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ODPADY  P

Hledáme nejlepší svozovou fi rmu. Proto 
jsme se spojili s řádově deseti obcemi 
z blízkého i vzdálenějšího okolí a postu-
pujeme společně. 
Že to nebude jednoduché, bylo jasné 
od začátku, ale že to bude tak kompliko-
vané jsme si nedokázali představit. 
Hlavním kritériem pro výběr je zlepšení 
stávající služby v každé ze soutěžících 
obcí a zároveň zachování nebo snížení 
ceny. 

První kolo soutěže nedopadlo dobře. 
Do soutěže se přihlásila jen jedna fi rma 
(ta stávající) a to ještě s nabídkou, která 
neodpovídala zadání. Předem věděla, 
že bude vyřazena a na stávajícím stavu se 
nic nezmění. 
Nyní připravujeme druhé kolo a věnu-
jeme se každé podrobnosti. Zároveň se 
snažíme zjistit, proč o zakázku za více než 
čtyřicet milionů korun není velký zájem. 
Jedním z důvodů, jak jsme zjistili, je ne-
důvěra soutěžících ve statistické údaje 
o množství odpadu, které máme k dispo-
zici. Pak tedy při přípravě zakázky všichni 
počítají s nepřesnými čísly. Svozové auto 
nyní projíždí mezi obcemi, nakládá od-
pad a je zváženo až na konci při vykládce. 
Naměřené hodnoty se pak zpětně, podle 
počtu svážených nádob, rozpočítají mezi 
obce a podnikatele na trase svozu. 

Tato používaná metoda rozpočítávání 
množství odpadu mezi jednotlivé obce 
se ukazuje jako málo přesná. To je nejspíš 
jedním z důvodů, proč se cizí svozové 
fi rmy do neprobádaného terénu příliš 
nehrnou. Těžko odhadují možná rizika 
velké zakázky.  
Jak by se měla zachovat Kamenice a dal-
ší obce? 
Je jen jediné řešení - získat přesnější data 
o našich odpadech. Do budoucna tedy 
předpokládáme vážení odpadu přímo 
v  obci, nikoliv na skládce. Technologie 
takového vážení již existují a zkušenosti 
ukazují, že jsou velmi přesné a spolehli-
vé. Pro novou svozovou fi rmu to bude 
povinnost. 
Lepší přehled o odpadech se nám bude 
každopádně v budoucnu hodit. Připravu-
je se nový zákon o odpadech. Za pár let 

Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí Uveřejněné 
příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele • Redakce si 
vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku •
Za obsah, stylizaci i gramatiku článků odpovídá autor  příspěvku • 
Kvalita tištěných fotografi í je adekvátní dodaným materiálům 
• Na příspěvky dodané po uzávěrce nebude brán zřetel • 

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA BUDE 15. ČERVNA

Fotografi e na titulní straně: MŠ Kamenice - Z výletu na zámek Nelahozeves

Máme na zřeteli, že lidské odpady se stávají celosvětovým problé
Již delší dobu se snažíme veřejnou soutěží ověřit, zda systé

Nyní vám přinášíme n
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v Evropě končí možnost ukládání komu-
nálního odpadu na skládkách. 
Očekáváme, že v Mělníku vznikne nové 
centrální zařízení na spalování a energe-
tické využití odpadu pro všechny obce 
Středočeského kraje. Do Mělníka je to pro 
svozové vozy daleko, proto musí vznik-
nout i překladiště odpadu do speciálních 
vzduchotěsných železničních kontejnerů. 
Odpady budou dopravovány po dráze. 
Takto navržený systém nemá lepší alter-
nativu. Nicméně cesta k jeho naplnění má 
mnoho neznámých a mnoho úskalí, které 
bude nutné překonat. Jak takový systém 
pohne s cenami za likvidaci odpadu, ni-
kdo nemůže hodnověrně dopočítat. 
Z toho vyplývá, že je nejvyšší čas začít 
uvažovat jak minimalizovat své domácí 
odpady. Všimněte si, kolik zboží je zby-
tečně zabaleno do více obalů, které pak 

musíme draze likvidovat. Třídění a kom-
postování má čím dál tím větší hodnotu.
(Informace jak na to, naleznete na inter-
netu pod heslem: ZERO WASTE.)
Kamenice se může dlouhodobě chlubit 
tím, že její obyvatele třídí velmi dobře. 
Děkuji všem, kteří se o to zasloužili. 
V zájmu obce je systém sběru separova-
ného odpadu dále podporovat a obyvate-
lům nastavit nejlepší podmínky.  
Stále přemýšlíme nad tím, jak podpořit 
sběr rostlinného bio odpadu, kterého 
je hodně a často končí mimo komposty 
a kompostárnu.
Bio odpad nepatří do směsného odpadu. 
Nepatří ani do lesa nebo do příkopu vedle 
zahrádky, kde ho stále někde nacházíme. 
Rovněž prověřujeme zkušenosti obcí, kte-
ré zavedly modré a žluté nádoby na papír 
a plast do každého domu. 

Kalendář akcí . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Klub seniorů . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Osady v Kamenici  . . . . . . . . . . .  16
Kameničtí skauti  . . . . . . . . . . . .  17
Došlo do redakce . . . . . . . . . . . .  17
Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19

Inzerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22

Akce v Kamenici . . . . . . . . . . 23-24

Nápadů a názorů je mnoho, ale dobře si 
uvědomujeme, že mnohé z nabízených 
cest, jsou slepými uličkami. Velká obe-
zřetnost je proto zcela na místě.

Letní sezona pomalu přichází a s ní přiví-
táme návštěvníky a chataře. Pokusme se 
společně vysvětlit také jim, že je důležité 
se na odpady zaměřit, aby kamenicko zů-
stalo pořád krásné.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

vým problémem. Také v naší obci aktivně řešíme situaci spojenou s odpadovým hospodářstvím. 
t, zda systém odpadového hospodářství obce je provozován optimálně a za dobrou cenu. 

řinášíme naše zjištění, poznatky i plány do budoucna. 
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Zkrácené zápisy byly pořízeny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Z RADY OBCE KAMENICE DNE 20. 4. 2017

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 25. 4. 2017 

Rada obce Kamenice schválila:
• uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené s Ing. Milanem Pa-

nochem, IČ 11244640 dne 15. 2. 2017, kterým se zvyšuje cena díla 
z důvodu dodatečných stavebních prací.

• podání žádosti o dotaci z Programu 2017 pro poskytování dotací 
z  rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury 
a obnovy památek na zajištění opravy kapličky v Těptíně.

• vítěznou nabídku na realizaci chodníku u ZŠ v Těptíně podanou spo-
lečností Stavby Jech & Hoff mann s.r.o., IČO 05676924 za celkovou 
cenu 1 619 724, Kč včetně DPH.

• uzavření Nájemní smlouvy na stanoviště č. 3 prodejní plochy (tržiště) 
se zájemcem, fi rma iQuod s.r.o., IČ: 25678426, za účelem stánkového 
prodeje kvalitní točené zmrzliny.    

• uzavření Nájemní smlouvy na stanoviště č. 4 prodejní plochy (tržiště) 
se zájemcem, fi rma Fresh catering s.r.o., za účelem stánkového prode-
je lahůdek, chlebíčků a nealkoholických nápojů.    

• uzavření Nájemní smlouvy na stanoviště č. 1 prodejní plochy (tržiště) 
se zájemcem, paní Z. J., za účelem stánkového prodeje vlastních za-
hradnických výrobků, výpěstků a prezentace svých podnikatelských 
služeb. 

Z RADY OBCE KAMENICE DNE 2. 5. 2017
Rada obce Kamenice schválila:
• předložený Investiční záměr na akce CHODNÍK Pražská I /Na Květ-

nici - Jednosměrná/, CHODNÍK Pražská II /Jednosměrná - MŠ/, 
CHODNÍK Olešovice /parčík - bus Praha/

• předložený Investiční záměr na akci KOMUNIKACE Návršní.
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi obcí 

Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s., stavba „Kamenice, k.ú. Ládví – TS 
PY_5665“ pro pozemek parc. č. 606/13, k.ú. Ládví - vklad do katastru 
nemovitostí. 

• dokument standardy veřejného osvětlení obce Kamenice, který 
stanovuje podmínky pro návrh, realizaci a provoz veřejného a slav-
nostního osvětlení na území obce s cílem zajistit kvalitní osvětlení 
v souladu s legislativními požadavky. 

• podání karty potřebnosti na Krajský úřad Středočeského kraje pro-
střednictvím ORP Říčany. 

Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3 
• navýšení závazného ukazatele pro KC Kamenice na 1 750 000Kč
• střednědobý výhled rozpočtu obce Kamenice na rok 2017 – 2020
• v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním řádu, v platném znění, pana Ing. Pavla Čermáka, starostu obce, 
jako určeného zastupitele

• přípravu pořízení změny územního plánu obce Kamenice a tzv. „pře-
klopení“ územního plánu Kamenice dle ust. § 188 odst. 1 stavebního 
zákona

• že pořizovatelem územního plánu, jeho změn, regulačních plánů 
a územních studií ve správním území obce Kamenice bude Obecní 
úřad Kamenice, který si zajistí splnění kvalifi kačních požadavků dle 
ust. § 24 stavebního zákona uzavřením příkazní smlouvy s osobou, 
která má příslušná osvědčení

• 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 Šti-
řín, obci Kamenice.

• uzavření Darovací smlouvy na pozemek parc.č. 650/2 – ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 90 m², zapsáno na LV č.  1952, 
v kat. území Štiřín, obci Kamenice

• zařazení přípravy projektové dokumentace a realizaci veřejného 
osvětlení v části ul. Na Palouku do rozpočtu obce na rok 2018

• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi investorem 
a  obcí Kamenice na darování prodlouženého vodovodního řadu, 
který bude uložen v pozemku parc. č. 116/6 v katastrálním území 
Ládví, obec Kamenice

• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi investory a obcí 
Kamenice na darování prodlouženého vodovodního řadu do vlast-
nictví obce Kamenice, který bude uložen v pozemku parc.č. 328/74 
v katastrálním území Ládví, obec Kamenice

• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi investory a obcí 
Kamenice na darování řadu tlakové kanalizace do vlastnictví obce 
Kamenice, který bude uložen v pozemcích parc.č. 432/16, 432/17 
a 432/3 v katastrálním území Ládví, obec Kamenice

• jednací řád zastupitelstva obce Kamenice

INFORMACE  Z RADY OBCE KAMENICE A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Naleznete také na:  http://www.obeckamenice.cz/urad/rada-obce/usneseni/; 
http://www.obeckamenice.cz/urad/zastupitelstvo/usneseni-a-zapisy/, nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice.
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INFORMACE O PASPORTU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Obec Kamenice nechala zpracovat pasport a projekt dopravního znače-
ní na celém území obce Kamenice.
Pasportem dopravního značení se rozumí zmapování stávajícího stavu 
dopravního značení.
Projektem dopravního značení se rozumí zhodnocení stávající doprav-
ní situace a navržení vhodných opatření pro zajištění větší bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu a dále zahrnutí požadavků obce. 
Prvním krokem je provedení kompletní pasportizace dopravního 
značení tzn. zhodnocení a evidence stávajícího stavu. Druhým velmi 
důležitým krokem je vlastní zpracování projektu dopravního značení 
tak, aby bylo značení v obci uvedeno do souladu s platnými předpisy. 
Tento druhý krok řeší, zda jsou konkrétní značky v pořádku, zda jsou 
v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích, zda splňují náležitosti vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a TP 65 „Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP100 „Zásady 
pro orientační značení na pozemních komunikacích“. Pokud tomu tak 
není, je navrženo řešení, které zjedná nápravu. 

Dokončený pasport a projekt dopravního značení se po schválení do-
tčenými orgány stává závazným a platným dokumentem, který může 
sloužit jako základ pro následnou výměnu či realizaci dopravního zna-
čení. 
Práce na pasportu a projektu dopravního značení byly ukončeny, 
projednány s dotčenými orgány a postupně budeme provádět úpravu 
dopravního značení v obci v souladu právě s těmito schválenými doku-
menty. Postupné práce budou zahrnovat odstranění značení, které není 
v souladu s platnou legislativou – tady se jedná konkrétně o odstranění 
DZ „obytná zóna“. Obytné zóny vznikaly na území obce bez řádného 
projednání a převážně bez zajištění stavebních úprav a požadavků plat-
né legislativy. Z těchto důvodů budou „obytné zóny“ nahrazeny jiným 
dopravním značením. Na mnoha místech dopravní značení chybí nebo 
je ve špatném technickém stavu. Kromě místních komunikací bylo 
posouzeno také dopravní značení na silnicích ve správě Krajské správy 
a údržby silnic, která bude vyzvána MěÚ Říčany k nápravě stavu.

Petra Novotná, silniční správní úřad
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OZNÁMENÍOZNÁMENÍ
Dne 20. 6. 2017 se uskuteční očkování psů

Očkovat bude MVDr. Kohout a panVojáček se kterým je možné domluvit si očkování králíků 

proti myxomatoze  na telefonu  607 989 071

Každý chovatel je povinen, podle § 4 odst. 1 písm.f) zákona 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů za-
jistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině . V současné době je interval mezi 
očkováním stanoven dobou účinnosti předchozí vakcíny. Chovatel je povinen uchovávat doklad o očkování 
po dobu platnosti použité očkovací látky.
K hromadnému očkování je nutno psa předvést osobou, která je schopna zvíře zvládnout.
Pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem. Poplatek za očkování za jednoho psa je  110 Kč. 

OČKOVACÍ PRŮKAZ S SEBOU.          

ZPRAVODAJ DO KAŽDÉ SCHRÁNKY U VCHODU !ZPRAVODAJ DO KAŽDÉ SCHRÁNKY U VCHODU !
Kamenický zpravodaj budou roznášet noví kameloti, kteří 

zaručí včasný roznos do každé rodiny, která bude mít viditelně 
umístěnou schránku na časopisy. 

JE PROTO DŮLEŽITÉ, ABY MĚL KAŽDÝ ZŘÍZENU 
SCHRÁNKU ČI TUBUS U SVÉHO VCHODU!

Do modrých schránek není možné zpravodaj vkládat.
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OSM INFORMUJE - INVESTIČNÍ ČINNOST
Odbor správy majetku má letošní rok opravdu naplněný mnoha 
investičními akcemi.  Jedná se o projektové přípravy, které veřej-
nost úplně vnímat nemůže, ale mnoho akcí je již těsně před re-
alizací nebo již byly zahájeny. Přinášíme malý přehled o části 
náplně naší práce.

AKCE UKONČENÉ
1. Propustek Karmínovský – realizace proběhla během dubna. 
Nový můstek, který obec dokončila na cestě z Kamenice do Kos-
telce u Křížku by měl také pomoci naplnit plán, vybudovat v této 
oblasti souběžně cesty pro obyvatele a stezky pro koně.

Obr č. 1 – Dokončená realizace propustku (chybí pouze zábradlí)

1. Chodník Těptín u ZŠ – stavba je situována v prostoru stávající 
ulice Jílovská v návaznosti na stávající zastávku BUS Kamenice-
-Těptín. Záměrem je řešení chodníkových ploch, autobusových 
zastávek a krátkodobých parkovacích míst. Staveniště již bylo 
předáno zhotoviteli, probíhají přípravné činnosti.

2. Oprava komunikace Ládeveská a Lesní – oprava stáva-
jící komunikace ulice Lesní v rozsahu od ulice Benešovské 
po místní část Ládeves. Stávající komunikace byla v havarijním 
technickém stavu, kdy konstrukční vrstvy vozovky byly daleko 
za hranicí životnosti. Technologie opravy je navržena s ohledem 
na minimalizaci stavebních nákladů technologií ROADCEM.

2. Stavební připravenost recepce OÚ

REALIZACE PROBÍHAJÍCÍ

Obr č. 2 - Frézování asfaltových vrstev stávající vozovky

Obr č. 3 – Nová tělocvična

4. Přípojky Junák – obec připravuje realizaci kanalizační a vo-
dovodní přípojky pro skautskou klubovnu, již byl vybrán zhoto-
vitel a podepsána smlouva o dílo. 

5. Úprava podatelny OÚ – vybudování podatelny a úprava pří-
stupové chodby do OÚ a k lékařům.

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ PROBÍHAJÍCÍ
1. Parter před OÚ – výběr zhotovitele, vyhodnocení 19. 5. 2017

PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRING PROBÍHAJÍCÍ
1. Zázemí dětského hřiště Struhařov (klubovna) – probíhá stavební 
řízení
2. Chodník Ládví Valnovka – je připravena projektová dokumentace, 
probíhá zajištění vyjadřování dotčených orgánů, majetkoprávní řízení 
u dotčených pozemků
3. Chodník Struhařov – byl dokončen projekt pro územní řízení, 
probíhá zajištění vyjadřování dotčených orgánů, majetkoprávní řízení 
u dotčených pozemků 
4. Chodník ZŠ Kamenice – okružní křižovatka Těptín – probíhá pro-
jektování
5. Komunikace Na Květnici – fi nalizace projektu, hledání možností 
fi nančního zajištění
6. Komunikace úprava plochy za OÚ – fi nalizace projektu, probíhá 
inženýring 
7. Parkoviště podél OÚ – fi nalizace projektu, probíhá inženýring
8. Skatepark – probíhá zpracování projektové dokumentace
9. Dřevěná věž Všedobrovice – je připravena projektová dokumentace 
pro povolení stavby

Nejsou to zdaleka všechny činnosti, kterými se odbor správy majetku 
zabývá. Kromě dalších plánovaných investičních akcí, které dle mož-
ností budou zahajovány v průběhu roku, provádíme běžnou údržbu 
místních komunikací, veřejné zeleně, úklid veřejného prostranství, ře-
šíme majetkové záležitosti, údržbu nemovitého majetku, údržbu obec-
ního mobiliáře,  správu dětských hřišť, dopravního značení či veřejného 
osvětlení. 
Děkujeme všem, kteří naši snahu obec modernizovat a upravovat ocení 
a nejsou lhostejní k případným projevům vandalismu. 

Šárka Medřická a Dana Boxanová

3. Nástavba ZŠ Kamenice – pokračuje realizace 1. etapy 



Popis odznaku

Odznak řádu sestával z vyobrazení lombardské železné koruny, z níž vyrůstal dvouhla-
vý císařský orel, držící v drápech žezlo, meč a říšské jablko. 
Císařský orel měl na prsou modrý emailový štítek s iniciálou „F“ (jako František I.). 
Na rubu bylo datum „1815“. Odznak byl vyveden ve zlatě.

Zdroje: Genealogické a heraldické listy, Kamenice v proměnách věků. Upravila Jana Novodvorská

200. VÝROČÍ NAROZENÍ FRANTIŠKA RINGHOFFERA

Jak jsme se již v předchozích číslech Zpravodaje z Kamenice dozvěděli, s rostoucí-
mi zisky a podnikatelskými úspěchy souvisel i růst postavení Františka Ringhoff era. 

Dočkal se ocenění od císaře Františka Josefa I. rytířským řádem Železné koruny 
II. třídy a také titulu barona a s tím spojené získání svého erbu. Dnes si řád i erb 

trochu přiblížíme. 

ERB RINGHOFFERŮ 

OCENĚNÍ A VÝSADA RODINY RINGHOFFERŮ

ŘÁD ŽELEZNÉ KORUNY II. TŘÍDY

SLEDUJTE WEB: 

www.200let.cz

Začátkem roku 1873 získal František Ringhoff er rytířský řád „Františ-
ka Josefa“, spojený se ziskem titulu svobodných pánů. Následně se stal 
těsně před svou smrtí 3. ledna 1873 baronem. V souvislosti s tím získali 
Ringhoff erové erb. 

Popis erbu:
„Ve zlatém štítě zelené kosmé břevno s třemi 
zlatými kruhy za sebou, provázené nahoře čer-
ným kladivem, dole černou poštovní trubkou 
se zlatou šňůrou. Na štítě korunovaná přílba 
s  přikryvadly vpravo zeleno-zlatými, vlevo 
černozlatými. Klenotem rozložená zlatá křídla, 
na pravém kosmé, na levém šikmé zelené břev-
no s třemi zlatými kruhy za sebou“

Význam erbu:
Erb Ringhoff erů kotlářským kladívkem připomíná rodinnou řemeslnou tradici. Poš-
tovská trubka symbolicky ztvárňuje udělení privilegia z roku 1868, kterým bylo Františ-
ku Ringhoff erovi povoleno vykonávat funkci poštmistra pro obvod Kamenice.

Františk Ringhoff er v roce 1848 velel kompanii revoluční národní gardy, v 1861 
- 1865 se stal starostou Smíchova, 1864 byl zvolen poslancem českého zem-
ského sněmu. 14. července 1872 mu udělil císař František Josef I. rytířský řád 
Železné koruny II. třídy (odznak na krční stuze) za zásluhy v oblasti průmyslu 
a na poli humanity 
Řád železné koruny byl rakouský řád, založený roku 1816 císařem Františkem I. a udě-
lovaný až do pádu monarchie roku 1918.

Historie
Habsburský řád byl přímým nástupcem napoleonského Řádu železné koruny, který za-
ložil Napoleon I. jakožto král italský dne 15. června 1805 po vzoru Čestné legie. Řád byl 
pojmenován po starodávné železné koruně Lombardie, kterou byli korunováni císaři 
Svaté říše římské, Karel Veliký a po jeho vzoru i Napoleon.
Po bitvě u Waterloo v roce 1815 se vlády nad Lombardsko-Benátskem v severní Itálii 
ujalo Rakousko, jehož císař František I. obnovil dne 1. ledna 1816 Řád železné koruny. 
Do roku 1884 bylo s udělením řádu spojeno udělení šlechtictví, respektive s první tří-
dou se pojil titul tajného rady a Excelence, druhá třída zakládala právo na udělení titulu 
svobodného pána a třetí třída umožňovala povýšení do rytířského šlechtického stavu. 
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Letošní dvousté výročí od narození významného průmyslníka Františka Ringhoff era připomene celá 
řada akcí. Mezi nimi také nová geolokační hra GEOFUN pro chytré telefony, jež netradičním způsobem 

seznamuje s působením barona Ringhoff era a jeho rodiny v našem kraji. Hra nesoucí název Krajinou baro-
na Ringhoff era nás zavede do tzv. Spojeného dominia Ringhoff erů na Velkopopovicku a Kamenicku. Absolvo-

vat ji můžete pěšky ve zkrácené variantě (14 km), nebo na kole (33 km).  

KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA S GEOFUNEM 

CO JE TO GEOFUN?
Geofun je bezplatná výletní geolokační 
aplikace pro telefony a tablety, která Vás 
zábavnou a soutěžní formou provede 
zajímavými místy. 
Hra vychází z populárního geoca-
chingu, obohaceného o zábavnou 
a poznávací nadstavbu. Je dostupná 
zdarma v mobilní aplikaci GEOFUN pro 
chytré telefony se systémy Android a iOS. 
Po  stažení aplikace a hry již není třeba 
internetové připojení. Hra běží v terénu 
offl  ine a turistovu polohu vyhodnocuje 
zabudovaný GPS modul v chytrém tele-
fonu.
Průvodcem je vždy někdo, kdo dané 
místo výborně zná! Trasu i úkoly, které 
se cestou plní, nebudete dopředu znát. 
Samotné sdělení obsahu hry se aktivuje 
na určeném místě, na které ho aplikace 
navede. „Geosrandy“ mohou být různé-
ho druhu, vždy ale mají unikátní příběh 
související s daným místem. Předem 
zjistíte pouze stručný popis, start a cíl 

hry, a faktory náročnosti, které jsou 
čtyři – fyzický, mentální, trapnosti a zá-
bavy. Průvodce předem ještě prozradí, 
jaké pomůcky pro úkol bude hráč po-
třebovat a informace o tom, zda je mož-
né hru zdolat i na vozíčku, s kočárkem, 
na kole apod. Jelikož hráči často v rámci 
plnění hry musí navštívit zámek, hrad 
či muzeum, nechybí informace o oteví-
rací době.  
Návštěvou a úspěšným absolvováním 
hry můžete postupovat v žebříčku hrá-
čů Geofunu. Jednotlivé hry ale můžete 
využít také jen jako netradiční formu 
průvodcování a poznávání navštíve-
ných míst.
Po celé České republice již existuje více 
jak 150 míst s tzv. Geosrandami 
Mobilní aplikace Geofun získala řadu 
prestižních ocenění. 
Je určena pro všechny věkové kategorie, 
pro rodiny i pro školní výlety. 

Ladův kraj

Mikroregion Ladův kraj zrealizoval k vý-
ročí uplynulých dvě stě let od narození 
Františka Ringhoff era novou mobilní hru 
s názvem Krajinou barona Ringhoff era. 
Ta je určená pro cyklisty, pěší turisty 
i místní obyvatele, kteří chtějí poznat ži-
vot tohoto úspěšného podnikatele, jeho 
rodu a místa Velkopopovicka a Kamenic-
ka s nimi spojená. Hra má pro pěší hráče 
i cyklisty společný start u pivovaru ve Vel-
kých Popovicích, který vznikl z podnětu 
barona na nedostačující kapacity pivova-
rů na  ringhoff erovském panství. Turisté 
se zde mimo jiné „perličky“ dozví, že prv-
ní várky tohoto „kozlího“ piva se baron 
nedočkal, protože skonal více než rok 
před jejím uvařením.
Hra od pivovaru pokračuje ve směru ke 
štiřínskému zámku. Kromě zámeckých 
sídel, která rodina ve zdejším kraji vlast-
nila, seznamuje baron turisty s širokými 
podnikatelskými aktivitami v tomto 
kraji. Nezapomene zmínit ani pražskou 
výrobu železničních vagónů, které rodi-
ně přinesly světový věhlas. V salonních 
vozech z ringhoff erovského závodu se vo-

zila např. rodina rakouského císaře nebo 
uherského krále. Turisté si také prohléd-
nou rodinnou hrobku a posléze celý kraj 
pěkně z výšky z rozhledny Ládví, která 
stojí nedaleko ringhoff erovské rozhledny 
Vlková. Ta se nachází v původním areálu 
jedné z mnoha ringhoff erovských obor. 
Doba, kdy si turisté mohli vypůjčit klíče 
a na rozhlednu vystoupat, je dávno pryč. 
Rozhledna je dnes turistům nepřístupná.
Baron během putování předává turistům 
svá životní moudra, „neusiluj o čestné 
veřejné posty, napři své úsilí v životě ve 
prospěch svůj a své rodiny a měj pocho-
pení pro lidské slabosti, jež mají všichni“, 
která mají i po dvě stě letech stále svou 
platnost. Během hry však turisté kromě 
informací také plní zajímavé úkoly a od-
povídají na baronovy záludné otázky. Hra 
je v plné délce 33 kilometrů vhodná pro 
cyklisty. Pěší turisté mohou hru zakončit 
na 12. kilometru v Kamenici, a odtud se 
pohodlně svézt autobusovou dopravou. 

Zdroj: https://www.geofun.cz/vydejte-se-krajinou-

-barona-ringhoff era-v-nove-mobilni-hre/

GEOFUN NA KAMENICKU A VELKOPOPOVICKU
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PŘEBOR ŠKOL 
V ORIENTAČNÍM BĚHU

PROJEKT ETWINNING: FOOD AND CULTURE

Díky prosperujícímu oddílu OK Kamenice se nám zase po čase podařilo 
postavit školní tým orientačních běžců. Školy měly svůj oblastní přebor 
(Praha a Střední Čechy) v úterý 9. května v Praze na Bílé Hoře. Závody, 
byť ve velmi chladném počasí, byly zdařilé. V záplavě běžců se to hem-
žilo kamenickými tričky a čepičkami, a to nejen z naší školy. Všichni se 
opravdu snažili a odměnou nám byl pohár a diplom pro tým I. stupně 
za 3. místo mezi školami Středočeského kraje. Mimo to Julie Balejová 
a Marta Kudrnáčová obsadily mezi jednotlivci druhá místa. Nicméně 
všichni zúčastnění zaslouží velkou pochvalu!

ZŠ Kamenice

ZŠ Kamenice hledá od září 2017 učitele pro 1. i 2. stupeň, 
vychovatelku do školní družiny a asistenta pedagoga. 

Dále hledáme uklízečky na trvalý pracovní poměr i příležitostný zástup. 
Bližší informace na tel: 731 449 238, životopisy můžete zasílat na reditelka@kameniceskola.cz

Na kontaktním semináři etwinning 
ve  Varšavě jsem se seznámila s mnoha 
učiteli z celé Evropy. eTwinning podporu-
je spolupráci evropských škol postavenou 
na používání informačních a komunikač-
ních technologií. Společně s učiteli z Ma-
ďarska, Moldávie a Kypru jsem založila 
etwinningový projekt Food and culture. 
https://twinspace.etwinning.net/22460/
home
Žáci 6.C pracují na tomto projektu od za-
čátku školního roku. Na začátku natočili 
video, ve kterém se představili, a vytvořili 
s pomocí webové aplikace Wordle slovní 
mapu z jídel, které mají nejraději. Společ-
ným prvkem je Fast food, který se v této 
mapě objevil napříč zeměmi vedle národ-
ních jídel. 

Následovaly prezentace národních ku-
chyní. Žáci pracovali ve skupinách, hle-
dali typické české pokrmy a recepty, které 
po zjednodušení překládali do angličtiny. 
Jedna skupina vytvořila videonávod jak 
upéct perník a studenti z Moldávie na-
točili video jak udělat tradiční novoroční 
bramborový salát.

Naši žáci také vytvořili dotazník pro stu-
denty z jiných zemí, ve kterém se ptali, 
jaké ovoce či zeleninu mají nejraději, jak 
často jí ovoce a zeleninu, co to znamená 
nezdravá strava, jestli jí obědy ve školní 
jídelně atd. Po měsíci každý žák zpraco-
vával jednu otázku v dotazníku a napsal 
shrnutí všech odpovědí pomocí aplikace 
Padlet. 

Díky další aplikaci Popplet mohli žáci 
pracovat ve skupinách se žáky z různých 
zemí a sdílet a komentovat vánoční tra-
diční pokrmy a zvyky.

Žáci také vytvořili potravní pyramidu. Po-
psali, co a v jakém množství bychom měli 
jíst. Každý si poté vytvořil svoji potravní 
pyramidu a napsal, co by sám měl ve svém 
stravování změnit tak, aby jedl zdravě. 
Nakonec žáci porovnávali tradiční české 
pokrmy s výživovými doporučeními.

V průběhu projektu se žáci zúčastnili více 
než pěti videokonferencí s žáky z Maďar-
ska a Moldávie. 

Lenka Hradecká, učitelka ZŠ

ZÁPISY PRVŇÁČKŮ V ZŠ KAMENICE
V letošním roce jsme se dočkali změny, zápisy dětí do prvních 
tříd probíhaly až v měsíci dubnu. U nás ve škole to bylo konkrét-
ně v sobotu 1. dubna a v pondělí 3. dubna. 
K zápisu přišlo celkem 71 dětí, z toho 62 rodičů požádalo o přije-
tí a 9 o odklad školní docházky. Všechny děti budou letos přijaty, 
kapacita školy nám to umožňuje. Jsme tomu všichni moc rádi, 
protože není nic horšího, než odmítat děti žádající o přijetí k po-
vinné školní docházce. V minulých letech se dokonce stávalo, 
že  rodiče nebyli se žádostí úspěšní  na několika školách právě 
pro nedostatečnou kapacitu okolních škol.
Zápis si děti užily. Jednotlivé úkoly prošly společně  s paní uči-
telkou a s hrdiny pohádek O Krtkovi. Během 15 minut měly děti 
příležitost ukázat, že jsou pro školu opravdu zralé. Pokud to tak 
v některých případech nebylo, doporučila paní učitelka návštěvu 
pedagogicko - psychologické poradny, kde dojde k podrobněj-
šímu vyšetření. Doporučit rodičům odklad školní docházky 
mohou  i učitelky v mateřské škole, kam dítě dochází.

Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme, o konkrétních 
jménech vyučujících v příštích prvních třídách budou rodiče 
informováni na třídní schůzce, která proběhne dne 30. 5. 2017 
od 17 hodin.

Pavlína Tolarová, ředitelka školy
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DĚTI HRÁLY DIVADLO
V předvelikonočním období „nastudovala“ 
třída 4. C s paní učitelkou Evou Malou dvě 
pověsti z okolí Jílového. Jedna byla velmi 
známá – Pověst o zlatém šlojíři, druhá 
méně známá – Pověst o zlatém prstenu.
Na představení se přišli podívat nejen rodi-
če a prarodiče, ale i všechny třídy z prvního 
stupně. 
Děkujeme za pěkný zážitek.

ZŠ Kamenice

DEN ZEMĚ VE VČELÍM SVĚTĚ
V rámci oslav Dne Země žáci tříd 7.A a 7.B navštívili unikátní 
expozici Včelí svět v Hulicích. Viděli makety včelích úlů, které 
představují život včel v jednotlivých ročních obdobích, prošli 
včelím úlem s obřími plástvemi, na dotykových monitorech si 
prohlédli anatomii včely a zahráli kvíz ze života včel. Zajímavé 
bylo povídání paní lektorky o produktech včel, které si děti moh-

ly zakoupit. Poměrně vzácný akátový med ochutnali nejlepší 
řešitelé pracovního listu, který průběžně vyplňovali. Domů si 
každý odvezl vlastnoručně vyrobenou svíčku z voňavého včelího 
vosku. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v kilometr vzdáleném 
Vodním domě. Škoda, že nám nepřálo počasí, jinak bychom si 
vodní hrátky více užili. I tak se den vydařil. 

Děti ze 7.A a 7.B

BADATELSKÁ ODPOLEDNE
Od ledna 2017 jsme jako partnerská škola 
zapojeni v projektu Maják – síť kolegiál-
ní podpory. Tento projekt byl podpořen 
v  rámci operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Cílem je rozvoj bada-
telsky orientované výuky přírodovědných 
předmětů se zaměřením na motivaci 
a  rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. 
Partnerské školy mezi sebou spolupra-
cují a sdílí příklady dobré praxe formou 

videí, navazují spolupráci i s okolními 
školami. V rámci tohoto projektu re-
alizujeme na  škole jeden den v měsíci 
badatelské odpoledne. Zveme žáky naší 
školy a vyučující okolních škol. Termíny 
badatelských odpolední uveřejňujeme 
na webových stránkách školy.

Jitka Dvořáková, Jana Cerda Csobová,  
učitelky ZŠ 

Dne 25. dubna předvedli naši žáci své vystoupení v Agru Jesenice, na setkání důchodců.
Agro Jesenice je již řadu let naším sponzorem a jsou na nás velmi hodní. Písničky jsme proložily něko-
lika básničkami. 
Přítomným důchodcům se pásmo básniček a písniček velice líbilo, o čemž svědčil potlesk i úsměvy 
po představení.

Žáci ZŠ Olešovice

VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKU V AGRO JESENICE
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ČARODĚJNICE V NAŠÍ MŠ 
Koncem dubna se naše školka změnila na školku čarodějnickou, 
děti se učily různá zaklínadla, vyráběly čarodějnice, netopýry, pa-
vouky a kočky. V úterý nastal ten očekávaný DEN, kdy jsme si užili 
spousty zábavy, legrace a soutěžení. Prolétli jsme se na koštěti, 
uvařili kouzelné lektvary. Samozřejmě nechyběl ani průvod obcí, 
při němž děti plnily různé úkoly, které měly připravené na svých 
vyrobených kartičkách. Navštívili jsme i obecní úřad a náš den za-

končili na školní zahradě hledáním čarodějnice, sladkou odměnou a opékáním buřtů!  
                           Petra Skoumalová, učitelka MŠ Kamenice

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

A na závěr bych chtěla připomenout Den matek, který je pro děti velmi důležitý. Myslí na své maminky, rády pro ně vyrábí dárečky, 
učí se básničky a písničky, aby je mohly překvapit a potěšit. 

Petra Skoumalová, učitelka MŠ Kamenice

DEN MATEK 

Environmentální výchova by měla vést 
děti k pochopení vztahů mezi člověkem 
a přírodou a vlivu člověka na životní pro-
středí.
I my průběžně zařazujeme témata zabý-
vající se touto problematikou. Snažíme se 
zdokonalovat estetické a zdravé prostředí 
v naší školce a využívat přírodní materiály 
na zahradě. Vedeme děti k lásce k příro-
dě, vytváříme pozitivní vztah k životnímu 
prostředí a podněcujeme zájem o okolní 
živou přírodu.

Letos byla nedílnou 
součástí realizace Dne 
Země. Hlavním téma-
tem tohoto týdenního 
programu bylo třídění 
odpadů. Povídáním 
a  názornými ukázka-
mi se děti seznámily 
s jednotlivými druhy 

odpadů a s tím, jak je likvidujeme a ja-
kými barvami jsou rozlišeny kontejnery 
na odpad.
Na zahradě se s kolegyněmi snažíme o vy-
tvoření podnětného přírodního prostře-
dí. Letos jsme vrbové plůtky pospojovaly 
do krásných vyvýšených záhonků. Každá 
třída se bude starat o ten svůj. Při budová-
ní záhonů děti pomáhaly se zatloukáním 
kolíků, shromažďováním a vrstvením 
organického materiálu  –  trávy, písku. 
Učitelky následně doplnily hlínu.

Tento školní rok nám 
již žádná jarní zelenina 
nevyroste, ale věříme, 
že příští rok budeme 
pozorovat rostlinky, 
jak se derou z hlíny. 
Budeme se muset 
společně rozhodnout, 
co budeme na záhonu 

pěstovat - co je vhodné, co nám vyroste 
a uzraje do konce školního roku, aby děti 
pochopily, co všechno nám jsou rostliny 
schopné poskytnout, když o ně budeme 
dobře pečovat.
Naše zahrada nejen přináší spoustu poly-
technicky zaměřených podnětů, ale také 
umožňuje dětem přímý kontakt s příro-
dou. 
Děti si z pracovních činností na zahra-
dě odnáší mnoho užitečných znalostí, 
dovedností, návyků a postojů do svého 

budoucího života, kte-
ré je mohou inspirovat 
k  dalšímu tvoření. Učí 
se zacházet se zahrad-
ním nářadím, získávají 
dovednosti potřebné 
při budování a úpravě 
záhonů, sázení, pěsto-
vání a péči o rostliny.

Šárka Vávrová, učitelka MŠ Kamenice
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

KC KAMENICE, KNIHOVNA KAMENICE . . .

Jo Nesbo - Žízeň 
Harry Hole si chce užívat spokojený život s Ráchel 
a poklidně vyučovat na policejní akademii. Jenže v Oslu 
dojde k vraždám několika žen, které si daly schůzku přes 
Tinder. Vyšetřovací tým v čele s Katrin Brattovou ne-
chápe, proč obětem vždy zmizelo určité množství krve. 
A tak je Harry povolán zpět do služby. 

Shari Lapena - Manželé odvedle
NIKDY NEVÍTE, CO SE DĚJE NA OPAČNÉ STRANĚ 
ZDI. Vaše sousedka nechce, abyste vzali své šestimě-
síční dítě na slavnostní večeři. Nic osobního, ale rušilo 
by pláčem. Váš manžel prohlásí, že to nevadí. Zapne 
dětskou chůvičku a každou půl hodinu ho přijde zkont-
rolovat. Vaše dcerka spala, když jste ji viděli naposledy...
Vaše nejhorší noční můry se naplnily, dítě je pryč … 

Barbara Wood - Země odpoledního slunce
Píše se rok 1920 a dvacetiletá Elizabeth Van Lindenová se 
stejně jako její vrstevníci pokouší co nejrychleji se vyma-
nit z konvencí, na kterých lpí generace jejích. Svobodný 
život se vydá hledat s milovaným mužem do jihozápadní 
Kalifornie. Brzy zjistí, že si vzala člověka, kterého vůbec 
nezná, sobeckého, bezohledného a s násilnickými sklony. 

Dosáhne štěstí, jež si zaslouží?

FINANČNÍ PORADNA V KNIHOVNĚ 

Při úvahách o úvěrech, případně o investicích 
často uvažujete o všech svých disponibilních 
fi nančních prostředcích.
Některá okamžitá rozhodnutí pak ovlivní často 
i dlouhá období aktivního života. Jedním z  té-
mat, na která se zapomíná je „Finanční rezerva“. 
Znamená mít stranou peníze pro případ náh-
lých výdajů, ztráty zaměstnání nebo například 

dlouhodobé nemoci, což jsou rizika, kdy se ne 
vlastní vinou dostáváte do fi nanční tísně.  
Dostatečná fi nanční rezerva by měla být alespoň 
ve výši 6 měsíčních životních výdajů a měla by 
být snadno dostupná. 
Nevhodné pro uložení jsou dlouhodobé fi nanč-
ní prostředky, ale i termínované vklady, stavební 
spoření.

AUTORSKÉ ČTENÍ
V pátek 28. dubna proběhlo pod patronací veřejné knihovny autorské čtení kamenického spiso-
vatele Jaroslava Růžičky z jeho knihy „Pouto přátelství“. 
Autorské čtení je vždy akcí krásnou a jedinečnou. Vždyť posluchač má možnost poslechnout 
si úryvky přečtené samotným autorem. Ovšem máte-li možnost zaposlouchat se do přednesu 
spisovatele, kterého potkáváte a můžete se chlubit, že je vaším sousedem, pak se jedná o prožitek 
mnohem intenzivnější.
Krásnou, komorní atmosféru ještě umocnil hudební doprovod Josefa Bárty. Oběma aktérům 
děkujeme za nevšední zážitek.          Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

Již minulý měsíc jsme vám představili sérii nových dvojjazyčných knih pro první čtení. Nyní přidáváme další, prozatím v angličtině. 
Chystáme se ale rozšířit nabídku pro naše čtenáře také o němčinu. Tyto dva kmenové jazyky bychom rádi doplnili knihami ostatních 
jazyků jako je například francouzština a španělština. Pokud vlastníte takovou knihu či více knih, které jsou „jako nové“ - zejména 
pro dětského čtenáře - a ve vaší knihovně již jen odpočívají, rádi je do naší knihovny zařadíme a poskytneme našim čtenářům. 
Děkujeme.              Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

DO NOVĚ ZŘIZOVANÉHO JAZYKOVÉHO KOUTKU ZAŘADÍME DALŠÍ KNIHY:

Příběhy štěňátka Alíka, které vyrůstá v hájovně 
a učí se od hajného lesní moudrosti a jak pomáhat 
zvířátkům. Kniha se půjčuje spolu s verzí v anglic-
kém jazyce - Alfi e and the Badger.

Charles Dickens - Oliver Twist
Oliver Twist (zkrácené dvojjazyčné vydání) Román 
Oliver Twist vycházel na pokračování v sešitech jednou 
týdně. V něm vykreslil krutost těžkého života chudiny 
a vykořisťování dětí.  

Barbara Erskinová - Spáčův hrad 
Děj se odehrává v 15. a zároveň v 21. století a jeho hr-
dinkami jsou dvě ženy – Catrin a Miranda. Miranda 
v roce 2015 na hradě Sleeper, pokaždé, když zavře oči, 
její sny ožívají. Setkává se v nich s mladou dívkou Catrin 
z roku 1400, která křičí a vztahuje k ní ruce. Zdá se, že jí 
může pomoct jen Miranda
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VÝZVA PRO VYSTAVOVATELE 
NA VELETRH SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

V KAMENICI

Letošní již čtvrtý ročník veletrhu sportovních a zájmových činností proběhne 17. září 2017 od 13,00 hodin 
před Kulturním domem v Kamenici.

Speciální příloha vyjde v zářijovém zpravodaji z Kamenice, termín přihlášek 30. června 2017.

Přihlášku a podrobnější informace naleznete na stránkách www.kckamenice.cz
 http://kckamenice.cz/vyzva-k-podani-prihlasek-na-veletrh-sportovnich-a-zajmovych-cinnosti/ 

         ČERVEN 2017

INFORMACE
     „do ruky“

9. června - Jiří Korn a 4TET
Organizátor: Zámek Štiřín
Místo: Zámek Štiřín
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INFORMACE Z OBCEINFORMACE Z OBCE

KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE
1. června 8.00 - 18.00  - Den dětí v knihovně
Každé dítě které přijde  1. 6.  nově se přihlásit, vrátit nebo si vypůjčit 
knihy do knihovny obdrží od nás omalovánku a drobnou sladkost. 
Místo: Místní veřejná knihovna v Kamenici

1. června 15.00 - 17.00 - O včelách a včelích produk-
tech přednáška s překvapením  - restaurace na Rynku, 
Akce proběhne v rámci pravidelných setkávání seniorů. 
Vstupné: senioři 65+/zdarma, ostatní/ 50,- Kč.

2. června 18.30 - 21.30- Podnos z pedigu  - hasičská zbroj-
nice ve Všedobrovicích.
Tvůrčí večer, kdy budeme pod odborným vedením Věry Kroupové 
vyrábět podnos z pedigu.

9. června - Jiří Korn a 4TET
Organizátor: Zámek Štiřín
Místo: Zámek Štiřín

10. června - DEN KOZLA
Velké Popovice

13. června 2017 od 19.30 hod. - PROMÍTEJ I TY
balkon KD Kamenice

16. června/8.30 - 17.00 - Putování Ladovým krajem 
– hvězdárna Ondřejov, Hrusice + naučná stezka  (start u Kult. domu) 
Cena: senioři 65+/100,- Kč, ostatní/150,- Kč. 
Platba na místě, oběd mimo cenu. 
Přihlášky do 14. 6. 2017 na tel.č. 773 222 369 nebo 721 865 938.

24.června 2017 - KAMENICKÉ OBECNÍ HRY
hřiště SK Kamenice

BOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBY

Dne 20. 6. 2017 se uskuteční očkování psů
rozpis stanovišť a časů:

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.

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
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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 
 

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 15:00hod.        
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. v restauraci Na Rynku od 16:00 - 
19:00 hod. Doplatek 25. 9. 2017 s informační schůzkou od 18:00 hod. Na Rynku.   
 
Červenec a srpen - prázdniny.  

Září - Přednáška o historii Kamenice a okolí s Vlastou Hartvichovou. Setkání nad fotografiemi z vašeho 
mládí.  Přednáška se bude konat ve druhé polovině září – sledujte zářijové číslo Zpravodaje z Kamenice nebo web 
KC Kamenice či obce, kde bude termín a místo upřesněno. 

Dne 6. - 7. 10. 2017 - Dvoudenní zájezd po památkách UNESCO - Lednicko – Valtický areál. 
Zbývá posledních 6 volných míst!!! 
 
Listopad - v rámci pravidelných setkání: přednáška se sociální pracovnicí a setkání se seniory ze Sulic a Želivce. 
 
Prosinec - Předvánoční adventní posezení s občerstvením. 
 
 
Více informací k akcím a přihlášky na tel. číslech: 773 222 369 nebo 721 865 938  
 
 
Přejeme všem našim milým kamenickým seniorům a spoluobčanům příjemně strávené letní dny ve 
zdraví a dobré náladě.   Majka a Marie 
 

 

Ohlédnutí za hravým odpolednem na téma „Kdo si hraje, nezlobí!“, konaném 20. 4. 2017 v rámci pravidelných 
setkávání seniorů: Přestože bylo připraveno mnoho deskových i jiných her, nakonec se do hry pustilo jen několik z 
nás a ostatní se družili za doprovodu zpěvu při kytaře. Chtěly bychom poděkovat všem zúčastněným seniorům za 
prima atmosféru. Velký dík patří Lence Medřické za hudební doprovod a přípravu zpěvníčků a Marii Boháčové za 
pomoc při organizaci.  

 

KULTURNÍ AKCE
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LÁDEVSKÝ ČARODĚJNICKÝ REJ  

OSADY V KAMENICI . . .

Ládevské pálení čarodějnic  se stalo již 
neodmyslitelnou tradicí, kterou už mno-
ho let dodržují rodilí Ládeváci. I tento rok 
se nám postarali o to, abychom se mohli 
v osadě sejít u opravdu vysoké hranice 
a společně si užít poslední dubnový večer. 
Tímto chceme poděkovat tradičním orga-
nizátorům, moc si vážíme, že tuto tradici 
udržujete a vždy se o všechno postaráte.
V posledních letech se nám Ládví nebý-
vale rozrostlo o spoustu malých Ládevčat, 
a tak jsme pro ně letos podruhé připravili 
čarodějnický rej. Děti si užily odpoledne 
různých  her a soutěží, vyrobily si čaro-
dějnici, zalétaly na koštěti , upekly buřty 
a pak se setměním nastal ten očekáváný 
okamžik zapálení  ohně.
Velice děkujeme za pomoc při realizaci 
čarodějnického reje Stáně, Jitce, Jarce, 
Hance, Monice, Štěpánce, Lucce a Kubo-
vi – díky Vám si cca 60 dětí užilo krásné 
odpoledne.

Za OV Ládví - Božena Procházková

ČARODĚJNICE VE STRUHAŘOVĚ
30. dubna se slétlo na struhařovském hři-
šti  mnoho malých čarodějnic, čarodějů 
a  podobných bytostí. Různé dovednosti 
jako třeba chůzi na chůdách, házení 
šiškami nebo hod daleký s koštětem si 
vyzkoušeli malí i velcí, a  někteří se vy-
dali i na stezku odvahy po hrázi rybníka. 

I  když celý týden pršelo, na čarodějnice 
se počasí umoudřilo a na hřišti si mohli 
kolem ohně zazpívat děti i dospělí. Děku-
jeme domácím I přespolním, kteří pomá-
hali s přípravou dřeva, s úklidem hřiště, 
s přípravou aktivit a dobrou náladou.

Hana Vosátková, OV Struhařov
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Výprava za kameny
Slunečné ráno na svatého Jiří 24. 4. 2017 dávalo tušit pěknému dni 
plnému zážitků z hledání a kutání zlata a kamenů v okolí Jílovska. Sku-
pinu zájemců z řad kamenických seniorů, ale i mladších spoluobčanů 
přivítal na náměstí v Jílovém pan David Drahuský, který se hned ujal 
slova a velmi působivě hovořil o nalezištích a místech výskytu minerá-
lů a zlata na území Jílovska, přinesl nám ukázat své „úlovky“ z těchto 
míst, listoval ve starých mapách a jak se pak ukázalo během celého dne, 
„sypal“ ze sebe znalosti a vědomosti o tomto svém velkém koníčku. 
Dokonce hned na úvod naší cesty pro nás telefonicky zjistil, že můžeme 
mít k obědu v restauraci na naší trase řízek s bramborovým salátem 
a pivko, což byla další slušná motivace na kilometry před námi. 
Naše cesta vedla přes Panský vrch, kde je křížení žíly Toboly a výchoz 
žíly Šlojíř a v těchto místech se kdysi těžil limonit a zlato. Na haldách 

u šachty Anna jsme vlastními kladívky kutali zlato a pyrit, kterého jsme 
spolu s chalkopyritem našli nejvíc. Připadali jsme si jako opravdoví zla-
tokopové a s každým nálezem jsme natěšeně podávali kámen našemu 
průvodci v naději, že obsahuje zlaté lupínky. I když jsme nakonec žádné 
zlato nenašli, pan průvodce nám jako útěchu rozdal drobné křemeny, 
ve  kterých se třpytilo opravdové zlato, resp. maličké zlatinky. Jejich 
barva byla sytě žlutá oproti všem ostatním třpytícím se pyritům a chal-
kopyritům, které jsme si každý odnášel ve svém baťůžku i přes úsměvné 
upozornění našeho průvodce, že ne vše co třpytí se, zlato je. 
Děkujeme za zorganizování poutavé výpravy a panu Drahuskému 
za čas, který si pro nás vyhradil.

Michal a Marie Grafnetter

DOŠLO DO REDAKCE . . .

KAMENIČTÍ SKAUTI . .

STAVBA SKAUTSKÉ KLUBOVNY 
ZAPOČALA

Sen o skautské klubovně v Kamenici se 
již pomalu začíná zhmotňovat. Kvůli 
nepřízni počasí jsme nemohli započít 
s pracemi v zimě, jak bylo původně plá-
nováno, ale až na začátku jara. V květnu 
tedy proběhly první zaměřovací práce, 
následně skrývka zeminy, vyvrtání 
základnových patek a jejich vybetono-
vání. Za pomoc s vyměřením stavby 
děkujeme fi rmě G+ s.r.o. pana Tomáše 
Mojžíška a za pomoc se zemními pra-

cemi fi rmě Agora s.r.o. (Kompostárna 
Želivec) pana Oldřicha Žilíka. 
Dřevěná část konstrukce stavby se již 
vyrábí v externím závadě dodavatele, 
hotové dřevěné panely budou následně 
přivezeny na místo a smontovány. Stav-
bu bude také nutné připojit na kanali-
zaci a vodovod v silnici na Těptín, což 
si vyžádá v určitém rozsahu uzavírku 

silnice, předem se všem omlouváme 
za nepříjemnosti, které stavba přípo-
jek může vyvolat, jiné technické řešení 
však možné nebylo. Další informace 
o  průběhu stavby a fotky můžete najít 
na www.skauskaklubovna.cz. 
Ještě jednou děkujeme všem více jak 
200 zahřívačům, kteří nám pomáhají 
i nadále realizovat náš sen. 
Za skauty z Kamenice

Pavel Mejšner
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JUDISTÉ JC KYKLOP V PLNÉM ZÁVODNÍM NASAZENÍ
Jarní období vždy pro naše judisty znamená velké závodní zatí-
žení a je tomu tak i letos. Všechny závody byly ve znamení velké 
účasti z našeho klubu. Jezdili a jezdí ostřílení závodníci, ale i úpl-
ní začátečníci, kteří to vůbec nemají ve velké konkurenci jedno-
duché. I když ještě nevyhrávají turnaje, perou se o každý úspěch 
a to se mi velmi líbí. Navíc je porážka nedeprimuje a na příštích 
závodech jsou zase. To je velkým příslibem pro další roky. Určitě 
z nich vyroste další úspěšná judistická generace. Velký dík patří 
i rodičům, kteří s námi obětavě jezdí a tráví víkendy na velmi ob-
sazených turnajích. Judo se dostává stále více do popředí zájmu 
závodníků a to je jen dobře. Nevýhodou je, že někteří organizáto-
ři nezvládají nápor účastníků a závody jsou velmi dlouhé. 

Pro nás byl turnajem číslo 1 6. ročník Judo Cupu Kamenice, kte-
rý jsme pořádali 22. a 23.4.2017. Turnaj jsme rozložili do dvou 
dnů. Celkem se zúčastnilo 300 závodníků z celé republiky s do-
provodem. Letošní zvláštností bylo, že v neděli proběhla nomi-
nační uzavřená soutěž pro mladší žáky ze středočeského kraje 
na mistrovství ČR. Kvalita těchto utkání byla vysoká, klukům šlo 
o hodně a bylo to vidět na nasazení závodníků. Turnaj se nám 
organizačně velmi povedl. V neděli mezi nás přišel i pan starosta 
Pavel Čermák, který turnaj zahájil, celý den sledoval průběh tur-
naje a předával medaile. Obci Kamenice děkujeme za fi nanční 
příspěvek, díky kterému jsme mohli tento turnaj uspořádat. 
Z našeho klubu se celkově zúčastnilo 57 účastníků ve všech věko-
vých kategoriích  a získali jsme 34 medailí.
1. místo získali: Vozábová Anna, Chlumecký Martin, Mujisa Sa-
muel Eliáš, Ihnačáková Sára, Kolařík Matěj, Jonatan Pejša
2, místo získali: Weissová Tereza, Skřivanová Pavlína, Limprecht 
Oskar, Obr Patrik, Weiss Jiří, Šimková Klára, Šplíchal Pavel, 
Moučka Daniel, Zabloudilová Barbora, Lamačková Martina, Bla-
žek Filip, Zvěřina Jakub, Zvěřina Ondřej
3. místo získali: Peršl Vojtěch, Král Kristián, Šplíchal Marek, 
Mlejnský Jakub, Veber Marek, Hovorka Tomáš, Šimková Anna, 
Hryzbil Tadeáš, Kapalová Marie, Jansová Nikola. Pokorný Marek, 
Doležal Jakub, Moučka Tomáš, Rotreklová Vanessa,

Dále jsme se zúčastnili těchto turnajů:

První dubnovou sobotu jsme byli na Krajských přeborech v Ko-
líně, kde nás zastupovalo 18 závodníků a získali jsme celkem 12 
medailí, z toho 6 zlatých.
8.4.2017 jsme byli na Velké ceně v Mladé Boleslavi, opět s velkou 
účastí od nás. 26 účastníků se ziskem 20 medailí.
22.4. 2017 byl náš závodník Jonatan Pejša vybrán do družstva 
starších žáků Středočeského kraje a přispěl k zisku krásného 
3. místa ve velké celostátní konkurenci.
6.5.2017 jsme se zúčastnili turnaje v Berouně s 34 závodníky, se 
ziskem 26  medailí.
13.5.2017 se konalo Mistrovství republiky družstev v Turnově 
a tam jsme měli dokonce tři zástupce. Za středočeský kraj posta-
vil družstvo starších žáků oddíl ZŠ Sadová Čáslav. V tomto druž-
stvu startovali naši závodníci Rudolf Šimek a Jakub Zvěřina. Toto 
družstvo nakonec po velmi napínavém fi nálovém boji skončilo 
na 2. místě. Je to krásný úspěch.
Za ženy v družstvu Masters startovala naše Barbora Svobodová. 
Holky bojovaly, ale stačilo to čtvrté místo.

Vzhledem k tomu, že účast na závodech a zisk medailí se týká 
hodně závodníků, nemohu zde  jmenovitě vypisovat všechna 
jména úspěšných judistů. Všechny výsledky jsou na našich strán-
kách www.judo-kyklop.cz.

V příštích dnech a  týdnech nás čeká turnaj v Příbrami, Benešově 
a Kolíně.

2.6.2017 odjíždíme na soustředění do Itálie, kde budeme u moře 
poctivě trénovat a získávat kondici.
V létě máme připravena 4 soustředění a je velmi potěšující, 
že kapacita je plně obsazena a léto si společně s dětmi a trenéry 
užijeme v duchu sportování. 
Všem našim příznivcům přejeme krásné léto.

Alena Mairichová



19SPORT. . . 

 MINIHISTORIE A ODZNAKY HOKEJOVÉHO KLUBU 
HC SLAVOJ VELKÉ POPOVICE

Tentokrát se v našem okénku minihistorie sportovních klubů na kamenic-
ku a okolí poněkud odchýlíme. Představíme vám místo fotbalového klubu 
klub hokejový. Protože hokej ve Velkých Popovicích má velkou tradici a jeho 
historie sahá do počátku čtyřicátých let, kdy se hrál hokej na rybníku proti 
pivovaru a hlavním mecenášem byl baron František Ringhoff er, tehdejší ma-
jitel velkopopovického pivovaru.

V padesátých letech hrálo mužstvo seniorů dvě sezóny nejvyšší soutěž Čech. 
V roce 1962 byl postaven zimní stadión, který byl později zastřešen a v poslední 
době rekonstruován ( výměna mantinelů i ochranných skel, rekonstrukce šaten 
a sociálních zařízení atd. ) , aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro hráče 
i diváky.
V současné době hokejový klub provozuje tři mužstva přípravek, čtyři mužstva 
žáků, dorost, juniory, seniory A a B a starou gardu. Všem těmto hráčům se vě-
nují plně kvalifi kovaní vedoucí a trenéři s platnou trenérskou licencí, kteří tuto 
činnost vykonávají zcela zdarma ve svém volném čase. 
Velké Popovice jsou nejmenší obcí v republice, kde se hraje celostátní Liga juniorů 
ČR , od sezóny 2005-2006 i nejvyšší soutěž žáků Žákovská liga ČR a A mužstvo 
seniorů hraje na předních místech středočeské krajské ligy.

Zdroj: http://www.hcsvp-staragarda.estranky.cz/clanky/historie.html

Fotografi e odznaku:   Ladislav Jizba

www.osadaladvi.cz                                               www.facebook.com/osadaladvi 

 

D TSKÝ D  EN

Putování lesem Bukovcem 
sobota 3. ervna 2017  
start  15:00 - 15:30 

Ládví – h išt  „Na Skále“ ulice Letní  

Na co se m žete t šit? 

Dobrodružství v lese plném pohádkových bytostí.  

V cíli opékání bu t  u ohýnku. 

Sladké odm ny a bu tíky pro d ti zajišt ny. 

 

Vstupné dobrovolné  

 

T šíme se na Vás!  

Osadní výbor Ládví 

VÍKENDOVÁ BENEFIČNÍ SLAVNOST VÍKENDOVÁ BENEFIČNÍ SLAVNOST 
A 85 LET SK KAMENICEA 85 LET SK KAMENICE

17. - 18. 6. 2017 vždy od 13.30 hod.17. - 18. 6. 2017 vždy od 13.30 hod.

17.6. - 17.00 hod. - zápas A týmu, 

zábava s kapelou Non Nosse Peccare.

18.6. - 17.00 hod. - Benefi ční zápas 

vzpomínka na spoluhráče Pavla Černého 

(výběr Kamenice vs tým Jakuba Koháka). 

Výtěžek bude určen pro rodinu. 

Po oba dny program pro děti i dospělé  (suvenýry s logem 
SK Kamenice, malování na obličej, RC truck modely, jízdy 

auty do 50km/h Chatenet, sermirske vystoupení, ...)

Občerstvení zajištěno.              Tešíme se na Vás. 

PŘIJĎTE PODPOŘIT DOBROU VĚC. PŘIJĎTE PODPOŘIT DOBROU VĚC. 



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

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

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

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

Vytahujeme letní šaty z loňska, 
některé nesedí, některé mají flek, 

možná jsme i trochu přibrali,
zkrátka už to není ono.

Něco, v čem bychom se 
cítili příjemně, pohodlně 

a vypadalI nejlépe. 
Možné je všechno, 

chce to jen trochu času a úsilí...j

Přijďte k nám 
a zjistěte složení 
Vašeho těla 
z hlediska tuků, svalů 
a vody na přístroji 
InBody 270.  

Benešov – Táborská 496, 256 01
Jana Medřická • 602 479 899
jana.medricka@itsmylife.cz
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Do tiskárny v Jesenici hledáme 2 kolegy na pozici:

- OPERÁTOR ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO TISKU 

 (řezání, kašírování, frézování)

- KNIHAŘ (V1, falcování, výsek)

Předpoklady:  technicky založený, zručný, týmový hráč, praxe je 

výhodou, ale není podmínkou - zaučíme.

Nabízíme: hezkou, čistou práci zejména na ranní směnu v pří-

jemném cca 30-ti členém týmu a zajímavé finanční ohodnocení. 

V případě zájmu pište na: mirka@garamond.cz nebo volejte: 724 264 277

PRO  NAŠI  PRODEJNU  BILLA
V  KAMENICI  PŘIJMEME:

PRODAVAČE / KU - pokladní
PRODAVAČE / KU lahůdek

PEKAŘE / KU

V případě zájmu kontaktujte 
vedoucího prodejny na tel.: 725 206 139

nebo se zastavte přímo v prodejně

KOUPÍM POLE, LOUKY, ZAHRADY 
DO 50 Kč / m²

TELEFON:  603 442 474

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Jsem důchodkyně (62 let) a hledám brigádu - hlídání dětí (1-2) 
v Kamenici a blízkém okolí, 2x týdně 3-4 hod. Tel.: 728 769 820 

PRODÁM zakrslého černého králíčka, stáří 2 roky, včetně klece a 
příslušenství. Cena dohodou. Tel.: 728 769 820
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Rodinné centrum Kameňáček, z.s 
 
AKCE NA ČERVEN: 
 
2. 6. 17,00 – 20,00 hod.  POSTAV SI SVÉ MĚSTO S LEGEM.  Akce Brick4Kidz.  
V ceně 350 korun je program a pizza.  
 
10. 6. celý den focení s Petrou Potužákovou. Ještě volná místa.  Rezervace: 721 
686 860 
 
11. 6. kurz šití, šijeme kolovou sukni s Jitkou (detaily budou upřesněny) 
 
NOVĚ JSME ZŘÍDILI ÚČET NA INSTAGRAMU 
  
Tábory:  poslední místečka na všech táborech, tak neváhejte, někde jsme navýšili 
kapacitu  
 
Již nyní se můžete registrovat na kurzy AJ metodou Helen Doron, rozvrh byl vypsán  
(viz. Rez. systém).  
 
MÁTE ZÁJEM O REKVALIFIKAČNÍ KURZY ZDARMA?   
ANGLIČTINA, MANAŽERSKÉ KURZY, PC KURZY, REKVALIFIKACE, MOTIVAČNÍ 
SETKÁNÍ, ATD.   KONTAKTUJTE NÁS!   
VHODNÉ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE AŽ K DŮCHODOVÉMU VĚKU, TJ.  
I 55+ (PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU, ČI CHTĚJÍ BÝT NA TRHU PRÁCE). 
 
NOVINKA!!!!!  Anglická knihovna:  v rodinném centru je nyní k dispozici anglická 
knihovna, čítající již přes 90 titulů pro děti, teens a dospělé.  Také jsou k dispozici 
puzzle/hry.  Roční příspěvek (platí ode dne zaplacení) je pro celou rodinu a stojí 100 
Kč pro členy „Klubu Přátel RC Kameňáček“. Ostatní platí 250 Kč na rok.  Platby 
členství do knihovny převodem na účet: 2101180900/2010.   Knihovnu doplňujeme a 
tituly přidáváme pravidelně! 
 
Pro velký zájem jsme přidali cvičení pro dospělé s fyzioterapeutem Marouškem 
(SATEMA).   
Nyní cvičíme:  Út 8.15-9.15, 9.30-10.30 a Čt 8.15-9.15     
Cvičení bude probíhat i o prázdninách, prosím Vás tímto o pozornost .  
 
 
        kamenice@helendoron.cz    nebo    https://kamenacek.webooker.eu 

www.kamenacek.cz     

  https://www.facebook.com/kamenacek.helendoronkamenice/



4. Kamenické obecní hry

PŘIJĎTE FANDITPŘIJĎTE FANDIT
ÚČASTNÍKŮM JEDINEČNÉHO SPORTOVNÍHO KLÁNÍ!

  

BĚHEM JEDNOHO DNE PROBĚHNE:
10 kolektivních disciplín pro 10 soutěžních týmů: 

koloběžky*ringo*vybíjená*frisbee*nohejbal

vrh kamenem*přetahovaná*sedmilyže

pytlování*pádlování 

v sobotuv sobotu

24. června 201724. června 2017

v kamenickém sportovním areáluv kamenickém sportovním areálu


