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Na titulní straně foto: 
„Rozloučení s prázdninami v knihovně“
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KAMENICKÉ MAŽORETKYY
E 
Y Čas, kdy děti nastupují do nového škol-

ního roku je velmi zajímavým obdobím 
v roce. Slunce se ještě nevzdává své síly 
a tak si užíváme krásných teplých slu-
nečních dnů. Všude vládne uvolnění 
z  prázdnin, nicméně je již cítit, že se 
vracíme k běžné rutině, kterou jsme rádi 
před dvěma měsíci opustili. Ač neradi, 
musíme se rozloučit s obdobím odpo-
činku, cestování, nových zážitků i práce 
na domech a zahrádkách.
V rozhovorech soustředěně sdělujeme, 

co intenzivního jsme prožili a všude je cítit nová energie. 
Také život v Kamenici se opět vrací do tempa. Poslední týdny 
prázdnin byly spojeny s ohromným nasazením všech zúčastně-
ných s cílem dokončit nástavbu školy před začátkem školního 
roku. V této souvislosti bych vás rád pozval na „Den otevřených 
dveří“, který je naplánován na 20. září 2017 od 14.00 - 18.00 ho-
din. Přijďte se podívat, jak také může vypadat moderní škola.
Postupně se mění i obecní úřad a jeho nejbližší okolí. Kromě 
podatelny a vstupního parteru, chceme nyní dobudovat parko-
viště z boku úřadu a za úřadem. Nemění se jenom vzhled úřadu, 
ale změní se i systém vyřizování vašich požadavků. Naším cílem 
je poskytnout Vám – obyvatelům Kamenice – co nejširší služby, 
ať již osobně na úřadě, nebo v pohodlí Vašich domovů, a to pro-
střednictvím internetu.
Za zprávu roku  považuji  informaci, kterou nám poskytl vedoucí 
oddělení pozemních komunikací Středočeského kraje, pan in-

ženýr Frkal. Sdělil nám, že pokud půjde vše podle plánu, tak by  
mohlo dojít ještě do zimy k zahájení prací na velké a velmi dlou-
ho žádané rekonstrukci naší nejdůležitější tepny, silnice II/107, 
„staré benešovské“. Má radost je ale opatrná, neboť podobná 
zpráva zazněla již letos na jaře. Přesto je naše naděje tentokrát 
větší, protože nyní je zpráva podpořena ofi ciálními stanovisky.
Celý letošní rok si připomínáme 200. let výročí od narození 
Františka Ringhoff era II. V září bude s tímto výročím spojena 
tradiční akce „Kamenické podzimní slavnosti“. V sobotu 23. září 
prožijeme den, který bude upomínat na spojení rodiny Ringho-
ff erů s továrnou TATRA. V Kamenici, ale i ve Velkých Popo-
vicích, budeme mít možnost vidět všechny možné exempláře 
tatrovek a mnohé z nich ve skutečné akci. S laskavým svolením 
Národního technického muzea v Praze bude do Kamenice výji-
mečně zapůjčena originální TATRA 87, kterou v letech 1947 – 
1950 podnikli Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund cestu do Afriky 
a Jižní Ameriky. Tento vůz opouští muzeum méně často, než se 
vystavují korunovační klenoty. 
Ve stejný zářijový den, tedy 23. září, bude s tímto výročím spo-
jen i 8. ročník cyklistického závodu BikeClinic-VanGillern Cup 
2017. Letošní trať je nová a velmi zajímavá.
Září nemůže nechat nikoho na pochybách, že události se budou 
střídat v rychlém sledu a věřím, že přinese plno pěkných zážitků.
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Z RADY OBCE KAMENICE DNE 15. 6. 2017
Rada obce Kamenice schválila: 
• vítěznou nabídku na realizaci veřejného osvětlení chodníku u ZŠ v Těptíně 

podanou společností LAMBERGA s.r.o., Sochorova 3209/38, 616 00 Brno, 
IČO 29241723 za celkovou cenu 302.442,37 Kč včetně DPH a přiloženou 
smlouvu o dílo. 

• předložený Investiční záměr č.3/2017 na akci „CHODNÍK Těptín II /Kozlí 
kámen - Topasová/“ a „CHODNÍK Těptín III /ZŠ - Topolová/“ 

• prodloužení trasy projektovaného chodníku v ul. Táhlá k pozemku par-
c.č.190/32 v k.ú. Těptín.

• předloženou studii návrhu okružní křižovatky Ringhoff erova x K Loukám 
a  trasu vedení chodníku od ulice K Loukám k okružní křižovatce Těptín 
po tělese hráze mezi Hamerským a Dvorským rybníkem.

• prodloužení nájemní smlouvy s paní LK, a uzavření Dodatku č. 10 k nájemní 
smlouvě na byt č. 1, v Truhlářské ul., bytový dům v Těptíně.   

• prodloužení nájemní smlouvy s panem MT, a uzavření dodatku č. 12 k nájem-
ní smlouvě na byt č. 5, v ul. Truhlářská č.p.855, bytový dům v Těptíně.

• prodloužení nájemní smlouvy s paní MB,  a uzavření dodatku č. 10 k nájemní 
smlouvě na byt č. 10, v ul. Truhlářská č.p.855, bytový dům v Těptíně.

• prodloužení nájemní smlouvy s panem JP,, na byt č. 9 v bytovém domě 
v Těptíně, Truhlářská č. p. 855, 251 68 Kamenice na dobu určitou. 

• prodloužení nájemní smlouvy s panem FG, na byt č. 7 v bytovém domě 
v Těptíně , Truhlářská č. p. 855, 251 68 Kamenice na dobu určitou. 

• poskytnutí příspěvku pro Bikeclinic Junior team, z.s. na cyklistický závod Van 
Gillern Cup v září 2017 ve výši 25.000,- Kč

• poskytnutí příspěvku a uzavření veřejnoprávní smlouvy s paní MN o poskyt-
nutí příspěvku na Mistrovství Evropy mažoretkového sportu v červnu 2017 
v Crikvenici v Chorvatsku ve výši 20.000,- Kč

• poskytnutí příspěvku a uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH Těptín o po-
skytnutí příspěvku na mimořádnou akci – Okrsková soutěž okrsku č. 1 Kame-
nice + memoriál Františka Lacka ve výši 10.000,- Kč

• poskytnutí příspěvku na účast VD – žáka ZŠ Kamenice – na Mistrovství Evro-
py v šachu v září 2017 v Rumunsku ve výši 7.000,- Kč

• ukončení Nájemní smlouvy mezi obcí Kamenice a fi rmou Fresh catering s.r.o., 
IČ 25690876 se sídlem Svažitá 59, Nechánice, 251 68 Sulice na pronájem části 
pozemku parc.č. 628/1, ostatní plocha, jiná plocha, stanoviště č. 4 prodejní 
plochy tržiště dohodou smluvních stran ke dni 30. 6. 2017. 

• uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnos-
ti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy mezi Obcí 
Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., (jako oprávněnou), č. sml. 
EP-12-6002644/1, Ládví – VN – č. p. 106. Věcné břemeno se zřizuje k pozem-
ku parc.č. 109/2, kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je 
pověřen podpisem smlouvy.

• cenu za m2 a rok hrobového místa 20,- Kč a za služby 60,- Kč za m² a rok
• cenu za místo v kolumbáriu a rok 20,- Kč a za služby na rok 60,- Kč  
• dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené dne 29.6.2009 

mezi obcí Kamenice a Občanským sdružením za obranu chráněné krajinné 
oblasti Velkopopovicko a Ovčáry, IČ 28552903, Křížkový Újezdec 49, 251 68 
Kamenice na nájem pozemků p.č. KN 511/4, p.č. st. 151 a budovy č.p. 973, vše 
v k.ú. Štiřín ke dni 30. 6. 2017

• uzavření rezervační smlouvy na nákup pozemku parc.č.740/11 – trvalý trav-
ní porost o celkové výměře 3144 m², zapsán na LV 2275, k.ú. Těptín v obci 
Kamenice na základě přijatého usnesení č. 9 Zastupitelstva obce Kamenice 
ze dne 23. 5. 2017.    

• uzavření rezervační smlouvy na nákup pozemku parc.č.740/5 – ostatní plo-
cha, jiná plocha o celkové výměře 1137 m² a pozemku parc.č.740/12 – trvalý 
travní porost o celkové výměře 5567 m², oba pozemky  zapsány na LV 2310, 
k.ú. Těptín v obci Kamenice na základě přijatého usnesení č. 9 Zastupitelstva 
obce Kamenice ze dne 23. 5. 2017.   

• realizace autobusových zastávek na znamení – varianta B umístěné v obci 
Kamenice, část Štiřín.

Z RADY OBCE KAMENICE DNE 29. 6. 2017

• vítěznou nabídku na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, 
DSP a DPS včetně zpracování návrhu řešení odvodnění, průzkumů a zamě-
ření podanou Janem Benešem, Okružní 654, 330 11 Třemošná, IČ 04128648 
za celkovou cenu 256.760 Kč bez DPH (není plátce DPH) a přiloženou smlou-
vu o dílo.

• zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obec Kamenice – Navýšení 
kapacity ZŠ Kamenice 2.etapa “. Důvodem zrušení je doručení pouze jedné 
nabídky, která je pro obec Kamenici jako zadavatele ekonomicky nepřijatelná.

• vítěznou nabídku na realizaci akce „ZŠ Kamenice - podlahové krytiny na bázi 
kaučuku“ podanou společností ITALMEC, spol.s r.o., Bělocerkevská 16, 

Rada obce Kamenice schválila:
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100 00 Praha 10 - Vršovice, IČ 14890879 za celkovou cenu 3 334 698,36 Kč 
včetně DPH a předloženou smlouvu o dílo.

• vítěznou nabídku na dodávku a montáž  nábytku do ZŠ Kamenice – 1.část 
- nábytek typový - podanou společností Compo Praha Interiéry s.r.o., IČO 
03056279, Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1 za celkovou cenu 472.126,- Kč 
bez DPH a přiloženou smlouvu o dílo

• vítěznou nabídku na dodávku a montáž nábytku do ZŠ Kamenice – 2.část - 
nábytek atyp - podanou společností Potrusil s.r.o., IČO 25310119, Hybešova 
1647/51, 664 51 Šlapanice za celkovou cenu 310.443,- Kč bez DPH a přilože-
nou smlouvu o dílo.

• vítěznou nabídku na realizaci ošetření dřevin v aleji Olešovice – Struhařov 
- Štiřín podanou fi rmou JANSTROM s.r.o., se sídlem Ústrašická 115, Planá 
nad Lužnicí, 391 11, IČO 25160044, za cenu 325 248,-Kč včetně DPH a přilo-
ženou smlouvu o dílo.

• dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 19.11.2014 mezi Obcí Kame-
nice jako příkazcem a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba , a.s., 
IČ 47116901, Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov jako příkazníkem, jehož 
předmětem je výkon poradenství při plnění povinností příkazce jako vlastníka 
vodohospodářské infrastruktury a kontrola plnění povinností provozovatele.

• vzorovou dohodou o podmínkách při zvláštním užívání komunikací a veřej-
ného prostranství, k případnému vymáhání nesplněných povinností plynou-
cích z pravomocného rozhodnutí.

• uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti 
– zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy mezi Obcí Ka-
menice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., (jako oprávněnou), č. sml. IE-
12-6005913/1, Ládví, Lýková – kNN. Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům 
parc.č. 518/1 a 752, kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta 
je pověřen podpisem smlouvy.

• uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - uložit a provozovat 
stavbu „Osvětlení přechodu pro chodce v ulici Ringhoff erova v Kamenici“, 
v k.ú. Ládví , mezi Středočeským krajem, zastoupen Krajskou správou a údrž-
bou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací ( jako povinnou) 
a obcí Kamenice ( jako oprávněnou), na pozemcích parc.č.755/4 a 755/13, 
oba ve vlastnictví Středočeského kraje, v rozsahu vyznačeném geometrickým 

plánem č.1470-10138/2017 ze dne 25.1.2017, a to na dobu existence stavby. 
Návrh na vklad služebnosti inženýrské sítě dle této smlouvy do katastru ne-
movitostí podá obec Kamenice a uhradí správní poplatek.  Starosta je pověřen 
podpisem smlouvy.

• v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve  znění pozdějších předpisů zveřejnění  záměru obce k propachtování 
pozemků na dobu neurčitou za účelem zemědělské činnosti: pozemek 
p.  č. 128/2, o výměře 4438 m², orná půda a p.č. 139/2, o výměře 4726 m2, 
orná půda, pozemky zapsané na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce 
Kamenice, Ringhoff erovo náměstí 434, 251 68 Kamenice – Olešovice. Plochy 
jsou vyznačeny v situačním plánku, který je přílohou tohoto materiálu. Záměr 
bude zveřejněn na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.

• záměr změny užívání stávajících bytových prostor v objektu č. p. 1062, 
Ringhoff erova ulice, na nebytové

• uzavření Smlouvy na pronájem pozemků parc.č.741 o výměře 5.771 m², 
orná půda, parc.č.773/2 o výměře 552 m², trvalý travní porost, parc.č.773/6 
o výměře 41 m², trvalý travní porost a parc.č.773/7 o výměře 73 m², ostatní 
plocha, ostatní komunikace zapsaných na LV 10001, k.ú. Těptín, mezi obcí 
Kamenice a Základní školou Devětsil, š.p.o., IČ: 03652521, se sídlem Koste-
lecká 508, 251 68 Kamenice

• uzavření budoucí smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene – osobní 
služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy 
mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., (jako opráv-
něnou), č. sml. IV-12-6021231/VB01 Kamenice, Struhařov – kNN. Věcné 
břemeno se zřizuje k pozemkům parc.č. PK650 a 383, kat. území Štiřín, 
ve vlastnictví Obce Kamenice.

• návrh zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Sběr, pře-
pravování a odstraňování odpadu – Sdružení Struhařov“ ve znění dle přílohy 
č.1. 

• zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Sběr, 
přepravování a odstraňování odpadu – Sdružení Struhařov“ formou otevře-
ného řízení podle §56 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění. 

Z RADY OBCE KAMENICE DNE 18. 7. 2017
• výběr dodavatele osvětlovacích těles na akci „ Nástavba ZŠ Kamenice“- 

3.N.P. - dodavatel ŠARAPATKA LIGHT STUDIO, IČO 48077780, se 
sídlem Americká 831/24, 120 00, Praha 2 – Vinohrady za cenu dodávky 
osvětlovacích těles včetně zdrojů 861 346,- Kč bez DPH.

• uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě  č. 61/16 uzavřené dne 
03.06.2016  s fi rmou VA stavební s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 
Praha 1, IČ 29155703, kterým se prodlužuje termín platnosti smlouvy 
do 30.9.2017 a navyšuje úplata za provedené práce o 1/12 celkové částky 
za každý měsíc prodloužené platnosti. 

• vzorovou dohodu o poskytnutí příspěvku na akci „Rekonstrukce komu-
nikace Na Květnici, Kamenice-Nová Hospoda “ uzavíranou mezi Obcí 
Kamenice jako hlavním investorem a fyzickými a právnickými osobami 
jako spoluinvestory. Starosta obce je pověřen podpisem smluv s jednotli-
vými spoluinvestory. 

• uzavření dohod o poskytnutí příspěvku na vodovod a kanalizaci mezi 
Obcí Kamenice (vlastník technické infrastruktury) a Bennex s.r.o. (vlast-
ník připojované nemovitosti parc. č. 540/58, k.ú. Ládví). Starosta je pově-
řen podpisem smlouvy.

• uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/17 uzavřené se Stavby Jech 
&Hoff mann s.r.o. se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3, IČ 05676924 
dne 27.04.2017, kterým se posunuje termín dokončení díla „Chodník 
Těptín u ZŠ“. Starosta obce je pověřen podpisem dodatku č.1.

• uzavření Smlouvy o zřízení a vymezení služebnosti – zřízení umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy mezi Obcí Kamenice (jako 

povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., (jako oprávněnou) – stavba trafosta-
nice.  Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. st. 1137, kat. území 
Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem 
smlouvy.

• uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene – osobní slu-
žebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy 
mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., (jako opráv-
něnou), č. sml. IV-12-6018264/4, Ládví, Lotosová – kNN. Věcné břemeno 
se zřizuje k pozemku parc.č. 369/9, kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce 
Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

• žádost pana Bc. MP, o přidělení obecního bytu, a uzavření nájemní 
smlouvy na byt č.2, v ul. Truhlářská č.p. 855, bytový dům v Těptíně, 
na dobu určitou.

• uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 133/17 uzavřené se společ-
ností ITALMEC, spol. s r.o. se sídlem Bělocerkevská 16, 100 00 Praha 10, 
IČ 14890879 dne 18.7.2017, kterým se mění doba plnění předmětu díla 
,,ZŠ Kamenice - podlahové krytiny na bázi kaučuku“. Starosta obce je 
pověřen podpisem dodatku č.1.

• uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 140/17 uzavřené se společnos-
tí FORM, spol. s.r.o. se sídlem Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice, 
IČ 43964532 dne 18.7.2017, kterým se mění termín dodávky předmětu 
díla ,,ZŠ Kamenice – pořízení vybavení – nábytku“ – 2. část“. Starosta 
obce je pověřen podpisem dodatku č.1.

Rada obce Kamenice schválila:

Zápisy naleznete také na:  http://www.obeckamenice.cz/urad/rada-obce/usneseni/, nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice.

Zkrácené zápisy byly pořízeny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
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V NEDĚLI SE TAKŘKA NEDĚLÁ

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Vážení občané, 
rozhodnutím prezidenta republiky 
č.  135/2017 Sb. byly dne 2. 5. 2017 vy-
hlášeny volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. 
Dny konání těchto voleb byly stanoveny 
na pátek a sobotu 20. a  21. října 2017. 
Hlasování bude probíhat v pátek 20. 10. 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. 10. 
od 8.00 do 14.00 hodin.

Právo volit 
Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let. Překážkami ve výko-
nu volebního práva jsou zákonem stano-
vené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu a omezení svépráv-
nosti k výkonu volebního práva.

Informace k voličským průkazům 
Volič, který se nebude zdržovat v době vo-

leb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky konaných ve dnech 
20. a  21. října 2017 ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hla-
sovat za podmínek stanovených zákonem 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve  znění poz-
dějších předpisů, na voličský průkaz.
Žádost o voličský průkaz v listinné podo-
bě opatřená úředně ověřeným podpisem 
voliče, případně žádost v elektronické 
podobě zaslaná prostřednictvím datové 
schránky musí být příslušnému obec-
nímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, to je do pátku 13. říj-
na 2017.
Upozornění: 
Vzhledem ke změně právní úpravy již ne-
lze podat žádost o voličský průkaz  v elek-

tronické podobě podepsanou uznávaným 
elektronickým podpisem voliče.

Možnost hlasovat na voličský 
průkaz při volbách do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České 
republiky v roce 2017: 
http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hla-
sovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbach-
-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-
-ceske-republiky-v-roce-2017.aspx

Osobně lze žádost podat na Obecním 
úřadu Kamenice, Ringhoff erovo náměstí 
434, 251 68 Kamenice do okamžiku uza-
vření stálého seznamu voličů, tj. do středy 
18. října 2017 do 16:00 hod. 
Žádost o voličský průkaz naleznete i na-
webových stránkách obce.

Jana Havlíčková, správní odbor

Znáte ten pocit, když si po celotýdenní dřině konečně můžete jít 
lehnout a odpočinout, ale zvuk sousedovy cirkulárky vám prostě 
nedá šanci? Nebo když konečně uspíte dítě a vedle vás začne oh-
ňostroj? Také je vám to nepříjemné a štve vás to?
V polovině července se na náš úřad obrátila mladá žena s pros-
bou, abychom jí pomohli, protože: „Mám dojem, že si všichni 
chataři nechávají speciálně hlučné činnosti na nedělní odpoled-
ne,“ rozhořčeně píše ve svém dopise. 

Ačkoli není patrné, zda si někdo něco nechává speciálně na ne-
děli, rozumíme rozhořčení a pokusíme se pomoci minimál-
ně připomenutím Obecně závazné vyhlášky obce Kamenice 
č. 2/2010, přesněji uvedením jedné z její stati. 
Konečně, třeba ne každý ví a zná… 

Čl. 4 Omezení hlučných činností
4.1 O sobotách, nedělích a ve dnech státem uznaných svátků 
nelze v době od 6.00 h do 8.00 h a o nedělích a ve dnech státem 
uznaných svátků v době od 12.00 hod. do 22.00 hod. provádět 
žádné práce a činnosti, které jsou spojené s používáním strojů, 
přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, 
zahradních traktorů, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů; 
produkce či reprodukce hlasité hudby nebo jiného hluku).
4.2 Tento zákaz činnosti v čl. 4.1 se nevztahuje na zimní údržbu 
pozemních komunikací a svoz komunálního odpadu. 

Buďme k sobě tolerantní s kapkou ohleduplnosti. 

Zuzana Gašpar, asistentka starosty

POZOR ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN 
Vážení rodiče, milí pacienti,  
od 1. 10. 2017 dochází v naší v ordinaci ke změně ordinačních hodin, které budou následující: 

 nemocní objednaní pacienti 
prevence nemocní Objednaní pacienti 

prevence 

PO 8 - 11 11 - 14 ------- ------- 
ÚT ------- ------- 12 - 15 15 - 18 
ST 8 - 11 11 - 14 ------- ------- 
ČT ------- ------- 10 - 13 13 - 16 
PÁ 8 - 11 11 - 14 ------- ------- 

Další aktuální informace budou k dispozici na stránkách www.pediatrie-kamenice.cz od 
začátku září 2017. 

Přeji klidný začátek školního roku MUDr. Markéta Rárová, Pediatrie Kamenice s.r.o 

ce c od



7INFORMACE Z OBCE KAMENICE. . . 

ROZPIS ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU ROZPIS ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
V OBCI KAMENICE:V OBCI KAMENICE:  sobota 30. 9. 2017sobota 30. 9. 2017 

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

Druhy nebezpečného odpadu, které se budou odebírat: olověné akumulátory lepidla kyseliny, staré 
léky suché články, monočlánky olejové fi ltry oleje, nádoby od barev rozpouštědla vývojky a ustalovače.
POZOR!!! Televizory, lednice, vysavače, monitory,veškeré drobné elektrospotřebiče lze odevzdávat celoročně 
ve shromažďovacím dvoře fi rma OBR a proto nebudou odebírány při tomto odvozu nebezpečného odpadu!!!
Neodebírají se odpady typu: suť, pneumatiky, lepenky, železa (sporáky, bojlery), lina koberce.

Luboš Žáček, vedoucí TS

VELKOOBJEMOVÝ ODPADVELKOOBJEMOVÝ ODPAD  
neděle 1. 10. 2017 od 9.00 - 12.00 hod.neděle 1. 10. 2017 od 9.00 - 12.00 hod.

SBĚRNÝ DVŮR V KAMENICISBĚRNÝ DVŮR V KAMENICI
fi rma OBR služby s.r.o.fi rma OBR služby s.r.o.

INFORMACE PRO KLIENTY MUDR. WICHOVÉ
Od 11. září bude možné kontaktovat naší ordinaci pouze 

na mobilním čísle 728 767 603. 

Pevná linka bude zrušena. 

Děkujeme za pochopení, MUDr. Wichová
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VÍTÁNÍ KAMENICKÝCH OBČÁNKŮ
Rodiče, máte-li zájem o vítání Vašeho dítěte, hlaste se na Obecním úřadu Kamenice - 
matrika. Rodiče všech narozených dětí v obci neobesíláme z důvodu dodržování zákona 
na ochranu osobních údajů. 

Rodič, který bude mít o vítání zájem, vyplní jednoduchý formulář a pošle na e-mailo-
vou adresu matrika@kamenice.cz nebo odevzdá osobně na podatelně, či zašle poštou. 
Pro účely evidence bude zájemce požádán o jméno a datum narození dítěte, své jméno 
a vztah k dítěti, kontaktní telefon a adresu, na kterou bude zaslána ofi ciální pozvánka 
před konáním slavnostního obřadu. 

Přihlášku k Vítání občánků v obci Kamenice naleznete na www.kamenice.cz v sekci do-
kumenty - obecní úřad. 

Vítání je plánováno na 11. listopadu 2017. 
Matrika OÚ Kamenice

POHÁDKOVÝ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ten nadcházející rok bychom s kolegyněmi chtěly udělat pro děti PO-
HÁDKOVÝ – a to doslova. Uvědomujeme 
si, že některé děti klasické pohádky vůbec 
neznají. S její pomocí si budou moci uvědo-
mit záporné lidské vlastnosti, jako je pýcha, 
chamtivost, ulhanost či neposlušnost. Ale i ty 
dobré, např. odvážnost, poctivost nebo las-
kavost. Navíc pohádky napomáhají k rozvoji 
samostatného, gramaticky správného vyjadřo-
vání, vnímání časové posloupnosti, podporují 
fantazii i  schopnost umět poslouchat… Jsou 
prostě u dětí oblíbené pro svoji jednoduchost 
a my budeme pohádku prozkoumávat ze všech 

stran. Budeme si ji hrát, poslouchat, kreslit i zpívat. Také 
si povíme o nebezpečích, které na pohádkové bytosti če-
kají a o nebezpečích v běžném životě. 

Vávrová Šárka, učitelka MŠ Kamenice

Minulý rok v naší mateřské škole byl s tematikou INDIÁNŮ – děti si osvojily spoustu nových znalostí a dovedností, 
rozšířily si slovní zásobu a seznámily se se způsobem života jiných kultur.

 KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE .  .  .MATEŘSKÁ ŠKOLA V KAMENICI. . . 

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY ZAČÍNÁ V ZÁŘÍ.

Nově bude právní poradna každý druhý pátek 
zpočátku od 8.00 - 9.00 hodin.
První termíny 8. 9. a 22. 9. 2017

Právní služby zajišťuje Mgr. Lenka Matoušová.



PODZIMNÍ SLAVNOSTI
PROBĚHNOU LETOS VE ZNAMENÍ 200. VÝROČÍ 

NAROZENÍ BARONA RINGHOFFERA:
„AUTOMOBILY TATRA 

OD RINGHOFFERŮ PO SOUČASNOST“

KAMENICE:
11.00 - 14.00 hod.   ukázka jízd Truck Trialu v prostoru za Kamenici směr Kostelec u Křížku
11.00 - 18.00 hod.   přehlídka nákladních automobilů Tatra na Ringhoff erově náměstí 
14.00 - 18.00 hod.   vystoupení hudební skupiny Pěšáci

Doprovodný program:
• poznávací soutěž pro děti Tatrou po stopách Zikmunda a Hanzelky
• výstava na téma podnikání a průmysl rodiny Ringhoff erů
• promítání tematických fi lmů

V dopoledních hodinách je mimořádně zařazen cyklozávod BIKECLINIC CAFÉ Van Gillern cup

VELKÉ POPOVICE:
11.00 - 18.00 hod.   každou půlhodinu speciální prohlídky pivovaru zaměřené na automobily Tatra v pivovaru
11.00 - 18.00 hod.   přehlídka osobních automobilů Tatra v Pivovarském parku a nádvoří pivovaru 
   (Tatra 12, Tatraplán, T 603, T613, T700 aj.)
14.00 - 18.00 hod.   vystoupení hudební skupiny Flám

Doprovodný program:
• RC modely
• výstava na téma automobily Tatra v podnikání rodiny Ringhoff erů
• promítání tematických fi lmů

23. září 2017 

KAMENICE  a VELKÉ POPOVICE 

od 11.00 do 18.00 hodin

Při příležitosti 200. výročí narození Františka Ringhoff era, pořádá obec Kamenice, Velké Popovice, mikroregion Ladův 
kraj a Pivovar ve Velkých Popovicích slavnostní odpoledne věnované značce Ringhoff er-Tatra. 

Program je rozdělen na dvě hlavní části v obcích Kamenice a Velké Popovice:

Po celou dobu bude zajištěna KYVADLOVÁ PŘEPRAVA EXPEDIČNÍM TATRABUSEM mezi Kamenicí 

a Pivovarem ve Velkých Popovicích. 
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IMPROVIZAČNÍ BITVA 
MEZI KOSTELCEM A KAMENICÍ 

VYPUKNE V KULTURÁKU
První z větších kulturních akcí, které se začátkem nového školní-
ho roku chystají, je večer pro milovníky divadelní improvizace. 
Tento podzim začínáme poprvé zápasem mezi týmy z různých 
spolků. Konkrétně na zápas nastupuje tým složený z herců 
Ochotnického spolku Tyl z Kamenice a tým Lidového divadla 
Jirásek z Kostelce u Křížků. 

Možná se ptáte, co to Improvizační zápas je? Odpověď je jed-
noduchá. Základem je čistá improvizace. Herci skutečně nemají 
předem připraveného nic, vyjma týmových pokřiků. Témata 
pro  improvizace přichází od diváků a formu jednotlivých im-
provizací určuje rozhodčí. 

A proč je to vlastně zápas? Protože je tato forma divadelního 
sportu inspirována hokejem a jeho pravidly. Stejně jako na ledě 
se i na jevišti setkávají dva týmy, které bojují o vítězství. Tento 
boj je ale sveden jen na oko – ve hře, kde každý prohřešek je 
pískán jako faul. Diváci hlasují po každé improvizaci pro tým, 
který podle nich lépe improvizoval, a tím ovlivňují skóre.

Mezi zápasící týmy se v některém z příštích zápasů přidá také 
tým z Jílového u Prahy - Jílovští ochotníci a OKAP – ochotnický 
soubor Kamenného Přívozu. 

Přijďte se podívat v úterý 19. září od 19.30 
hodin a připravit hercům témata, u kterých 
se pobavíte i vy.

Katka Čadrová

POŘÁDÁ OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL VE 
 SPOLUPRÁCI S KC KAMENICE

KD KAMENICE

19. ŘÍJNA 
19.30

KAMENICKÉ 
         IMPRO(šou)

www.spolektyl.cz        www.kckamenice.cz

Och
otnick

ý 
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olek Tyl LD Jir

ásek 

Kostelec u
 Kř

ížk
ů

X
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ROZZÁŘENI DO BAREV PODZIMU
Podzim většina lidí prožívá jako šedivou tečku za radostným 
obdobím letních prázdnin. My jsme v Kulturním centru na-
vzdory nástrahám počasí, probíhající rekonstrukci a po zdárně 
zvládnuté inventuře v knihovně během období velkých prázdnin 
nezaháleli, abychom vám mohli nabídnout kulturní program, 
který bude stejně barevný a pestrý jako podzim. Díky tomu, 
že  si stále ještě můžeme užívat pozdních paprsků babího léta, 
tak bychom vám v první řadě rádi nabídli akce, které pro vás 
pořádáme venku.  

Jako každý rok se můžete přijít inspirovat a vyzkoušet si, co vám 
nabízí místní zájmové, sportovní a kulturní spolky na Veletrh 
sportovních a zájmových příležitostí v Kamenici, který proběh-
ne na Ringhoff erově náměstí v neděli 17. září od 14 do 17 hodin. 
Jednou z posledních venkovních akcí také bude velmi očekávaná 
Výstava vozů Tatra pořádaná společně s Podzimními slavnostmi 
v Kamenici a Velkých Popovicích v sobotu 23. září od 11 hodin. 
V případě nemilosrdných podzimních plískanic se můžete uchý-
lit do útulných prostorů našeho kulturního domu a vychutnat 
si v úterý 19. září od 19.30 hodin jedinečnou Kamenickou IM-
PRO(šou), kdy navážeme na sérii improvizačních zápasů tento-
krát zápasem mezi týmy z Ochotnického spolku TYL a Lidového 
divadla Jirásek z Kostelce u Křížků. 

Pro děti připravujeme pohádku z oblíbeného večerníčku Příbě-
hy včelích medvídků. Divadlo Krapet ji dětem zahraje v úterý 
3. října od 9 hodin. 
Dospělé jistě potěší v pondělí 9. října od 19.30 hodin divadelní 
představení Rukojmí bez rizika. Ve francouzské krimi komedii 
zazáří hvězdy jako jsou Václav Vydra, Jan Šťastný nebo Jana 
Boušková.

Pokud vás spíše láká fi lmová produkce, pak ve spolupráci se 
Skautským oddílem Kamenice budeme v úterý 26. září od 19.30 
promítat v projektu Promítej i ty dokumentární fi lm Švédská 
teorie lásky. Snímek zachycuje současnou situaci ve švédské spo-
lečnosti odvracející se od tradičních rodinných hodnot ke spo-
lečnosti lidí žijících sami pro sebe.
Pro milovníky hudby máme nachystanou podzimní pecku 
v podobě koncertu klavíristy Petra Vondráčka a folkové skupiny 
Knezaplacení, kteří zahrají vlastní tvorbu i Vondráčkovi známé 
televizní rokenroly. Koncert začíná v úterý 3. října od 19.30 ho-
din. 

Budeme se na vás těšit v našem kulturním centru v centru naší 
Kamenice. 

Katka Čadrová

KD Kamenice 
9. října 2017 od 19.30 hod

Vstupné: 
450/400/350 KčPromítání dokumentu z festivalu jeden svět 

 
úterý 26.9.2017 
od 19.30 hod 
KD Kamenice

 Švédská
teorie lásky
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Vážení spoluobčané, čas prázdnin se naplnil a nás čekají podzimní a zimní akce. 
Těšíme se na vás na všechny, i na nové zájemce, kteří ještě váháte!

Připomínáme akce do konce roku 2017:
• 7. a 21. 9. 2017 - salonek restaurace Na Rynku od 16.00 hod. - opět pokračují pravidelná setkávání při zpěvu s kyta-

rou. Přijďte si zazpívat nebo jen tak posedět a popovídat si. 
       POZOR! Od října budou setkání probíhat v prostorách KD Kamenice.
• 13. 9. 2017 - ZŠ Kamenice v 18.00 hod. s Mgr. Vlastou Hartvichovou - historie Kamenice a jejího okolí v proměnách 

času. Vezměte s sebou pohlednice a fotografi e ze školy, historických budov nebo krajiny našich osad. Vstupné: senio-
ři 65+/20,- Kč, ostatní/50,-Kč. Občerstvení zajištěno.

• 16. 9. 2017 - vlastivědná vycházka s geologem J. Víznerem, v 9.30 hod. sraz u brány zámku v Kamenici, pořádá 
Spolek Kamenicko - více na www.kamenicko.cz.

• 25. 9. 2017 - salonek restaurace Na Rynku v 18.00 hod. - společná informační schůzka pro účastníky dvoudenního 
zájezdu na Jižní Moravu. Program schůzky: seznámení s programem výletu, doladění seznamů ubytování a jídelníč-
ků, uhrazení doplatku z ceny.

• 6. - 7. 10. 2017 - dvoudenní zájezd na Jižní Moravu po památkách UNESCO. 
• 6. 11. 2017 – prostory KD Kamenice v 16.00 hod. - setkání se sociální pracovnicí Mgr. Věrou Bobovskou na téma 

„Sociální služby pro seniory“.
• 22. 11. 2017 - setkání se seniory ze Sulic, Želivce a Kostelce u Křížků v restauraci U slunce na Želivci od 15.00 hod. 

Vzájemné navázání spolupráce, posezení u kytary.
• 11. 12. 2017 – prostory KD Kamenice v 15.00 hod. - adventní posezení a tvoření. Zavzpomínáme při svíčkách 

a cukroví na vánoční zvyky dříve a dnes, zazpíváme koledy, vyrobíme ozdoby, rozdáme si vánoční dárky a na závěr 
ozdobíme svůj „seniorský vánoční strom“ před KD.

Na rok 2018 bychom vám rády představily některé z chystaných akcí:
např. exkurze do Národního divadla 26. 2. 2018 s možností večerního představení Prodaná nevěsta, návštěva Průho-
nického parku s průvodcem, toulky Prahou po zajímavých a tajemných zákoutích s průvodcem, exkurze do prezident-
ské kanceláře a hradních archivů, 1 až 2 jednodenní zájezdy, setkávání při kytaře a zpěvu a navázání společných setkání 
s okolními obcemi.

Spolu s vámi se na všechny akce těší Majka a Marie (tel. 773 222 369, 721 865 938).

Dne 1. 10. - Mezinárodní den seniorů 
„Čas není žádná dálnice mezi kolébkou a hrobem, nýbrž místo k zaparkování na slunci. Dnes žit! Dnes se smát! Dnes 
se radovat!“ (Phil Bosmans, belgický básník)
Tímto vám všem, našim milým seniorům, chceme srdečně popřát pevné zdraví, hodně optimismu a radosti ze setká-
vání, která přinášejí do vašich životů duševní pohodu.

Ohlédnutí za červnovým výletem do hvězdárny v Ondřejově a Ladových Hrusic:

I
 

INFORMACE Z OBCEI

Ú
O
e-

O
Po
St

Po
Po
Ú
St
Č

č
P
d
b
P
m

N
k
v

Č
4
v
n
p
a
tr
p
B

   

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE. . . 



13INFORMACE
     „do ruky“

INFORMACE Z OBCEINFORMACE 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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Rodiče, máte-li zájem o vítání Vašeho dítěte, hlaste 
se na  Obecním úřadu Kamenice - matrika. Rodiče 
všech narozených dětí v obci neobesíláme z důvodu 
dodržování zákona na ochranu osobních údajů. 
Rodič, který bude mít o vítání zájem, vyplní jedno-
duchý formulář a pošle na e-mailovou adresu matri-
ka@kamenice.cz nebo odevzdá osobně na podatelně, 

či zašle poštou. 
Pro účely evidence bude zájemce požádán o jméno a datum narození 
dítěte, své jméno a vztah k dítěti, kontaktní telefon a adresu, na kterou 
bude zaslána ofi ciální pozvánka před konáním slavnostního obřadu. 
Přihlášku k Vítání občánků v obci Kamenice naleznete na www.ka-
menice.cz v sekci dokumenty - obecní úřad. 

Vítání je plánováno na listopadovou sobotu. 

V NEDĚLI CHCEME RELAXOVAT
Na základě stížnosti občanů na hluk, který generují ně-
kteří spoluobčané v neděli, připomínáme Obecně závazné 
vyhlášky obce Kamenice č. 2/2010:

Čl. 4 Omezení hlučných činností
4.1 O sobotách, nedělích a ve dnech státem uznaných svátků nelze 
v době od 6.00 h do 8.00 h a o nedělích a ve dnech státem uzna-
ných svátků v době od 12.00 hod. do 22.00 hod. provádět žádné 
práce a činnosti, které jsou spojené s používáním strojů, přístrojů 
a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, zahradních 
traktorů, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů; produkce či re-
produkce hlasité hudby nebo jiného hluku).
Buďme k sobě tolerantní.         Děkujeme, OÚ Kamenice. 

         PRÁZDNINY 2017

INFORMACE Z OBCEINFORMACE Z OBCE

VZDĚLÁVÁNÍVZDĚLÁVÁNÍ

 Všedobrovice VRBOVÁ u separačního hnízda        8.00 -  8.20 hod.

 Štiřín  ŠÍPKOVÁ          --   „ ---            8.25 -  8.45 hod.

 Struhařov SAFÍROVÁ u dětského hřiště            8.50 -  9.10 hod.

 Olešovice OKRUŽNÍ  u rybníčka            9.15 -  9.35 hod.

 Nová Hospoda NA VYHLÍDCE u dětského hřiště         9.40 - 10.00 hod.

 Kamenice RINGHOFFEROVO nám.               10.05 - 10.25 hod.

 Skuheř  KRAJNÍ u rybníka                       10.35 - 10.55 hod.

 Těptín  TÁHLÁ u zvoničky             11.00 - 11.20 hod.

 Ládví  LOVECKÁ u bývalé prodejny        11.30 - 11.50 hod.

 Ládeves   U VEJMELKŮ č.p. 251                   11.55 - 12.15 hod.

ROZPIS ODVOZU 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

V OBCI KAMENICE 
sobota 30. 9. 2017 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
neděle 1. 10. 2017 od 9.00 - 12.00 hod.

SBĚRNÝ DVŮR V KAMENICI
fi rma OBR služby s.r.o.

INFORMACE PRO KLIENTY MUDR. WICHOVÉ

Od 11. září bude možné kontaktovat naší 
ordinaci 

pouze na mobilním čísle 728 767 603. 
Pevná linka bude zrušena. 

Děkujeme za pochopení, MUDr. Wichová

VÝZVA PRO KAMENICKÉ SENIORY
MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA V KAMENICI

připravuje pro kamenické seniory 
KURZY PRÁCE S POČÍTAČEM - INTERNETEM.

Vyzýváme proto zájemce o tyto kurzy o na-
hlášení své  účasti na těchto kurzech. 

Zároveň uveďte o jakou úroveň máte zájem:
• první práce s počítačem
• práce s internetem
• práce s konkrétními aplikacemi (e-mail, SKYPE, FB...)

Hlásit se je možné na: 608 734 455 - Jana Novodvorská
323 671 048 - Dagmar Walachová, knihovna.kamenice@tiscali.cz
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21. září 2017 od 10:30 - KD Kamenice
Prodej textilu, lůžkovin a potřeb pro domácnost

Vstup zdarma

21212121212121. áázázázázázáříříříříříříří 222222010101010101777777 ddododododod 111111000:0:0:0:303030303030 -- KKKKKKDDDDDD KKaKaKaKaKamememememe inininininicecececece
PPPPrrodej textilu, lůžkovin a potřeb pro domácnost

VVsVsVsVsVsV ttututututuppppp pp dzdzdzdzdzdarararararmamamamama
KALENDÁŘ AKCÍKALENDÁŘ AKCÍ KALENDÁŘ AKCÍKALENDÁŘ AKCÍ

ZÁŘÍ

Přinášíme orientační přehled akcí Kulturního centra 
a v Kulturním domě v Kamenici.

Více informací naleznete na webových stránkách 

www.kckamenice.cz a www.obeckamenice.cz

5. září 2017 14.00 - 16.00 hod -  Knihovna
Finanční poradna.

Vstup zdarma

13. září 2017 od 16.00 – v ZŠ Kamenice. 
Klub seniorů při KC Kamenice

Přednáška s Mgr. Vlastou Hartvichovou nad foto-

grafi emi z mládí a historií kamenicka.

Vstup zdarma

11. září 2017 od 14.00 - 16.00 hod.  - Knihovna
Zábavné odpoledne v knihovně plné kvízů a há-

danek

Vstup zdarma

17. září 2017 od 14.00 – 17.00 hod – 
KD Kamenice
Veletrh sportovních a zájmových příležitostí 

v Kamenici

Vstup zdarma

2017

19. září 2017 od 19.30 hod – KD Kamenice
Série improvizačních zápasů: 

Kamenické IMPRO(šou)

Vstupné dobrovolné

21. září 2017 od 10.30 hod. - KD Kamenice
Prodej textilu, lůžkovin a potřeb pro domácnost

Vstup zdarma

23. září 2017 od 11.00 hod – Ringhoff ero-
vo nám. Kamenice, Velké Popovice a další 
místa.
Výstava vozů Tatra – Podzimní slavnosti

Vstup zdarma
Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda | Závodní speciál Karla Lopraise z Rallye

| ukázky Trucktrialu | promítání tématických filmů | cestopisné přednášky  

| RC modely | prohlídky pivovaru a další doprovodný program

25. září od 10.00 do 12.00 hod – Knihovna 
Schůzka s knihou – Čtení z nových knih pro malé 

děti

Vstup zdarma

26. září 2017 od 19.30 hod. – KD Kamenice
Promítej i ty – Švédská teorie lásky

Vstup  zdarma

ŘÍJEN
1. října 2017 
Hůlkobraní - soutěž mažoretkových skupin

2. října 2017 14.00 -16.00 hod – Knihovna
Jsi na tahu – aneb deskohraní v knihovně

Vstup zdarma

3. října 2017 od 9.00 hod – KD Kamenice
Pohádka: Příhody včelích medvídků 

– divadlo Krapet

Vstupné: 60 Kč

3. října 2017 od 10.30 hod – Knihovna
Pohádková knihovna pro maminky s dětmi ve věku 

od 3 do 5 let.

Vstup zdarma

3. října 2017 od 19.30 hod – KD Kamenice
Koncert Petr Vondráček a skupina Knezaplacení

Vstupné: 200 předprodej/ 250 na místě

6 -7. října 2017 – Klub seniorů při KC Ka-
menice
Dvoudenní výlet za památkami UNESCO

Vyprodáno

9. října 2017 15.00 - 16.00 hod – Knihovna
Čaj před čtvrtou – babičky a dědové čtou pohádky 

dětem.

Vstup zdarma

9. října 2017 – KD Kamenice
Divadelní představení: Rukojmí bez rizika

Vstupné – 450/ 400/ 350 Kč

13 - 15. října 2017 –  KD Kamenice
Podzimní bazar KŽ

Vstup zdarma

19. října 2017 od 10.30 hod. –  KD Kame-
nice
Prodej textilu, lůžkovin a potřeb pro domácnost

Vstup zdarma

20. – 21.  Října 2017 –  KD Kamenice
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky 2017

Vstup zdarma

26. října 2017 od 10.00 hod – Knihovna
Zkus si práci knihovníka

Vstup zdarma

27. října 2017 od 19.00 –  KD Kamenice
Stoneville fest – festival mladých kapel

Vstupné: bude upřesněno

KALENDÁŘ AKCÍ

20. září 2017 od 14.00 do 18.00 hod. - ZŠ 
Kamenice - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte se podívat, jak také může vypadat moderní 

škola.

Vstup zdarma
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KALENDÁŘ AKCÍKALENDÁŘ AKCÍ

BOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBY
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

KALENDÁŘ AKCÍKALENDÁŘ AKCÍ

ŘÍJEN
31. října 2017 od 19.30 hod  –  KD Kamenice
Promítej i ty – Kola vs. Auta

Vstup zdarma

Termíny  budou upřesněny  – Knihovna
Senioři v knihovně   

Trénování paměti

Internetová vzdělanost

3. listopadu od 19.00 – V Knihovně
Zahájení výstavy UNICEF „Děti ve válce“

Vstup zdarma

LISTOPAD

3. a 4. listopadu 2017 od 19.00 hod – KD Kamenice
Ochotnické divadlení

Vstupné: Jedno představení - 100 Kč, Děti a senioři 50 Kč

Všechna představení - 290 Kč, děti a senioři 150 Kč

6. listopadu 2017 od 8.00 hod – Knihovna
Školka v knihovně - povídání o podzimu, čtení bás-

niček ….

Vstup zdarma

7. listopadu 2017 od 9.00 hod –  KD Kamenice
Pohádka: Kamarádi na výletě

Vstupné 60 Kč

7. listopadu 2017 14.00 - 16.00 hod -  Knihovna
Finanční poradna.

Vstup zdarma

7. listopadu 2017 od 19.30 hod –  KD Kamenice
Koncert Michal Prokop & Framus Five

Vstupné: 350 Kč předprodej / 400 na místě

10. listopadu 2017 od 19.30 hod –  KD Kamenice
Ochotnické divadlení

Vstupné: Jedno představení - 100 Kč, Děti a senioři 50 Kč

Všechna představení - 290 Kč, děti a senioři 150 Kč

11. listopadu 2017 od 19.30 hod –  KD Kamenice
Ochotnické divadlení  - Tři bratři v nesnázích – Spolek Tyl

Vstupné: Jedno představení - 100 Kč, Děti a senioři 50 Kč

Všechna představení - 290 Kč, děti a senioři 150 Kč

13. listopadu 2017 od 14.00 hod – Knihovna
Odpoledne se Sekorou - 50 let-úmrtí a 90 let-zrodu Ferdy 

Mravence

Vstup zdarma

14. listopadu 2017 od 19.30 –  KD Kamenice
Přednáška Radek Jaroš – Koruna Himaláje

Vstupné 200 Kč / 250 Kč

15. listopadu 2017– Knihovna
Vyhlášení výsledků celoroční soutěže

 „Moje kniha“

LISTOPAD

17. listopadu 2017–  KD Kamenice
Ples Přístavu Valnovka – Moderuje Petr Rychlý, hudba 

Kapela Jazzika

Vstupné: 990 Kč, v ceně celovečerní raut

25. listopadu 2017
Hafl a show

Vstupné: Bude upřesněno

21. listopadu 2017 od 19.30 hod. – KD 
Kamenice
Série improvizačních zápasů: 

Kamenické IMPRO(šou)

Vstupné dobrovolné

23. listopadu 2017 od 10.30 hod. –  KD Ka-
menice
Prodej textilu, lůžkovin a potřeb pro domácnost

Vstup zdarma

26. listopadu od 14.00 2017 –  KD Kamenice
Mikulášská nadílka klubu žen Kamenice

Vstupné: bude upřesněno

28. listopadu 2017 od 19.30 hod –  KD Kamenice
Promítej i ty – Co se nenosí

Vstup zdarma

30. listopadu 2017 od 19.30 hod. –  KD Kamenice
Adventní koncert Ireny Budweiserové

Vstupné 250 Kč

Termíny  budou upřesněny  – Knihovna
Senioři v knihovně   

Trénování paměti

Internetová vzdělanost

Termíny  budou upřesněny  – Klub seniorů při KC Kamenice
Setkání se seniory ze Sulic a Želivce

Přednáška se sociální pracovnicí

16. listopadu 2017– Knihovna
Zahájení výstavy „Moje kniha“

Vstup zdarma
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PIVNÍ POCHOD

Start: 10.00 –
Trasa: 12 ko

odstrkovadla a jiná vozítka
Startovné:

HESLO:
„ naší krásnou krajinou

a poznejte našem okolí“

 
–  

 

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

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
: 

 

 

 

 

15.10.2017  od  10,00 hod. do 11,00 hod. 
 

 
 

 
 

 
 

F   (dodržujte následující pokyny):  
  JJmméénnoo::                                                                                               BByyddlliišštt ::                                                                                                                                TTeelleeffoonn::  

NNEEVVYYPPLL OOVVAATT  VVaaššee  ppoo .. íísslloo  PPooppiiss  vv ccíí  hh llkkoovvýýmm  ppííssmmeemm  ((ssvveettrr,,  ppáánnsskkýý  ,,bbaarrvvaa  ))    VVaaššee  cceennaa  NNEEVVYYPPLL OOVVAATT 

  

ZZaa  dd ttii  ssii  rruu íí  rrooddii ee  !!!!!!!!!!  

  

  

 TANE NÍ  
 

   PRO DOSP LÉ (14.SEZÓNA) 
 

SOKOLOVNA  STRAN ICE 
 S1: Za áte níci 15:15 – 16:50         
 S2: Mírn  pokro ilí 17:00 – 18:35         kurzy za ínají 
 S3: St edn  pokro ilí 18:45 – 20:25        v ned li 
 S5: Speciál 20:35 – 22:15        1. 10. 2017 
 
       Info: tel: 603 238 090      e-mail: vasova@volny.cz 

     www.tanecni.net 

AKCEAKCE AKCEAKCE

PLACENÁ INZERCE:PLACENÁ INZERCE:
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LETEM SVĚTEM HISTORIÍLETEM SVĚTEM HISTORIÍ
Již dávní předkové pochopili, že lidská pa-
měť je nespolehlivá a nedokáže vše uchovat 
pro příští generace. Tato snaha přivedla na svět 
písmo. Nejprve obrázkové (hieroglyfy v Egyp-
tě ve 4. tisíciletí před naším letopočtem), bylo 
tesáno do kamene. Později si Egypťané upravi-
li papyrus. Psali na něj štětcem nebo rákosem  
písmem hieratickým, kněžským, se 600 znaky. 
Od 8. stol. př. n. l. používali démotické (lido-
vé) písmo až do roku 476.

Sumerové své písmo, nejprve obrázkové, ryli 
do hliněných tabulek. Později používali klín-
kové, kde jeden znak=jednomu slovu. Ještě 
později se jeden znak=jedné slabice. 

Trvalo tisíce let, než je lidstvo mohlo poznat
a přečíst. Někdy pomohla náhoda, staroegypt-
ské písmo pomohla vyřešit nalezená Rosett-
ská deska (1799), kde stejný text byl napsán 
hieroglyfy, démoticky a řecky. Na dochované 
části mezopotamské knihovny (cca 668 před 
n. l.) na hliněných tabulkách dokázal Georg 
Smith přečíst osobní knihovnu krále Ašsur-
banila, jeho smlouvy, diplomatické i správní 
záležitosti. Chetitské texty dokázal přečíst jako 
první český vědec Bedřich Hrozný. 
Jak je patrné, co společnost, to jiné písmo 
a jiný nosič, všechny nosiče písma však měly 
jednu společnou vlastnost, byly uchovány 
v knihovnách.

Řekové využili a zdokonalili fénické hláskové 
písmo a používali papyrusové svitky. V  do-
bách rozkvětu městských států (5. - 4. stol. př. 
n. l.) vznikaly soukromé knihovny. Řekové 

ovlivnili Řím, který založil opisovací dílny, 
knižní obchody a velké veřejné knihovny. Ze-
jména v  době vlády Julia Césara (39 př. n. l.). 
Římané si knihoven vážili. Budovali pro ně ná-
kladné a bohatě zdobené mramorové stavby, 
zdobené sochami bohů. Četlo se v nich ráno, 
protože okna na východ umožňovala dobré 
osvětlení. Půjčovalo se i domů. Rukopisy byly 
na plátně i na slonové kosti. Vedení knihoven 
bylo svěřováno významným učencům a bás-
níkům, další lidé se starali o přepisy rukopisů 
a pořádek v knihovně. Tehdejší římské impé-
rium zasahovalo do Francie, Španělska, Alžíru 
či Turecka. Zde všude se budovaly knihovny. 
Mít knihovnu doma bylo v té době prestižní 
záležitostí, i když mnozí majitelé číst neumě-
li. V roce 1738 se ve městě Herkulane našly 
svitky z knihovny bohatého Římana, tak jak 
se uchovaly po výbuchu sopky Vesuv v roce 
79. Přes 2 tisíce papyrusových svitků, i když 
částečně ohořelých, vydalo svědectví o době 
svého vzniku.

Co knihovny 
tehdy obsahovaly? 
Zejména hospo-
dářské záležitosti, 
různé smlouvy, ná-
boženská, lékařská 
a  právnická témata, 
ale i historii, válečné 
texty, také mýty, epo-
sy, báje, básně, dra-
mata, fi lozofi cká a vědecká díla, ale i kuchařky. 
I když po těchto knihovnách zůstaly jen zlom-
ky, přece jen si lze udělat alespoň základní 
představu o životě těchto pradávných předků. 

Křesťanství si vytvářelo vlastní vzdělanost, 
od papyru přešlo k pergamenu, místo svitků 
se používal kodex. V žádné knihovně nechy-
běla Bible. Knihovny byly v klášterech a u pa-
novnických rodů a byly zaměřeny především 
na náboženství. V klášterech se díla opisovala, 
zdobila a také vzájemně vyměňovala. 

Nejvýznamnější a nejbohatší byla a je Vati-
kánská knihovna. Z původních 3500 položek 
v době vzniku v 15. století dnes obsahuje přes 
150 tisíc rukopisů a skoro 2 miliony tištěných 
knih (8300 je prvotisků). Nejstarší a nejhod-
notnější je CODEX VATICANUS ze 4. století. 
V 16. století byla postavena knihovna nová 
se známým Sixtinským sálem. Seznam děl je 
veden od počátku vzniku knihovny a také byla 

Knihovny nejsou muzea knih, ani zatuchle páchnoucí semináře, jsou domovem, kde spolu lidé mohou disku-
tovat, souhlasit i navzájem si oponovat... a nikdo je nepřerušuje, nenapomíná k pořádku, není tu snobismus 
ani zkostnatělé poučování... Ano, ten pravý domov je knihovna!...                         Sándor Márai, maďarský spisovatel

TÉMA MĚSÍCE . . . 

Největší a nej-
slavnější knihov-
na starověku je 
A l e x a n d r i j s k á 
knihovna. 
Založil ji Ptole-
maios I. Sótéra 
na krásném místě v Alexandrii. 
Alexandrijská knihovna po sedm set let plnila 
funkci kulturního a vzdělávacího centra celé-
ho západního světa. Není přesně známo, kolik 
knih bylo v knihovně uloženo. Svitky ovšem 
tvořily největší sbírku v tehdejším antickém 
světě. Odborníci odhadují, že za vlády Kleo-
patry VII. v 1. století př. n. l. zde bylo přibližně 

700 000 rukopisných svitků zahrnující také 
práce Homéra a Aristotela.
Bohužel knihovna vyhořela. Dnes stojí na je-
jím místě knihovna nová.

TÉMA:

AKCE

PLACENÁ INZERCE:
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přístupná, i když s omezením, veřejnosti. 
V  současné době se připravuje digitalizace 
75  tisíc vzácných děl, která tak budou zpří-
stupněna širokému okruhu badatelů.

S rozvojem měst stoupala potřeba vzdělaných 
lidí. Zakládaly se základní a odborné školy 
a v návaznosti i univerzity. Mezi nejstarší uni-
verzitu patří Sorbonna, která již v  roce 1338 
měla skoro 2 tisíce děl a také katalogový se-
znam, nejen s obsahem díla, ale i se jménem 
dárce a cenou. Vzácné knihy byly v knihov-
nách připoutány k lavicím řetízkem, ty méně 
významné či duplikáty se půjčovaly i mimo 
prostor knihovny. Knihovny začaly být pří-
stupné různým vrstvám společnosti .

V polovině 15. století vynález knihtisku 
umožnil zmnohonásobit počty knih i rozšiřo-
vání znalostí mezi učenci z různých oborů. Jen 
v italské Boloni se během 20 let vytisklo přes 
500 knih a jen malá část z toho byla teologická. 

Francie doplatila na hugenotské války, kdy 
došlo k ničení knih i knihoven. V roce 1751 
vyšly první svazky slavné Encyklopedie (čili 
naučný slovník věd, umění a řemesel), kte-
rá hlásala i omezení královské moci, a byla 
proticírkevně laděná. Rozvoj zaznamenala 
i  Královská knihovna, která dostávala povin-
ný výtisk a tím si díla zajistila cenzurní ochra-
nu. Před francouzskou revolucí měl její fond 
157 tisíc svazků a obsahoval i díla orientální.  

Nejcennější soukromá knihovna v 18. století 
měla přes 50 tisíc svazků. Byla rozprodána 
v  aukci. V  roce 1789 byly knihovny „zestát-
něny“, což  vyvolalo odpor hlavně ze strany 
církve i  politické opozice. V době revoluce 
v roce 1792 byla Královská knihovna změněna 
na Národní a z knižních skladů, kam zestátně-
né knihovny musely knihy převést, se vybralo 
do Národní knihovny na 300 tisíc knih. V roce 
1830 to byla nejbohatší evropská knihovna se 
400 tisíci tištěných knih a 80 tisíci rukopisů. 
V době revoluce byla přístupná i ženám a dě-
tem. Také se objevily snahy o decentralizaci 
a kooperaci knihoven, což trvalo další dvě 
staletí. Po francouzském vzoru se postupovalo 
i v ostatních evropských zemích.

HISTORIE KNIHOVEN V ČECHÁCHHISTORIE KNIHOVEN V ČECHÁCH
Počátky knihovnictví v českých zemích jsou spojeny s křesťanstvím a se zakládáním klášterů. Roku 993 byl založen sv. Vojtěchem 
první mužský benediktinský klášter na Břevnově. Druhý nejstarší benediktinský klášter vznikl v Ostrově u Davle.

Benediktinské kláštery měly již od počátku 
knihovny. S rostoucím počtem církevních 
institucí v 11. století (Sázavský klášter, klášter 
v Rajhradě, Hradisku...,) se začaly více pořizo-
vat opisy knih, které se upotřebily i ve školách. 
V klášterech existovala místnost pro jejich 
opisování – scriptorium. 
Významnou knihovnou je Strahovská knihov-

na (1143), která je klášterní knihovnou Krá-
lovské kanonie premonstrátů na Strahově. 
Historická část knihovny obsahuje přes 200 
000 svazků, z toho přes 3000 rukopisů a 1500 
prvotisků, uložených ve zvláštním depozitáři.

Založením Karlovy university 7. 4. 1348 se 
otevřely dveře i cizí literatuře. Od poloviny 
14.  stol. převládal papír nad pergamenem. 
Ve 13. a na poč. 14. stol. se objevily první vý-
znamnější soukromé knihovny patřící panov-
níkům nebo církevním hodnostářům. Jejich 
vlastníky byli např. Karel IV., Václav IV., Jan 
ze Středy, Jan z Jenštejna či Vojtěch Raňkův 
z Ježova. 
Za husitských válek bylo mnoho knihoven 
poničeno, některé knihy se však podařilo za-
chránit převezením do jiného kláštera. 

Humanismus přinesl rozmach soukromých 
knihoven. Knihy byly kladeny na police vět-
šinou vodorovně hřbetem ke stěně, což se 
pozná podle označení obsahu svazku na oříz-
ce. V  některých klášterních knihovnách byly 
knihy připoutané řetězem k pultu lavice. 

V období baroka se stavěly bohatě zdobené 
sálové knihovny, např. knihovnu břevnov-
ských benediktinů, strahovských premonstrá-
tů nebo benediktinů v Rajhradě. K nejstarším 
barokním knihovnám patří knihovna zámku 
na Buchlově. Co do stáří spisů je důležitá 
knihovna ve Slavkově. Morava má knihovnu 
v Rájci nad Svitavou. 

Za osvícenských panovníků se u nás začaly 
zakládat první veřejné knihovny. 30. 10. 1777 
bylo oznámeno otevření Veřejné c. k. univer-
zitní knihovny. To byl počátek našich veřej-
ných knihoven. Zdroj: http://litenky.ff .cuni.cz/clanek.php/id-2671

HISTORIE HISTORIE 
KAMENICKÉ KAMENICKÉ 
KNIHOVNYKNIHOVNY

Zastupitelstvo obce Štiřín se dne 14. 12. 1919 
usneslo věnovat 400 Kč na založení obecní 
knihovny. Za tento obnos se zakoupily růz-
né zábavné i poučné knihy. Knihovna byla 
zprvu u tehdejšího starosty obce p. Jankovce 
v Kostelci u Kř. V roce 1922 při rozdělení obce 
na Štiřín a Kostelec u Křížků čítala knihovna 
134 svazků knih a měla být rozdělena v pomě-
ru 66 % obci Štiřín a 34 % Kostelci u Kř. Pro-
tože nebylo dosaženo dohody, nechala si obec 
Štiřín knihovnu celou a Kostelci zaplatila jen 
34 % náhrady. Knihovníkem se stal Karel Vo-
dešil, zedník ze Struhařova, u něhož knihovna 
sídlila. Dne 12.12.1925 se zastupitelstvo usnes-
lo, že objedná skříň. Dodal ji Josef Rejna, truh-
lář ze Všedobrovic. V roce 1924 činily příjmy 
knihovny z příspěvků od čtenářů 296,14 Kč 
a roku 1925 a 1926 dokonce 539,20 Kč.

Obec obvykle v dalších letech věnovala  
až  400  Kč ročně na knihovnu. Knihovník 
Karel Vodešil vedl knihovnu do roku 1929, 
kdy se této funkce vzdal. Dne 15. 9. 1929 byl 
jmenován dalším knihovníkem František Ně-
meček, elektrotechnik ze Štiřína, jenž vše za-
znamenal v obecní kronice, kterou dlouhá léta 
vedl. Po  jeho smrti knihovnu převzala jeho 
dcera Marie. Fond knihovny postupně narůs-
tal pravidelným nákupem i dary některých 
příznivců. V roce 1933 si vypůjčovalo knížky 
33 čtenářů a bylo registrováno 603 výpůjček.

Obecní knihovna v Těptíně měla počátkem 
roku 1926 asi 174 kusů knih (140 zábavných, 
10 naučných a 24 časopisů). Během roku při-
bylo dalších 128 knížek. Čtenářů bylo dvacet, 
nejpilnějším p. Karel Šimůnek, který přečetl 
50 svazků. R. 1927 měla knihovna 323 svazků 
a 308 výpůjček. Největší čtenářkou byla 
Anežka Skružná, která přečetla 36  knih. 
V  roce 1928 přestěhovali knihovnu 
do školy v Kamenici. Počet čtenářů stoupl 
na 40 a přečetlo se 483 svazků.

Sloučení obce v roce 1960 znamenalo 
i sloučení místních lidových knihoven. 
Prvním knihovníkem byl Josef Šimáček 
z Prahy, který půjčoval knížky jen od jara 
do podzimu, kdy zde pobýval na letním 
bytě. V zimě ho zastupoval Stanislav Čí-
žek, později Jaroslav Samek, který se stal 
knihovníkem od roku 1974. Knihovna 
měla pobočky v Těptíně u pí. Vrabcové, 
na Ládví u pí. Stehlíkové a ve Všedobro-
vicích u pí. Kutičkové.

V roce 1979 přestěhovali knihovnu 
do  místnosti JKP v Kamenici (dnešního 
KD). V roce 1980 knihovna vlastnila 5063 
knih a registrovala 240 stálých čtenářů. 

Vlasta Hartvichová
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Knihami jsme všichni spojeni s duchy všech národů a dob. Proto v knihovně jsme jako ve věčnosti. 
T. G. Masaryk

Knihovna  je  kulturní,  informační  a  vzdělávací  instituce,  
která  shromažďuje,  zpracovává  a uchovává organizovanou 
sbírku dokumentů a poskytuje knihovnické a informační služ-
by uživatelům. Knihovna je zařízení, v němž jsou způsobem za-
ručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné 
knihovnické a informační služby.

Činnost knihoven je v České republice upravena speciální 
legislativou. Klíčovým dokumentem je knihovní zákon – zákon 
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování ve-
řejných knihovnických a informačních služeb, na který navazu-
je vyhláška č. 88/2002 Sb.

VEŘEJNÉ KNIHOVNY DNESVEŘEJNÉ KNIHOVNY DNES 

Obecní, městské, krajské a národní – knihovny s univerzálním fon-
dem, někdy i se speciální sbírkou vztahující se k určitému místu, regio-
nu. Budují fond pro všechny věkové kategorie, včetně dětí. 

Krajské knihovny, Moravská zemská knihovna v Brně, Národní 
knihovna ČR a Vědecká knihovna v Olomouci budují fond na základě 
práva povinného výtisku tištěných dokumentů (regionální, celostátní). 
Knihovny zpřístupňují elektronické informační zdroje a dokumenty 
univerzálního zaměření, případně oborové zdroje související se zamě-
řením daného regionu nebo místa. 

Veřejné knihovny jsou veřejně dostupné knihovny, které své služby poskytují všem. Čtenářský průkaz je nutný většinou pro služ-
by výpůjční. Organizují různé kulturní a vzdělávací akce dostupné všem zájemcům.

Součástí nabídky jsou i služby pro minoritní skupiny obyvatel a znevý-
hodněné uživatele.

Specializované knihovny – zaměřené na jednotlivé obory lidského 
vědění – knihovny technické, lékařské, právnické, pedagogické, země-
dělské, potravinářské, muzejní atd. nebo knihovny Akademie věd ČR. 
Knihovny se specializovaným fondem jak tištěných, tak i elektronických 
dokumentů. Poskytují veřejné knihovnické a informační služby všem 
zájemcům o konkrétní obor, různá omezení mohou souviset s licenční-
mi podmínkami jednotlivých zdrojů a dokumentů.

DRUHY KNIHOVEN:

U NÁS V KAMENICIU NÁS V KAMENICI 

V posledních dvaceti letech je knihovna vedena profesionálními  kni-
hovnicemi. Nejprve paní Bohumilou Roubíčkovou, která na počátku 
letošního roku odešla do důchodu. Za jejího působení byla knihovna 
vedena tzv. lístkovou metodou. To znamená, že veškeré knihovnické 
činnosti byly vykonávány ručně, vpisováním do katalogů, knih i karet 
čtenářů. Tento systém byl pro knihovnici velice pracný a pro rychlé 
tempo dnešní doby již nevyhovující. Proto byl časem doby do knihovny 
zakoupen nový soft ware - integrovaný knihovní systém CLAVIUS. 

V roce 2015 nastoupila do knihovny profesionální knihovnice 
Ing. Jana Novodvorská, jako vedoucí knihovny. V té době knihovna ob-
sahovala  okolo 9000 knižních svazků a bylo registrováno 357 čtenářů. 
Ve stejném roce proběhla rozsáhlá revize knih a bylo dokončeno převe-
dení veškerých dat knihovny do knihovního systému CLAVIUS. 

Kamenická veřejná knihovna patří do kategorie základních knihoven. Jedná se o knihovnu s univerzálním knihovním fondem. 
Vedle výpůjční činnosti vykonává také informační, kulturní a vzdělávací činnosti.

Další rok bylo v knihovně zřízeno dětské oddělení a proběhlo mnoho 
akcí pořádaných knihovnou. Nejoblíbenější bylo jarní a adventní spaní 
v knihovně. Akce i nově zřízené oddělení přilákaly do knihovny mnoho 
malých čtenářů. Dnes eviduje knihovna 509 registrovaných čtenářů.

Převedení dat do elektronického systému CLAVIUS  sice zefektivnělo 
práci knihovnice, ale vzhledem k tomu, že zakoupená verze neobsa-
hovala veřejný katalog, nebylo možno poskytnout čtenářům potřebný 
komfort. Proto také byl do knihovny v letošním roce zakoupen nejno-
vější knihovnický elektronický systém TRITIUS, jehož součástí je mno-
ho výhod při práci knihovníka i pro čtenáře knihovny. V současné době 
se tento nový systém stále vyvíjí. V Kamenici probíhá zkušební verze 
výpůjčního protokolu i veřejného katalogu knih pro čtenáře. 

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny
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MÁME V KNIHOVNĚ NOVÝ SYSTÉM - TRITIUSMÁME V KNIHOVNĚ NOVÝ SYSTÉM - TRITIUS

Tritius propojuje čtenáře s knihovnou.  Nejedná se pouze o webový katalog a výpůjční protokol, ale  umožňuje
také přenos informací od knihovny ke čtenáři formou SMS zpráv, informací o akcích knihovny, informací o výpůjčce, atd..

Katalog toho umí hodně. Umožňuje vyhledávat v knihovních sbírkách, 
třídit, řadit, exportovat, sdílet na sociální sítě a mnoho dalšího.
Nejdůležitější pro nás je, že se v katalogu jednoduše vyhledává, proto-
že katalog využívá moderní technologie, které umožňují velmi rychlé 
a přitom kvalitní hledání na základě relevance. Výsledky vyhledávání 
jsou seřazeny dle významnosti či důležitosti vzhledem k původně za-
danému dotazu.

Co tedy katalog umí?:
• katalog má snadné uživatelské vyhledávání,
• jsou zde výrazně prezentovány novinky,
• je propojený s veřejnými databázemi,
• čtenář si může spravovat své  konto,
• katalog má moderní a přehledný design,
• je zde možnost sdílení na sociálních sítích,
• knihy může čtenář ohodnotit hvězdičkami, hodnocení je možné 

globálně sdílet,
• vkládání recenzí, recenzi je také možné globálně sdílet,
Propojení s dalšími veřejnými zdroji zpřístupní našim čtenářům více 
informací: náhledy obálek knih, možnost propojení s dalšími veřejnými 
databázemi...

ČTENÁŘI JIŽ MOHOU HLEDAT V NAŠEM VEŘEJNÉM WEBOVÉM KATALOGU ! 
Důležitá je podpora mobilních zařízení 
(dynamické přizpůsobení na základě ve-
likosti zobrazovacího zařízení), možnost 
přepnutí způsobu prezentace výsledků - se-
znam, tabulka.
Věříme, že naši čtenáři ocení možnost pokročilé správy svého uživatel-
ského konta. 
Na svém kontě může čtenář z domova:
• sledovat historii výpůjček,
• rezervovat si požadovaný titul
• využívat osobní políčka,
• má možnost nastavit si svoje konto dle svého vkusu a potřeb (pre-

ferovaný typ hledání, barevné schéma, atd.),

Katalog, jak již bylo řečeno, nyní běží ve zkušebním provozu. Žádáme 
vás proto, milí čtenáři, zjistíte-li nedostatek, informujte nás o tom. 
Přejeme si, aby nedostatků bylo jen málo, zato přínos pro čtenáře byl 
velký. Spuštěním katalogu se zvýšil 
komfort  čtenářů. Věříme, že nové služ-
by přivedou do  knihovny další nové 
čtenáře.

LLLLLLOOGU !

í,,,íííí

i h d í j ž é

Tritius je katalogizační informační systém nové generace. Je navržen pro evidenci jakýchkoli doku-
mentů (fyzických i elektronických) v jakékoli sbírce. Tritius je také úplný knihovní systém. Je nástup-
cem systému Clavius - nejrozšířenějšího knihovního systému v ČR a SR.

umožňuje
í o výpůjčce atd

KNIHOVNA JE MÍSTEM SETKÁVÁNÍKNIHOVNA JE MÍSTEM SETKÁVÁNÍ
Jak bylo již řečeno, kamenická knihovna prošla v posledních letech  
velkou proměnou. Obnovili jsme knihovní fond, prosvětlili prosto-
ry knihovny. Pravidelně doplňujeme knihovní fond o novinky.
Zkvalitňujeme služby pro čtenáře. To je našim prvořadým úkolem.
Pryč jsou doby, kdy knihovna plnila pouze funkci „výdejny“ knih. 
Dnes jsou na knihovnu kladeny mnohem vyšší nároky a požadavky. 
Nikdo se dnes nepozastaví nad tím, že knihovna pořádá výstavy, vý-
chovné programy, koncerty, různé soutěže a dokonce také zájezdy. 
Naše knihovna, v rámci možností, nezůstává pozadu. Prostorem 
není sice příliš velká, ale je dostatečně velká na různé aktivity. Napří-
klad v době prázdnin  jsme připravili pro děti v rámci „Prázdninové 
knihovny“ odpoledne deskových her, výtvarné dílničky, a nakonec 
se rozloučíme s prázdninami soutěžemi, hrou a na závěr opékáním 
buřtíků přímo na náměstí. 
Neorganizujeme ale akce jen pro děti, nýbrž pro všechny věkové 
kategorie. Kamenická knihovna se zapojila do několika celostátních 
projektů. Například do akce „Čtenáři čtenářům“, „Senioři v knihov-
ně vítáni“, „Noc s Andersenem“, „Děti seniorům a senioři dětem“. 

Dále do programu vzdělávání pro seniory - „Paměťové tréninky“, 
„Kurzy práce na počítači“ a „Kurzy internetové gramotnosti“. 
Všechny projekty vám postupně představíme. Věříme, že o ně bude 
zájem jako dosud. 
Vždy, když je knihovna plná smíchu (nezáleží na tom, zda dětské-
ho, nebo toho nad vzpomínáním seniorů nad veselými  životními 
prožitky), pak vždy cítíme velké uspokojení nad tím, že  lidé chodí 
do knihovny rádi, že je akce baví a těší se na další. 
Pak víme, že je naše práce smysluplná. Věříme, že se v knihovně 
budeme setkávat stále častěji. Vždyť, znáte lepší místo k setkávání, 
konzultování a sdružování se? Já ne. Knihovna je místo, kde se mo-
hou sejít lidé, kteří by se jinak vůbec neměli možnost potkat. A to je 
to krásné.  
T. G. Masaryk v úvodním citátu říká, že v knihovně jsme spojeni 
s věčností, ale my si myslíme, že jsme zde také propojeni se součas-
ností, s naším regionem a především se všemi, kteří zde žijí a mají 
Kamenicko  rádi stejně jako my. 
Těšíme se na vás na shledanou v knihovně.

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

TÉMA MĚSÍCE . . . 
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VÝSADBA JABLOŇOVÉ ALEJE 
V ŠALVĚJOVÉ ULICI VE ŠTIŘÍNĚ

Díky tomu, že se spolku Kamenicko 
podařilo získat dotaci od Nadace Part-
nerství, můžeme na podzim pokračovat 
v revitalizaci ringhoff erovské krajiny 
v  Šalvějové ulici ve Štiříně. Dotace nám 
pomůže zrealizovat již čtvrtou etapu pra-
cí v Šalvějové, tentokrát výsadbu starých 
odrůd jabloní.

Vzhledem k tomu, že rok 2017 se v Ka-
menici nese v duchu oslav 200. výročí 
narození Františka Ringhoff era II., chtěli 
bychom obnovením aleje upozornit 
na  kulturní i hospodářský význam kra-
jiny, která leží v bezprostřední blízkosti 
zámku Štiřín. 

Přijďte s námi v sobotu 4. 11. 2017 „po-
bejt“ a při tom společně vysázet osmnáct 
kusů jabloní starých krajových odrůd. 

Určitě stihneme ochutnat jablečné buch-
ty, koláče a štrůdly z místních jablíček, 
kterými se jistě rády pochlubí hospo-

dyňky ze Štiřína, Všedobrovic i ze širšího 
okolí. Myslíme i na nejmenší účastníky 
společného sázení a zabavíme je různými 
hrami o jablíčka. 

Malá výstavka plodů jabloní, kolem kte-
rých chodíme na procházky, možná v ně-
kom vyvolá chuť na téměř zapomenutou 
pochoutku - křížaly.

Bližší informace najdete na www.kame-
nicko.cz, na FB spolku, v příštím čísle  
Zpravodaje z Kamenice a na obecních 
vývěskách.

Projekt s názvem Štiřín: Jabloňová alej 
ke 200. výročí narození Františka Ringho-
ff era II. byl vytvořen z veřejné sbírky 
Nadace Partnerství za fi nanční podpory 
Ahinsa shoes.“

Za spolek Kamenicko Michaela Valentová

    

SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

ZA ZANIKLÝMI TVRZEMI  
A VESNICEMI KAMENICKA

Krajinou Kamenicka nás bude provázet  archeolog  Jan Vízner z Regionálního 
 

KDE SE SEJDEME? u brány zámku v Kamenici

   

Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 
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Prázdniny se nezadržitelně blíží ke konci, ale u nás v Kamenici se čas a prostor měnil 
kosmickou rychlostí. To co na začátku prázdnin vypadalo jako díra v zemi je dnes již 
skoro hotová střední část klubovny - dřevostavba.
Nejprve dělníci postavili hrubou stavbu z dřevěných panelů (vč. vnitřního patra), ná-
sledně provedli vnější obklad, konstrukci střechy, přední okna, komín, povrch střechy a klempířinu. 
Čeká nás ještě vnitřní elektroinstalace a vnější obložení a pak ještě spousta dalšího, ale již nyní to vypadá, 
že minimálně část do podzimu dokončíme a stavební úřad nám snad povolí provizorní užívání. HURÁ !

FOTOREPORTÁŽ:

LETOS V ZIMĚ SNAD JIŽ MRZNOUT NEBUDEME - HURÁ

STAVBA KLUBOVNY V BODECH:
• nejprve zaměření pozemku (4.5.2017) a budoucí stavby (7.5.2017),
• poté skrývka půdy a vyvrtání základnových patek (9.5.2017),
• osazení bednění (11.5.2017),
• vybetonování patek a posouzení místa archeology (12.5.2017),
• vyrobení uzemnění bleskosvodu (20.5.2017),
• příprava výkopů pro uložení bleskosvodu (postupně vlastními silami 

(20.5.-30.5.2017),
• zahájení výkopů pro přípojky vody a kanalizace (26.5.2017),
• vybudování přípojek kanalizace a vodovodu (1.7.2017),
• hrubá konstrukce dřevostavby (17-18.7.2017),
• střecha a vnitřní patro (19.7.2017),
• vnitřní práce, obložení paropropustnou folií, (20.7-30.7),
• okna (30.7.2017),
• komín (8.8.2017),
• fi nální povrch střechy a střešní okna, klempířina (23.8. – 28.8.2017),
V PLÁNU JEŠTĚ JE:
opláštění stavby, elektroinstalace, fi nální úpravy.

SKAUTI KAMENICE . . .
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MAŽORETKY 
NA MISTROVSTVÍ EVROPY 

A DALŠÍ PŘÍPRAVY
Naše mažoretky Hraběnky Kamenice 
se v letošním roce probojovaly na Mis-
trovství Evropy mažoretkového sportu 
do Chorvatské Crikvenice. Cesta k po-
stupu na Mistrovství Evropy byla v le-
tošním roce přes jednotlivá kvalifi kační 
kola,  která se konala ve Zruči nad Sáza-
vou, Opavě – Mistrovství České repub-
liky B, Karvinné – Mistrovství České 
republiky A a Ostravě – Memoriál Jiřího 
Necida.
Příjezd do pořádajícího města byl 
pro  některé skupiny již dnem soutěž-
ním. Naše děvčata se všemu postavila 
s hrdostí a vždy na tribuně znělo slovo 
Kamenice jako z rozhlasu. Je to krás-
ný pocit, slyšet Mažoretky Kamenice 
Czech republic a vidět naše děvčata 
na startu. V tento okamžik se vám vyba-
ví hodiny tréninků, mnoho náročných 
soutěžních víkendů, pilná práce všech děvčat a  hlavně dlouhá 
cesta až na Mistrovství Evropy.
Naše skupiny i jednotlivci dělaly čest celému souboru i Kamenici 
jako obci. 
Hraběnky Kamenice junior 8. místo, Baby Hraběnky Kamenice  
kadetky 8. místo, Miniformace Baby Hraběnky kadetky 11. mís-
to, Adéla Červená sólo 17. místo, Karolína Tejnecká pom pom 

kadet 12. místo, Michaela Polášková 
pom pom senior 14. místo a trio dvě 
hůlky senior 2. místo a titul 1. Vice-
mistr Evropy .
Seniorské trio s dvěma hůlkami se 
probojovalo až na Mistrovství světa 
v Praze, kde budou reprezentovat obec 
Kamenici dne 25. 8. 2017 ve Sportovní 
hale Královka.
Celé Mistrovství Evropy bylo pro nás 
velkou zkušeností a možnost reprezen-
tovat obec Kamenici velkou výzvou. 
V měsíci srpnu  mažoretky opět jely 
na letní soustředění do Krkonoš. 
Prostředí Horní Malé Úpy je krásné 
nejen zázemím, které poskytuje celý 
objekt, ale i pohodou lidí, kteří zde 
žijí a zajišťují servis pro naše děvčata. 
V letošním roce jsme měly tu čest tré-
novat s Lubomírem Kábrtem, Annou 

Bergerovou a Monikou Bergerovou. Celý týden byl tréninkově 
jiný než v běžném roce. Mnoho novinek a poznatků přispěje 
k novým sestavám, které se chystají a určitě je bude moci shléd-
nout na společenských akcích v obci Kamenice, nebo případně 
i online ze soutěží.
Všem našim příznivcům děkujeme za podporu a doufáme, 
že slova Mažoretky Kamenice Czech republic jsme neslyšely na-
posledy.            Trenérky Mažoretek Kamenice
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MINIHISTORIE FOTBALOVÝCH KLUBŮ V NAŠEM OKOLÍ
a jejich odznaky

SK PYŠELY 
Klub vznikl v roce 1921.
Jeho prvním předsedou se stal pan Vinš. 
Mezi největší úspěchy patří utkání se Slovanem Liberec. Ligový 
Liberec vyhrál  1: 0, což bylo pro Sokol Pyšely velkým úspěchem.

V roce 2009 Pavel Sisel dovedl Pyšely k postupu do fotbalové 
I. A třídy. Pyšely s bravurou rozstřílely Slavii Louňovice, když se 
na vysoké výhře nejvíce podílel Sisel, autor čtyř gólů.

Velkou oporou FK Pyšely je pan Jan Sládek. Je to srdcař a přesně 
takové lidi  fotbal potřebuje. Škoda, že jich není víc.
 
V současné době hraje klub ve III. třídě a bojuje pod vedením 
předsedy Richarda Páši o postup do II. třídy. 

Držím jim palce - ať se vše daří!          Ladislav Jizba

 KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE .  .  .

Milá paní šéfredaktorko, před časem mne požádala paní Hajdušková, abych napsala pár řádků do Vašeho Zpravodaje o přednášce 
pana Kříže z Těptína o včelách, které jsem se společně s místními seniory zúčastnila. Chtěla jsem jí vyhovět, sepsala pár řádků 
a přeposlala jí mailem. Dneska dopoledne jsem v aktuálním čísle Zpravodaje narazila na článek, pod kterým jsem sice podepsaná, ale zhruba první 
třetina textu nemá s tematikou včelařství ani s tím, co jsem napsala já, nic společného. Přitom v tiráži časopisu upozorňujete, že za OBSAH....článků 
odpovídá autor příspěvku........... /.......   Eva Pernová.

Omluva a upozornění redakce,
vše co je výše uvedeno je pravda. Rozhořčení paní Pernové je 
oprávněné. V tomto případě si opravdu zařádil tiskařský šotek, 
což nás velmi mrzí. Paní Pernové se velice omlouváme. 
 
Redakce vždy zasílá publikované články ke kontrole a auto-
rizaci autorovi článku. Protože na příspěvek paní Pergnerové 
jsme neměli zpětný kontakt, nedošlo k této kontrole. Aby se 
již do budoucna tato situace neopakovala, žádáme přispěvatele 
do zpravodaje aby příspěvky posílali (předali) přímo do redakce. 
Příspěvky je možné předat do redakce elektronicky na adresu: 
redakce@kamenice.cz, nebo osobně (s uvedeným minimálně 
telefonickým kontaktem) do podatelny úřadu, do KC Kamenice 
a do knihovny ve výpůjční dobu. 

OMLUVA REDAKCE

LADOVÝM KRAJEM SE SENIORY

Abychom mohli dostát zápisu v tiráži, že za OBSAH....článků 
odpovídá autor příspěvku a abychom mohli zaslat příspěvek autorovi 
k  autorizaci a ke kontrole, není možné publikovat příspěvek dodaný 
přes zprostředkovatele. 
Proto již OD NÁSLEDUJÍCÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE NEBUDE-
ME UVEŘEJŇOVAT PŘÍSPĚVKY, KTERÉ NEOBDRŽÍME 
PŘÍMO OD AUTORA, TUDÍŽ BEZ OSOBNÍ AUTORIZACE 
(ODSOUHLASENÍ) AUTOREM ČLÁNKU. 
Z důvodů etických i faktických nebudeme v tomto ohledu dělat 
žádné výjimky.

Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Hvězdárna v Ondřejově nás překvapila svoji rozlohou, viděli jsme zajímavé přístroje a vyslechli od fundovaného průvodce velmi 
poučný výklad. Po přejezdu do Hrusic nás, kromě kocoura Mikeše, uvítalo i Muzeum Josefa Lady. Někteří netušili, že nás po dobrém 
obědě čeká poměrně náročný turistický pochod na zříceninu Zlenice. Trocha deště po cestě nás osvěžila a nezaskočila a se spokoje-
nými pocity  jsme se v pořádku vrátili domů. Malý dárek na závěr nám udělal radost! Děkujeme! Navštívit tato místa doporučujeme 
všem! Děkujeme opět těm, které pro nás starší vymýšlejí takové prima akce - Majce Hajduškové a Marii Grafnetter, ale  i vedení obce 
za fi nanční podporu seniorských akcí! 

Za účastníky z Těptína ( K5 a ostatní) Bohunka Hodinková.

DOŠLO DO REDAKCE. . .
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OTEVÍRÁ SE NOVÁ
TENISOVÁ ŠKOLA BIGPOINT

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY - SKUPINOVÉ TRÉNINKY - DĚTSKÁ TENISOVÁ ŠKOLA
TENISOVÉ KEMPY - TÝM SKVĚLÝCH TRENÉRŮ

BIGPOINT

+420 721 077 921
info@tenisbigpoint.cz

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY - SKUPINOVÉ TRÉNINKY 

DĚTSKÁ TENISOVÁ ŠKOLA - TENISOVÉ KEMPY - TÝM SKVĚLÝCH TRENÉRŮ

NÁBORY PROBÍHAJÍ OD ZÁŘÍ 2017.

Tenisová škola Big point má své domácí zázemí v krásném sportovním areálu Sport klub 171 v Kostelci u Křížků. Nabízíme sku-

pinové i individuální treninky pro děti, ale i pro dospělé. Naším hlavním úkolem je naučit Vás hrát tenis a získat cit pro tento bílý 

sport. Všichni naši svěřenci a klienti jsou vedeni zkušenými závodními hráči, v tomto případě trenéry, kteří jsou držiteli trenérské 

licence Českého tenisového svazu (ČTS), mají bohaté tenisové zkušenosti a chtějí je předat všem svým věrným klientům.



ŘÁDKOVÁ INZERCE

• HLEDÁM KAMARÁDKU z Prahy a okolí, na po-
vídání, procházky do přírody, popř. i na dovolenou. 
Je mi 67 let. Telefon: 241 950 971

• DŮCHDKYNĚ (62 LET) POHLÍDÁ DÍTĚ 2 dny 
v týdnu 3-4 hodiny. Kamenice a blízké okolí. 

        Telefon: 728 769 820

S NOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM - NOVÉ AKCE PRO DĚTI.

Při nákupu kompletních dioptrických brýlí 
(obroučka + dioptr.čočky) druhé, náhradní zcela zdarma.

AKCE PRO RODIČE: Od září oblíbená akce na multifokální čočky. 
Při nákupu jednoho páru, druhý zdarma. Lze libovolně kombinovat 

tmavé, sluneční s čirými nebo samozabarvovacími.
Slevy na obroučky a sluneční brýle.

Více informací o akcích a produktech v optice.
http://optikamazurova.cz/

Telefon: 720 333 032

TĚŠÍME NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

PO  ZAVŘENO
ÚT  8.30 – 15.00 hod.
ST   8.30 – 17.00 hod.
ĆT   ZAVŘENO
PÁ  8.30 – 14.30 hod.

OTEVÍRACÍ DOBA:

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBĚRNÝ DVŮR KAMENICE 
PŘIJME MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA

tel.  603209149



V PIVOVARU VELKÉ POPOVICE
Klobáskofest
SOBOTA  16. ZÁŘÍ 2017  OD 10 DO 17 HODIN

 pivo Velkopopovický Kozel  
 soutěž „O nejlepší klobásu“  
 skupina Modré struny  
 soutěže o ceny  
 prohlídky pivovaru  
 řemesla

www.pivovar.kozel.czwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww....wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww........ppppivpivpipivovaovaooovaar.kr.kr.kr.r. ozeoozeozeozzeel.l.cl.c.ccczzzpivpivpivpivpivpivpivpivpivpivpivpivovaovaovaovaovaovaovaovaovaovaovaovaar.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr.kr kr.kr kozeozeozeozeozeozeozeozeozeozeozeozel.cl.cl.cl.cl.cl.c.c.c.cc.c.czzzzzzzzzzziiiiiii kkkkkkkkkkk llllllll

Rodinné a jazykové centrum Kameňáček – nový rozvrh 

V neděli 17.9. pořádáme Den Otevřených Dveří od 14-17 hodin při příležitosti 
Veletrhu Volnočasových Aktivit.  Navštivte náš stánek .  Největší novinkou jsou 
kurzy pro děti YAMAHA-hudební škola! 

28.9. (čtvrtek)   Tenisový příměstský tábor 

7.10. (sobota)  9-12 Mini-design market. Exkluzivní představení kožených kabelek Helen Hollis, 
svíček Partylite, originálnícb šperků a více.  Vstup zdarma! 

 

 Pro informace o rekvalifikačních 
kurzech a seminářích pro maminky 
na mateřské ZDARMA, prosíme, 
sledujte náš facebook, webové 
stránky, či napište!   

Každou neděli je možné focení 
s místní fotografkou Petrou 
Podružákovou, rezervace na tel: 
petrapotuzakova@email.cz.  Ukázky 
k shlédnutí na našem Facebooku. 

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

www.kamenacek.cz      

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

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu. 



Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda | Závodní speciál Karla Lopraise z Rallye 

Paříž - Dakar | Expediční Tatrabus | další historické nákladní a osobní automobily Tatra

23. 9. 2017 | Kamenice – Velké Popovice | 11:00–18:00

OD RINGHOFFERŮ PO SOUČASNOST

kyvadlová doprava Tatrabusem mezi Kamenicí a Velkými Popovicemi  

| ukázky Trucktrialu | promítání tématických filmů | cestopisné přednášky  

| RC modely | prohlídky pivovaru a další doprovodný program

P O D Z I M N Í  S L AV N O S T I

AUTOMOBILY TATRA
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