
ZPRAVODAJ
Z KAMENICE

KAMENICE • LÁDEVES • LÁDVÍ • NOVÁ HOSPODA • OLEŠOVICE • SKUHEŘ • STRUHAŘOV • ŠTIŘÍN • TĚPTÍN • VŠEDOBROVICE

www.kamenice.cz ZdarmaKVĚTEN 2017

BARON RINGHOFFER NÁVŠTÍVIL VELKÉ POPOVICE… BARON RINGHOFFER NÁVŠTÍVIL VELKÉ POPOVICE… 
KVĚTNOVÉ AKCE V KAMENICI . . .KVĚTNOVÉ AKCE V KAMENICI . . .
POZVÁNKA NA KOH 2017 - REGISTRACE DO 31. 5. 2017. . .POZVÁNKA NA KOH 2017 - REGISTRACE DO 31. 5. 2017. . .
PŘIJĎTE 13. 5. 2017 NA DEN RODINY . . . PŘIJĎTE 13. 5. 2017 NA DEN RODINY . . . 



AKCE 22. 4. 2017AKCE 22. 4. 2017KROS ŠTIŘÍN
KROS ŠTIŘÍN

PYŠELSKÝ KOPEČEKPYŠELSKÝ KOPEČEK

POCHOD KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA

POCHOD KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA
KAMENICE 2017 CUP
KAMENICE 2017 CUP

 Zima byla, bláto bylo, hrozně 
lilo.... nikoho to ale neodradilo. Soutěžili, závo-

dili a pochodovali velcí, malí i nejmenší, dokonce i pejskové. 
Do Velkých Popovic přijel baron Ringhoff er s panem správcem. O tom naleznete 

krátkou fotoreportáž  uvnitř zpravodaje.
JN
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PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA BUDE 15. KVĚTNA 

KONFERENCE RINGHOFFER 200 
OJEDINĚLÁ UDÁLOST DNEŠNÍ DOBY.

AKCE 22. 4. 20177
ozně 

závo-
. 
znete 

JN

Dne 28. 4.  
u p l y n u l o 
přesně 200 let 
od naroze-
ní Františka 
Ringhoff era II., 
který na našem 
území zanechal 
nesmazatelnou 
stopu. V  roce 
1848 bylo 
Františkovi II. 

uděleno zemské tovární oprávnění 
k výrobě všech druhů měděného zbo-
ží a strojů. Rostoucí spotřeba surovin 
přiměla Františka postavit výkonnější 
hamr. Vybudoval jej v Kamenici na 
místě dolního mlýna (čp. 4), který 
koupil v roce 1851. Roku 1868 získal 
funkci poštmistra pro poštovní obvod 
Kamenice. Vedle strojírenství podni-
kal i v pivovarnickém průmyslu. Poté, 
co byly v okolí Velkých Popovic nale-
zeny vydatné prameny vody, rozhodl 
se Ringhoff er v r. 1871 pro výstavbu 
zcela nového pivovarského areálu, 
který byl dokončen r. 1874. Počátkem 
roku 1873 získal povýšení do stavu 
svobodných pánů. 

Na výročí narození bude odkazovat 
mezinárodní konference RINGHOF-
FER 200 (rodina – podnikání – poli-
tika) ve dnech 24. – 27. května 2017 
na  zámku Štiřín, kam jste srdečně 

zváni. Vstup na samotnou konferenci 
je dojednán pro obyvatele Kamenice 
zcela zdarma. 
Přihlaste se na ni v kulturním cent-
ru nebo přes www.200let.cz. 

Témata konference jsou následující: 
• Pět generací rodiny Ringhoff erů.  
• Ringhoff er versus konkurence. 
• Ringhoff erové a automobilový 

průmysl.
• Ringhoff erové a výroba železnič-

ních vozidel.
• Ringhff erové v ekonomickém 

prostředí. 
• Zaměstnanci.
• Ringhoff erové v krajině a v archi-

tektuře. 

Na to navazují v sobotu 27. 5. akce 
v Praze. Můžete se těšit na jízdu his-
torickou tramvají centrem Prahy, 
prezentaci parního vozu „Komarek“ 
na trase Masarykovo nádraží – hlavní 
nádraží – nádraží Smíchov nebo ex-
kurzi „Po stopách Ringhoff erů v Pra-
ze na Smíchově“.

K výročí odkazuje i venkovní výstava 
v centru Kamenice před kulturním 
domem.

Významné výročí na sebe strhává veš-
kerou pozornost, ale náš život se točí 
i okolo pragmatických věcí. Obecní 

úřad nově hledá šikovné lidi na různé 
pozice, a proto pokud by vás některá 
z otevřených pozic zajímala, sledujte 
naše nástěnky a web. Stále běží výzva 
možným kamelotům našeho Zpra-
vodaje, kteří by do budoucna zajišťo-
vali bezchybnou distribuci po  všech 
osadách. Kulturní centrum hledá 
do  svého týmu rovněž schopného 
a kreativního člověka. Ptejte se.
Pokud jste plni nápadů, napište nám 
svůj návrh na nový název Kulturní-
ho centra Kamenice. V příštím čísle 
dáme návrhy k vašemu posouzení.
Uvnitř dnešního čísla najdete i plno 
dalších informací, tak ať se vám dobře 
čte, nejlépe pod rozkvetlým stromem 
zalitým sluncem.

Pavel Čermák
starosta@kamenice.cz
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4 INFORMACE Z OBCE KAMENICE. . . 

Z RADY OBCE KAMENICE DNE 23. 3. 2017  
Rada obce Kamenice

- schvaluje zřízení nové pracovní pozice k 1.5.2017.
- stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na 32 
systemizovaných míst. 
- bere na vědomí, že schválených 32 systemizovaných míst by mělo 
činit 27,75 pracovních úvazků. 
- projednala a schvaluje přerušení provozu mateřské školy v měsících 
červenci a srpnu na dobu 5 týdnů a to od 17.7.2017 do 18. 8. 2017.
- schvaluje vrácení příspěvku ve výši 26 250,-Kč, který byl uhrazen 
na dobudování a intenzifi kaci technologií vodovodního systému v obci 
Kamenice,  k pozemku parc.č. 461/6 v k.ú. Štiřín, v obci Kamenice, část 
obce Všedobrovice. Příspěvek ve výši 26 250,- Kč bude poukázán panu 
J.B., Křížkový Újezdec. 
- schvaluje hodnocení nabídek podaných ve veřejné zakázce malého 
rozsahu č.3/2017 „Vodovodní a kanalizační přípojka, klubovna Junák 
Kamenice“ předložené hodnotící komisí. 
- schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fi . První chrustenická stavební s.r.o., 
se sídlem Přívozní 1054/2, Praha 7, IČO 27392783 na realizaci vodovodní 
a kanalizační přípojky za celkovou cenu 256.068 Kč včetně DPH. 
- schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s panem S.P., Kamenice, 
Olešovice a uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na byt č. 8, v Truh-
lářské ul. č.p.855, bytový dům v Těptíně, na dobu určitou. 
- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti mezi Obcí 
Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s., č. sml. EP-12-6002697/1, Těptín, Jí-
lovská NN pro č.p. 884 - vklad do katastru nemovitostí. Starosta obce je 
pověřen podpisem smlouvy.
- schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 4 záměrů 
obce k pronájmu jednotlivých stanovišť č.1, 3, 4  a 5 prodejní plochy 
(tržiště), na části pozemku p. č. 628/1, o celkové výměře všech stanovišť 
82 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na LV 10001, k.ú. Lá-
dví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhoff erovo náměstí 434, 251 68 
Kamenice – Olešovice. Zveřejněné záměry budou vyvěšeny na úřední 
desce minimálně po dobu 15 dnů. Nabídky musí být podány písemně 
a v případě přihlášení více zájemců bude rozhodovat koncepce nabíze-
ného sortimentu a výše nabídkové ceny.
- schvaluje rozpočtové opatření č.1/2017 v souladu s §16 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
- schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016 zřízených příspěvkových 
organizací ZŠ Kamenice, MŠ Kamenice a KC Kamenice.
- schvaluje čerpání fi nančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace KC Kamenice ke krytí ztráty z roku 2016 ve výši 132 768,85 Kč.
- schvaluje poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací 
na  sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnic-
kých a fyzických osob pro rok 2017 pro následující subjekty následovně:

 
Šachový turnaj Kamenice 7.000,- 
Kyklop - soutěž 24.000,- 
Spolek Kamenicko 12.500,- 
Junák 27.000,- 
Mažoretky 40.000,- 
Včelaři  10.000,- 
Ochotnický spolek Tyl  49.000,- 
Klub žen 25.000,- 
MCC- KROS Štiřín  20.000,- 
Orientační klub Kamenice 42.000,- 
celkem 256.500,- 

- bere na vědomí   poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dota-
cí na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnic-
kých a fyzických osob pro Sportovní klub Kamenice ve výši 135.000 Kč 
na základě usnesení zastupitelstva obce č. 11 ze dne 7. 2. 2017.   
- schvaluje program sportovních, kulturních a společenských akcí, kte-
ré bude pořádat PO Kulturní centrum Kamenice v roce 2017: 

Masopust 25.000,- 
Pochod Krajinou barona Ringhoffera - autobus 7.000,- 
Běh čarodějnic 13.500,- 
Koncert na hrobce 24.5. 6.000,- 
Podzimní slavnosti Kamenice 30.000,- 
Den rodiny 18.000,- 
Veletrh kroužků 12.000,- 
Taneční soutěž 2x ročně  23.000,- 
celkem 134.500,- 

- doporučuje zastupitelstvu obce Kamenice uzavření Darovací smlouvy 
na pozemky parc. č. 318/14  a  parc. č. 318/15, s podílem o velikosti 1/20 
pozemků, oba  v kat. území Štiřín, obci Kamenice. Darovací smlouva 
bude uzavřena mezi Obcí Kamenice, jako obdarovanou, a panem V.Č., 
jako dárcem, bytem Kamenice,  formou bezúplatného převodu.
- bere na vědomí   hodnocení nabídek podaných v poptávkovém řízení 
na akci „Oprava propustku na Karmínovském potoce“.  
- schvaluje   vítěznou nabídku na realizaci opravy propustku na Karmí-
novském potoce podanou společností První chrustenická stavební s.r.o., 
Přívozní 1054/2, Praha 7, IČO 27392783 za celkovou cenu 256.533 Kč 
včetně DPH. 
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Zkrácené zápisy pořízeny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Andreou Burešovou

Z RADY OBCE KAMENICE DNE 6. 4. 2017
Rada obce Kamenice

- doporučuje   zastupitelstvu obce schválit uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o spolupráci uzavřené dne 30.12.2003 se společností INSKY, 
jehož předmětem je zpřesnění předmětu a podmínek převodu vybudo-
vané infrastruktury do majetku obce Kamenice.
  - neschvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 124/17 uza-
vřené s B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553 
dne 9.11.2016, kterým se posunuje termín dokončení díla „Oprava ko-
munikace Lesní v linii stávající trasy komunikace“.
- doporučuje zastupitelstvu obce Kamenice odsouhlasit uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi investory R. K.,  Kamenice, 
P. V., Týnec nad Sázavou, L. K., Kamenice Obcí Kamenice na darování 
prodlouženého vodovodního řadu, který bude uložen v pozemku par-
c.č. 328/74 v katastrálním území Ládví, obec Kamenice.
- bere na vědomí dopis Ministerstva vnitra České republiky, odboru 
veřejné správy, dozoru a kontroly -  čj. MV-143155-6/ODK-2016 ze dne 
18.1.2017 ve věci stížnosti Mgr. K.K. Ministerstvo vnitra ČR neshledalo 
žádný důvod k uplatnění kontrolních či dozorových pravomocí Mini-
sterstva vnitra.
- bere na vědomí žádost paní S. na zkvalitnění zimní údržby a dobu-
dování veřejného osvětlení v ul. Na Palouku a vybudování chodníku 
v části ulice Štiřínská. 
- doporučuje zastupitelstvu obce zařadit přípravu projektové dokumen-
tace a realizaci veřejného osvětlení v části ul. Na Palouku do rozpočtu 
obce na rok 2018.
- doporučuje zastupitelstvu obce pověřit starostu jednáním s obcí Su-
lice o společném postupu při vybudování chodníku podél komunikace 
Štiřínská na území obce Želivec a podél komunikace Želivecká na ka-
tastru obce Kamenice.
- bere na vědomí požadavky OV Všedobrovice Štiřín k zařazení do roz-
počtu obce Kamenice pro rok 2017 doručené dne 16.3.2017.
- konstatuje, že fi nanční prostředky na přípravu projektové dokumen-
tace chodníku Všedobrovice – Štiřín – III. a IV. etapa nejsou zahrnuty 
do  schváleného rozpočtu obce na rok 2017. Příprava projektové do-
kumentace bude zahájena po ukončení předchozích, již realizovaných 
etap, a to včetně majetkoprávního narovnání pozemků dotčených stav-
bou.
- konstatuje, že ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017 jsou aloko-
vány fi nanční prostředky na zadání studie proveditelnosti splaškové 
kanalizace v části obce Všedobrovice a Štiřín a na základě výsledků této 
studie se bude rada obce zabývat otázkou přípravy projektové doku-
mentace.

- konstatuje, že ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017 jsou alo-
kovány fi nanční prostředky na dokončení projektové přípravy, získání 
povolení ke stavbě a realizaci repliky dřevěné věže u hasičárny ve Vše-
dobrovicích. 
- schvaluje realizaci projektu: „Štiřín: Jabloňová alej ke 200. výročí na-
rození Františka Ringhoff era II.“ na pozemku kú Štiřín parcelní číslo 
633, který je v majetku Obce Kamenice. Na tento pozemek bude vy-
sázeno stromořadí z jabloní podél místní komunikace. Výsadba bude 
realizována Spolkem Kamenicko, Na Květnici 1395, 251 68 Kamenice, 
Nová Hospoda pomocí grantu Nadace Partnerství.
- bere na vědomí informaci o návrhu umístění včetně nákladů na vybu-
dování dvou autobusových zastávek na znamení, komunikace Želivec-
ká, obec Kamenice, část obce Štiřín. 
- schvaluje hodnocení nabídek podaných ve veřejné zakázce malého 
rozsahu č.2/2017 „Poskytování služeb - telekomunikačních služeb 
(VoIP a GSM )“ 
- schvaluje vítěznou nabídku společnosti  O2 Czech Republic a.s.
- schvaluje uzavření rámcové smlouvy a pověřuje starostu jednáním 
o rámcové smlouvě a jejím podpisem.
- schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017 v souladu s §16 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v plat-
ném znění.
- doporučuje ZOK schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
obce Kamenice na roky 2017 až 2020.
- bere na vědomí rozsudek okresního soudu Praha – východ ve věci 
žalobce F.K. proti žalované obci Kamenice o určení vlastnictví
- schvaluje zapracování politických klubů a doporučuje zastupi-
telstvu obce přijmout návrh jednacího řádu zastupitelstva.
- revokuje usnesení č. 11 ze dne 23.3.2017. 
- doporučuje zastupitelstvu obce odsouhlasit uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí darovací mezi investory K. G. V., Praha 5, D. 
V., Praha 5 a Obcí Kamenice na darování řadu tlakové kanaliza-
ce, který bude uložen v pozemcích parc.č. 432/16, 432/17 a 432/3 
v katastrálním území Ládví, obec Kamenice. 
- vzala na vědomí informaci Ing. Zítka o možnosti podat žádost 
o dotaci na opravu tribuny.
- vzala na vědomí informaci Ing. Zítka o stavu příprav beach 
volejbalového hřiště.
- pověřuje Ing. Zítka přípravou a realizací poptávkového řízení 
na výstavbu beach volejbalového hřiště ve sportovním areálu 
obce.

ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 13. 5. 2017 

Všedobrovice   VRBOVÁ u separačního hnízda     8.00 -  8.20
Štiřín     ŠÍPKOVÁ          --   „ ---      8.25 -  8.45
Struhařov   SAFÍROVÁ u dětského hřiště      8.50 -  9.10
Olešovice   OKRUŽNÍ  u rybníčka      9.15 -  9.35
Nová Hospoda   NA VYHLÍDCE u dětského hřiště     9.40 - 10.00
Kamenice   RINGHOFFEROVO NÁM.    10.05 - 10.25
Skuheř                KRAJNÍ u rybníka     10.35 - 10.55
Těptín                 TÁHLÁ u zvoničky     11.00 - 11.20
Ládví                  LOVECKÁ u bývalé prodejny    11.30 - 11.50
Ládeves              U VEJMELKŮ č.p. 251    11.55 - 12.15

PŘIPOMENUTÍ:



200. VÝROČÍ NAROZENÍ FRANTIŠKA RINGHOFFERA

KAMENICE. První zmínka o Kamenici pochází z roku 1266. Koncem 15. století získalo 
Kamenici Nové Město pražské, kterému je však zkonfi skoval císař Ferdinand I. Habsburský. 

Od roku 1763 se Kamenice stala téměř na 100 let oblíbeným letním sídlem pražských arcibiskupů. 
Nový rozkvět obce byl spojen s rodinou Ringhoff erů, kteří od roku 1820 postupně skoupili pozemky a 

vedle Kamenice získali například Lojovice, Štiřín a Pyšely.

ZÁMEK KAMENICE 
Na místě kamenického 
zámku stávala kdysi stře-
dověká tvrz a Kamenice 
byla vladyckým zbožím. 
Založení tvrze není však 
historicky doloženo. 
V  roce 1266 je jako je-

den z  prvních majitelů tvrze zmiňován vladyka Ratmír z Kamenice. 
V 15. století náležela kamenická tvrz Novému Městu pražskému, po ne-
zdařeném odboji roku 1547 zkonfi skoval Ferdinand I. Novoměstským 
všechny statky, z nichž kamenický koupil roku 1550 Jan Frejnar z Bra-
nova. Tehdy byla kamenická tvrz uváděna jako pustá.

Kamenickou tvrz vystřídalo až do roku 1763 mnoho majitelů. Lobko-
vicové, Pavel Michna z Vacínova, Arnošt z Valdštejna aj. Od roku 1763 
se Kamenice téměř na sto let stala oblíbeným letním sídlem pražských 
arcibiskupů, kteří upravili panské sídlo na pohodlnější zámek. Začát-
kem 19. století začínali působit v Kamenici Ringhoff erové. V roce 1820 
zřídili ve starém poddanském mlýně měděný hamr, k němuž brzy při-
byla tavírna mědi, snad i slévárna mosazi. Rod získal roku 1860 místní 
zámek a v rozmezí let 1875 - 1880 jej přestavil podle návrhu architekta 
J. Stibrala v reprezentativní sídlo ve stylu novoanglické gotiky. Okolní 
krajina počala být postupně přetvářena ve velký lesopark. V roce 1945 
byl majetek rodiny Ringhoff erů zestátněn, dnes je zámek opět v soukro-
mých rukou a objekt je veřejnosti nepřístupný.

KAMENICKÉ HAMRY 
Do Kamenice, někdejší 
polozapomenuté, malebné 
vesničky dobřejovického 
panství, vstoupila průmy-
slová revoluce díky pod-

nikavosti dynastie Ringhoff erů. Zakoupením starého „horního“ mlýna 
a jeho přestavbou na měděný hamr byl nastartován proces, na jehož 

konci se František Ringhoff er mohl pochlubit vlastnictvím všech domů 
v Kamenici včetně zámku a pošty. Zájmu o Kamenici jistě napomohla 
její vzdálenost od Prahy, dobře přístupné po blízké císařské silnici. S že-
leznicí měl být kovovýrobní závod spojen vlečkou vedoucí přes velko-
popovický pivovar. Od záměru bylo však upuštěno. Ringhoff erové totiž 
již delší dobu uvažovali o prodeji hamrů. Ten se nakonec uskutečnil 
v roce 1917

KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA - pokračování

HROBKA RINGHOFFERŮ
Na Zaječím vrchu 
nad Kamenicí, spojen 
stromovou alejí s ka-
menickým zámkem, 
se nachází areál hrob-

ky Ringhoff erů. Hrobku dal vystavět v roce 1889 Emanuel 

Ringhoff er dle návrhu arch. Stibrala, který byl „dvorním“ archi-
tektem Ringhoff erů. Dominantou hrobky je socha Ukřižovaný 
od J. V. Myslbeka. Tato socha získala řadu ocenění na výstavách 
v tuzemsku i zahraničí. Anatomická propracovanost sochy Kris-
ta vychází ze sochařovy studie lidského těla na patologii. Areál 
hrobky je příležitostně zpřístupňován veřejnosti. 

ROZHLEDNY VLKOVÁ A LÁDEVES 
Na kopci Vlková 
(521  m.n.m), uprostřed 
obory, stojí dřevěná roz-
hledna z roku 1883, kte-
rá je součástí loveckého 

pavilonu. Pro veřejnost není přístupná. (V době Ringhoff erů si 

turisté mohli v hájovně půjčit klíče a rozhlednu navštívit.) Dnes 
lze navštívit nedalekou novou rozhlednu Ládeves, umístěnou 
na  telekomunikačním stožáru. 150 schodů vinoucích se vněj-
škem stožáru vás přivede na vyhlídkovou plošinu ve výšce 25 
m, ze které se otevírá výhled na přírodní park Velkopopovicko, 
Ladův kraj a Posázaví.

HORNOPOŽÁRSKÉ LESY 
Hornopožárské lesy tvo-
ří rozsáhlý lesní kom-
plex od Jílového u Prahy 
po Kamenici. K zajíma-
vým místům patří Kněží 

hora (488 m.n.m.), na které najdeme žulové balvany s miskami, 

kde pohanští kněží obětovali bohům. Zdejší lesy neušly ani zá-
jmu Ringhoff erů, kteří zde založili lovecké obory. V současnosti 
jsou zde vedle dvou obor také dvě maloplošná chráněná území: 
přírodní rezervaci Grybla (514 m.n.m.) se zachovalým bukovým 
porostem a přírodní památku Vlčí rokle s tzv. kamenným mořem 
z granodioritových balvanů. Zdroj:                            Ladův kraj

SLEDUJTE WEB: 

www.200let.cz



Dne 14. 2 2017 jsem se účastnil sezení na sále KD, kde náš ge-
nerální ředitel Ing. Jelínek a architekti seznamovali se záměry 
Strojmetalu, zámku a jeho okolí. 
K mému překvapení nás bylo hodně. Tak kdysi vypadalo veřejné 
zasedání, ale to už je hodně dávno. 
Já sám jsem do této továrny nastoupil v roce 1963, protože jsem 
byl na vojně 3 roky a ta mě hodně napravila. 
V této době byl počet zaměstnanců Strojmetalu okolo 500 lidí. 
Byly zde staré lisy špinavé od olejů a grafi tu a zároveň zde praco-
vali i kováři. Tyto lisy dělaly hluk, ale nám místním to nevadilo, 
protože jsme byli doma a měli práci. 
V roce 1970 nastoupil jako mladý vysokoškolák Ing. Jelínek a teď 
pozor, nešel si sednout do kanceláře, ale musel projít všemi díl-
nami a to hlavně kovárnou. Zde určitou dobu chodil na směny, 
špinavý od grafi tu na rukách i v obličeji, ze kterého mu svítily jen 
oči. Zároveň, aby zabezpečil svojí rodinu, chodil s námi makat 
na bytovky, aby si zasloužil byt. 
Továrna a tehdy Místní národní výbor byly v přátelském kon-
taktu, takže ze Strojmetalu jsme chodili na místní brigády stavět 
kulturák, školku, tribunu na hřišti a další akce. Vše se dělalo 
zadarmo,  protože zde byla parta, a tak i sranda. 

Na únorové schůzce se ozvaly hlasy ohledně hluku. 
K tomuto chci poznamenat, že jsem z této továrny v důchodu 
přes 15 let. Vloni jsem byl přítomen prohlídky Strojmetalu. Če-
kal jsem hodně, ale já nevěřil vlastním očím, protože všude je 
maximální čistota, mechanizace, roboti a staré lisy nikde. Hlavně 
co nás překvapilo. byla bezhlučnost.
V současné době chodím porážet stromy za hřiště a jsem nejbliž-
ším sousedem přes plot Strojmetalu. Továrnu zde skoro nesly-
ším, ale slyším hluk ze silnice od Nové Hospody na Těptín, kde 
se valí kolony aut, traktory, nákladní auta atd. 
Hlavně věřím, že továrna dá dohromady zámek. Sem jsem cho-
dil do školy a všude zde kvetly rododendrony a jako žáci s učiteli 
jsme každý týden okolí zámku uklízeli. Staří usedlíci nám říkali: 
„Děti máte to zde hezké, ale za Ringhoff erů to tu bylo hezčí.“ 
Po delší době získal zámek nový majitel z Itálie a co se dalo. to 
zničil, a proto doufám, že to zde zase rozkvete.
Na konci minulého roku byl Strojmetal vyhodnocen jako jeden 
z nejlepších podniků v republice. Cenu předával ministr průmy-
slu  Mládek na Pražském hradě u prezidenta. 

Pavel Vránek

ZÁMEK A STROJMETAL JSOU NEJEN MOJI SOUSEDÉ

200. VÝROČÍ NAROZENÍ FRANTIŠKA RINGHOFFERA

22. dubna 2017 přijel do popovického pivovaru se správcem pivovaru pan baron Ringhoff er, 
aby pokřtil roztomilého kozlíka na Otíka a také aby si prohlédl pivovar s odborným výkladem 

pana správce. Pan baron se podivoval, jak mnoho se v pivovaru změnilo. Počasí mu sice moc ne-
přálo, ale to vůbec nic neměnilo na dobré náladě a příjemné atmosféře, která návštěvu pana barona 

po celou provázela.

KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA - VELKÉ POPOVICE 2017

PŘIŠLO DO REDAKCE. . .
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Dne 27. 3. 2017 - Exkurze na letišti Václava Havla 

V pondělí 27. 3. 2017 jsme se sešli na náměstí v Kamenici, odkud jsme 
odjeli na exkurzi - letiště Václava Havla – terminál č. 3. V rámci exkurzí 
pořádaných Letištěm Praha jsme měli možnost poznat pracovní zázemí 
mnoha zajímavých profesí letištního provozu a také místa, kam se ces-
tující běžně nedostanou. V hale jsme se přivítali s naší průvodkyní paní 
Podhorskou a obdrželi čipy pro vstup na letiště. Průvodkyně nás nejdříve 
seznámila s historií a prostorami letiště nad jeho maketou s mnoha detai-
ly, které jsme pak viděli přímo za provozu. Prošli jsme osobní kontrolou 
a nastoupili do autobusu k absolvování prohlídky po letištní ploše. Han-
gáry pro soukromá letadla všech typů a jejich provoz. Hangáry se speciál-
ní úpravou dveří pro opravy letadel. Budovy starého letiště, které se dnes 
používá pro V. I. P. klientelu. Z několika desítek metrů jsme viděli starty 
a přistání různých typů letadel, vč. Norských, které mívají na trupu por-
tréty svých známých osobností. Dozvěděli jsme se, jak se letadla dostávají 
na plochu pomocí speciální techniky a naváděcích techniků, viděli tan-
kování pohonných hmot do křídel letadel, nakládku bagáže nebo zboží. 
Různé profese lidí přímo u letadel, které byly napojeny na krky pro ces-
tující směřující do útrob letištních hal. Prohlídka obsahovala i seznámení 
s  technikou Záchranné požární stanice letiště, kde byl vedle běžné moderní techniky i supermoderní vůz za 33 mil. Kč pro nejrychlejší zásah. 
Výstroj hasičů byla připravena k okamžitému použití – kalhoty i s botami. Navštívili jsme ochranku letiště, zásahové helikoptéry, speciální auta pro 
rychlý zásah, lékařské domy s rychlou lékařskou pomocí a vozy, vycvičené služební psy pro hledání drog a výbušnin, dravé ptáky pro rozhánění 
větších ptáků, kteří by se mohli dostat do turbín a motorů. V areálu jsou chovány také ovce a včely (pro zajímavost, bylo vytočeno 90 kg medu). 
Při návratu domů autobusem jsme si ani nezazpívali, jak jsme byli plni dojmů. Děkujeme za velmi dobrou organizaci.      Manželé Vinklerovi 

Setkání při kytaře a zpěvu

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 jsme zahájili pravidelné setkávání a to při kytaře 
a zpěvu. Sešlo se nás 15, ale v salonku restaurace Na Rynku vládla prima 
atmosféra. Lenka Medřická nás nejen báječně doprovázela na kytaru, 
ale také nám rozepsala texty písniček, které si připravila a i přes škrábá-
ní v krku nás svým zpěvem vedla.  Zpívali jsme s chutí a čas velmi rychle 
utekl. Důkazem, že se nám to velice líbilo, je fakt, že jsme si další setkání 
domluvili na příští čtvrtek 30. března 2017. Dále pak každých čtrnáct 
dnů a to od 16 do 18 hodin v salonku restaurace (nad rámec původně 

Dne 6. 4. 2017 - přednáška o vhodném způsobu stravování 

Ve čtvrtek 6. 4. odpoledne proběhla na pravidelném setkání seniorů  přednáška o vhodném způsobu stravování. Téma se týkalo celé populace, nejen 
seniorů. Po přednášce následovala diskuze, během které lektorka Eva Bernardová odpovídala na dotazy přítomných. Při jejich zodpovídání využila 
vlastních bohatých zkušeností. Přinesla nám ochutnat vynikající pohankový chléb, který sama upekla. Pečení domácího chleba bylo tématem druhé 
části setkání. Lektorka Zuzana Schiller nám nabídla čerstvý domácí kváskový chléb a při jeho ochutnávání se rozproudila živá debata. Jak se ukázalo, 
pečení domácího chleba nebylo pro mnohé "novum". Přítomní si předávali zkušenosti s přípravou kvásku, namícháním správného poměru žitné 
a pšeničné mouky, kynutím i samotným pečením. 
Odpoledne všem příjemně uběhlo a opět se ukázalo, že na to naučit se něco nového, není nikdy pozdě. 
Děkujeme!              Z. Klabíčková

plánovaných setkání). Budeme rádi, když se k nám přidáte a pod heslem 
„zpívejme pro radost“ si užijeme příjemné odpoledne.   
Dík patří také Majce Hajduškové, která setkání zorganizovala, vyjednala 
lepší cenu za kávu a štrůdl, zkrátka tak jako u ostatních akcí pro seniory 
byla v pozadí znát její citlivá péče a ještě si s námi s chutí zazpívala. 
Druhá „dobrá organizační duše“ Marie Grafnetter, i když nemocná, se 
přišla alespoň krátce podívat a podpořit nás.  
Za všechny zúčastněné            Marie Benešová 

PŘIŠLO DO REDAKCE. . .

Poděkování za OKO

Chtěl bych tímto poděkovat 21. skautskému oddílu Kamenice za pa-
rádní organizaci pochodu okolo Kamenice. Mile mě překvapilo občer-
stvení na kontrole, to by Kamenickému oku mohly závidět i mnohem 
renomovanější akce. Počasí také celkem přálo a vzdálenost 21 km udá-
vaná v propozicích se shodovala s tím, co naměřily moje „garminy“.  
V cíli jsem dostal diplom a chutný perníček. Prostě parádní akce krás-
nou přírodou. Ještě jednou děkuji a těším se příští rok na viděnou.

Vláďa Kalivoda
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JARO V NAŠÍ MATEŘINCE 
Přichází k nám jaro a na naší zahradě i v okolních zahrádkách se začínají objevovat první jar-
ní květiny. I když je venku ještě chladno, tak je to hned veselejší. Každé malé dítko již pozná 
sněženku, bleduli, petrklíč, sasanku, narcis, krokus či tulipán. Nejen, že si o nich ve třídách 
povídáme, ale neleníme a květy si vytváříme - již nám rozkvetly ve všech šatnách. Pozorujeme 
je venku na naší školní zahradě i v okolních zahrádkách.

 Vejmelková Linda, učitelka MŠ Kamenice

NUDA U NÁS NEMÁ MÍSTO 

Začátkem března na nás čekalo v Kultur-
ním domě velmi pěkné divadelní představení „Na kou-

zelném paloučku“. Černé divadlo, písničky a nakonec i Jů 
a Hele potěšili všechny přítomné děti.

V polovině měsíce proběhly přímo ve školce hned dvě zajímavé 
akce. 13. 3. to byl interaktivní pořad s ekologickou tematikou. Děti si povídaly 

na téma: „Příroda je naše – Náš les a jeho obyvatelé“. Všichni jsme se dozvěděli něco 
nového a sama lektorka byla mile překvapena dobrými znalostmi našich dětí.

20. 3. jsme si užili varietní vystoupení, které bylo plné kouzel, žonglování a legrace. Návštěva 
cirkusu Adonis se v naší školce stala již tradicí a vždy se můžeme těšit na něco nového a neo-

koukaného.
V březnu nás také navštívil pan fotograf – fotky s jarní tematikou se opravdu povedly.

Společně jsme ještě stačili přivítat jaro a oslavit Den vody.
V tomto školním roce probíhal zápis do ZŠ poprvé až začátkem dubna. Před zápisem se vždy 
jdeme s předškoláky podívat do prvních tříd. I tentokrát si děti prohlédly školu, zkusily se za-
pojit do vyučovací hodiny, poznávaly písmenka a čísla. Pozorovaly prvňáčky při práci a už se 

těšily na sobotu, kdy se půjdou zapsat do opravdové školy.
Z dubnových akcí jsou vždy na prvním místě Velikonoce. Celá školka s nadšením stříhá, 

lepí, vybarvuje, maluje, kreslí, zdobí, plete, sází – zkrátka tvoří a vyrábí. Děti se učily 
básničky, jarní koledy, písničky a všichni jsme se moc těšili na pomlázku. Také jsme 

společně oslavili Den Země. V kulturním domě na nás ještě čekalo „Mobilní 
dopravní hřiště“, hudební pásmo „Velikonoce aneb jaro vítej“ a „Vodnic-

ká pohádka“. Konec měsíce byl i u nás ve znamení čarodějnic, soutěží, 
her a vlastnoručně opečených špekáčků. 

Krásné a aktivní jaro i vám všem!
Helena Koubová, učitelka MŠ  
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KOLO TETY BERTY V POLICEJNÍM MUZEU PRAHA

V březnu navštívili žáci třetích tříd také Policejní muzeum v Praze, v jehož prosto-
rách zhlédli divadelní představení s  názvem Kolo tety Berty.  Divadelníci poutavým 
a humorným vystoupením připomněli dětem některá pravidla silničního provozu 
a nezbytné  vybavení  jízdního kola. Po programu  ještě děti  zavítaly do části expozice 
samotného muzea, kde obdivovaly uniformy, zbraně a jiné zajímavé policejní pomůc-
ky. Nahlédly také do staré četnické stanice.

Třídní učitelky 3. tříd

ANGLICKÁ OLYMPIÁDA UŽ I PRO 3. – 5. TŘÍDY
Možnost porovnat si své zna-
losti angličtiny měli už  i  žáci 
3. – 5. tříd, pro které jsme při-
pravili opravdovou anglickou 
olympiádu se vším všudy. Nej-
dříve museli splnit písemnou 
část, která se skládala z posle-
chu, čtení a gramatických cvi-
čení. Následovala ústní část, 
kde jsme prověřovali slovní 
zásobu a schopnost účastnit se 
jednoduché konverzace.
Soutěže se zúčastnilo 36 žáků. 
3. třídy měly samostatnou 
kategorii a 4. a 5. třídy spo-
lečnou. Všichni se moc snažili 

Výsledková listina 
prvních 10 nejlepších v každé kategorii:

 1.   Fedošová Natálie
 2.   Bose Adam
 3.   Irra David

 4.   Príbiš Adam
 5.   Černá Karolína
 6.   Mujisa Eliáš
 7.   Čejnová Eliška
 8.   Uvíra Robin
 9.   Pelechová Eliška
10.  Žaloudek Jakub 

a brali soutěž naprosto vážně. 
Pochvalu si zaslouží čtvrťá-
ci, protože se i mezi páťáky 
probojovali na dosti vysoké 
příčky.

 1.   Kolařík Matěj
 2.   Oginčuková Patrícia
 3.   Čermák Jakub

 4.   Voců Richard
 5.   Bažata Alberto
 6.   Novopacký Adam
 7.   Lázeňská Ema
 8.   Leimer Patrik
 9.   Jacyková Denisa
10.  Blažková Emílie

3. třída: 4. třída:

TŘEŤÁCI NAVŠTÍVILI PLANETÁRIUM PRAHA 
Druhý březnový týden  vyjeli třeťáci kamenické školy do Planetária 
v Praze. Dobu čekání před začátkem programu si zkrátili na dět-
ském hřišti ve Stromovce. V Planetáriu byl připraven program 
pod názvem Vesmír kolem nás. Děti se usadily do pohodlných 
sedaček promítacího sálu Cosmorama a s nadšením sledovaly 
v kupoli nad svými hlavami zajímavou projekci o naší Sluneční 
soustavě, jednotlivých planetách a souhvězdích. Před odjezdem 
domů si mohly ještě zakoupit suvenýry a prohlédnout si interak-
tivní výstavu  v centrální hale planetária. Své nové poznatky pak 
využili při práci v prvouce.

Třídní učitelky třetích tříd 

Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na příště!

PŘI ZÁPISU V ZÁKLADNÍ ŠKOLEPŘI ZÁPISU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
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Základní škola Olešovice přijme učitele – speciálního pedagoga 

a vychovatelku na internát, s nástupem od 1. 9. 2017.

Nabídky zasílejte na e-mail: info@skolaolesovice.cz nebo na tel.: 731 415 507

ROBINSONI Z KAMENICE

UČENÍ, BESEDY I ZÁBAVA . . .

Dobrodružství a poučení pro děti školního a předškolního věku 
na letních příměstských táborech Devětsilu v termínech 31. 7. - 4. 8. a 7. - 11. 8. 2017na letních příměstských tábo

Devětsil bere děti od 3 do 11 let za hranice všedních letních dnů! Pořádá dva tý-
denní turnusy příměstských táborů. Tábory běží vždy od pondělí do pátku. Jsou 
určeny pro skupinu maximálně 15 dětí v doprovodu zkušeného lektorského 
tandemu. V malém společenství vzniká prostor pro individualitu a spolupráci. 
Zázemím tábora je prostředí lesní mateřské školky Devětsil – louka s teepeem 
a zateplenou maringotkou v blízkosti lesa a potoka. Děti mají zajištěny obědy.
V prvním turnusu děti zavítají do světa starých pověstí českých. Mohou se těšit 
třeba na putování s praotcem Čechem, věštecké umění kněžny Libuše, zápas 
Bivoje s divokým kancem nebo na pečení obilných placek. Během druhého tur-
nusu ztroskotáme na opuštěném ostrově a půjde o přežití. Jak si rozdělat oheň, 
postavit přístřešek a zajistit potravu? Robinsonáda pro všechny malé dobrodru-
hy.
Na zážitky pod letní oblohou se těší tým lektorů Devětsilu.
(více informací na www.devetsil.eu)

Veronika Zimmelová, koordinátorka 

V měsíci březnu jsme ve škole absolvovali výukový program s paní lektorkou z Cesty integrace v Říčanech. Společně jsme probírali 
témata, jako riziková chování, nebezpečné situace a chování při nich. Rovněž, na podobné téma jsme měli besedu s mluvčím Policie 
ČR. Velmi se nám líbila ukázka MS v taekwondu, kteří nám předvedli základní cviky, svoji sestavu i vysvětlili, že se jedná o sportovní 
disciplinu, kterou nejde zaměňovat s ubližováním druhým.
V dubnu jedeme na exkurzi do Sázavy /klášter, výroba skla/ a s programem našich žáků vystoupíme v Agru Jesenice

Žáci ZŠ Olešovice

Přivítat jaro za námi do školy přijel zpěvák Ivan Mládek se svojí skupinou, jejich program se nám velice líbil.
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KAMEROVÉ PROHLÍDKY KANALIZACE 
V OBCI KAMENICE

V obci Kamenice jsou odpadní vody z většiny domácností odvá-
děny kanalizačním potrubím na čistírny odpadních vod. Něko-
lik samostatných kanalizačních sítí (Kamenice, Ládví, Hvězda) 
zahrnuje zhruba 37 km gravitačního potrubí, 5 km tlakového 
potrubí a celkem 18 čerpacích stanic odpadních vod.
Přestože většina kanalizační sítě není starší než 10 let, některé 
stoky leží v zemi mnohem déle. Ke zjištění technického stavu 
kanalizace se v posledních letech začal hojně využívat kamerový 
systém, ostatně jako v řadě jiných lidských činností. 
Pomocí kamery lze lokalizovat a určit rozsah závad, zjistit spád, 
průtočnost nebo deformace potrubí, zkontrolovat odbočky 
a napojení kanalizačních přípojek. Mezi nejčastější závady pa-
tří praskliny, průnik materiálu, usazeniny, infi ltrace balastních 

vod nebo prorůstání kořenů. Zároveň je vhodné kamerou zkon-
trolovat také kvalitu provedení nových stok nebo rekonstrukcí 
kanalizace. Dalším přínosem kamerových prohlídek může být 
identifi kace neoprávněně napojených nemovitostí, určení pů-
vodců balastních vod nebo tuků. 
VHS Benešov v rámci provozování dle koncesní smlouvy prová-
dí v obci Kamenice každoročně preventivní prohlídky kanalizace 
v rozsahu zhruba 1,5 km ročně. Ze záznamů získaných prostřed-
nictvím moderního kamerového vozu (videozáznamy, fotodoku-
mentace, grafy sklonu a převýšení) lze nejen najít a zmonitorovat 
případné závady, ale také vyhodnotit stupeň rizika těchto závad 
a navrhnout jejich odstranění. 

Jana Vondrušková, VHS Benešov

INFORMACE Z VHS BENEŠOV. . .

KDO JE VHS - VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV, s.r.o.
VHS Benešov je regionální společ-
ností zajišťující zejména komplex-
ní vodohospodářské služby. Naše 
společnost v současnosti spolu-
pracuje s více než 100 obcemi 
ve  Středočeském kraji a neustále 
rozšiřuje oblast svého působení. 

Naším cílem je stát se dlouhodobým spolehlivým partnerem pro města 
a obce v kraji.
Díky dlouholetým zkušenostem s provozem a údržbou vodovodních, 
kanalizačních sítí a vodohospodářských staveb, můžeme nabídnout vy-
soce kvalitní služby spojené s dodávkou pitné vody a odkanalizováním, 
včetně rozborů pitných a odpadních vod.

Kromě zajištění provozu vodovodů a kanalizací poskytujeme odborné 
technické poradenství v oblasti vodohospodářství, pomoc při hledání 
řešení technických problémů na vodovodních a kanalizačních sítích či 
při přípravě projektů investic do těchto sítí.
Provádíme stavebně-montážní práce. Bohaté zkušenosti máme pře-
devším s výstavbou a obnovou vodovodních a kanalizačních řadů, 
čerpacích stanic, čistíren odpadních vod, úpraven vody, automatických 
tlakových stanic. Disponujeme technikou pro výkopové práce menšího 
i většího rozsahu, čištění rybníků a koryt vodních toků.
Vlastní prodejní sklad zajišťuje stálý dostatek materiálu pro provozova-
telskou i stavební činnost společnosti a zároveň nabízí veřejnosti výběr 
z širokého sortimentu zboží. Jsme schopni zajistit vodárenský materiál 
pro přestavbu či obnovu obecních infrastruktur.

Zdroj: http://www.vhs-sro.cz/cs/odberatele.html



      KVĚTEN

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.

KAMENICE JEDE  
Máte jedinečnou možnost získat kamenický cyklodres 
a  funkční sportovní tričko. Vzhled, cenu a veškeré in-
formace naleznete uvnitř (uprostřed) tohoto zpravodaje. 

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

PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE: úterý 23. květen 2017 
v KD Kamenice.

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY 
PRO ROZNOS ZPRAVODAJE Z KAMENICE. 
Jednou měsíčně. Věk od 15 let. 
Přihlášky posílejte na e-mail: redakce@kamenice.cz. 

Zde se také dozvíte více podrobnosti. 

DEN RODIN
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 
15:00 hod - 17:00 hod 
 
Programem vás 
provedou oblíbené  
pohádkové bytosti. 
 
Můžete se těšit, že si zahrajete s 
Dlouhým, Širokým a  Bystrozrakým,  
Svoji šikovnost ověříte s Ferdou 
mravenecem a jarní louku 
navštívíte s vílou Amálkou 

14:00 hod - Divadlo Navětvi  
pohádka Kouzla skřítků 

13. květn
a 2017 

Pře
d KD Kamenice

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 13. 5. 2017 
Rozpis stanovišť uvnitř zpravodaje na straně 5. 

BUDOU SE ODEBÍRAT: olověné akumulátory, lepidla, kyseli-
ny, staré léky, suché články, monočlánky, olejové fi ltry, oleje, ná-
doby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.

NEODEBÍRAJÍ SE: suť, pneumatiky, lepenky, železa (sporáky, 
bojlery), lina, koberce.

POZOR: Televizory, lednice, vysavače, monitory,veškeré drobné 
elektrospotřebiče lze odevzdávat celoročně ve shromažďovacím 
dvoře fi rmy OBR a proto nebudou odebírány při tomto odvozu 
nebezpečného odpadu!!!

SPORTOVNÍ AKCESPORTOVNÍ AKCE

Kamenické obecní hry
sobota 24. června 2017sobota 24. června 2017

4. ročník4. ročník

BĚHEM 10 HODIN PROBĚHNE:
10 kolektivních disciplín pro 10 soutěžních týmů

s maximálně 10 členy a minimálně 2 ženami
Přihlášky přijímáme do 31. 5. 2017 na Pavel.Zitko.Kam@gmail.com. Uveďte prosím název 
vašeho reprezentačního týmu a osady, jmenný seznam členů a kontakt na vedoucího týmu.

Těšíme se na účast soutěžících i diváků!
Za VV SK Kamenice Pavel Zítko, předseda SKK
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KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE

9. května od 19.30 hod - Promítej i ty: 
Hiphop-erace. V Kulturním domě. 
Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr 
se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou 
kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční 
soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských 
nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout 
až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně ne-
chybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat 
i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen 
číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou 
přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, 
pro  kterou představují překážky pouze výzvu na cestě 
s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby 
to bylo v urně.“ Vstup zdarma

 BOHOSLUŽBY . . . BOHOSLUŽBY . . .

Kostel sv. Martina v Kostelci u Křížků: 

neděle 10.15 hod.

Kostel sv. Františka z Assisi v Kameni-

ci: sobota (s nedělní platností) 16.00 hod.

Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých 

Popovicích: neděle 8.30 hod.

KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE
MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA KAMENICE
vyhlašuje od 1. 4. do 30. 10. 2017
výtvarnou a literární soutěž   MOJE KNIHA 
Zahrajte si na spisovatele a napište a oilustrujte svoji knihu 
na některé z vypsaných témat. Téma se smí kombinovat, 
může se jednat o jeden příběh ale i více příběhů, či pohá-
dek. Kniha musí mít alespoň 10 stran + přebal. 1/3 knihy 
smí mít komiksovou podobu. Ilustrace nesmí rozsahem 
přesahovat textovou část. Fantazii se meze nekladou. In-
formace na tel. čísle 608 734 455.

2. května od 14.00 - 16.00 hod.- Poradní den v Míst-
ní veřejné knihovně: Bezplatná fi nanční poradna 
kde vám pomůžeme s fi nančními záležitostmi.

14. května od 17.00 hod. – Sukův hudební Štiřín - Jana 
Boušková (harfa). Zámek Štiřín.
Přijďte se podívat a poslechnout si nevšední hudební zá-
žitek na zámku ve Štiříně v rámci cyklu „Sukův hudební 
Štiřín“.
Vstupné: 250 Kč

18. května od 16.00 - 20.00 – Procházka kamenickou 
krajinou zakončená posezením u ohně, s kytarou 
a opékáním buřtů
Sraz KD Kamenice v 16.00 hod., oheň od 18.00 hod. za Dvor-
ským rybníkem, ul. Hamerská směr Hůrka. Abychom zajistily 
dostatek občerstvení, přihlášky přijímáme do 16. 5. 2017 
na tel. č. 773 222 369 nebo 721 865 938“.

4. května od 16.00 hod.  Posezení nad fotografi e-
mi z vašeho mládí. Salonek restaurace Na Rynku.
Přineste na setkání fotografi e ze školy, z akcí ve vašem 
rodišti, apod. Beseda nad tím, jak se dříve žilo, co bylo 
moderní, co se nosilo a jak se doba našeho mládí měnila 
v čase. Besedu si můžeme zpříjemnit zpěvem při kytaře.

13. května od 14.00 hod. Kulturní dům.
14.00 hod - Divadlo na Navětvi uvede pohádku Kouzla 
skřítků
15.00 hod. - 17.00 hod. Soutěže a hry pro děti.
Programem vás provedou oblíbené pohádkové bytosti. 
Můžete se těšit, že si zahrajete s Dlouhým, Širokým a  Bys-
trozrakým, svoji šikovnost ověříte s Ferdou mravencem 
a jarní louku navštívíte s vílou Amálkou. 
Vstupné: zdarma

1. června od 14.00 do 16.00 hod. - Den dětí 
v  knihovně. Místní veřejná knihovna. Každé dítě 
které přijde tento den s výpůjčkou do knihovny obdrží 
omalovánku a drobnou sladkost.

20. května, celý den - Rozkvetlý Štiřín - Ringhoff e-
rovské dny 2017. Zámek Štiřín.
Přijďte se podívat, kde žili Ringhoff erové. Čeká vás celodenní 
akce s bohatým programem pro dospělé i děti, prohlídka zámec-
kých interiérů, výstavy aj. Parkem provází jeho vedoucí – bota-
nik Václav Větvička.
Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let zdarma

1. června od 15.00 hod.  - Přednáška O včelách 
a  včelích produktech s překvapením. Salonek re-
staurace Na Rynku.
Přijďte se obohatit o znalosti zkušeného včelaře pana Kří-
že.
Vstupné: senioři 65+/zdarma, ostatní/50,-Kč.

9. června od 19.30 hod. - Jiří Korn a 4TET. Zámek Šti-
řín.
Tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 2 Jiří 
Škorpík, bass Dušan Kollár.
Vstupné: 500/600 Kč

1. května od 10.00 - 12.00 hod. MÁJOVÉ RANDE 
NASLEPO S KNIHOU. V Místní veřejné knihovně. 
Překvapením budou knihy, zabalené v neprůhledném 
ozdobném balíčku. Čtenář si vybere a kniha bude pro něj 
překvapením. Teprve po rozbalení doma čtenáři zjistí, co 
si vlastně vypůjčili.

10. května od 14.00 hod. - Senioři v knihovně - 
posezení na téma 1. máje a konec 2. světové války 
v Kamenici. Místní veřejná knihovna.
Příjemné posezení, kde si budeme při kávičce společně  
vyprávět o tom co kdo známe z vyprávění či dokonce 
z vlastních vzpomínek na konec války a 1. májích v Kame-
nici. Nejedná se o depresivní povídání, spíše o vzpomínky 
na to, jak tuto dobu Kamenice prožívala.
Když vezmete s sebou něco dobrého ke kávě, bude to  pri-
ma. Informace na tel. čísle 608 734 455.

2. června od 18.30 hod. - Podnos z pedigu. Hasič-
ská zbrojnice Všedobrovice.
Spolek Kamenicko si Vás dovoluje pozvat na další tvůrčí 
večer, kdy budeme pod odborným vedením Věry Krou-
pové vyrábět podnos z pedigu.
Sebou: štípací kleště, lavorek o průměru asi 40 cm na na-
máčení pedigu, aby nepraskal.
Vstupné: 250 Kč



www.pivovar.kozel.cz



KAMENICE   JEDEKAMENICE   JEDE
Na podkladě vašich častých žádostí Obec organizuje hromadný 

nákup cyklistických dresů a sportovních funkčních triček.

POKUD MÁTE O NABÍZENÉ DRESY NEBO 
TRIČKA ZÁVAZNÝ ZÁJEM, 

napište nám na:  starosta@kamenice.cz
závaznou objednávku, která bude obsahovat:

 druh požadovaného oblečení, jeho počet a velikosti.

Připište prosím také váš telefonický kontakt. 

CYKLODRESCYKLODRES
fi rma: www.KALAS.czfi rma: www.KALAS.cz

kvalita ELITEkvalita ELITE
pánská i dámská verzepánská i dámská verze

FUNKČNÍ SPORTOVNÍ FUNKČNÍ SPORTOVNÍ 
TRIKOTRIKO

gramáž 150g / m²gramáž 150g / m²

pánská i dámskápánská i dámská
 verze verze

CENA: 250 KčCENA: 250 Kč

CENA: 1350 KčCENA: 1350 Kč

Velikost: S, M, L, XL, XXLVelikost: S, M, L, XL, XXL Velikost: S, M, L, XL, XXLVelikost: S, M, L, XL, XXL

UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK je 14. května 2017.
K ODBĚRU v druhé polovině června 2017.

Rodinné centrum Kameňáček, z.s 

Kurzy pro maminky na RD, či nezaměstnané, Které pečují o dítě do 15 let- ZDARMA stále pokračují. 
Angličtina, PC kurzy, motivační kurzy, Rekvalifikační kurzy Základy Účetnictví a Účetnictví pro 
pokročilé (ještě volná místa). 

Pro velký zájem jsme přidali cvičení pro dospělé s fyzioterapeutem Marouškem (SATEMA).   
Nyní cvičíme:  Út 8.30-9.30, 9.30-10.30 a Čt 8.00-9.00.   
 
Akce:    

St  10.5.   17.00-19.00  Bachova květová terapie – jemný pomocník pro nalezení emoční 
    rovnováhy u dětí i maminek. Představení terapie a tématu, volná 
    diskuse a dotazy.  Přednáší Dana Procházková. Vstup 100 Kč. 

So 13.5. 10.00-16.00 Kurz šití –základy. Zdarma.  Základy vč. přenosu střihů na papír. 
     Ušijeme si základní věc pro děti. Registrace nutná. 

Ne 28.5. 10.00  Dětské divadýlko pro děti. Vhodné od 3 let. Vstup 
100Kč. 

  

 Letní tábory: 

17.-21.7. Příměstský tábor s AJ Helen Doron. Tábor je obsazený.  

24.7.-28.7.  Příměstské tábory na téma STARWARS z dílny Bricks4Kidz.  8.30-16.30. Zábavný 
program plný stavění a tvoření, sportovních aktivit a soutěží, pobyt venku.  Strava a 
pitný režim zajištěny. Cena tábora 2850 Kč 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 aktivit a soutěží, pobyt venku.  Strava a pitný režim zajištěny. Na 
 závěr představení pro rodiče v AJ. Cena 3600 Kč.  Sourozenecká sleva 500 Kč. Poslední místa. 

  

kamenice@helendoron.cz nebo https://kamenacek.webooker.eu 

www.kamenacek.cz      https://www.facebook.com/kamenacek.helendoronkamenice/ 
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MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA KAMENICE

zve seniory 10. května: 201710. května: 2017 

od 14.00 hodin 
do Knihovny na květnovou besedu při kávičce

Srdečně vás zveme na příjemné posezení, kde si budeme při kávičce společně povídat a vyprá-
vět o konci války a oslavách 1. májů v Kamenici. 

p j pj

Když vezmete s sebou něco dobrého ke kávě, to bude moc prima.    Není podmínkou.KK

Informace na tel. čísle 608 734 455.
Těšíme se na vás!        Jana Novodvorská

Místní veřejná knihovna připravila pro své čtenáře 

MÁJOVÉ RANDE NASLEPO S KNIHOU

na 1. máje od 10.00 do 12.00 hodin 
O co se jedná? Překvapením budou knihy, zabalené v neprůhledném ozdob-

ném balíčku. Do balíčků budou vloženy čtenářsky přitažlivé knihy různých 

žánrů. Každý ze čtenářů, který přijde si může vybrat balíček s knihou, jejíž 

název bude pro něj překvapením, vlastně půjde o takovou výpůjčku „naslepo“. 

Teprve po rozbalení doma čtenáři zjistí, co si vlastně vypůjčili.

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

DEN DĚTÍ V KNIHOVNĚ.
Zveme 1. června děti do knihovny!

Každé dítě které přijde v tento 

den s výpůjčkou do knihovny 

obdrží od nás omalovánku 

a drobnou sladkost.
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FINANČNÍ PORADNA V KNIHOVNĚ 

1. KAMENICKÁ NOC S ANDERSENEM

Dotaz z poslední poradny se týkal pojištění odpovědnosti z běž-
ného občanského života.
ČR je zemí, kde více pojišťujeme svůj majetek než své zdraví. 
Přesto, když dojde v rámci pojištění majetku na pojištění občan-
ské odpovědnosti, většina tápe, zda vůbec a proč je potřeba, jaká 
rizika nám ochrání. Dle zákona jsme odpovědni za sebe, svou 
rodinu, veškerý svůj majetek,   svá zvířata. Z pojištění se hradí 

škody spojené s provozem domácnosti a jejího zařízení, s drže-
ním domácích zvířat, ale i s provozováním rekreačních sportů. 
Hradí újmy druhé osobě na majetku, zdraví, duševní újmu i ná-
klady nutné k právní ochraně.
Pojištění odpovědnosti by mělo být základem Vašich majetko-
vých pojistek. Škody, které napravuje, vznikají snadno. Z chvilky 
nepozornosti, náhody, ve dni zvaném „blbec“.

KC KAMENICE, MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA . . 

JARNÍ DÍLNIČKA V KNIHOVNĚ

RANDE NASLEPO S KNIHOU

První pohádku nám přečetl pan starosta. Divadelním představením nás potěšil „Kamínek“. Soutěžili jsme, řešili kvízy...

Malovali jsme a tvořili ... Představil se nám ježek, který přežil zimu u Jany ... Tvořili jsme komiks...

Nakonec se knihovna proměnila v ložnici... Ráno přišla řada na dárky a upomínkové listy... Ještě chutná snídaně ...  Za rok na shledanou!
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KULTURNÍ CENTRUM HLEDÁ NOVÝ NÁZEV  
Vážení přátelé kultury,
v Kulturním centru cítíme, že nastal čas posunout se dál. Dát Kulturnímu centru a „kulturáku“ novou tvář, nový směr a také nové 
jméno. Na mnoha úpravách již pilně pracujeme a pevně věříme, že v nejbližší době je budeme schopni prezentovat veřejnosti.  
V rámci tohoto úsilí vyhlašujeme soutěž o návrh nového názvu pro Kulturní centrum a kulturní dům v Kamenici.  
Své návrhy prosím zasílejte do 31. května 2017 na email kckamenice@kamenice.cz. 
Autor vítězného návrhu od nás jako odměnu obdrží 2 volné vstupenky na libovolné představení. 
Podrobnější informace naleznete na stránkách Kulturního centra www.kckamenice.cz 
 Na vaše návrhy se velice těšíme                       Jan Růža, KC Kamenice 

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

MELOUCH. Dva dlouholetí kamarádi a někdejší 
kolegové-učitelé se už pár let živí poněkud lukra-
tivnějšími profesemi: jeden jako gigolo a druhý 
jako nájemný vrah. Aby si od svých náročných 
povolání na pár dní odpočali, vyrazí na řeku 
Sázavu. Jenomže muži jak známo nepřestávají 
pracovat ani na dovolené… Takový je náčrt fi l-
mového scénáře, pro nějž chce autor stůj co stůj 

získat otupělého producenta. Nabídne brutální scény? Nebo 
osudovou lásku? Lze snad s nadsázkou říct, že nová próza Mi-
chala Viewegha nabízí obojí: thriller i tragickou lovestory.

KAMILKA. Série poučných knih o malé roztomilé holčičce 
v  předškolním věku. Kamilka už je velká. Chodí do mateřské 
školy a umí spoustu věcí. Ale přece jen si občas neví rady. Někdy 
se stydí, jindy má strach. Je zapomnětlivá, nebo dokonce lakomá. 
A čas od času provede pořádnou hloupost. Kamilka je zkrátka 
stejná jako všechny děti. Řada barevných knížek o Kamilce po-
může dětem i jejich rodičům vypořádat se s drobnými starostmi 
a problémy, které na předškoláčky čekají.

PRVNÍ ČTENÍ S ANGLIČTINOU. Milí rodiče! Vaše dítě už zná ně-
která anglická slova a umí přečíst krátké věty. Teď potřebuje motivační 
příběhy, se kterými si rozšíří slovní zásobu a rychleji porozumí krát-
kému textu. Sešity na podporu čtení v angličtině mohou vašemu dítěti 
pomoci. Vzrušující příběh je vyprávěn po malých částech a pomocí 
jednoduchých slov a frází. Krátké řádky končí záměrně za každým lo-
gickým krokem, což usnadňuje dítěti čtení a porozumění textu. Různé 
hravé hádanky pomohou vašemu dítěti ověřit, jestli přečtenému textu 
rozumí. Sešity zábavným způsobem podporují rozvoj anglického jazyka 
a otevírají vašemu dítěti nové světy. Pomáhají při rozvoji představivosti 
a zdokonalují jazykové dovednosti.
•  záměrně krátké a jednoduché věty 
•  základní slovní zásoba pro začátečníky 
•  s podrobným rejstříkem a nápovědou slovíček a výslovnosti 
•  hádanky k procvičení porozumění textu

NEZLOMNÁ. Belle Reillyové je teprve dvacet 
let, přesto toho má už mnoho za sebou - únos, 
znásilnění, prodej do nevěstince. Ačkoli se muse-
la stát prostitutkou, nenechala se zlomit a nako-
nec se jí podařilo vrátit zpátky domů. Provdala se 
a uskutečnila svůj dávný sen - otevřela si dámské 
kloboučnictví. Jednoho dne však do obchodu 
vkročí Etienne, muž, který jí před lety zachránil 

život. Setkání v obou rozvíří city, jež měly zůstat zapomenuty. 
Belle však čekají další útrapy a zkoušky.

UNESENÁ. David Mitchell utrpí šok, když jde 
venčit sousedova psa a  ten z moře vytáhne po-
lomrtvou dívku v  bezvědomí. Nešťastnice má 
na  sobě zvláštně staromódní šaty, na  zápěstí 
a u kotníků pohmožděniny – nepochybně stopy 
po  poutech – a  bezcitně oškubané vlasy. Pro-
tože trpí ztrátou paměti a  nevzpomíná si, kdo 
je, otisknou její obrázek i  s  prosbou o  pomoc 

v novinách. Poznává ji přítelkyně, s níž pracovala na zaoceán-
ské lodi, a také bývalý spolubydlící, kadeřník Simone. Společně 
neznámou navštěvují v nemocnici a dívka se pomalu zotavuje. 
Po několika dnech ji však lékař šokuje konstatováním, že musela 
zhruba před třemi měsíci porodit. 

LEVANDULOVÝ POKOJ. Pařížský knihkupec 
Jean Perdu ví naprosto přesně, jaká kniha doká-
že zmírnit určitou bolest duše. Na své lodi plné 
knih, kterou nazval Literární lékárna, prodává 
romány jako medicínu pro život. Jen sám sebe 
nedokáže vyléčit. Už jednadvacet let se trápí od-
chodem krásné provensálské dívky Manon, která 
ho opustila, když v noci spal. Nezůstalo mu po ní 
nic, jen dopis, který se nikdy neodvážil otevřít 

a přečíst. Až do letošního léta…

DOBRODRUŽSTVÍ S MYŠKAMI. Hluboko 
v lese žije v dutině starého stromu myší rodinka 
Hryzálkových - tatínek Arnošt, maminka Josefí-
na a především jejich dvě neposedné děti Tomík 
a Lucinka. Každý jejich den je plný vzrušujících 
příběhů a vaše děti je nyní mohou díky této krás-
ně ilustrované knížce prožívat spolu s nimi.

KRTEK NA NÁVŠTĚVĚ. Milé děti, po čtyřech 
letech vychází nová knížka o Krtkovi a jeho ka-
marádech. Tentokrát se Krtek vypraví společně 
s ježkem, myškou, veverkou a sýkorkou na ná-
vštěvu a tam je překvapí nezvaný host. Chtěl 
jim sníst celý veliký dort! Hádejte, kdo to byl? 
A jak to všechno dopadne? To si přečtěte,
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Na žádost přispěvatelek je tato strana publikována bez grafi ckých i gramatických úprav ze strany redakce zpravodaje.

Klub seniorů při KC Kamenice 

Ohlédnutí za přednáškou dne 6. 4. 2017 - Nejen zdravá výživa. Během přednášky jsme 
měli možnost seznámit se s příběhem paní Evy, která díky změně stravy zachránila zdraví sobě 
a podpořila zdraví a imunitní systém svému synovi. Seznámila nás nejen se svým příběhem, ale 
možná mnohé z nás inspirovala k odvaze zaběhnuté stravovací návyky měnit, což není vůbec 
snadné. Vysvětlila nám pojmy jako potravinové alergie a jak je poznáme. Jaký je rozdíl mezi potravinovou alergií 
a intolerancí třeba na lepek nebo na mléčnou bílkovinu. Jak reaguje náš organismus při potravinových alergiích, 
při intoleranci nebo když už trpíme celiakií. A jaké máme možnosti pomoci našemu tělu stravou a úpravou 
jídelníčku. Vysvětlila nám, proč se tuk ukládá kolem pasu, které potraviny to způsobují a jak můžeme ukládání 
tukových vrstev předcházet a naopak jaké potíže toto ukládání v našem těle může podporovat. Asi jsme se všichni 
shodli na tom, že je vždy co zlepšovat a hlavně se zamyslet nad zvýšenou konzumací některých potravin u sebe, 
ale i u našich vnoučat, kterým rádi vaříme a připravujeme různé dobroty, když nás navštíví. Jelikož potravinových 
alergií přibývá, bylo to podnětné téma k zamyšlení i v tom kontextu, že pro osoby s těmito potížemi jsou základní 
potraviny u nás velmi drahé a mnohá stravovací zařízení a restaurace nenabízejí možnou alternativu. A tak těmto 
lidem nezbývá než každodenní vaření a příprava pokrmů doma. Během přednášky jsme ochutnali bezlepkový 
(lepek = gluten) domácí pohankový chléb, který byl moc dobrý. 

Ve druhé polovině mezi nás přišla paní Zuzana a potěšila nás tím, že se s námi podělila o zkušenosti prověřených 
lety praxe v přípravě a pečení domácího chleba. Vysvětlila nám rozdíly v druzích obilovin a rozdíly v mletí mouky. 
Prozradila nám tajemství založení kvásku, který pro nás měla připravený, takže jsme si jej mohli také odnést 
domů. A pak se všichni rozhovořili o tom, jak moc záleží na zpracování správných ingrediencí, aby chleba byl tak 
dobrý, jak jsme mohli přímo na místě ochutnat. Každý přidal svou trošku do mlýna, co do takového chleba dává a 
jak je to vlastně úžasná potravina v českých zemích, která jinde na světě nemá obdoby. Přišly zkušenosti našich 
babiček, jak nejlépe založit těsto, jak nejlépe kyne a kde a v čem chleba péct. Hotová věda, ale ta vůně a chuť 
domácího chleba stojí vždy za tu námahu. 

Oběma přednášejícím děkujeme za jejich čas a ochotu se s námi podělit o své zkušenosti, za tajemství, ale i za 
radost z dobrých výsledků své práce a pozitivní energii.   

 

 

A už nyní se těšíme na další setkání: 

Dne 4. 5. 2017 - Posezení nad fotografiemi z vašeho mládí. Přineste na setkání fotografie ze školy, z akcí ve 
vašem rodišti, apod. Beseda nad tím, jak se dříve žilo, co bylo moderní, co se nosilo a jak se doba našeho mládí 
měnila v čase. Besedu si můžeme zpříjemnit zpěvem při kytaře. Neváhejte a přijďte si zavzpomínat do salonku 
restaurace Na Rynku od 16:00 hod. 

Dne 18. 5. 2017 - Procházka kamenickou krajinou zakončená posezením u ohně, s kytarou a opékáním 
buřtů. Sraz KD Kamenice v 16.00 hod., oheň od 18.00 hod. za Dvorským rybníkem, ul. Hamerská směr Hůrka. 
Abychom zajistily dostatek občerstvení, přihlášky přijímáme do 16. 5. 2017. 

Dne 1. 6. 2017 - Přednáška O včelách a včelích produktech s překvapením. Přijďte se obohatit o znalosti 
zkušeného včelaře pana Kříže do salonku Na Rynku od 15:00 hod.             
Vstupné: senioři 65+/zdarma, ostatní/50,-Kč. 

Dne 16. 6. 2017 - Exkurze hvězdárna Ondřejov a putování Ladovým krajem (Hrusice - naučná stezka). 
Sraz v 8:30 hod. KD Kamenice, Astronomický ústav Ondřejov - exkurze s průvodcem, oběd, muzeum Hrusice, 
naučná stezka, návrat do Kamenice cca v 17:00 hod. Cena: senioři 65+/100,-Kč, ostatní/150,-Kč, platba na 
místě, oběd mimo cenu. Přihlášky do 14. 6. 2017. 

Dne 19. 6. 2017 - platba zálohy na Jižní Moravu. Záloha: 1.000,- Kč/os. od 16:00 - 19:00 hod. Na Rynku. 
Doplatek 25. 9. 2017 s informační schůzkou od 18:00 – 20:00 hod. Na Rynku. 
 
 
 
Na viděnou se těší Majka a Marie. 
 
 
Více informací a přihlášky na tel. číslech: 773 222 369 nebo 721 865 938  
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DOSTAVENÍČKO S PEDIGEM 

OSADY V KAMENICI . . .

Osadní výbor Ládví děkuje všem za účast a pomoc při jarní brigádě v rámci akce Čistý Ladův kraj. Na Ládví se nikdy nudíte, šikovní 
kluci našli v příkopu kovový 20l kanystr s naft ou, bohužel proříznutý, takže naft a vytékala. S úklidem škody tedy pomohli hasiči 
z Těptína, Jílového a Říčan. Velmi si jejich pomoci vážíme. Brigádu jsme tradičně zakončili pečením buřtů jak na hřišti "Na Skále", 
tak i u dětského hřiště na Valnovce.        Za OV Ládví, Michaela Slámová

Spolek Kamenicko v rámci své sekce Vzdělávání a kreativita zahájil letošní sérii tvořivých večerů ve všedobrovické 
hasičárně kurzem zaměřeným na výrobu košíčků z pedigu, poddajného a příjemného přírodního materiálu

Všechny „košíkářky“ ocenily zápal pro věc a pedagogické schop-
nosti paní Věry Kroupové z Ládví. Hasičárna se zaplnila tak, 
že kolem dlouhého stolu nezbylo místo pro ty, kteří přišli neplá-
novaně. Paní Věra laskavě, bravurně a trpělivě zvládla s malými 
i velkými účastníky kurzu jejich první krůčky, kterými pronikli 
do umění pletení ošatek (nejen velikonočních).
Pro úplnost uvádíme dojem z akce, o který se s námi podělila 
jedna z účastnic kurzu, paní Šárka Nováková: „V příjemném pro-
středí všedobrovické hasičárny se sešel dav šikovných mladých 
slečen, několik trpělivých maminek, sourozenci Jana a Honzík 
a další. Nejmladší účastnicí byla pětiletá Aninka a i jí šla, s po-
mocí babičky, práce velmi pěkně od ruky. Jsem moc ráda, že se 
takové akce v naší obci pořádají a že je o ně mezi lidmi zájem. 
Velký dík patří tentokrát hlavně Věrce, která nás všechno po-
třebné naučila a s úsměvem pomáhala řešit dílčí nezdary, i skvělé 
organizátorce Janě. Už teď se těšíme, co vymyslí příště!“
Jelikož nám spolu bylo hezky a pedig láká k dalšímu tvoření, 
slíbila paní lektorka, že se nevidíme naposled. 

Sledujte novinky na www.kamenicko.cz nebo na FB Spolek Ka-
menicko.

Text a foto: Michaela Valentová a Jana Kohlová

SPOLEK KAMENICKO. . .
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VLASTIVĚDNÁ VYCHÁZKA POTŘETÍ 

SPOLEK KAMENICKO. . .

Spolek Kamenicko se zapojil do oslav 200. výročí narození barona Františka Ringhoff era II. uspořádáním další 
z cyklu vycházek po Kamenici a okolí. Vzpomínky na zaniklou krajinu jsme letos zaměřili především na otisk akti-
vit rodiny Ringhoff erových do podoby Kamenice.

Vpředvečer akce jsme museli prosit všechny svaté, aby učinili 
přítrž vytrvalému dešti. Podařilo se. Sobotní ráno přivítalo více 
než třicítku zájemců o historii nesmělým sluníčkem. Náš prů-

vodce Honza Pišna se ve výkladu soustředil na kamenický zámek 
s kostelem sv. Františka z Assisi a na hrobku rodiny Ringhoff e-
rových. V plánu byl i hospodářský dvůr, kde jsme byli ohlášeni, 
ale množství zajímavých informací o zámku, hrobce a  kostele 
nám trochu narušilo harmonogram. Zato teď víme, že původní 
Kamenice se rozkládala v údolíčku pod zámkem, tedy tam, kde 
dnes vidíme haly Strojmetalu. Byla tam náves se školou a prádel-
nou, ale i dva hamry, vzniklé přestavbou původních mlýnů. Zá-
mek tehdy tvořil opravdovou dominantu, lidé k němu z původní 
Kamenice vzhlíželi. 
Už teď máme jasný plán na příští jaro. Opět navážeme tam, kde 
jsme letos skončili. Pokud se chcete o minulosti naší obce dozvě-
dět více, přijďte zase za rok.
Sledujte informace na našem webu www.kamenicko.cz, nebo 
na FB Spolek Kamenicko.

Text a foto: Michaela Valentová a Jana Kohlová

KONEC DALŠÍ ČERNÉ SKLÁDKY V ŠALVĚJOVÉ VE ŠTIŘÍNĚ
Březen volá nejen po očistě těla, ale i prostředí, které nás obklopuje. Právě proto se Spolek Kamenicko 
rozhodl navázat na práci lidí ze Štiřína i odjinud, vykonanou v uplynulých dvou letech, a pokračovat 
ve zvelebování okolí Štiřínského rybníka v Šalvějové ulici. 

V sobotu 18. března přišlo šestnáct statečných, které neodradil 
prudký ranní liják, a společně s panem Žilíkem a jeho dvěma 
zaměstnanci dokázali, že když je dobrá vůle a chuť do práce, vý-
sledek stojí za to. Zmizela další černá skládka a máme připravený 
terén pro podzimní výsadbu ovocných stromů, kterou bychom 
chtěli završit letošní kamenické oslavy 200. výročí narození 
Františka Ringhoff era II. Z fi nančních prostředků Spolku Ka-
menicko bylo pořízeno travní osivo a tři kultivary šeříků, které 
ozdobí vyčištěné prostranství.
Velký dík chceme tímto poslat také Obecnímu úřadu Kameni-
ce za fi nanční i morální podporu našeho úsilí. Domníváme se, 

že výročí narození Františka Ringhoff era II. by měly doprová-
zet nejen projevy a různé kulturní a sportovní akce, ale i snaha 
o obnovu místní krajiny a respekt k ní. Tím nejlépe navážeme 
na pozapomenutou ringhoff erovskou tradici.

Opět se však na konec textu vkrádá již tradiční zoufalá otázka: 
„Co s ním?“ Nevíte s čím? Přece s tím rezavým silem, které 
na  pozadí  upravené Šalvějové teď vypadá ještě ohyzdněji než 
dřív.

Text a foto: Michaela Valentová a Jana Kohlová
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NA KAMENICI NEMÁ ANI BRNO!NA KAMENICI NEMÁ ANI BRNO!

Taneční skupina roku tour 2017 kvalifi kační 
kolo Praha
BABY Hraběnky - 1. místo
Hraběnky - 1. místo
 
Y-cup Týnec nad Sázavou:
BABY Hraběnky 2. místo v kategorii 
a 1.místo za mažoretky
Hraběnky 1. místo a absolutní vítěz kategorie 
 
Czech Dance Tour  kvalifi kační kolo Praha 
Hraběnky 2. místo
 
Česká federace mažoretkového sportu 
(ČFMS) kvalifi kační kolo Zruč nad Sázavou
Trio dvě hůlky 2. místo - Adéla Červená, Mi-
chaela Polášková, Anna Novotná
 
Mix 3. místo - Johana Dvořáková, Adéla Čer-
vená, Michaela Polášková, Vendula Nováková, 
Tereza Žohová, Lucie Knihová, Tatiana Stej-
skalová
Karolína Tejnecká sólo kadet POM POM 
2.místo
Michaela Polášková sólo senior POM POM 
3.místo
Adéla Červená sólo hůlka senior 4.místo.

GRATULUJEME!
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 MINIHISTORIE FOTBALOVÝCH KLUBŮ V NAŠEM 
OKOLÍ A JEJICH ODZNAKY SK VELKÉ POPOVICE

Kamenické obecní hry
sobota 24. června 2017sobota 24. června 2017

4. ročník4. ročník

BĚHEM 10 HODIN PROBĚHNE:
10 kolektivních disciplín pro 10 soutěžních týmů

s maximálně 10 členy a minimálně 2 ženami
Přihlášky přijímáme do 31. 5. 2017 na Pavel.Zitko.Kam@gmail.com. Uveďte prosím název 
vašeho reprezentačního týmu a osady, jmenný seznam členů a kontakt na vedoucího týmu.

Těšíme se na účast soutěžících i diváků!
Za VV SK Kamenice Pavel Zítko, předseda SKK

  

Klub byl založen v roce 
1927, jako Sportovní klub 
Velké Popovice. 
Tento název mu ale ne-
zůstal. Nyní se nazývá 
„Slavoj Velké Popovice“. 
Měl černobíle pruhované 
drezy.  Později je změnil 
barvy na zelenožluté. 
Na jejich znaku se nachá-
zí popovický kozel. Pro-

tože klub je podporován 
velkopopovickým pivo-
varem.
V roce 2005 až 2007 hrál 
Slavoj B třídu. V  sou-
časnosti má A mužstvo, 
žáky a přípravku.  
Nynější předsedou je 
Miroslav Šťastný. Je to 
srdcař a o Slavoj se stará 
již 10 let.

Díky takovým lidem 
klub funguje. Jen škoda, 
že  takových lidí je dnes 
již opravdu málo. 

Na závěr zbývá již jen 
popřát klubu hodně 
úspěchů. 

Ladislav Jizba
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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   

 

KAPI KA

Hotel Valnovka: Benešovská 102, Kamenice-Ládví
603 512 710, info@klubkapicka.cz
www.klubkapicka.cz/primestsky-tabor/

RRRR
 B

Po

KOUPÍM POLE, LOUKY, ZAHRADY 
DO 50 Kč / m2

TELEFON:  603 442 474

Jednou měsíčně. Věk od 15 let. 
Přihlášky posílejte 

na e-mail:  redakce@kamenice.cz. 
Zde se také dozvíte více podrobnosti.

Koupím štěně dlouhosrstého jezevčíka, fenku. 
Kontakt: mouckova.hanka@centrum.cz, mob.: 606 428 685.

Prodám zapěstovanou zahradu se zázemím 583m² – Ka-
menice – Těptín. Mobil 732 885 279

ŘÁDKOVÁ INZERCE



Představte si, že vejdete do příjemné, čisté cukrárny s kavárnou, kde se na Vás usmívá příjemná obsluha a můžete si 
vybrat si z několik desítek ručně vyráběných výborných dortů, zákusků, sladkého pečiva a k tomu si dát svůj oblíbený 
šálek kávy, čaje nebo domácí limonádu.

Do rodinné cukrárny PanCake Factory v Kamenici hledáme lidi, 
kteří nám tuto představu pomohou naplnit.

Volné pozice:
Příjemná a usměvavá obsluha kavárny a cukrárny 
• HPP, krátký dlouhý týden, pracovní doba od 8.00 do 19.00 hodin

• Základní hrubá mzda 20 000 Kč hrubého + motivační ohodnocení, benefi ty 

Soběstačná a šikovná PANÍ Cukrářka
• HPP, pracovní doba dle dohody (možnost protisměny s druhou cukrářkou krátký/dlouhý týden)

• Mzda 25 000Kč (základní mzda + motivační ohodnocení, bonusy z prodeje), benefi ty

Obsluha by měla být milá a mít pozitivní přístup k práci. Cukrářka dělá svoji práci s láskou a pečení a vymýšlení nových 
dortů je pro ní radost. Pro obě pozice požadujeme ochotu učit se novým věcem, pozitivní přístup k práci. Zkušenosti jsou 
velkou výhodou. Součástí pracovní poměru jsou i školení v průběhu roku, které zaměstnanci absolvují, aby se na svých 
pozicích dále vzdělávali a byli si jistí v „kramfl ecích“.

Pro více informací prosím kontaktujte provozní cukrárny na telefonním čísle 607 157 520.

Těšíme se.              Cukrárna Pan Cake Factory 
 Jednosměrná 315, Kamenice, 251 68

I KA

ví

boutiqueboutique
modrá hvezdaaddevevevvhh rárododoommmm zzhhrr hvod á h e dahvezdamodrá hvezdamodrá hvezda

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

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

 Po - Pá 1400 - 1700 hod.
 So 900 - 1200 hod.

www.boutiquemodrahvezda.cz

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

a.cz



Více informací o nabízených pracovních pozicích naleznete na www.bonavita.cz
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VÁS RÁDI UVIDÍME NA NEZÁVAZNÉ NÁVŠTĚVĚ 

V NAŠEM AREÁLU V KUNICÍCH-VIDOVICÍCH.

NOVÁ VÝROBNÍ HALA

ROSTEME!
PŘEDNÍ ČESKÝ VÝROBCE SNÍDAŇOVÝCH CEREÁLIÍ 

HLEDÁ NOVÉ KOLEGY DO TÝMU

AKTUÁLNĚ NABÍZENÉ POZICE:
Technik balicích strojů (seřizovač)

Pracovník balírny

Zásobovač balírny

Pracovník výroby

Pracovník úklidu

Administrativní pracovník výroby

pracovník úpravny cereálií

Skladník surovin a hotových výrobků

Manipulační pracovník

Grafik / DTP operátor

Marketing manager / specialista

Volejte na: 323 665 430
Pište na: dobraprace@bonavita.cz

CO U NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT:
     přátelský kolektiv
     práce v novém moderním provoze
     dotované stravování
     pravidelné wellness pobyty v lázních
     zajímavé mzdové ohodnocení



 

 

DOVOZ ZDARMA  

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

 
(psy doslova milujeme)

  Garantovaná spokojenost

 



DEN RODIN
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 
15:00 hod - 17:00 hod 
 
Programem vás 
provedou oblíbené  
pohádkové bytosti. 
 
Můžete se těšit, že si zahrajete s 
Dlouhým, Širokým a  Bystrozrakým,  
Svoji šikovnost ověříte s Ferdou 
mravenecem a jarní louku 
navštívíte s vílou Amálkou 

14:00 hod - Divadlo Navětvi  
pohádka Kouzla skřítků 

13. květn
a 2017 

Pře
d KD Kamenice
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