretky usnuly na růžích, ale skutečnost 
je jiná. Část děvčat trávila letní prázdniny na jednodenních seminářích 
a zdokonalovala se v práci s hůlkou a tanci. 
Od letního soustředění v Horní Malé Úpě se již všechny mažoretky pil-
ně připravují na nové choreografi e. Vznikají skladby tématické a bude 
nám potěšením, pokud diváci pochopí na našich vystoupeních co se 
snaží děvčata vyjádřit nejen hůlkou, tancem, ale i  svým srdcem. Všech-
ny trénují opravdu s velkou radostí a snaží se do svého vystoupení vložit 
kousek sebe. 
V prosinci roku 2016 reprezentovala Adéla Červená Kamenické ma-
žoretky, ale i obec Kamenice, na Národním twirlingovém poháru  ČR 
v  Lomnici nad Popelkou. Dělala čest nejen své trenérce, ale celému  
týmu. Umístila se na krásném 2. místě ze 17-ti soutěžících. Její kostým 
sklidil obrovský úspěch hned při vstupu na soutěžní plochu. Konku-

MAŽORETKY POKRAČUJÍ
rence byla opravdu velká, ale naše Adélka celé letní prázdniny věnovala 
přípravě na tuto soutěž a tak předvedla nádherné vystoupení na které 
jsme pyšné. Velké díky patří samozřejmě i rodičům, kteří naši twirlerku 
v dosažení jejích cílů velmi podporují.
V roce 2017 čeká mažoretky opravdu naplněný kalendář vystoupení, 
soutěží, seminářů a letních soustředění. Doufáme, že i v letošním roce 
zpestříme Plesy v obci, různé kulturní akce a budeme stejně dobře re-
prezentovat Kamenici jako v roce 2016. Chystáme podzimní obnovené 
Hůlkobranní, tak snad se nám vše povede tak, jak chceme. 
Samozřejmě budeme průběžně informovat prostřednictvím Zdravoda-
je a facebookových stránek.
Děkujeme za přízeň, podporu a těšíme se na vystoupeních na všechny 

naše diváky, podporující rodiče, prarodiče,  fanoušky  příznivce.     
Anna a Markéta Novotných, trenérky

Je doba bilancování loňského roku a tak mě těší, že mohu smeknout před uměním a úspěchy našich mažoretek. 
Když pozorujeme s jakou lehkostí provádějí svoje sestavy a kouzla s hůlkami, zdálo by se, že to je velmi lehké. Opak 
je ale pravdou, zkuste si to někdy. Za těmito úspěchy je mnoho hodin soustavné práce. 
Můj velký respekt mají i trenérky, které to očividně dělají velmi dobře. 
Přeji Hraběnkám úspěšný rok.                   Pavel Čermák, starosta

Vzdávám hold našim mažoretkám.
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že dále pokračujeme v pořádání tréninků, 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 
(poplatek 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!

NOVOROČNÍ BĚH NA PANSKOU SKÁLU
Již tradičně se v poledne na Nový rok sešli sportuchtiví nadšen-
ci před kulturním domem v Kamenici a v krásném slunečném 
a mrazivém počasí překonali sami sebe a zúčastnili se výběhu 
na Panskou skálu. Děkujeme všem účastníkům, členům HDS 
Těptín za pomoc při organizaci a za podporu ze strany starosty 
obce Pavla Čermáka a těšíme se na příští rok ve stejném čase 
na stejném místě. Fotky z akce jsou umístěny ve fotogalerii na 
webových stránkách obce www.kamenice.cz

Dana a Pavel Boxanovi

Místa startů jednotlivých treninků:

ORT . . 
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Nedá mi to, abych nenapsal pár řádků o svých 
dojmech a zážitcích z tréninků kamenických 
orientačních běžců. 
Když jsem v listopadovém čísle Zpravodaje 
uviděl nabídku nedělních tréninků, tak jsem 
to vzal jako výzvu. Běhání se stává v poslední 
době velmi populárním. A proč běhat „jen 
tak“, když je zde šance proběhnout se v příjem-
ném prostředí lesa a při tom ještě najít „pár 
kontrol“. Navíc není třeba žádné speciální vy-
bavení. (Abych se přiznal, tak orientační běh 
není pro mě úplnou novinkou, ale naposledy 
jsem ho absolvoval v minulém tisíciletí…)
Tak jsem třetí listopadový víkend vylovil 
ze šuplíku buzolu ještě sovětské výroby a vydal 
se do Struhařova na trénink. 
Prvním příjemným překvapením byla hojná 
účast, kterou by mohl závidět leckterý pořada-
tel akcí pro veřejnost. Za drobnou minci jsem 
obdržel mapu a vyrazil do místa vyznačeného 
startu. Buzolu jsem měl schovanou v kapse, 
cestou na start jsem mrkl do mapy a postup 
na  první kontrolu mi přišel zcela triviální, 
takže k čemu buzolu vyndavat. Chyba. Vybě-
hl jsem kopec a objevila se velká lesní cesta. 
Ta tu ale podle mapy ještě být neměla. Chvilku 
mapuji, vyndavám z kapsy buzolu, zorientuji 
správně mapu a je mi vše jasné, na místě startu 
jsem si otočil mapu o 90° špatně… Pár tichých 
sebekritických nadávek a abych se nevracel, 
obíhal jsem po cestách. Přiběhl jsem na místo 
první kontroly a hledal typický lampion, ten 
ale nikde. Jen na jednom stromě byl fábo-

rek. Domníval jsem se, že je to značení pro 
trať začátečníků a já přece zvolil kratší trasu 
pro pokročilé. Po několika minutách marného 
chození ve správném prostoru přišly děti a ra-
dostně si sdělovaly, že ten fáborek je pro jejich 
kontrolu… Pochopil jsem, že odmítání na-
bídky instrukcí před startem se nevyplácí… 
No chybami se člověk učí… Dál už to šlo cel-
kem dobře, bylo ještě pár drobných kufrů (tak 
nazývají orientační běžci bloudění), ale vše 
už v normě. Potkal jsem tam pár lidí, kteří to 
šli i se svými psy, což mě inspirovalo a na další 
tréninky jsem už vyrážel s jedním z  našich 
čtyřnožců…
Další víkend jsem si s sebou vzal svého nej-
zkušenějšího psa, se kterým jsem posbíral pár 
úspěchů na dogtrecích i orientačních „sran-
dazávodech“ se psy. Ráno, když jsem vstával, 
bolelo mě trochu v krku. Kolega v práci tvrdí, 
že to je nejlepší vyběhat. Šel jsem tedy a běžel. 
Nefunguje to. Po tomhle běhu přišla regulérní 
chřipka. Atmosféra na tréninku byla ale skvě-
lá. Pes i já jsme si to moc užili.
Pak jsem dvakrát vynechal z důvodu nemoci 
a šel až na předvánoční trénink ve Světicích. 
Start i prezentace byly u místní hájovny. Ten-
tokrát jsem s sebou vzal mladého psa, který 
nemá moc zkušeností, a tak se občas stalo, 
že jsme šli kolem stromu každý z jiné strany… 
Takže škubnutí a učení obíhání… Asi ho ten 
orientační běh moc nezaujal, protože za dva 
dny po tréninku objevil na stole mou buzolu 
a rozkousal ji… Naštěstí mi Ježíšek nadělil no-

vou, takže se už těším, že zase brzy vyrazíme 
na nějaké to „kufrování“. 
Chtěl bych tímto poděkovat všem členům 
kamenického oddílu orientačního běhu, kteří 
tyhle báječné tréninky pořádají. Velký dík 
patří Valáškovým za největší podíl na přípravě 
a přátelské atmosféře.
Takže pokud rádi běháte, nebo se rádi prochá-
zíte po lese a chcete tomu dát nový rozměr, 
tak neváhejte a přijďte si vyzkoušet orientační 
běh. Není náhoda, že jsou Kameničtí orien-
tační běžci tak úspěšní. Na viděnou na nějaké 
další akci s KAM :o).  Vláďa Kalivoda

KAM V NEDĚLI? NO PŘECE NA TRÉNINKY S KAM… 





OBEC KAMENICE A
KULTURNÍ CENTRUM 

25.února 2017
K tanci i poslechu hraje

Zahájení  20.00 hodin
V KD Kamenice
Bohatý program

Vstupné 250,-

Kamenice
323672643 / 731045466

kckamenice@obeckamenice.cz
www.kckamenice.cz
On-line prodej na www.webticket.cz



více na 

manuální lymfodrenáž | baòkování
klasická | sportovní | havajská | bambusová 

re  exní masáž | aromaterapie
 kinesiotaping

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

Gabriela Hejmová
masáže

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

www.masaze-hejmova.cz
www.facebook.com/MasazeHejmova
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• HLEDÁME PANÍ NA HLÍDÁNÍ pro 3-letou dcer-
ku v Kamenici. Individuálně nebo k dalšímu 1-2 
dětem. Tel.: 605 494 938. Děkujeme

• PRODÁM CHATU V KAMENICI/Těptín ul. Kaš-
tanová. Pozemek 704m2, elektřina, plyn, voda, ka-
nalizace na pozemku. 1.700.000Kč. Tel.: 603 167628, 
p.kubova@seznam.cz.

• PRODÁM ČERNÉHO ZAKRSLÉHO KRÁLÍKA, 
stáří 1,5 roku, včetně klece (1x0,5m) výška 45cm, 
záchodu, krmiva. . . 

      Bližší informace na tel.: 728 769 820

Hledám výpomoc pro středisko sociální péče, 
které poskytuje terénní osobní asistenci v okolí 

Kamenice, Velkých Popovic a Říčan

Vhodné jako přivýdělek pro maminky na mateřské 
dovolené, nebo aktivní seniorky.

Podrobné informace a odpovědi 
na dotazy můžete získat 

na telefonním čísle 774 994 357
Mgr. Věra Bobovská, 

email: bobovska@socialnipece.cz;
www.socialnipece.cz

v

C



á 

ì

a

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

e, 
lí 

ské 

ZNÁSOBTE ÚČINNOST SVÉHO INZERÁTU
nabízíme všem inzerentům ve zpravodaji z Kamenice možnost prolinku mezi inzerátem, 
vyvěšeným na webových stránkách Kamenice (on-line verze) a předmětem inzerce.

ŽÁDEJTE PŘI OBJEDNÁVÁNÍ INZERCE.
Prolink (verze on-line) - 1/4 strany a menší:  50 Kč, 
1/2 strany a větší 100 Kč

CELÁ STRANA:    4 000 Kč

POLOVINA:     2 200 Kč

ČTVRTINA NA VÝŠKU:  1 160 Kč

OSMINA:         600 Kč

CENÍK INZERÁTÚ ( bez DPH)
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