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LADOVSKÁ ZIMA - ANEB JAK SE V LADOVĚ KRAJI LYŽOVALO

Po několika letech se v našem kraji objevil sníh na víc než pár 
symbolických dní a v dostatečném množství, takže našinec 
za ním nemusel na hory, aby provětral své lyže.
Byl to i můj případ, i když sjezdovky nemám, tak na běžkách 
se projedu rád. Nejprve jsem se snažil inspirovat a najít infor-
mace na zimních mapách portálu mapy.cz. Byl to částečně 
omyl, jejich informace nejsou úplně aktuální, protože ani 
u  Říčan a ani u Vidovic strojově upravené stopy nebyly, pou-
ze projeté od jiných běžkařů. Takže jsem hledal dál, dostal se 
do modrého světa Facebooku a tam už jsem získal aktuální in-
formace ve skupině Ladovská zima https://www.facebook.com/
groups/1612104679084798/, kterou tímto doporučuji. V  této 
skupině jsem našel informace o všech možnostech zimního 
sportování v Ladově kraji, nejen kde se dobře lyžuje, ale i bruslí. 
Nemohu opomenout ani facebookové stránky obce Kamenice 
https://www.facebook.com/Kamenice/?fref=ts, kde byly vždy 
aktuální informace o strojově upravených tratích v Kamenici 
a nejbližším okolí. 
Hezky jsem se projel v upravené stopě ve Skuhři, na loukách 
u Všedobrovic a u Třemblatu. Bohužel jsem se setkal s několika 

nešvary. Při výletech do zasněžených stop v cizině obdivujeme 
jejich kvalitu, tady si jí nevážíme a naopak se najdou tací, kteří 
strojově upravené stopy ničí. Chodci snad přestanou používat 
stopy místo chodníku, chápu, že se jim tam jde lépe, ale zejména 
pokud je sníh měkčí, tak ve stopě po nich zůstanou „krátery“. 
Ač sám jsem pejskař, tak do strojových stop psy neberu, protože 
je sice fajn, že se pes vyběhá, případně vás i potáhne, pokud jste 
vyznavači skijöringu, ale stopa tím na kvalitě rozhodně nezíská. 
Co mě ale opravdu nemile překvapilo, byly rozšlapané lyžařské 
stopy ve Skuhři od koní. Pokud by se jednalo pouze o křížení 
cest, tak jsem schopen to pochopit, ale když je několik desítek 
metrů stopy definitivně rozbito od kopyt, to zamrzí. Zase tolik 
sněhu nebylo, takže koně prošlapali stopu až na trávu, ale koňům 
to nevyčítám, je to chyba člověka, který na nich jel…
Doufám, že se snad lidé poučí a začnou být více ohleduplní a bu-
dou si vážit práce, kterou pro ně někdo dělá. Tímto všem, kteří 
připravovali běžecké stopy, děkuji a těším se na další zimu a sníh. 
Určitě se rád vypravím do běžeckých stop v Ladově kraji a rád 
tam potkám i vás :o).

Vláďa Kalivoda
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BUĎTE TVŮRCI ZPRAVODAJE - PŘIJĎTE SPOLUPRACOVAT

Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Po dlouhých čtyřech le-
tech přišla pravá ladovská 
zima. Sníh se udržel ně-
kolik týdnů a zima letos 
poprvé pořádně prověřila 
náš stroj na tvorbu lyžař-
ských stop Alpinka, který 
celou dobu čekal na svoje 

hodiny slávy. Děti měly radost, běžkaři měli 
radost a to dělá radost i nám. Naše technické 
služby sníh udržoval ve střehu a ani s novu 
čtyřkolkou, která uklízí přednostně chodníky, 
neměly letos na růžích ustláno. Z mého po-
hledu však dosavadní situace zvládají velmi 
dobře a přeji si aby jim to vydrželo až do jara.
Zima přinesla i závažnější obecní téma a tím 
bylo schvalování rozpočtu. Podstatná většina 
zastupitelů schválila rozpočet, který dává dob-
ré předpoklady k potřebnému, ale i odpověd-
nému rozvoji obce a za to jim patří můj dík. 
Největší letošní položkou letošního rozpočtu 
je opět škola. Protože však nechceme, aby 
náklady na tuto nutnou a mimořádně velkou 
investici zbrzdily další potřebné investice, 
bude kryta z dotace a úvěru. Tudíž běžný in-

vestiční rozpočet obce můžeme plně využít na 
další z priorit a tou jsou komunikace a chod-
níky, kam letos poputuje také nejvíce peněz. 
Pokud bych měl upozornit na zajímavé nikoli 
však vysoké položky, na které je rovněž myš-
leno v letošním rozpočtu, tak je to skate-park 
v Kamenici, skautská klubovna, která je plně 
v režii skautů, ale obec z rozpočtu význam-
ně přispívá, dobudování hřiště a klubovny 
ve Struhařově, další etapa úprav obecního úřa-
du a kulturního domu. Z neinvestičních peněz 
letos zastupitelé navýšili rozpočet pro aktivity 
ve prospěch seniorů, ale i kulturních, sportov-
ních a společenských akcí. 
Letošní rozpočet myslí hodně na přípravu 
projektů. To byla v minulosti naše největší 
slabina, a proto jsme v závěru loňského roku 
přijali radikální opatření, která by měla tento 
stav změnit. V projektové přípravě se letos 
soustředíme hlavně na chodníky, silnice, další 
doplnění kanalizace a intenzifikaci ČOV Ka-
menice.
Oficiální údaje o rozpočtu naleznete na úřední 
desce a webu obce. Uvnitř zpravodaje se roz-
počtu věnujeme i v jiných souvislostech.

Zima přinesla i další novinky. Středočeský 
kraj má od loňských voleb nové vedení a to 
po sto dnech prezentuje své plány a úmysly 
navázané ke konkrétním krokům a akcím. 
Poslouchání je to velmi zajímavé a vzbuzuje 
naděje, že  může dojít v mnoha neřešených 
oblastech k viditelnému pokroku. Za všechny 
oblasti uvedu jeden z příkladů – letos by sku-
tečně mělo dojít ke generální opravě silnice 
II/603 (stará benešovská) – zatím v úseku 
z Olešovic na konec Ládví a dále do Babic.  Jak 
o této stavbě, tak o dalších novinkách budeme 
informovat.
Sledujte nás na webu „www.kamenice.cz“ 
i  facebooku, kde zveřejňujeme nejčerstvější 
aktuality, jak o probíhající plesové sezoně, 
uskutečněné prezentaci Strojmetalu, veřejných 
setkáních osadních výborů, Kamenickém oku 
a dalších novinkách. Letošní slavnosti spojené 
s rodem Ringhofferů mají svoje vlastní webo-
vé stránky – www.200let.cz.
Den je delší, čápi se začali vracet. Přeji vám 
radostný masopustní čas. 

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

Práce na tvorbě zpravodaje je tvůrčí, náročná a krás-
ná. Aby mohl mít požadovanou vypovídající hodno-
tu, je třeba více očí, více názorů, prostě více lidí.
Nabízíme proto možnost spoluúčastnit se na práci 
na  našem Zpravodaji z Kamenice. Hledáme z řad 
veřejnosti dobrovolníka (y), kteří by měli zájem pra-
covat v redakční radě zpravodaje.
Předmětem této nabídky je spolupráce při tvorbě vy-
váženého obsahu obecního časopisu. 

Zkušenost z obdobné práce je vítána, ale není podmínkou. Naopak če-
káme aktivní a pozitivní přístup a ochotu ke kolektivní tvůrčí činnosti. 
Člen redakční rady nemusí být nutně přispěvatelem do časopisu.  Ča-
sová náročnost - 1x měsíčně schůzka po uzávěrce a jinak dle potřeby.   
Vhodné i pro studenty, čerstvé absolventy, stejně tak i seniory.
Pokud vás tato nabídka oslovila můžete se informovat na tele-
fonním čísle: 608 734 455 nebo na e-mailu: redakce@obeckame-
nice.cz
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Z RADY OBCE KAMENICE DNE 18. 1. 2017 

Rada obce Kamenice schvaluje objednání do-
končení a opravy dveří a oken na OÚ Kameni-
ce dle přiložené cenové nabídky firmou GEUS 
s.r.o., se sídlem Borského 989/1, Praha, PSČ 
152 00, IČ 02586274 za cenu 112.426,- Kč.

Rada obce Kamenice v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích pověřuje 
starostu obce přípravou a uzavřením „Smlou-
vy o společném zadávání“ se skupinami obcí 
v  okrese Praha-východ a „Smlouvy o posky-
tování služeb za účelem optimalizace smluv-
ního vztahu“ se společností ARCH consulting 
s.r.o. za podmínky dodržení platných postupů 
a směrnic obce Kamenice. Obě smlouvy jsou 
přílohou tohoto zápisu. 

Rada obce Kamenice bere na vědomí výzvu 
3_16_132 Podpora vzniku a provozu dětských 
skupin pro podniky a veřejnost mimo hlavní 
město Prahu.

Rada obce Kamenice v souladu s § 11 odst. 1 
a  § 102 odst. 2 písm. D) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, a podle § 27 odst. 5 a 7 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, vydává naří-
zení č.  1/2017, kterým se upravuje nařízení 
č.  1/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách od-
straňování (zmírňování) závad ve schůdnosti 
a sjízdnosti místních komunikací a chodníků 
a vymezení úseků místních komunikací, 
na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
na území obce Kamenice v zimním období 
a s tím i související příloha PZÚ.

Rada obce Kamenice ruší usnesení č. 10 ze za-
sedání Rady obce Kamenice dne 15.11.2016.

Rada obce Kamenice schvaluje uzavření Ná-
jemní smlouvy na byt č. 2 -  uvedené v příloze 

materiálu - v Truhlářské ulici 855, Těptíně, 
251 68 Kamenice mezi Obcí Kamenice a paní 
A.Z. ,  Vlašim  na dobu určitou od 1.2.2017 
do 30.6.2017  za smluvní nájemné 2.500,- Kč.
Rada obce Kamenice schvaluje
1. Uzavření Dohody o zániku nájmu bytu č. 7 
- v Truhlářské ulici 855, Těptíně, 251 68 Kame-
nice mezi Obcí Kamenice a paní M.V.,  Těptín, 
251 68 Kamenice ke dni 31.1.2017.
2. Uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 3 
– v Truhlářské ulici 855, Těptíně, 251 68 Ka-
menice mezi Obcí Kamenice a paní M.V.,  , 
Těptín, 251 68 Kamenice od 1.2.2017 na dobu 
neurčitou za smluvní nájemné 2.500,- Kč.
Rada obce Kamenice schvaluje
Uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 8 
- v Truhlářské ulici 855, Těptíně, 251 68 Ka-
menice mezi Obcí Kamenice a panem S.P., 
Olešovice, 251 68 Kamenice na dobu určitou 
od 18.12.2016  do 31.3.2017  za smluvní ná-
jemné 2.800,- Kč.

Rada obce Kamenice bere na vědomí
Nesplnění podmínek daných v usnesení č. 6 
přijaté na zasedání Rady obce Kamenice dne 
24.11.2016 k prodloužení nájemní smlouvy 
ze dne 30.9.2015 s panem J.Ch. na nájem bytu 
č.  4 v domě v Truhlářské ulici 855, Těptíně 
a skutečnost, že pan J.Ch. v současné době byt 
č. 4 užívá bez jakékoliv právního titulu.
Rada obce Kamenice bere na vědomí 
1. informaci o počtu obyvatel obce k 1.1.2017 
2. informaci o aktualizaci nařízení vlády 
č.37/2003 sb.

Rada obce Kamenice doporučuje Zastu-
pitelstvu přijetí Obecně závazné vyhlášky 
č.  1/2017, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 2/2010, o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností v obci Kamenice 
a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2016.

Rada obce Kamenice doporučuje (souhlasí)  
aktualizovat usnesení zastupitelstva obce Ka-
menice č. 15 ze dne 25.2.2016 o odměnách 
zastupitelů dle nařízení vlády č. 37/2003 sb. 
takto: „Zastupitelstvo obce Kamenice stano-
vuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvol-
něných místostarostů ve výši 30% maximální 
výše stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností od 1. 3. 2017 a pone-
chává měsíční odměnu členům zastupitelstva, 
členům rady a předsedům kontrolního a fi-
nančního výboru v maximální výši dle přílohy 
č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve zně-
ní pozdějších předpisů. V případě souběhu 
funkcí se výše odměny sčítá.“

Rada obce Kamenice ruší usnesení č. 8 z roku 
2016. 
Textace: Rada obce Kamenice stanovuje kaž-
dý 3. čtvrtek v měsíci od 9.00 hodin do 13.00 
hodin uzavírání manželství bez poplatku 
v úředně určené místnosti pro obce Kameni-
ce, Kostelec u Křížků a Radějovice s účinností 
od 1. 1. 2017.

Rada obce Kamenice stanovuje každý 3. čtvr-
tek v měsíci od 9:00 hodin do 13:00 hodin 
uzavírání manželství bez poplatku v úředně 
určené místnosti Obecního úřadu Kamenice, 
Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice 
s účinností od 1. 1. 2017.

Rada obce Kamenice bere na vědomí infor-
maci o připravované smlouvě o úsekovém 
měření. 
Rada obce Kamenice schvaluje rozpočtové 
opatření č. 7/2016 v souladu s § 16 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění.
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Zápisy byly pořízeny s ohledem na zákon 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění Andreou Burešovou

Z RADY OBCE KAMENICE DNE 31. 1. 2017 

Rada obce Kamenice schvaluje výsledek vý-
běrového řízení na akci „Vodovodní a kana-
lizační přípojka, klubovna Junák Kamenice“ 
dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na tuto akci 
s Ing. Milanem Panochem, Topasová 910, Ka-
menice, 251 68, IČ 11244640 za cenu 355.002,- 
Kč a upravuje částku v návrhu rozpočtu obce 
Kamenice na rok 2017 ve výši 355.002,- Kč.

Rada obce Kamenice
1. ruší pracovní řád, který nabyl účinnosti 
1.1.2007 ke dni 31.1.2017.
2. schvaluje pracovní řád s účinností ode dne 
1. února 2017.
3. schvaluje výši počtu dnů pracovní volna, 
ze zdravotních důvodů, bez povinnosti před-
ložit doklad o pracovní neschopnosti ve výši 3 
pracovních dnů, pro kalendářní rok 2017

Rada obce Kamenice schvaluje změnu návrhu 
směrnice č. 1/2017 o Zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu a to následovně: 

a) Zakázka malého rozsahu na dodávky 
nebo zakázka malého rozsahu na služby 
od  150.000,- do 499.999,- Kč se mění limit 
do 999.999,- Kč.
b) Zakázka malého rozsahu na stavební práce 
od 150.000,- do 999.999,- Kč se mění limit 
do 1.999.999,- Kč.
c) U výzvy třem dodavatelům se mění věta 
,,Výzvu k učinění nabídky lze vhodným způ-
sobem uveřejnit.‘‘ se mění na ,,Výzva k učinění 

nabídky bude vhodným způsobem uveřejněna 
(web obce).‘‘
d) Ruší se rozsah zakázek, u kterých byla vý-
zva nejméně 5 dodavatelům.
e) Zakázka malého rozsahu na stavební práce 
od 3.000.000,- do 6.000.000,- Kč se mění limit 
od 2.000.000,- Kč.

Rada obce Kamenice:
1. ruší směrnici  č. 2 o Zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu, kterou schválila Rada 
obce Kamenice usnesením č. 1 ze dne 7. 4. 
2015 ke dni 1.2.2017
2. schvaluje směrnici č. 1/2017 o Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu se zapraco-
vaným usnesením č. 4.

Rada obce Kamenice schvaluje připojení se 
k akci Vlajka pro Tibet 2017.

Rada obce Kamenice schvaluje výsledek po-
ptávkového řízení na akci „OÚ úprava interié-
ru – SDK konstrukce“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo mezi obcí Kamenice a zhoto-
vitelem Ing. Milanem Panochem, se sídlem 
Topasová 910, 251 68 Kamenice, IČ 11244640 
na realizaci díla v hodnotě 205.198,-Kč včet-
ně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy.
Rada obce Kamenice souhlasí s uzavřením 
kupní smlouvy mezi Obcí Kamenice a paní 
M.V., Těptín, jejímž předmětem je prodej 
zařizovacích předmětů bytu č. 7 do vlast-
nictví Obce Kamenice za celkovou částku 

37.600,-  Kč, a pověřuje starostu obce podpi-
sem této smlouvy.

Rada obce Kamenice souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo na realizaci předmětu veřejné 
zakázky ,,Ošetření stromů v památné aleji 
Všedobrovice‘‘ s firmou Arbonet, s. r. o., se 
sídlem Dolská 2486/12, Praha – Horní Po-
černice, 193 00 za cenu 169.400,- Kč vč. DPH 
s termínem realizace nejpozději do 30. 4. 2017 
a ukládá vedoucí odboru správy majetku zajis-
tit podpis této smlouvy.

Rada obce Kamenice
1. bere na vědomí tíživou životní situaci pana 
F.G. po požáru obytného domu
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na  dobu určitou do 30.6.2017 s panem F.G. 
na byt č. 7 v Truhlářské 855, Těptín. 

Rada obce kamenice schvaluje dodatky  
k  nájemním smlouvám s MUDr. Michaelou 
Wichovou, MUDr. Hanou Karasovou, VPL, 
s.  r.  o., MUDr. Jaroslavem Sokolem, Quaero, 
s. r. o. MUDr. Sabina Somrová, MUDr. Mar-
tou Dlabalovou a oční optikou Magic glasses 
Marií Mazurová, které doplňují povinnosti 
pronajímatele, tak jak je uvedeno v přilože-
ných návrzích. 

  

 

 

 . 
 

 
 

 

 
22.4. 29.4.

Všedobrovice Všedobrovice - u hasičárny
Štiřín Š�řín - Šalvějová

Š�řín - Šípková
Struhařov Sa�rová (nad dětským hřištěm)
Olešovice Okružní (u rybníčka)

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

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

Kamenice

Skuheř

Těptín

Ládví

   

–
 

 

  
 

 

 
  

 
          

  

JARNÍ SVOZ BIOODPADU 
22. 4. a 29. 4. 2017 od 9.00 - 14.00 hodin 

Stejně jako vloni obec Kamenice připravila pro občany mobilní svoz 
bioodpadu z údržby zahrad. Kontejnery budou přistaveny ve dvou ter-
mínech na stanoviště uvedená v tabulce a pověřená osoba bude dohlížet 
na ukládání bioodpadu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv 
jiné odpady než biologicky rozložitelné vznikající při údržbě zahrad. 
U kontejnerů bude ustanoven dozor.

Mobilní svoz bioodpadu je plánován také na podzimní období – před-
pokládáme na začátku listopadu, bližší informace o termínech bude 
uvedena na www.obeckamenice.cz a ve Zpravodaji z Kamenice. 
V průběhu roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kom-
postárny Želivec (po levé straně při výjezdu na Mandavu) www.kom-
postarnazelivec.cz, a to za ceny velmi příznivé. 

Dana Boxanová, vedoucí odboru správy majetku

Bezplatné uložení  
velkoobjemového 

odpadu 

pro obyvatele Kamenice ve 
Sběrném dvoře firmy OBR, 

Kamenice; 
telefon: 603 209 114,

 
je plánován na 30. 4. 2017

9.00 - 13.00 hodin
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MOŽNOST PODÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANÍM Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH 
OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2016 NA OÚ KAMENICE

Pracovnice Finančního úřadu, územní pracoviště v Říčanech bu-
dou přítomny na Obecním úřadu Kamenice 

ve čtvrtek  9. 3. 2017 
v době od 15.30 – 18.00 hodin. 

V letošním roce budou opět přiznání podávána v Kulturním domě 
Kamenice. Zájemci budou moci podat daňové přiznání k daním 
z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016.

OZNÁMENÍ OBČANŮM 

ROZPOČET OBCE KAMENICE 
Na únorovém zasedání zastupitelstva byl projednán a schválen rozpočet obce pro rok 2017. 

Jak skončil rozpočet roku 2016? 

V roce 2016 příjmy obce vysoce překročily výdaje, a to hlavně díky zpoždění některých investičních projektů. Zpoždění vznikají 
hlavně díky majetko-právním komplikacím, problémy s projektovou dokumentací a průtahům při výběrových řízeních. Díky tomu 
měla obec na konci roku na svých účtech finanční rezervu ve výši 37,4 mil. Kč.  Ke konci roku měla obec nesplacené úvěry ve výši 
42,3 mil. Kč.

Informace FÚ:
Leták k podávání daňových přiznání k daním z příjmů je vyvěšen na www.financnisprava.cz pod zálož-
kami „Daňové tiskopisy – Databáze aktuálních daňových tiskopisů – Daň z příjmů (FO i PO) – Letáky“.

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny 
na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány i v „Novinkách“. 
Podávání daňových přiznání - přes aplikaci EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese: 
www.daneelektronicky.cz.

Miroslav Zelený, tajemník OÚ

Konečný výsledek hospodaření obce v roce 2016:
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ROZPOČET NA ROK 2017

Rozpočet pro rok 2017 je velmi ambiciózní, je do něj zapracována řada investičních akcí, jednak těch, které byly zahájeny v minulém 
roce (dostavba základní školy, silnice na Ládeves), ale především řada nových, hlavně do dopravní infrastruktury – opravy silnic 
a výstavba chodníků a veřejného osvětlení. Bude probíhat příprava intenzifikace a rozšíření ČOV.

V rozpočtu je zapracováno čerpání střednědobého úvěru na dostavbu ZŠ. 
Petr Valášek

 

 

 



František  se vyučil v otcově závodě, vystudo-
val pražský polytechnický institut, první vyso-
kou technickou školu ve střední Evropě, a pak 
podnikl několik studijních cest do Německa, 
Belgie, Francie a Anglie. Po návratu domů se 
v roce 1841 osamostatnil a zřídil novou dílnu 
na Mariánském náměstí v čp. 101/I, kde již 
v roce 1845 vyrobil první zařízení parní varny. 
Roku 1846 koupil od svého otce měděný hamr 
s obytným stavením a pilu s pozemky v Olešo-
vicích (za 23 000 zl.). 
Jelikož produkce staroměstské dílny zača-
la brzy zaostávat za poptávkou a její provoz 
na Mariánském náměstí již nebylo možné roz-
šířit, koupil roku 1847 dům čp. 1284/II na No-
vém Městě v Mariánské ulici, který tehdy sou-
sedil s hradbami (dnes Opletalova 37/1284) 
a přestěhoval tam svoji dílnu. Závod, skládající 
se z kovárny mědi a továrny na kovové zbo-
ží, se stal jedním z nejvýznamnějších výrobců 
strojních zařízení pro cukrovary a lihovary 
v habsburské monarchii. 
V roce 1848 bylo Františkovi II. uděleno zem-
ské tovární oprávnění k výrobě všech druhů 
měděného zboží a strojů. 
Rostoucí spotřeba surovin přiměla Františka 
postavit výkonnější hamr. Vybudoval jej v Ka-
menici na místě dolního mlýna (čp. 4), který 
koupil v roce 1851.
Zároveň správně odhadl budoucí vývoj a za-

200. VÝROČÍ NAROZENÍ FRANTIŠKA RINGHOFFERA
V minulém čísle jsme se zaměřili na rod Ringhofferů a v krátkosti si připomenuli spojení tohoto rodu 

s naším krajem. 
Dnes se jen stručně podíváme na samotného Františka Ringhoffera II, který se narodil 28. dubna roku 
1817 v Praze a od jehož narození uplyne letos 200 let.

Právě tento muž byl pro kamenický kraj velmi důležitý a zanechal zde jasně čitelnou stopu. Zejména 
ve Velkých Popovicích stavbou pivovaru, ale i zemědělskou i strojírenskou činností v celém okolí.

200 let se zdá hodně let, ale ve skutečnosti to není tak mnoho. Jsou mezi námi stále ještě blízcí potomci 
pamětníků těchto dob. Právě tyto pamětníky hledáme a nejen na ně je zaměřena výzva, kterou dnes uvádíme. 

BARON FRANTIŠEK RINGHOFFER II. (1817-1873)

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s uplynutím 200 let od narození Fr. Ringhoffera se na Vás obracíme s následující výzvou:

Žádáme vás, abyste nás kontaktovali v případě, že jste majiteli historicky hodnotných předmětů a materiálů se vztahem 
k rodině a k osobě barona Františka Ringhoffera a současně byste byli ochotni nám tyto předměty zapůjčit, přinést, aby-
chom si je mohli okopírovat či nafotit za účelem publikace a propagace. Oč máme především zájem? V prvé řadě o listiny, 
historické fotografie či pohlednice, ale také různé jiné předměty spojené s tímto rodem. 
Také se rádi setkáme s lidmi, kteří nám mohou zprostředkovat mluveným slovem vzpomínky na tohoto muže i ostatní 
členy rodu Ringhofferů.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se, že se nám společnými silami podaří vytvořit co nejbohatší dokumentaci o ži-
votě rodiny Ringhofferů v našem kraji.

Kontakt: Jana Novodvorská, mobil: 608 734 455, E-mail: novodvorska@obeckamenice.cz

měřil se na železniční dopravu a strojírenství. 
Za tímto účelem koupil v roce 1852 Vratislav-
skou zahradu na Smíchově a ještě v témže 
roce zde vybudoval slévárnu a o rok později 
i kotlárnu. Roku 1854 pořídil továrnu na vý-
robu lokomotivních tendrů, nákladních, osob-
ních a později i salonních vozů. Válečný rok 

1866 zastavil rozvoj firmy, ale již v příštím roce 
byla postavena montážní hala, dřevozpracující 
závod, šroubárna a sušárna dřeva.  Za několik 
let se firmě F. Ringhoffer podařilo z tuzem-
ských železnic vytlačit zahraniční konkurenci, 

VÝZVA OBČANŮM KAMENICE A OKOLÍ

a začala exportovat. Z Ringhofferova podniku 
se stala největší vagónka v Rakousku. Dodáva-
la i salonní vozy pro císařovnu Alžbětu. 
V té době továrna zaměstnávala na 2200 děl-
níků, 60 úředníků a řadu dalších. Již roku 1854 
pro ně František Ringhoffer založil nemocen-
skou pokladnu a v roce 1870 i penzijní fond. 
Roku 1861 byl jednohlasně zvolen starostou 
Smíchova (znovuzvolen byl ještě v roce 1864). 
a město Smíchov ho zvolilo do zemského 
sněmu. Roku 1868 získal funkci poštmistra 
pro  poštovní obvod Kamenice. Vedle strojí-
renství podnikal i v pivovarnickém průmys-
lu (pivovar ve Velkých Popovicích). Poté, co 
byly v okolí nalezeny vydatné prameny vody, 
rozhodl se Ringhoffer v r. 1871 pro výstavbu 
zcela nového pivovarského areálu, který byl 
dokončen r. 1874. Počátkem roku 1873 získal 
povýšení do stavu svobodných pánů (StOA 
Praha, VKPP, inv. č. 136, k. d3). Zemřel náhle 
na zápal plic a zanechal po sobě tři syny, Fran-
ze Seraphima Josefa, Emanuela Josefa Franze 
a Viktora Josefa, kteří zdědili rodinný podnik, 
a dceru Emilii (Emmu).

Zdroj: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/down-
load/120039578/?lang=cs; Bc. Daniela Korbe-
líková; Velkopopovická legenda 2012

Upravila Jana Novodvorská
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    BRZY BUDU ŠKOLÁKEM 

KUS LANA PŘES CESTU ANEB CO BRÁNÍ DĚTEM V UČENÍ

Ukazatelem toho, že dítě je připraveno na vstup 
do první třídy, nejsou jen vypadané první zoubky 
a roztomile šišlající předškolák. Není ani důležité, 
zda je dítěti šest a tím pádem přece musí do ško-

ly. Těch nároků je na malého človíčka kladeno mnohem více. Zvládat 
hygienické návyky – používání toalety, následné mytí rukou, umět se 
vysmrkat, sebeobslužné činnosti - samostatně se oblékat i svlékat, jíst 
příborem, připravit si pastelky, tužky, nůžky, lepidlo… Než nastoupí 
do školy, musí být tělesně zdatné, neboť nosit školní tašku není žádná 
maličkost. S jemnou motorikou si většina dětí pravidelným tréninkem 
dobře poradí. Hodně dětí má problém s řečí a navštěvuje logopeda. 
Ale tím požadavky na připravenost dítěte na vstup do školy zdaleka 
nekončí. Předškolák by měl mít větší slovní zásobu, aby mluvil plynule 

ve větách, gramaticky správně a uměl odpovídat na otázky. Takže musí 
mít i  základní znalosti a vědomosti o okolním světě. Říci své jméno 
a adresu. Měl by se orientovat se v čase i prostředí, soustředit se mi-
nimálně 15-20 minut a ještě si vše pamatovat. A k tomu být bez rodičů 
a  emocionálně to zvládnout (vědomě kontrolovat výbuchy vzteku 
nebo pláč). Zařadit se do nového kolektivu a přijmout roli žáka. Umět 
se ovládat a neskákat učiteli do řeči, odpovídat a ptát se jen na vyvolá-
ní. Před skupinou dětí či dospělých zarecitovat báseň či zazpívat píseň. 
Umět přijmout výhru, ale i prohru, zařadit se do kolektivu a navazovat 
nová přátelství.
Zdá se Vám, že je toho moc? Máte pravdu, je toho hodně, ale připravený 
předškolák toho zvládá ještě mnohem více.

Šárka Vávrová, uč. MŠ Kamenice 

VALENTÝN V MŠ 
Jako každý rok máme 14. 2. sv. Valentýna, v každé třídě proběhla malá 
„oslavička“ svátku, při které byla vhodná příležitost zdůraznit dětem 
důležitost udržování dobrých mezilidských vztahů. Připomněli jsme si, 
jak se k sobě a ostatním máme chovat. Děti se těšily, až si vyrobí své 
přáníčko, srdíčko a další výrobky pro maminky, tatínky, babičky, dě-
dečky a sourozence, které si odnesou domů, aby je mohly předat svým 
milovaným.
V naší školce proběhlo preventivní screeningové vyšetření zraku u dětí. 
Toto vyšetření kamerou PlusoptiX je rychlé a zcela bezpečné, děti vní-
mají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v přirozeném prostředí 
mateřské školy, takže nejsou vystaveny zbytečnému stresu. Musím říct, 
že se opravdu zúčastnilo hodně dětí, což nás velmi těší. Nyní nás čekají 

účasti ve výtvarných soutěžích – Hasiči a Vláčkem do pohádky, děti 
budou mít prostor ke své fantazii, nápaditosti a kreativitě.

Petra Skoumalová, uč. MŠ Kamenice 

Když jdete po lesní 
pěšině a zahlédnete 
na zemi podlouh-
lý zvlněný objekt 
s klikatou čarou, 
ucuknete. Uf, zdálo 
se, že  to mohl být 
had. Je zajímavé, že 
podle výzkumů člo-
věk s velkou pravdě-
podobností ucukne, 
i  když po té pěšině 

jde podruhé a ví, že tam leží jen pohozený kus lana. Je to dobře. Mozek 
je stvořen tak, že v situaci ohrožení vás nenechá přemýšlet a vzpomínat, 
ale hned spouští ochrannou reakci.
 Učení se novým znalostem a dovednostem je proces, který probíhá ze-
jména v tzv. neokortexu – známé šedé kůře mozkové. K učení dochází 
jen tehdy, když přes cestu neleží kus lana s klikaticí, neboli není-li akti-
vován váš ochranný systém. A nejde jen o zdánlivé či skutečné ohrožení 
hady, ale i o situace, kdy kromě potřeby bezpečí nejsou uspokojeny vaše 
základní fyziologické potřeby a potřeba uznání. Učení nebude efektiv-
ní, když jste hladoví, máte žízeň nebo trpíte zimou. Stejně tak nebude 
efektivní, když nedůvěřujete svému okolí nebo o sobě příliš pochybu-
jete. Něco se sice naučíte, ale bude to mnohem méně, než by byla vaše 
kapacita za vhodných podmínek.
V Lesní základní škole Devětsil podporujeme vnitřní připravenost 
k učení. Účinně se bude učit zejména dítě, které bude spokojené, tam 

kde je, spokojené s lidmi okolo a spokojené se sebou. Pak každý učební 
podnět získává silnou odezvu. Naopak při nevhodných podmínkách 
má i skvěle připravená hodina malý efekt. Prakticky se nám osvědčuje 
ve škole každodenně začínat pohybovými aktivitami venku (děti nasytí 
svou potřebu pohybu a nadýchají se čerstvého vzduchu), tzv. komu-
nitním kruhem a společným jídlem (posiluje to vzájemnou důvěru 
ve třídě). Následující výukové bloky pak probíhají ve velmi soustředěné 
a k učení motivované atmosféře. Ne náhodou je u nás matematika často 
nejoblíbenější předmět. 
Když jste ve stavu spokojenosti, pak se vám chce s ostatními objevovat 
nejen matematické zákonitosti světa. Váš „ochranný“ střední mozek 
spokojeně dříme. Jak dlouho bude tento stav příznivý pro učení trvat?

František Zimmel, ředitel školy; www.skoladevetsil.cz

LESNÍ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEVĚTSIL

• malá věkově smíšená skupina
• každý den v přírodě 
• vzájemný respekt 
• prožitkové učení 
• nadstandardní angličtina
• Hejného matematika
• formativní hodnocení 
• spolupráce s rodiči a místními
• registrace pod MŠMT

Kamenice (Praha - východ)
www.skoladevetsil.cz
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JEŠTĚ JEDNA VZPOMÍNKA NA VÁNOCE

ZŠ Kamenice hledá od září 2017 učitele pro 1. i 2. stupeň, vychovatelku do školní družiny a asistenta pedagoga. 
Dále hledáme uklízečky na příležitostný zástup. 

Bližší informace na tel: 731 449 238, životopisy můžete zasílat na reditelka@kameniceskola.cz

3. B třída si na výrobu vánočních dárků pozvala šikovné poradkyně a pomocnice. Paní Švehlová nás naučila vyrábět andílky z rouna,  plsti a jiných 
materiálů. Zajímavé na této technice je, že se nic  nesvazuje, nešije, ale speciální jehlou "přiťupkává" a ono se to krásně spojí. Pomáhat nám přišly 
ještě dvě maminky - paní Čejnová a paní Bartová.  Andílci dopadli nádherně a všichni, i Ježíšek, z nich měli radost. 

3. B a Helena Salačová, učitelka ZŠ

ŠKOLNÍ PARLAMENT UŽ MÁ ŠÉFA
V posledních dvou měsících se činnost školního parlamentu zaměřila zvláště na dva 
úkoly: připravit volby předsedy parlamentu a jeho zástupce a pak dohodnout se na ak-
cích, které chceme  v 2. pololetí uskutečnit.
Rádi bychom i čtenáře Zpravodaje informovali, že předsedkyní školního  parlamentu 
byla zvolena Patricie Procházková z 8.B a jejím zástupcem Kryštof Hnátek z 8.A 
třídy. 
Konkrétních úkolů se postupně ujímají i další parlamenťáci – zpravodajové, propagá-
toři, zapisovatel, fotograf aj., daří se nám být aktivnější  a samostatnější v naší činnosti.
Do konce školního roku chceme uspořádat tři větší sportovní či zábavné akce, shro-
máždili jsme více jak dvacet návrhů,  zjišťovali jsme si i názory vyučujících, zvláště 
na  1. stupni. Už jsme se v parlamentu dohodli na užším výběru a teď přemýšlíme, 
kterou akci a jak nejlépe propojíme s charitou.

Členové  parlamentu ZŠ Kamenice

DĚTI SOUTĚŽILY VE ZNALOSTECH ANGLICKÉHO JAZYKA
V úterý 31. ledna se konalo školní kolo anglické olympiády pro 6.-9. třídy. Ve 2 kategoriích soutěžilo celkem 30 žáků. 
Soutěž se skládala z písemné části a z konverzace.

V kategorii I A (6.-7. tř.) byli nejúspěšnější: 
1.  Rychtářová Anežka 6.A
2.  Šiková Kateřina 7.A
3.- 4.  Stejskalová Tatiana 7.B
3.- 4.  Bláhová Magda 7.A

V kategorii II A (8.-9. tř.): 

1.  Šmíd Antonín 9.A
2.  Starosta Oliver 9.A
3.  Ronschak Johana 9.A

První dva z každé kategorie postupují do okresního kola v Čelákovicích. Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na příští rok.
Kamila Šilerová, učitelka ZŠ

V LEDNU BYLO NA RYBNÍKU POD ŠKOLOU ŽIVO 

Z příznivého lednového zimního počasí jsme měli 
opravdu radost. Děti téměř ze všech tříd obuly 
brusle a v rámci TV trénovaly své bruslařské doved-
nosti nebo se alespoň s chutí klouzaly. 
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PŘÍRODOVĚDNÉ BÁDÁNÍ V 3. C
Ve spolupráci s Muzeem Ří-
čany jsme se zapojili do bada-
telského programu. V lednu 
jsme využili silných mrazů. 
V čem zmrzne voda rychleji, 
v hrnku, nebo kelímku? Proč 
zmrzlá lahev nestojí rovně? 
Každý si zformuloval vlastní 
domněnky, pak jsme dva dny 
pozorovali a zaznamenávali, 
co se děje za oknem. Každou 
přestávku se střídala u okna 
fronta badatelů.
S lektorkou z říčanského mu-
zea Mgr. Lenkou Kubcovou 
jsme zjišťovali, čím se živí 
ptáci v zimě. Uživí se i bez 
krmítek a lojových koulí? 
Děti si ve skupinkách sta-
novily hypotézy, venku jsme 

nasbírali dostupné přírodni-
ny. Po  návratu do třídy jsme 
pozorovali vypreparovanou 
sýkorku, stehlíka, zvonka 
a  datla. Za  pomoci nástrojů, 
které připomínaly zobáky 
jednotlivých ptáků (pinzeta, 
dláto, kleště) jsme se pustili 
do rozlouskávání semínek, ža-
ludů, bukvic… Porovnali jsme 
svoje zkušenosti také s  atlasy 
a nakonec jsme se vrátili k po-
čátečním hypotézám.  
Silné mrazy nás kromě bádání 
několikrát vylákaly na prů-
zkum ledu a bruslení. Chtěli 
jsme pobýt hodinu, ale když 
venku bylo na sluncem zali-
tém ledu tak krásně…

Jana Zítková, 3. C

VÝLET STRAŠIDELNOU PRAHOU 

V sobotu 21. 1. 2017 jsme s paní uč. Vítovou a paní uč. Šímovou vyjeli 
na výlet do,,strašidelné“ Prahy. V Praze nás čekalo strašidelné muzeum, 
do kterého se ale nedalo dojet městskou dopravou, a proto jsme mu-
seli jít i pěšky. Šli jsme přes Karlův most, kde jsme si pořídili spoustu 

krásných fotek. Kousek za Karlovým mostem bylo muzeum. 
Když jsme vstoupili dovnitř, přivítal nás velký mozkomor. Mu-
zeem nás provedla drbna, která tu straší. V muzeu byla spousta 
zajímavých strašidel , některých jsme se opravdu báli. O každém 
jsme slyšeli krátký příběh (např. o Golemovi, levitujícím dítěti, 
vodníkovi, kostře hrající na varhany atd.). Mohli jsme si zde 
i  vyzkoušet spoustu zajímavých věcí (např. useknout dívkám 
hlavy, natáhnout člověka na skřipec, zahrát si loutkové divadlo 
a pomocí své ruky vytvořit  ,,elixír života“). Poté co jsme prošli 
celým muzeem, vydali jsme se se strašidlem na ,,strašidelnou“ 
procházku po Praze.
 U některých památek jsme se zastavili a poslechli si příběh. Ces-
tou jsme potkali další strašidla:   vodníka (který byl u Vltavy), 
čerta (který nám vyprávěl o svých kořistech) a mnicha (který 
hledal koně Ferdu). Když procházka skončila, vrátili jsme se 
ke Karlovu mostu a vydali se zpátky k autobusové zastávce. Výlet 
jsme ukončili návštěvou KFC a McDonald. Myslím, že jsme se 

všichni na výletě zasmáli novým hláškám např.,,Ty hledáš koně a on 
nemá lyže“, nebo ,,Wifi? Ty vyfič!“ Sice jsme se z výletu vrátili trochu 
zmrzlí, ale náramě jsme si to užili.

A. Šebková 8.A

KROUŽKY - ZŠ KAMENICE . . .
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LETOS POPRVÉ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY AŽ V DUBNU

ZÁPIS DO ŠKOLY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ OLEŠOVICE

Zápis do 1. ročníku ZŠ Olešovice se koná dne 20. dubna 2017 od 14.00 do 16.00 hodin. 

Vedení školy, zaměstnanci a žáci Vás srdečně zvou 
13. a 14. března od 8.00 do 16.00 hodin 

na dny otevřených dveří. Informace na www.skolaolesovice.cz.

Možnost sportování v zimě si díky letošní 
sněhové nadílce užíváme dosyta. Hodně sáň-
kujeme, bobujeme a koulujeme se. Bohužel 
v tomto ročním období jdou trochu stranou 
sběrové aktivity a míčové sporty. Abychom 
toto místo vyplnili, zveme k nám různé lekto-
ry se zajímavými výukovými programy z nej-
různějších oblastí – třídění odpadu, Zdravá 5. 

ZIMA NEKONČÍ, A TAK SE NENUDÍME!
Díky chladnému počasí se také rádi věnujeme 
kulturním aktivitám v teple. Byli jsme na di-
vadelním představení v KD Kamenice, na vý-
stavě výkresů v Knihovně v Kamenici, kde se 
práce našich žáků umístily na předních mís-
tech. Pro rodiče, naše sponzory a přátele jsme 
také vytvořili vlastní školní kalendáře. Nyní 
se těšíme na výukový program Ekocentra Ří-

čany na téma plstění, exhibici mistrů Evropy 
v taekwondu a na návštěvu loutkového před-
stavení. Až se oteplí, vyrazíme na Matějskou 
pouť a jaro přivítáme se zpěvákem Ivanem 
Mládkem, který naši školu navštíví v průběhu 
měsíce března. 

Marie Nečadová, učitelka ZŠ Olešovice

Vážené maminky a tatínkové,
pokud máte doma předškoláka, čeká vás dů-
ležitý krok - výběr školy. Každý z nás by si 
pro svého potomka přál školu takovou, která 
ho bude všestranně rozvíjet a bude místem, 
kam bude ráno odcházet s úsměvem. Škola by 
měla poskytovat dostatečné množství podnětů 
tak, aby každé dítě mělo možnost objevit co ho 
baví a v čem vyniká a na tom pak dlouhodobě 
pracovat.
V Základní škole Těptín s.r.o. klademe důraz 
na vřelé a přátelské prostředí, které umožní 
dětem růst jejich individuálního potenciálu. 
Ve třídách je menší počet žáků, nezvoní, nedá-
váme známky a poznámky, dokonce ani kla-
sické domácí úkoly.
Zaměřujeme se na to, abychom z našich žáků 
vychovali samostatné, zodpovědné osobnosti, 
které jeví zájem o své okolí, umí si vytvořit 
svůj vlastní názor a také si ho obhájit.
Snažíme se v každém dítěti podpořit jejich při-
rozenou potřebu dozvědět se, zjistit a vybádat 
co nejvíce. Důležitá je pro nás práce s chybou. 
Vnímáme ji jako součást procesu učení.
Vzhledem k tomu, že nejsme omezeni znám-
kováním, máme možnost pracovat s opravdo-
vou a dlouhodobou vnitřní motivací dětí. To 
nás vede k přesvědčení, že můžeme provést 
děti základním stupněm vzdělávání příjem-

nou formou výuky plné radosti z objevování 
skutečného světa.
Zde je několik tipů, jak můžete ještě více roz-
víjet přirozené schopnosti dětí (zdroj: MŠMT 
ČR, 12/2016)

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – 
při  rozhovoru s ním se nezabývejte jinou 
činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě jej 
vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé 
chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či vi-
deo nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími 
pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost 
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat 
i rostlin – vedle obecné informovanosti rozši-
řujete i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se 
do  nich zapojte – stavebnice, skládanky, dě-
jové obrázky i práce s drobným výtvarným 
materiálem.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy 
nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výraz-
ně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí 
jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní 
společenská pravidla při jednání s lidmi, vy-

řizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace 
ve známém prostředí apod.
Zápis do prvního ročníku u nás 
ve škole se koná v sobotu 1. dubna 
2017.

Srdečně vás zveme na prohlídku naší školy. 
V neděli 5. března máme den otevřených 
dveří. 
Pokud to nestihnete, nevadí, u nás jsou ote-
vřené dveře každý den.
Bližší a ucelené informace potřebné k zápisu 
do první třídy najdete na našich interneto-
vých stránkách www.skolateptin.info
Ať je pro vás a vaše dítě zápis do 1.třídy mi-
lým zážitkem!

Barbora Kolářová, učitelka budoucí 1. třídy 
ZŠ Těptín s.r.o.



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

DĚTSKÝ KARNEVAL

V SOBOTU 4. 3. 2017
OD 14.00 – 17.00  HODIN

V KULTURNÍM DOMĚ V KAMENICI 

„show šaška Vikiho pro děti“

Rodinné centrum Kameňáček, z.s 

Novinky!!  
1. Dali jsme Kameňáčku oficiální podobu a nyní je rodinné centrum zapsaným 

spolkem.   
2. Kurzy pro maminky na RD, či nezaměstnané, Které pečují o dítě do 15 let- 

ZDARMA stále pokračují. Anglič�na, PC kurzy, mo�vační kurzy, Rekvali�kační 
kurzy Zálady Účetnictví (od 28.4.) a Účetnictví pro pokročilé (od 2.6.)  (ještě 
volná místa) 

3. Navázali jsme novou spolupráci se společností SATEMA a fyzioterapeutem Petrem Marouškem 
DiS., PT, CTI .  Od 7.3 bude v Kameňáčku zdravotní cvičení pro ženy a v každou středu odpoledne 
i zdravotní cvičení pro dě�.  Přijďte vyzkoušet � .  Také plánujeme semináře a přednášky, 
sledujte facebook a web � . 

Veřejná herna pro děti  je každou středu dopoledne od 8.30 do 11.30.  V 9.30 můžete zapojit do 
společného tvoření/říkanek a hrátek. Či si jen dát dobrou kávu a nechat dě� pohrát.      Do malé 
herny je také možný vstup kdykoli probíhá jiný program. 
 Akce:    
Pá 3.3.   16.00-20.30 Respektovat a být Respektován. Kurz bude probíhat v termínech 3.3, 
    10.3., 24.3.,31.1. a 7.4. vždy ve stejném čase, možné hlídání 16-18.30.  
Pá  10.3.   14.00-17.00  Mandaly sypané barevným pískem a tvoření    
Ne 12.3.  16.00-19.00  CPT-M   Terapeutické Cvičení přirozeností těla a mysli  kombinuje 
     cviky spirálně stabilizačního systému (za pomoci speciálních 
     pružných lan)  a terapeu�cké metody J•I•H ® (emoční 
naciťování). 
Ne 12.3.  9.30-12.00 Bazárek – dětské oblečení (minule úspěšné a neprodané věci 
putovaly     do Motola).  Velká poptávka po oblečení na dě� 4-10 let.  
Nemáte?      Prodej/stůl 100Kč, nákup/vstup 20Kč. Registrace 
emailem.   
Pá  24.3.   14.00-17.00  Mandaly sypané barevným pískem a tvoření    
So  25.3. 10.00-12.00   Hledá se Dory – zábavné dopoledne pro děti 
 Letní tábory: 
10.-14.7  Sportovní příměstský tábor Děti na Startu vč. Koní  

8.30-16.30   Sportovní všestrannost, 1x denně projížďka na koni pod dohledem osoby k tomu 
povolané (bezpečnost především), zábavný program, plný tvoření, sportovních ak�vit a 
soutěží, pobyt venku.  Strava a pitný režim zajištěny. Brzy více info (rezervace v rez. systému) 
 

17.-21.7.  Příměstský tábor s AJ Helen Doron.  8.30-16.30  Dvě hodiny AJ 
 denně, zábavný program, plný  tvoření, sportovních ak�vit a 
 soutěží, pobyt venku.  Strava a pitný režim zajištěny.  Na závěr 
 představení pro rodiče v AJ. Při přihlášení a složené rez. Poplatku 
 1500 Kč. Cena tábora  3100Kč.  Po 30.3. cena 3600 Kč.  
 Sourozenecká sleva 500 Kč. 
24.7. -28.7.  Příměstské tábory na téma STARWARS z dílny Bricks4Kidz.  8.30-16.30  Zábavný 
 program plný stavění a tvoření, sportovních ak�vit a soutěží, pobyt venku.  Strava a pitný 
 režim zajištěny.    Cena tábora 2850Kč při rezervaci do 30.5. 
7.-11.8.  Příměstský tábor s  AJ Helen Doron.  8.30-16.30  Dvě hodiny AJ denně, zábavný program, 
 plný tvoření, sportovních ak�vit a soutěží, pobyt venku.  Strava a pitný režim zajištěny. Na  
 závěr představení pro rodiče v AJ. Při přihlášení a složené rez. Poplatku 1500 Kč. Cena tábora 
 3100Kč.  Po 30.3. cena 3600 Kč.  Sourozenecká sleva 500 Kč. 

Rezervace  kamenice@helendoron.cz  nebo https://kamenacek.webooker.eu  
www.kamenacek.cz      https://www.facebook.com/kamenacek.helendoronkamenice/  

Blíží se jaro a to je doba, kdy doufáme, že Vás vylákáme opět si 
s  námi zaběhat. Aktivní i amatérští sportovci, rodiny s dětmi 
i s těmi nejmenšími tuší, že si budou moct zapsat datum letošního 
přespolního běhu.

Letos se akce s názvem Kros-Štiřín uskuteční již po 7. 
Poznamenejte si do svých diářů datum 22. dubna.

Největší legrace bývá při závodech těch nejmenších, které do cíle 
často doprovází povzbuzující rodiče. Nejpyšnější pak bývají děti, 
kterým se podaří zazávodit si ve štafetě se svými rodiči. Každoroč-
ně předává medaile i Tomáš Dvořák - šeftrenér naší atletické repre-
zentace. Věřte, to se Vám často nepoštěstí.

A to je dobré zažít osobně Ostatně nikdo se zde tuto jarní sobo-
tu nenudí. Pořadatelé vždy zajistí zajímavý doprovodný program 
a ještě se snaží zaměřit na dobrou věc. Vaše startovné bude i letos 
věnováno neonatologickému oddělení Gynekologicko-porodnické 
kliniky 1. lékařské fakulty a VFN v Praze, kterou většina lidí zná 
pod názvem „Porodnice u Apolináře“. V loňském roce se předával 
šek na 32.000 Kč. Navyšte jej letos svou účastí i Vy. Prvních …. 
zaregistrovaných na stránkách www.kros-stririn.cz , kteří dorazí 
navíc dostanou volnou vstupenku do Národního Muzea.
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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

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY 
pro všechny občany obce Kamenice, kteří potřebují práv-
ní poradu  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 osvětlení, 
pokud je na sloupu štítek s číslem sloupu.

2. Využít QR kód na štítku
Majitelé „chytrých“ telefonů si mohou načíst QR kód uve-
dený na štítku na sloupu veřejného osvětlení a prostřed-
nictvím 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 
http://www.obeckamenice.cz/podatelna/hlaseni-zavad-na-verej-
nem-osvetleni/

9. března 2017 v době od 15.30 – 18.00 hodin. 
Možnost podání daňových přiznání k daním 
z  příjmů fyzických osob za rok 2016 na OÚ 
Kamenice.
 
V letošním roce budou opět přiznání podávána v Kultur-
ním domě Kamenice. Zájemci budou moci podat daňové 
přiznání k daním z  příjmů fyzických osob za zdaňovací 
období roku 2016.

Informace FÚ:
Leták k podávání daňových přiznání k daním z příjmů je 
vyvěšen na www.financnisprava.cz pod záložkami „Daňo-
vé tiskopisy – Databáze aktuálních daňových tiskopisů – 
Daň z příjmů (FO i PO) – Letáky“.

Informace nezbytné pro správné plnění daňových po-
vinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na www.fi-
nancnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a budou 
aktuálně doplňovány i v „Novinkách“.

Podávání daňových přiznání - přes aplikaci EPO 
na Daňovém portálu, dostupném též na adrese: 
www.daneelektronicky.cz. 

KONTAKTY NA MATRIKU:

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 

ROZPOČET OBCE KAMENICE NA ROK 2017
naleznete na obecních webových stránkách / úřední deska:
http://www.obeckamenice.cz/uredni-deska-kategorie/

KULTURNÍ CENTRUM
Srdečně zve všechny příznivce tance na

PLES TANEČNÍHO KURZU
17. března 2017

K tanci a poslechu hraje duo

ADA & DENNY

Zahájení ve 20.00 hodin v KD Kamenice

Rezervace a předprodej: KC Kamenice 

  323 672 643       731 045 466

  kckamenice@obeckamenice.cz         www.kckamenice.cz

Vstupné 100 Kč



KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE

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..

 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

 ŘÁDKOVÁ INZERCE:

KULTURNÍ AKCE

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

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

6. března od 14.00 - 17.00 hod. - Šmejdi 
promítání dokumentárního filmu - salonek restaurace Na Ryn-
ku v Kamenici.   Vstup volný, možnost občerstvení

16. března 2017 od 19.30 hod. – Koncertní vystoupení 
skupiny HOP TROP v KD Kamenice
Vstupné 350 Kč

16. března 2017 od 9.00 hod.  – Pověsti pro štěstí 
pořad pro 4.-7.tř.ZŠ - Hraje divadlo SEMTAMFOR v KD Ka-
menice
Vstupné 60 Kč

24. března od 20.00 hod. – Závěrečný ples 
tanečního kurzu  v KD Kamenice 
Vstupné 100 Kč

28. března od 19.30 hod. – Ochotnický spolek Tyl 
– Kamenické Impro(šou) v KD Kamenice 

12. března Sukův hudební Štiřín Mladé talenty Josefu 
Sukovi - Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
Mozart - Smetana - Debussy...

Tak jako byla virtuózní hra na housle osudem pro Mistra 
Josefa Suka, bylo osudové i setkání mladých hudebních 
talentů Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy 
s Mistrem. Od samotného prvopočátku, kdy zazněly jejich 
společné tóny v Anežském klášteře, až do současnosti, 
v Salmově sále zámku Štiřín vzdávají i hudební benjamínci 
svůj hold ušlechtilosti člověka, jehož odkaz je stále živý.

S každým hudebním talentem této mimořádné školy, který 
promění ticho sálu v nevšední svět hudby, můžeme znovu 
prožít atmosféru úžasných okamžiků koncertů Mladé ta-
lenty Josefu Sukovi.

17. března 2017 od 18.30 hod.  – Velikonoční tvoření 
- KOŠÍK Z PEDIGU 
hasičská zbrojnice ve Všedobrovicích
Vstupné 250 Kč

31. března od 18. 00 do 1. dubna 8.00 hod. 
NOC S ANDERSENEM v Místní veřejmé knihovně.
Naše knihovna se zaregistrovala k účasti na celostátní akci 
NOC S ANDERSENEM, která bude probíhat od pátku 
31. 3. 2017 18.00 hodin do soboty 1. 4. 2017 8.00 hodin. 
Letos probíhá již 17. celostátní ročník. Jako každý rok 
tak také letos je celá akce zasazena do určitého prostředí. 
Tentokrát budou průvodci nocí hrdinové ČTYŘLÍSTKU. 
U nás v Kamenici to je ročník první. Připravíme pro děti 
program kouzelné noci plné pohádek, soutěží i drobného 
tvoření výtvarného, literárního a duševního.
Děti se budou moci hlásit od 27. února 2017 do 24. břez-
na 2017. Přihláška je uvnitř zpravodaje. Poplatek na stra-
vu je 200 Kč.

•	 POVEDEME ZA VÁS DE, zpracujeme daňová přiznání, 
zatupování na úřadech apod. Kontakt: 602 889 376

•	 PRODÁM ČERNÉHO ZAKRSLÉHO KRÁLÍKA, stáří 1,5 
roku, včetně klece (1x0,5m) výška 45cm, záchodu, krmiva. 
Bližší informace na tel.: 728 769 820 

•	 PRODÁM CHATU V KAMENICI/TĚPTÍNĚ ul. Kaštano-
vá. Pozemek 704 m2, elektřina, plyn, voda, kanalizace na po-
zemku. 1.750.000Kč., tel.: 603 167628, p.kubova@seznam.cz

•	 PRODÁM POZEMEK  17000m2 12kmj od Prahy u Jeseni-
ce. Přístup asfaltkou, 200 od zástavby,žádná ochranná pásna, 
zatím nestavební. Zažádáno o změnu ÚP. Cena: 130Kč/m2, 
Telefon na majitele: 603 442 474.



Prohlédněte si novou fotogalerii a videa z uplynulých akcí  
na webu obce www.kamenice.cz 

 

SLEDUJTE NOVĚ SPUŠTĚNÝ WEB: 
www.200let.cz

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
               OTEVÍRACÍ DOBA : 
 
               Příjem věcí k prodeji   7. 4. 2017  od  14.00 hod.  do 18.00 hod. 
                Prodej   8. 4. 2017  od    9.00 hod.  do 16.00 hod. 
               Výplata a výdej neprodaných věcí  9. 4. 2017  od  10.00 hod.  do 11.00 hod. 

 
Věci, prosím, noste čisté, nezničené a prodejné.  

Organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí věcí.  
Příjem maximálně 80 ks věcí na přítomnou osobu.  

Formuláře na příjem zboží si napište  sami a to na linkovaný papír nebo do tabulky  (dodržujte následující pokyny): 

  
  JJmméénnoo::                                                                                                    BByyddlliiššttěě::                                                                                                                                  TTeelleeffoonn::  
  

NNEEVVYYPPLLŇŇOOVVAATT  VVaaššee  ppoořř ..ččíísslloo  PPooppiiss  vvěěccíí   hhůůllkkoovvýýmm  ppííssmmeemm  ((ssvveettrr,,  ppáánnsskkýý,,  bbaarrvvaa))    VVaaššee  cceennaa  NNEEVVYYPPLLŇŇOOVVAATT 
  

OTEVÍRACÍ DOBA:

Příjem věcí k prodeji    7. 4. 2017  od  14.00 hod.  do 18.00 hod.
Prodej      8. 4. 2017  od    9.00 hod.  do 16.00 hod.
Výplata a výdej neprodaných věcí 9. 4. 2017  od  10.00 hod.  do 11.00 hod.

Věci, prosím, noste čisté, nezničené a prodejné.
Organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí věcí.
Příjem maximálně 80 ks věcí na přítomnou osobu.

FORMULÁŘE NA PŘÍJEM ZBOŽÍ SI NAPIŠTE SAMI A TO NA LINKOVANÝ PAPÍR NEBO DO TA-
BULKY (DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY):

 Jméno:                  Bydliště:                     Telefon:

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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DOTAZ Z FINANČNÍ PORADNY
„ Příští rok nám končí fixace a čeká náš refinancování, ale s hypotékami se nyní něco děje. 
Jak budou vypadat sazby příští rok?“
Nečekejte na příští rok, některé hypotéky je možné refinancovat i více než rok dopředu.
Úvěry v posledních 2 letech byly snadno dostupné a za mimořádně nízké úrokové sazby.  Z pohledu České národní banky  šlo 
o výrazné budoucí riziko nesplácení a vzniku bubliny na nemovitostním trhu.  Přichází proto s regulacemi. Nově dnes banky nabízí 
pouze hypotéky do 95 % zástavní hodnoty (LTV). 100% hypotéky jsou minulostí.  Od 1. dubna pak vstoupí v platnost nová dopo-
ručení ČNB, které omezí hypotéky nad 80% LTV. Jedním z nástrojů této regulace bude jistě i zvýšení úrokových sazeb.  Co to bude 
znamenat pro Vás při koupi vlastního bydlení? Začněte více plánovat a tvořit si větší finanční rezervu. Banka bude požadovat více 
Vašich vlastních zdrojů,  minimálně 20% z hodnoty kupované nemovitosti. 
Příští poradna proběhne v knihovně  již 7. 3. 2017 mezi 14.00 - 16.00 hodin.

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji paní Bohunce Roubíčkové za více než 25 let trvající práci ve veřejné knihovně. Své čtenáře dobře zná 
a vždy když potřebovali běžné i speciální knihy jim vycházela ochotně vstříc. Měla pro každého pochopení 
a trpělivě vyslechla  jeho radosti i trápení. 
Čtenáři si zvykli vídat za pultem její usměvavou tvář a do knihovny za ní chodili rádi. 

Přeji vám Bohunko, abyste si v důchodu užila hodně zdraví, radosti s vnoučaty a mnoho slunečných dní 
bez mráčků.

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

31. 3. NÁS ČEKÁ 1. NOC S ANDERSENEM V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Naše knihovna se zaregistrovala k účasti 
na  celostátní akci NOC S ANDERSENEM, 
která bude probíhat od pátku 31. 3. 2017 
od  18.00 hodin do soboty 1. 4. 2017 do 8.00 
hodin .

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svá-
dí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské 
čtenářství. Letos probíhá již 17. ročník, pro nás je to ale poprvé. 
Letos budou průvodci nocí hrdinové ČTYŘLÍSTKU.
Také v Kamenici připravíme pro děti program kouzelné noci 
plné pohádek, soutěží i drobného tvoření výtvarného, literární-
ho a duševního.

Děti se mohou hlásit: 
od 27. února do 24. března 2017
v knihovně, nebo v kanceláři KC .

Večeře a snídaně je zajištěna 
za poplatek 200 Kč za dítě. 
Přihláška je závazná po odevzdá-
ní přihlášky spolu s poplatkem.
Počet dětí je omezen.

TĚŠÍME SE NA VÁS.
Jana Novodvorská

  
 

Přihlašuji svou dceru / svého syna  
 

JMÉNO:  
 

 
VĚK :___let             tel.: rodičů_________ ___________ 

 
 
ADRESA:____________________________________ 

 
MĚLI BYCHOM VĚDĚT (léky, alergie atd.) : 
 
___________________________________________ 

 
podpis rodičů_______________________  

 
 
 
 
 

PRO RODIČE:

Začátek: v pátek 31. března 2017 v 18.00 hodin 
Konec:   v sobotu 1. dubna 2017 v 8.00 hodin 
Pořádá:  MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA
Kontaktní telefon: 608 734 455  

Děti budou potřebovat: 
spací pytel nebo deku na přikrytí, karimatku 
či nafukovací lehátko, polštářek, ručník, hygienic-
ké potřeby, pyžamo, přezůvky, hrneček, oblíbenou 
hračku a také pastelky, propisku …
Nezapomeňte na kopii karty zdravotní pojišťovny

Nedávejte, prosím, dětem s sebou mobil (my 
ho máme a v případě potřeby zavoláme), jíd-
lo do  baťůžku (můžete přinést zobání pro děti 
na stůl), pitný režim, večeře a snídaně je zajištěna.
Děti si ráno, prosím, vyzvedněte včas. Děkujeme.

Jana Novodvorská,vedoucí knihovny

KC KAMENICE, MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA . . .
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POŘÁDÁ OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL VE 
 SPOLUPRÁCI S KC KAMENICE

KD KAMENICE

28. 
BŘEZNA  
19.30

KAMENICKÉ 
         IMPRO(šou)

www.spolektyl.cz        www.kckamenice.cz

V listopadu loňského roku pořádal Obnovený ochotnický spolek 
TYL ve spolupráci s Kulturním centrem Kamenice benefiční ve-
čer na podporu skautské klubovny. V rámci večera jsme vystou-
pili s improvizačním zápasem. 
Co to Improvizační zápas je? Základem je čistá improvizace. 
Herci nemají předem nic připraveného, vyjma týmových po-
křiků. Hraje se na témata od diváků, formu jednotlivých im-
provizací určuje rozhodčí. A proč zápas? Protože je tato forma 
divadelního sportu inspirována hokejem a jeho pravidly. Stejně 
jako na ledě se i na jevišti setkávají dva týmy, které bojují o ví-
tězství. Tento boj je ale sveden jen na oko - ve hře, kde každý 
prohřešek je pískán jako faul. Oběma týmům jde ve skutečnosti. 
Diváci hlasují po každé improvizaci pro tým, který podle nich 
lépe improvizoval, a tím ovlivňují skóre.

OBNOVENÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL A KAMENICKÁ 
„IMPROSHOW“

V mrazivých, sychravých dnech nového roku nás u  srdce příjemně zahřálo společné vystoupení vynikajích muzikantů ze skupiny Neřež, jejíž 
frontman Zdeňek Vřešťál oslavil v loňském roce 60-té narozeniny. Ke svému jubileu si nadělil společné turné s členem Beatové síně slávy Romanem 
Dragounem, který v loňském roce taktéž oslavil 60-té narozeniny. Narozeninový dvojkoncert se nesl v komorním duchu a bez pochyby všem 
zúčastněným udělal velkou radost. Z tohoto nečekaného spojení vznikl nádherný koncert. Absolutním vrcholem večera bylo společné nastudování 
několika písní, při nichž nám umělci připoměli, že lze úspěšně propojit i zdánlivě nesourodé žánry.
Děkujeme všem účastníkům za příjemnou atmosféru a těšíme se na setkání na dalších akcích v Kulturním domě.

NEČEKANĚ PODAŘENÉ SPOJENÍ 

KC KAMENICE . . .

Byla to naše první zkušenost s podobnou divadelní formou a 
musím říct, že jsme si to více než užili. Pevně věřím, že jste si 
to užili i Vy, diváci, kteří jste se benefičního večera zúčastnili.
Proto jsme se rozhodli, že budeme v improvizačních zápasech 
pokračovat tak dlouho, dokud to nás i vás bude bavit. 
V roce 2017 chystáme několik takových improvizačních zápa-
sů. Tímto si Vás dovoluji pozvat na ten první, který se bude 
konat v úterý 28.3.2017 od 19.30 v Kulturním domě Kamenice. 
Věříme, že se z těchto vystoupení stane milá tradice a vždy se 
na každý další zápas budete těšit stejně jako my.  

Tak tedy na viděnou 28. března 2017 v 19.30 hod. 

Váš Obnovený ochotnický spolek TYL

Kulturní dům Kamenice

16. března 2017 od 19.30 hod.
Vstupné 350 Kč

www.kckamenice.cz   tel: 323 672 643



MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA v KAMENICI
pořádá dne 28. 4. 2017 od 18.00 hodin v salonku hotelu Valnovka 

autorské čtení kamenického spisovatele Jaroslava Růžičky
 

z jeho knihy „Pouto přátelství“

Vedle čtených úryvků z knihy se také dozvíme jak vzniká kniha od napsání po tisk.
Již tak hezký program ještě zpříjemní hudební doprovod Josefa Bárty.

Nakonec nám pan Růžička něco málo prozradí o své další připravované knize.
VSTUPNÉ ZDARMA

 

  KAR NEVA L 
         Srde čně Vás zveme  

 na sobotní zábavu  

kde:  Ládví – restaurace U Vlkové  

kdy :  4 .  3 .  201 7  
od 15:00  taneční hrátky  a soutěže  pro děti   

soutěž o nejkrásnější karne valovou masku  

možnost chutného občerstvení  
Vstupné 50, - Kč/rodina   
 

od 20:00  karneval  pro dospělé

soutěž o nej originálnější  masku  
Vstupné 50, -  Kč / s  maskou zdarma  

                   

Těšíme se na Vás!  
Osadní výbor  Ládví  
 
 

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

https://www.facebook.com/osadaladvi  

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

 

 

 
 

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 
S OBČANY LÁDEVSKÉ OSADY 

 

kdy:  3. 3. 2017 od 19:00  

kde:  v Restauraci U Vlkové  
 
 

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

 

„LÁDEVÁCI  SOBĚ“  
 

Podpořte naši snahu o zlepšení života v naší osadě.  
Je správné se aktivně zajímat o místo, kde bydlíte!  

 
Vaše případné dotazy můžete dopředu směřovat na 
info@osadaladvi.cz  

 
 

Těšíme se na setkání s Vámi! 
Váš osadní výbor 

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA KAMENICE
zve seniory 8. března 2017 

od 14.00 hodin 
do Knihovny na besedu při kávičce

Budu ráda, když mi zavoláte, na tel. čísle 608 734 455, že přijdete.
Těšíme se na vás!     
      Jana Novodvorská

Srdečně vás zveme na příjemné posezení, kde si budeme při kávičce společně povídat 
a vyprávět o tom, jak jsme prožívali MDŽ.  

Hrneček a štamprličku si přineste z domova. 
Když vezmete s sebou něco dobrého ke kávě, bude to moc prima. 
  Pro dámy máme malé překvapení.

MDŽ

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA v KAMENICI
pořádá dne 28. 4. 2017 od 18.00 hodin v salonku hotelu Valnovka 

autorské čtení kamenického spisovatele Jaroslava Růžičky
 

z jeho knihy „Pouto přátelství“

Vedle čtených úryvků z knihy se také dozvíme jak vzniká kniha od napsání po tisk.
Již tak hezký program ještě zpříjemní hudební doprovod Josefa Bárty.

Nakonec nám pan Růžička něco málo prozradí o své další připravované knize.
VSTUPNÉ ZDARMA

 

  KARNEVAL 
         Srdečně Vás zveme 

 na sobotní zábavu 

kde: Ládví – restaurace U Vlkové 

kdy: 4. 3. 2017  
od 15:00 taneční hrátky a soutěže pro děti  

soutěž o nejkrásnější karnevalovou masku 
možnost chutného občerstvení 
Vstupné 50,-Kč/rodina  
 

od 20:00  karneval pro dospělé
soutěž o nejoriginálnější masku 
Vstupné 50,- Kč / s maskou zdarma 
                   
Těšíme se na Vás! 
Osadní výbor Ládví 
 
 

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

https://www.facebook.com/osadaladvi 

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

 

 

 
 

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 
S OBČANY LÁDEVSKÉ OSADY 

 

kdy:  3. 3. 2017 od 19:00  

kde:  v Restauraci U Vlkové  
 
 

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

 

„LÁDEVÁCI  SOBĚ“  
 

Podpořte naši snahu o zlepšení života v naší osadě.  
Je správné se aktivně zajímat o místo, kde bydlíte!  

 
Vaše případné dotazy můžete dopředu směřovat na 
info@osadaladvi.cz  

 
 

Těšíme se na setkání s Vámi! 
Váš osadní výbor 
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FILM ŠMEJDI

Milí příznivci kamenického Klubu seniorů,                                                                             
děkujeme za váš zájem o Vinohradské divadlo a věříme, že jste si představení užili.
Přijměte pozvání na další připravené akce a přinášíme také jednu podzimní pozvánku - „ochut-
návku“.

Zveme všechny kamenické občany na promítání dokumentárního filmu Šmejdi, zachycující skrytou kamerou 
manipulaci a další praktiky prodeje na výjezdových předváděcích akcích pro seniory. 
Tento film byl v r. 2013 nejnavštěvovanějším českým dokumentem.

Kdy: pondělí 6. 3. 2017 v 18.00 hod.
Kde: salonek restaurace Na Rynku v Kamenici
Vstup volný, možnost občerstvení.

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA KAMENY A ZLATEM JÍLOVSKA
Kdy a kde: pondělí 24. 4. 2017, sraz v 9.45 hod. 
  na náměstí v Jílovém u Prahy u kostela
Další informace: možnost dopravy autobusem č. 444, zastávka KD Kamenice, odjezd v 9.24 hod., příjezd do Jílového 
na náměstí v 9.41 hod.
S sebou kladívko, malou motyčku, pevnou obuv, pláštěnku, svačinu + pití (nebo oběd v restauraci U Holubů v Lukách 
pod Medníkem), odvahu a dobrodružné naladění. 
Trasa celkem cca 10 km. 
.Předpokládaný konec v 16:00 hod. s prohlídkou vystavených minerálů a drahých kamenů.
Odjezd autobusu č. 444 z náměstí v Jílovém do Kamenice v 17.00 hod. 
Akce se koná za každého počasí; „mokrá“ varianta připravena.

Lekce „cvičení pro seniory“ je v Kamenickém fitness studiu, dříve známým pod názvem Medusa, nabízena již několik let. Cvičení 
je velmi oblíbené a my jsme velice rádi, že se k nám přidává stále více klientů v seniorském věku. Lekce obsahují zejména cviky 
na  prevenci bolesti páteře, ale jelikož hlavní skupinou jsou ženy, hodina obsahuje i cvičení na problémové partie. Lekce vede 
zkušená instruktorka, která je sama v seniorském věku, tudíž ví i ze své vlastní zkušenosti, co tato životní etapa přináší. Cvičení je 
pestré a používá se při něm také různé náčiní, nejčastěji však posilovací gumičky, malé jednoruční činky a overbally. Jsme velmi 
rádi, že nám obec v loňském roce finančně přispěla na zakoupení těchto pomůcek, zejména na kvalitní silné podložky, které 
ocení právě starší generace. 
V tuto chvíli máme registrovaných 27 seniorů, z nichž v průměru na lekci dochází přibližně 16 klientů. Kapacita tělocvičny je 
cca 13 osob a často se klientky sejdou i ve vyšším počtu. Z důvodu zvyšující se poptávky po ranním cvičení jsme nově nabídli 
také lekci pilates pod vedením zkušené lektorky Majky Hajduškové. Tato lekce je spíše zdravotním cvičením, je však určena jak 
klientkám v seniorském věku, tak všem, kteří si oblíbili cvičení pilates. 
Celý tým studia SlimGym si je vědom toho, že občany v seniorském věku je třeba podporovat a proto i nadále držíme ceny na  65 Kč 
za lekci. V roce 2017 pro ně chystáme několik zajímavých přednášek na témata: zdraví, oční gymnastika, stravování v seniorském 
věku a další. Také bychom nadále rádi spolupracovali s obcí a našim občanům nabídli rozšířené služby, např. zajištění dopravy 
do plaveckého stadionu.
Děkujeme všem klientům SlimGym za přízeň a těšíme se na viděnou na našich lekcích!

CVIČENÍ SENIORŮ
VE FITNESS STUDIU SLIMGYM KAMENICE
Každý čtvrtek 9.00 – 10.15 hod. s Hankou Borčetskou 
   a středa 9.00 – 10.15 hod. s Majkou Hajduškovou

KC KAMENICE, KAMENIČTÍ SENIOŘI . . .
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EXKURZE NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA
Kdy:   pondělí 27. 3. 2017
Cena:   250 Kč senioři (občané Kamenice, kteří dosáhli 65 let)
   300  Kč ostatní (občané Kamenice mladší 65 let nebo 
   občané bydlící mimo Kamenici) 
Přihlášky do:  5. 3. 2017 (počet míst je omezený na 45 osob)
Platby předem: 17. 3. 2017 od 16.00 do 19.00 hod. 
   v restauraci Na Rynku v Kamenici     

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. 

S dostatečným předstihem bychom vás rády informovaly o připravovaném zájezdu na Jižní Moravu, o který 
jste projevili zájem a již teď si můžete rezervovat místa:

Dvoudenní zájezd za památkami UNESCO na Jižní Moravě
Termín: 6. – 7. 10. 2017
Itinerář zájezdu: Lednicko-valtický areál (zámecký okruh Lednice, zámecká kaple a park, vodní kanál, Mina-
ret a lednické rybníky. Valtický areál, barokní kaple a divadlo, zámecký park, botanická a bylinková zahrada, 
Dianin chrám, letohrádek Belveder, kolonáda, jízda kočárem, atd.). Ubytování v penzionu V ZAHRANIČÍ 
– Bořetice, Kraví Hora s degustací vín, pohoštěním, hudbou a tancem.

Předběžná cena: senioři 65+ 1.600 Kč, ostatní 2. 000 Kč (cena zahrnuje vstupenky do obou areálů na zá-
kladní okruhy, nocleh se snídaní, degustaci vín, teplou a studenou večeři, hudbu, nedělní oběd na zpáteční 
cestě ve Velké Bíteši, část nákladů na autobus).  Počet míst omezen na 46 osob. 

Platba zálohy ve výši 1.000,- Kč/osobu 
v pondělí 19. 6. 2017 16.00 – 19.00 hod. 
v restauraci Na Rynku v Kamenici.

Poptáváte se také po pravidelných setkáváních, abychom si mohli jen tak popovídat, něco se dozvědět o zajíma-
vých lidech z obce a jejího okolí, pobavit se a strávit společně příjemný čas. Startujeme tedy setkávání seniorů 
1x za 14 dní v salonku restaurace Na Rynku:

První setkání - čtvrtek 23. 3. 2017 od 15.00 – 18.00 hod. při kytaře a zpěvu, s vínkem, pivem nebo něčím 
na zub. To, co je důležité, je potkat se, zasmát se a nesedět jen doma. Přijďte taky a přidejte se!!! Těšíme se 
na vás.
Druhé setkání - čtvrtek 6. 4. 2017 od 15.00 - 18.00 hod. nad tématem nejen zdravé výživy. Potkáme autorku 
článků o výživě Evu Bernardovou z Velkých Popovic, která nás seznámí se svým životním příběhem a svými 
zkušenostmi jak chránit a obnovit nejen své zdraví, ale i zdraví svých dětí a vnoučat. 
Doplní ji zkušená pekařka, paní Zuzana Schiller, která nás zasvětí do tajů pečení poctivého domácího kvás-
kového chleba včetně ochutnávky. Téma je určeno nejen pro seniory, přijít mohou i maminky, které zajímá 
zdravý životní styl a stravování svých malých i velkých dětí ve vlastní kuchyni. 
Třetí setkání – čtvrtek 20. 4. 2017 od 15.00 – 18.00 hod. Uspořádáme pro vás turnaj v rozmanitých stolních 
hrách. Zjistíme o sobě, jak moc jsme hraví, zda umíme i prohrávat a nebrat vše tak vážně; zkrátka „Kdo si hraje, 
nezlobí!“. 

Autobusová spojení na čtvrteční setkávání do zastávky Kamenice, Kulturní dům a zpět:
Z Ládví:    339 – 14.45 hod./zpět: 337 – 18.28 hod.       
Z Těptína:    444 – 14.18 hod./zpět: 444 – 18.29 hod.
Z Nové Hospody:    339 – 14:55 hod./zpět: 337 – 18.11 hod.       
Ze Skuhře:      335 – 14.54 hod./zpět: 335 – 18.18 hod.
Ze Všedobrovic:      461 – 14.11 hod./zpět: 461 – 18.10 hod.

O dalších akcích se dočtete v příštím čísle Zpravodaje z Kamenice, který vyjde v měsíci dubnu.

Přihlášky, dotazy a informace na těchto kontaktech: 
Marie Hajdušková, hajduskovam@seznam.cz, mobil 773 222 369 
a Marie Grafnetter, marie.grafnetter@seznam.cz, mobil 721 865 938
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ZE STATISTIKY POLICIE

Kontakty:

V době od poloviny prosince 2016 do 14. ledna 2017 
došlo k vloupání do jedné z chat v Těptíně, odkud si 
dosud neznámý pachatel odnesl různé zahradnické 
nářadí.  
Dne 21 ledna krátce před 15 hodinou bylo v ulici 
Jednosměrná, při silniční kontrole zjištěno u řidič-
ky vozidla ovlivnění návykovou látkou. Vzhledem 

k tomu, že se na výzvu odmítla podrobit lékařskému ošetření, byla věc 
následně předána správnímu orgánu k projednání, kde jí hrozí za toto 
jednání pokuta od 25.000 do 50.000.-Kč a zákaz činnosti od jednoho 
roku do dvou let.  
Dne 26. ledna krátce po půlnoci bylo při silniční kontrole v ul. Ringho-
fferova zjištěno u řidiče vozidla ovlivnění návykovou látkou. Také on se 
odmítl na výzvu podrobit lékařskému ošetření, proto byla věc následně 
předána správnímu orgánu k projednání, kde mu taktéž hrozí za toto 

jednání pokuta od 25.000 do 50.000.-Kč a zákaz činnosti od jednoho 
roku do dvou let.  
Dne 31. ledna 2017 krátce po 14 hodině bylo při silniční kontrole v ul. 
Ringhofferova zjištěno u řidiče vozidla ovlivnění návykovou látkou. 
I on se odmítl na výzvu podrobit lékařskému ošetření, proto byla věc 
následně předána správnímu orgánu k projednání, kde mu taktéž hrozí 
za toto jednání pokuta od 25.000 do 50.000.-Kč a zákaz činnosti od jed-
noho roku do dvou let.            Josef Schůt, vedoucí odd.

vedoucí odd.:  npor. Bc. Josef Schůt
adresa: Pražská 329,   Kamenice
telefon.: 974 881 740, 725 961 501
fax: 974 870 781
e-mail: poj.oo.kamenice@pcr.cz
GPS: 49°54‘33.218“N, 14°35‘13.258“E

POLICIE ČR - OBVODNÍ ODD. KAMENICE...

NOVÝ PORTÁL ZASTÁVEK NA WEBU PID
Koncem ledna 2017 proběhla aktualizace webových stránek 
Pražské integrované dopravy. Ta přináší jednak úpravy na zá-
kladě pozorování a připomínek uživatelů, zahrnuje ale také nově 
vytvořený portál zastávek, který najdete v nabídce Jízdní řády > 
Zastávky. Ten nahrazuje původní odjezdové tabule a vyhledává-
ní jízdních řádů podle zastávek. Stačí zadat název zastávky, nebo 
vybrat ze seznamu, a na jednom místě nově najdete:
• Jízdní řády linek, které v zastávce zastavují.
• Aktuální odjezdy, u sledovaných spojů ivčetně informace 

o aktuálním zpoždění (*).
• Mapu s vyznačenými stanovišti („sloupky“).
(*) Do systému sledování vozidel bohužel prozatím není zapojen 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, proto u spojů, které provozuje, 
jsou zatím informace omezené.

Poloha spoje na mapě, zpoždění
Nově lze na webu zobrazit předpokládané odjezdy ze zastávky 
podle aktuálního zpoždění i poslední projetou zastávkou. Bliká-
ním jsou rozlišeny spoje, které se již nacházejí v zastávce. Polohu 
vozidla je též možné si zobrazit na mapovém podkladu. V přípa-
dě zrušení spoje například kvůli technické závadě nebo nehodě, 
se tato informace propisuje též na odjezdovou tabuli.

Mapa stanovišť
Nově je též možné zobrazit si na mapovém podkladu pozice 
všech stanovišť (sloupků) dané zastávky, což pomůže v orien-
taci například na přestupech. Mapu lze přibližovat a oddalovat 
kolečkem myši, kliknutím na konkrétní stanoviště se zobrazí 

aktuální odjezdy pouze z tohoto stanoviště. Opačně u každého 
odjezdu je uvedeno i písmenko stanoviště.

Další úpravy
V rámci dalších úprav byly například zvýrazněny prioritní 
události v seznamu výluk a mimořádností, abychom usnadnili 
orientaci v případě, kdy je nárazově v platnosti větší množství 
událostí najednou. Bylo též zpřehledněno přepínání mezi daty 
platnosti v jízdních řádech podle linek.

Další plánovaný vývoj
V dalších měsících se budeme soustředit zejména na další rozvoj 
portálu jízdních řádů a zastávek. Rádi bychom propojili linky 
a zastávky s dalšími datovými zdroji, jako jsou například výluky 
a mimořádnosti v provozu, aby byla při vyhledání linky nebo 
zastávky rovnou vidět i všechna související dopravní omezení. 
Připravuje se též nová verze tarifní kalkulačky, ve které bude 
možné si pro zvolené spojení snadno zjistit cenu jízdného a po-
rovnat ji s nabídkou předplacených jízdenek.
Budeme vděční za každou zpětnou vazbu, ať už půjde o hlášení 
chyb a nedostatků, nebo nápady na vylepšení a nové funkce. 
Psát nám můžete přes kontaktní formulář (předmět Web), nebo 
přes Facebook či Twitter.Webové stránky Pražské integrované 
dopravy navštíví každý měsíc kolem 80 tisíc uživatelů, kteří si 
dohromady zobrazí přibližně 1–1,5 milionu stránek. 

Zdroj: Informační zpravodaj PID
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ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OTAZNÍKEM
Chtěla bych zareagovat na článek Čištění 
odpadních vod nejen v Kamenici v ledno-
vém čísle Zpravodaje. 

Téměř každý den, tak jako desítky za-
městnanců firmy Strojmetal Aluminium 
Forging, s.r.o., procházím kolem Hamer-
ského rybníka a mohu posoudit kvalitu 
vypouštěných vod z obecní čistírny od-
padních vod (ČOV). Jen za leden jsme 
zaregistrovali několik úniků čistírenských 
kalů. 

Na začátek zmíním „oficiální“ únik 
28. prosince 2016, ke kterému došlo v dů-
sledku silných dešťů a vzhledem k tomu, 
že Kamenice nemá oddělenou kanalizaci 
dešťovou a splaškovou, silný nátok dešťo-
vé vody „vypláchl“ čistírnu a čistírenské 
kaly skončily v Kamenickém potoce a ná-
sledně v Hamerském rybníce. 

Musím podotknout, že tento den rybník 
nebyl zamrzlý, část kalů protekla dál, část 
se usadila na dně rybníka a následující 
dny, 1. a 2. ledna, byla hladina rybníka 
čistá. 3. ledna jsme zaznamenali únik 
kalů, který tedy s tím předcházejícím 
nemá nic společného, pro dokumentaci 
uvádím fotografie 1 a 2. I tyto kaly se stih-
ly do následujícího dne rozptýlit. 

K dalšímu úniku došlo hned 5. ledna. 
A  v tomto kalovém mraku našlo smrt, 
jak odhaduji, minimálně 200 ryb. Dusily 
se v kalech, ty udušené již plavaly bříšky 
vzhůru podél břehů. Smutný pohled… 
(Fotografie 3 a 4) 

Hamerský rybník byl v roce 2009 od-
bahněný, probíhá na něm obnova lito-
rárních pásem a snižování eutrofizace 
sorpčními materiály, ale přísun dalších 

nečistot tyto cíle kazí. Stále podle našich 
sledování rybník funguje spíš jako dočiš-
ťovací laguna pro obecní ČOV. Od roku 
2004 dokladujeme unikající znečištění 
desítkami fotografií, výsledky z průběž-
ného sledování pH a suspendovaných 
látek před a za obecní ČOV, odběry a vý-
sledky rozborů nezávislé akreditované 
laboratoře Aquatest, a.s., proběhla celá 
řada jednání mezi představiteli VHS, 
Strojmetalu, obce, za přítomnosti zástup-
ců vodoprávního úřadu a České inspekce 
životního prostředí, ale k nápravě zatím 
nedošlo. Jak ukázal začátek letošního 
roku, ekologie dále dostává na frak.

Ing. Jarmila Zahornadská, PhD.
Představitelka vedení pro ekologii a BOZP, 
Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. jako provozovatel 
ČOV Kamenice uvádí následující: 
ČOV je provozována dle schváleného provozního řádu pro trvalý provoz. 
Dne 5. 1. 2017 jsme byli informováni i o úhynu ryb na Hamerském rybníce. Jako provozovatel jsme reagovali okamžitě po obdržení 
zprávy – byly opakovaně překontrolovány jednotlivé technologické celky ČOV, byla prověřena možnost úniku kalů. 
Příčina možného úniku vloček aktivovaného kalu nebyla odhalena. Odebrané vzorky, jejichž výsledky má vodoprávní úřad k dispo-
zici, neprokázaly únik kalů ani jinou dysfunkci ČOV. Kvalita vypouštěné vody splňovala povolení k vypouštění. 
Provozovatelem byla změřena koncentrace rozpuštěného kyslíku nad a pod výústním objektem ČOV s pozitivním výsledkem. 
ČOV Kamenice je pravidelně kontrolována také státem stanovenou kontrolní laboratoří -Bioanalytika CZ – poslední provedený 
rozbor z 23. – 24. 1. 2017 vyhověl. Důvod náhlého úhynu ryb nám není znám.

Ing. Jana Vondrušková, VHS Benešov
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Únorový  Zpravodaj obce Kamenice přinesl pozvánku na veřejnou 
prezentaci záměrů firmy SAF v areálu kamenického zámku. Všichni 
v obci asi vědí, že tam probíhají rozsáhlé stavební práce. Rada obce se 
v úvodním textu k pozvánce zmiňuje o tom, že aktivity firmy ovlivňo-
valy a budou ovlivňovat život v obci, proto občané mají mít možnost se 
s nimi seznámit.  
V Kamenici žije přes čtyři tisíce lidí. Hlediště sálu kulturního domu bylo 
zaplněno z velké části současnými a bývalými zaměstnanci Strojmetalu, 
kteří se přišli seznámit s plány svého zaměstnavatele. Ostatní občané 
obce byli v menšině. Není se čemu divit – termín prezentace vyšel právě 
na jarní prázdniny a na svátek sv. Valentýna. 
Prezentace spojená s promítáním byla srozumitelná. Kdo nevěděl, 
že SAF plánuje kromě učňovského střediska v budově zámku a mateř-
ské školy v areálu zřídit také další strojírenské provozy, dozvěděl se to. 
A ještě mnoho jiných zajímavých věcí. Pokud jste tam nebyli a zajímá 
vás to, škoda, že vám to nevyšlo. 
S dotazy to však vůbec nebylo jednoduché. Jestliže někdo položil „chou-
lostivou“ otázku např. ohledně hluku, kterým provoz obtěžuje některé 
části Kamenice, dostalo se mu v první řadě odpovědi z obecenstva. 
Dotyčný tazatel se dozvěděl, že je „náplava“, že v životě nic nedokázal, 
tedy ať drží ústa. Komentáře z obecenstva k mému dotazu ohledně toho, 

jestli nikomu nevadí, že parkoviště je naplánováno uprostřed parku, 
byly rovněž vyčerpávající. Zaznělo například, že jsem „čůza“. V takto 
kulturním prostředí si řada lidí své dotazy raději nechala pro sebe, jak 
mi později řekli. 
K odvážným, kteří se nebáli promluvit, patřil také pan radní Valášek, 
který vysvětlil panu inženýru Jelínkovi, že zastupitelé mají problém 
s tím, že SAF podal na obec žalobu o 100 miliónů korun a odmítá ji 
stáhnout. Proto nesouhlasili s podpisem tzv.  memoranda, o němž se 
pan generální ředitel několikrát zmínil.
Následně se chopil mikrofonu pan starosta Čermák a tlumočil panu 
inženýru Jelínkovi, spolumajiteli Strojmetalu, obavy některých občanů, 
že přibude kamiónů uvnitř obce. Ještě nestačil ani domluvit a byl rázně 
okřiknut obecenstvem, že nemá co mluvit o kamionech, on, který do-
pustil, jak vypadá dopravní situace v okolí školy.
Nutno dodat, že vždy po „overtuře“ ze strany obecenstva odpovídal 
na dotazy i pan generální ředitel. Scénář se vždy opakoval. Setkání sice 
svolal pan starosta, jak nám pan inženýr Jelínek několikrát zdůraznil, 
ale režie byla zcela v rukách Strojmetalu. Na závěr požádal pan radní 
Valášek pana generálního ředitele, aby jeho architekti zpracovali návrh 
změny územního plánu. Zastupitelé jej prý posoudí... 

Michaela Valentová

DIALOG S FIRMOU SAF 
(STROJMETAL ALUMINIUM FORGING S.R.O.)

Náhledy z prezentace (vloženo redakcí):

BŘEZEN 2017

Odpolední bruslení s hudbou:

so     04.03.      15.00  -  17.00 hodin
ne     05.03.       15.00  -  17.00 hodin
so     11.03.        15.00  -  17.00 hodin
ne     12.03.       15.00  -  17.00 hodin
so     18.03.        15.00  -  17.00 hodin
ne     19.03.        15.00  -  17.00 hodin
so     25.03.        15.00  -  17.00 hodin
ne     26.03.        15.00  -  17.00 hodin

Sledujte prosím naše webové stránky hcslavojvelkepopovice.cz
Veřejná školička bruslení pro děti pátek od 14,00 hodin

nebo hokejový nábor út 13.15-14.15 a pá 13.00-14.00 hodin. 

SPORT. . .
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 MINIHISTORIE FOTBALOVÝCH KLUBŮ V NAŠEM 
OKOLÍ A JEJICH ODZNAKY - FK KUNICE

O pololetních prázdninách a následujícím víkendu vyrazili malí orien-
tační běžci na běžecké - lyžařské soustředění. Trénovalo se na běžeckých 
tratích v okolí Perninku v Krušných horách. Sníh už rozměkl, a protože 
děti pilovaly klasiku, musel se mazat klistr. To nebylo nic příjemného, 
ale díky obětavým trenérům - tatínkům, se vše zvládlo. První den 
proběhl intenzivní trénink techniky. Protože některé děti letos na běž-
kách začínaly, bylo potřeba naučit se kromě správného odrazu, práci 
s hůlkami a přenášení váhy také bezpečně sjíždět kopečky a ve sjezdech 
zatáčet. Druhý den se všechny děti vydaly na dlouhý výlet – nejmenší 
děti (6-7  let) ujely 12 km na bufet Červenou jámu, o něco starší děti 
ujely (o něco rychleji) kolem 15 km. Ty ještě starší a zkušenější si podle 
výkonnosti přidaly kilometry navíc a nejrychlejší skupinka ujela více 

ORIENŤÁCI NA BĚŽKÁCH 

První dochovaný záznam o fotbalu v Kunicích pochází z roku 1901 
o  utkání se soupeřem z Říčan. Průkopníkům fotbalu však ještě řadu 
let chyběla organizační základna, jakou například pro tělovýchovu již 
utvořila Česká obec sokolská. Teprve v roce 1922 byla ustavena Čes-
koslovenská asociace fotbalová, sdružující fotbalové kroužky a kluby 
do  13 žup. Nejdůležitější místo mezi nimi zaujímala Středočeská fot-
balová župa. 
Zrod organizovaného fotbalu v Kunicích se datuje rokem 1934, kdy zde 
byl fotbalovými nadšenci založen sportovní klub SK Kunice. V krátkém 
období po druhé světové válce se „nařízením shora“ stal tento klub jed-
ním z oddílů obnoveného Sokola, jehož nástupcem a pokračovatelem je 
současná Tělovýchovná jednota Kunice a její fotbalový klub FK Kunice.
Začátky nebyly lehké. Organizační základna sice byla vytvořena, ak-
tivních fotbalových nadšenců i jejich místních příznivců zde bylo také 
dost, ale nebylo kde hrát, chybělo hřiště odpovídajících parametrů. 
První oficiální utkání nově založeného klubu SK Kunice se uskutečnilo 
až 13. září 1935 na hřišti ve Strančicích s místním SK, ale zato hned jako 
mistrovský zápas III. třídy Říčanské oblasti. A pak to šlo dále v pravidel-
ném rytmu nedělních utkání. 
Kunice hrály svou mistrovskou soutěž jen v prvním roce své existence, 
v dalších letech jen utkání přátelská, kterým soudcovali vždy vlastní 
nebo soupeřovi rozhodčí. Lze z toho vyčíst, že registrace klubu nebyla 
v dalších letech obnovena – zřejmě pro nedostatek finančních prostřed-
ků. Inu, návštěvy při hostování na cizích hřištích byly malé a příjem 
ze vstupného nepatrný, takže na registrační poplatky a honoráře delego-
vaným rozhodčím asi nebylo. Vždyť i dresy si museli hráči hradit ze své-
ho. Chyběla zatím vlastní sportovní základna – vlastní hřiště, kde by 
domácí fandové a fanynky mohli morálně podpořit hru svého mužstva.

1936 - 1947 mají Kunice alespoň na čas, vlastní hřiště na pronajaté louce 
„U Králů“.
Rok 1955 je důležitý mezník v historii budování vlastní základny: 
Od obce byl získán pozemek v úžlabí mezi dvěma stráněmi ve východní 
části obce, příznačně nazvaném „Ve Žlábkách“ pod Hůrou, v místě ba-
žin, rybníčků a potůčků, kde se svépomocí začíná budovat definitivní 
vlastní hřiště. Jenže na podmáčeném pozemku, který se po dešti stává 
pro hru nezpůsobilý. Proběhla rozsáhlá a náročná rekonstrukce hřiště, 
meliorace a územní úpravy. 
Až konečně 13. července 1986 se otevírá rekonstruované travnaté hřiště 
„Ve Žlábkách“. Základ dnešního sportovního areálu v kouzelném pří-
rodním prostředí.
Velké zviditelnění útulného sportovního areálu přineslo od sezóny 
2001/02 pravidelné soustředění Českého reprezentačního mužstva před 
důležitými zápasy kvalifikace. Věhlas krásného hřiště se donesl i k praž-
ským ligovým klubům /Slavia, Bohemians/, které zde trénovaly před 
svými ligovými resp. pohárovými zápasy
V roce 1991 se valná hromada členů fotbalového klubu usnesla na za-
ložení občanského sdružení Tělovýchovná jednota Kunice - fotbalový 
klub FK Kunice, který se stal pokračovatelem a právním nástupcem 
Tělovýchovné jednoty Sokol. Náš fotbalový klub má v současné době 
390 členů.

než 35 km až na Boží Dar. Všechny děti jely nadšeně a s nasazením. Ve-
čer bylo na programu saunování, mapová příprava a dokonce i drama-
tické scénky se zimní tématikou uvedené pod názvy Loupež na horách, 
Hanč a Vrbata, Dobytí severního pólu, Ukradený sněhulák a Ledové 
víly. Vzhledem k tomu, že společenská místnost byla původně sál s di-
vadelním jevištěm, měly scénky opravdu silnou uměleckou atmosféru.
Poslední den už byla znát u některých únava (možná více u některých 
trenérů než u dětí), ale přesto bylo vidět, o kolik si kdo vylepšil techniku 
- nejvíc patrné to bylo u začátečníků.
Jenom škoda, že nezbyl čas na bobování. Tak snad příště.

Petr Valášek, OK KAM

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU PŘIJÍMÁ NOVÉ ZÁJEMCE OD 6 LET, 
PODMÍNKOU JE KLADNÝ VZTAH K POHYBU V PŘÍRODĚ. 

Tělovýchovná jednota FK Kunice svými akti-
vitami za celou dobu své dlouholeté existence 
se stala pevnou a neodmyslitelnou součástí 
sportovního dění a kulturního života, a to 
nejen ve své obci. 

Ladislav Jizba



JARMILA VÁCLAVOVÁ

V této lokalitě jsem doma!

606 377 788

KOMPLETNÍ  
REALITNÍ SLUŽBY 

www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

Prodáváte nemovitost?
Nabídněte ji mým klientům!

Hledám pro ně byty (i k pronájmu), rodinné domy a pozemky.

 Jaro AKCE!!! 
 

 -Rizikové kácení stromů 
(stromolezeckou technikou) 
 

 - Údržby zahrad  
 -Výškové práce         737 630 208 
                                        Dufek Václav         DOPRAVA 
  Dále nabízíme:               + VEŠKERÁ      
   - Odklízení sněhu a ledu ze střech        KONZULTACE 
   - Prořezání stromů, sekání velkých ploch                 ZDARMA   
   - Malířské práce interiér/exteriér (nátěry podbití, střech) 
   - Odstraňování mechu ze střech a fasád 
             e-mail: dufek-vaclav@seznam.cz    

Truhlářství se specializací na venkovní stavby 

www.drevosen.cz , e–mail: info@drevosen.cz ,  telefon: +420 727 876 797 ,+420 725 311 079

DřevoSen s.r.o., Řepčická 953 , 251 68 Všedobrovice - Kamenice

Altány  *  Pergoly   *   Zahradní domky  *   Garážová stání   *   Prolézačky   *   Dětské domečky   

ZAKÁZKOVÉ  KREJČOVSTVÍ
KAMENICE

• šití dámských i pánských 
oděvů na zakázku,

• opravy v krátkých dodacích 
      lhůtách.

Volejte na níže uvedený kontakt:
Lacinová Marcela; telefon: 736 759 030

 

Přijďte si zacvičit do 
SLIMGYM v Kamenici 
 

Nabízíme nově: skupinové rehabilitační cvičení s lany v Systému SMS MUDr. R. Smíška. 

Příjemné prostředí zrcadlového sálu, přeučení špatných vzorců pohybu, kontrola správně prováděných 
cviků vyškoleným lektorem, posílení a tvarování svalových skupin, zvýšení kondice, správné protahování 
a uvolnění přetížených svalů. Stop bolestem zad, velkých kloubů, posílení klenby nožní, prevence a léčba 
skoliotického a kyfotického držení těla, výhřezů meziobratlových disků a nácvik správného dýchání 
při cvičení, stabilizace chůze. 

Skupinové cvičení: maximální počet - 6 osob, kteří již umí cvičit sestavu prvních 11 cviků, vlastní své sms 
lano, (podložku a hole - lze doplnit později.) 

Kurz:   10. lekcí, od 6. 4. do 8. 6. 2017 

Začínáme:  6. 4. 2017 ve 20:05hod. v zrcadlovém sále/každý čtvrtek 

Cena kurzu:  1.500 Kč/osoba/10. lekcí 

Lektor kurzu:  Marie Hajdušková – lektorka SMSystému, M: 773 222 369 

 

www.slimgym.cz 



* objednávky nad 200 Kč (Babice, Kamenice, Kostelec u Křížků, Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, 
Olešovice, Řepčice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice, Želivec)

objednávky nad 500 Kč (Čakovice, Křížkový Újezdec, Nespeky, Petříkov, Poříčí nad                               
Sázavou, Pyšely, Radějovice, Sulice, Velké Popovice)

DOVOZ ZDARMA  
AŽ K VÁM DOMŮ!

Využijte naši službu 

  Kamenice a okolí zdarma*
  Nejlepší ceny široko daleko
   Velmi rychlá realizace objednávky
  Dárek Vašemu miláčkovi

   Osobní a vstřícný přístup  
(psy doslova milujeme)

  Jedinečná a komfortní služba  
  Garantovaná spokojenost

NOVý e-shOp  
s chOVAtelsKýMi 
pOtřebAMi

shop.icekiss.cz

Pokud jste v našem obchodě nenašli krmivo, kterým krmíte vašeho mazlíčka  a rádi by jste 
využili naší jedinečné služby, velmi rádi krmivo zařadíme do našeho sortimentu. Napište nám 
prosím výrobce a druh na shop@icekiss.cz a až bude krmivo dostupné, dáme vám vědět :)



Čistý Ladův kraj

Srdečně Vás zveme na další ročník jarního 

úklidu obcí a přírody v jejich okolí.

Akce se koná

v sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 hod.

Vítán je každý, kdo má chuť pomoci.

www.laduv-kraj.cz

Partneři:
ČSOP • ASA • Marius Pedersen • Van Gillern

Podrobné informace získáte
na obecních úřadech svých obcí.
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