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PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA:  15. ŘÍJNA 2017

Na titulní straně foto:  Nová školní nástavba,
děti na dni otevřených dveří ve škole. 

Z ohlasů, které jsme na místě zachytili, bylo patrné, že jsou nejmlad-
ší žáci nadšeni z toho, že se budou učit právě v těchto prostorách 
a  starším žákům i absolventům bylo líto, že zde nebudou mít své 
kmenové učebny.  Snad mohu za většinu návštěvníků konstatovat, že 
se nová část školy velmi líbí a všichni netrpělivě očekávají kolaudaci. 
K tomuto dni připravujeme ještě jeden slavnostní den otevřených 
dveří, hlavně pro ty z vás, kteří se do školy zatím nemohli podívat.  
Termín bude zveřejněn v aktualitách na www.kamenice.cz a na FB 
obce. (Fotoreportáž naleznete na straně 23. Pozn. redakce)

Třetí zářijový víkend jsme se mohli vzájemně potkat na již tradič-
ních kamenických podzimních slavnostech, které letos voněly ben-
zínem a naftou. Návštěvníci, kterých přišlo až nad očekávání hodně, 
prohlíželi osobní a nákladní vozy TATRA, které mají své kořeny 
ve   významné předválečné firmě. Tatra vznikla fúzí Kopřivnické 
vozovky, a.s. (dříve Nesslsdofer Wagenbau AG) a Ringhoffer Werke 
AG. Tuto novou firmu, ve které měla rodina Ringhofferů většinový 
podíl, vedl Dr. Hanuš Ringhoffer a František IV. Ringhoffer v ní za-
stával funkci předsedy dozorčí rady.  Významná automobilová firma 
byla nejprve zasažena válkou a poté v roce 1945 znárodněna. Hanuš 
Ringhoffer umírá v koncentračním táboře ve východní zóně v roce 
1946 a firma se nadále jmenuje pouze Tatra.

Zápasíme však s tím, že ne všichni jsou u nás přihlášeni k trvalé-
mu pobytu, i když tu mají rodinné domy, a také s tím, že někteří 
naši občané bydlí celoročně v chatách. Databáze pro zpravodaj 
nemůže být z různých důvodů dokonalá. 

Přejí vám krásné babí léto a barevný začátek podzimu.

Zároveň připomínáme, že do modrých schrá-
nek  (viz obrázek) nebude Zpravodaj z Kame-
nice distribuován. Výlep samolepky se těchto 
schránek netýká. Děkujeme za spolupráci.

Redakce

Neustále se snažíme zlepšovat distribuci zpravodaje, se kterou ne-
jsme dlouhodobě spokojeni. Chceme spolehlivě dodat Zpravodaj 
z Kamenice každému, kdo se v Kamenici zdržuje po celý rok. 

ZPRAVODAJ  Z  KAMENICE  DO  SCHRÁNKY  KAŽDÉMU,  KDO  SE  ZDRŽUJE  V  KAMENICI  CELÝ  ROK

Jedním krokem, který by měl situaci zlepšit, je označení poštov-
ních schránek samolepkou, kam má být zpravodaj doručován. 
Chceme vás proto požádat o vylepení malého znáčku (samolep-
ky) na vaši poštovní schránku, do které chcete zpravodaj dostávat. 
U bytových domů toto není nutné, ale u rodinných domů a chat 
obývaných trvale žijícími občany je to důležité. Podle vylepených 
znaků sestavíme vylepšenou databázi adres pro roznos zpravodaje 
a budeme lépe vědět, kam zpravodaj dávat a kde o něj nestojí.  

Hlavním tématem dnešního zpravo-
daje je škola. Nedávno proběhl den 
otevřených dveří nástavby naší školy 
v Kamenici, kde se mohli návštěvní-
ci, nedlouho před tím, než bude tato 
část školy definitivně předána jejím 
hlavním uživatelům podívat, jakým 
směrem se také může ubírat moder-
ní architektura dnešních škol. 

VYLEPTE  NA 
SCHRÁNKU
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Kompletní zápisy naleznete na: www.obeckamenice.cz, nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice.

KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 7. 9. 2017
• schvaluje, uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu id. 2/21 po-

zemku parc.č.322/7 - o výměře pozemku 957 m id. 1/15 pozemku 
parc.č.318/11 - o výměře pozemku 966 m², zapsané na, a id. 1/15 
pozemku parc.č.318/15 - o výměře pozemku 51 m², vše k.ú. Štiřín, 
z vlastnictví České republiky - do vlastnictví obce Kamenice. 

• schvaluje, uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném převodu 
id.  1/36 pozemku parc.č.621/3 o výměře pozemku 10 m², id. 1/36 
pozemku parc.č.619/89 o výměře pozemku 200 m², id. 1/36 pozemku 
parc.č.619/17 o výměře pozemku 2239 m² a id. 1/36 pozemku par-
c.č.619/2 o výměře pozemku 387 m², vše v k.ú. Těptín, z vlastnictví 
I.B. do vlastnictví obce Kamenice

• schvaluje, uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Kamenice, jako ob-
darovanou a Středočeským krajem jako dárcem na bezúplatný pře-
vod pozemku parc.č.614/12 o výměře pozemku 1619 m² a pozemku 
parc.č.614/13, o výměře pozemku 20 m², oba v k.ú. Štiřín.

• schvaluje uzavření Kupní smlouvy na pozemek parc.č. 740/6 o výmě-
ře 3542 m² a pozemku parc.č.740/10 o výměře 1704 m²– oba trvalý 
travní porost, v k.ú. Těptín mezi obcí Kamenice, jako kupující, a paní 
J.H., která vlastní 3/4 a paní J.B., která vlastní 1/8, obě jako prodáva-
jící, celkový podíl prodávaných pozemků je 7/8 každého pozemku. 
Kupní cena je stanovena včetně provize zprostředkovatele ve výši 
620.830,-Kč 

• schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kamenice, jako pro-
dávající, a ČEZ Distribuce a.s., jako kupující, na prodej stavby  

• schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy.
• ruší obecně závaznou vyhlášku obce Kamenice č. 1/93 o zří-

zení obecní policie, dodatek č. 1 k vyhlášce o obecní policii, 
obecně závaznou vyhlášku obce Kamenice č. 1/95 o obecní 
policii a obecně závaznou vyhlášku obce Kamenice č. 1/2004 
o obecní policii.

• schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s ORP Říčany 
za účelem úsekového měření v obci Kamenice

• Přerušuje projednání bodu změna územního plánu
• bere na vědomí zadávací dokumentaci na dodávku agendo-

vého informačního systému obce Kamenice (AISoK) a bere 
na vědomí, že v daném termínu byly předloženy dvě nabíd-
ky na dodávku AISoK a obdržena jedna omluva z důvodu 
předpokládané vyšší hodnoty než zakázka malého rozsahu 
a schvaluje pokračování v projektu výběrem nejvhodnější na-
bídky a jeho realizaci za předpokladu dodržení schválených 
rozpočtových prostředků v RO4

• bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Ladova kraje za rok 
2016 schválený valnou hromadou Ladova kraje dne 20.6.2016 
bez výhrad.

trafostanice na pozemku parc.č.st. 1137, k.ú. Těptín,. Stavba trafo-
stanice včetně příslušenství byla oceněna znaleckým posudkem za 
celkovou cenu 213.626,-Kč včetně DPH.

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 1. 8. 2017
Rada obce Kamenice schválila:
• vítěznou nabídku na realizaci akce „Kanalizační přípojka – zázemí dět-

ského hřiště Struhařov“ podanou společností První chrustenická staveb-
ní s.r.o., IČ 27392783 za celkovou cenu 196.281,97,-Kč včetně DPH.

• zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 15/2017 „Varovný 
informační a lokální výstražný systém pro obec Kamenice“.

• vypsání nového výběrového řízení VZ 16/2017 v režimu zjednodušené 
podlimitní zakázky na veřejnou zakázku „Varovný informační a lokální 
výstražný systém pro obec Kamenice“.

• vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pořízení 6  ks inter-
aktivních tabulí včetně příslušenství“. Předpokládaná cena zakázky činí 
650.000,- Kč bez DPH

• uzavření rezervační smlouvy na nákup pozemků o velikosti 7/8 každého 
pozemku parc.č.740/6 – trvalý travní porost o celkové výměře 3542 m² 
a pozemku parc.č.740/10 – trvalý travní porost o celkové výměře 1704 m², 
oba pozemky  zapsány na LV 3322, k.ú. Těptín v obci Kamenice.

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 11. 8. 2017

• dokumentaci poptávkového řízení na dodávku, implementaci „Agendového informačního systému obce Kamenice“ včetně 4 leté podpory
Rada obce Kamenice schválila:
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Rozpis stanovišť přistavených kontejnerů naleznete uprostřed tohoto zpravodaje v „INFORMACE DO RUKY ŘÍJEN 2017“.

4. 11. a 18. 11. 2017 od 9.00 - 14.00 hodin
PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 14. 9. 2017
• schvaluje uzavření rezervační smlouvy na nákup pozemků o velikosti 

id. 1/2 každého pozemku parc. č. 740/5 – ostatní plocha, jiná plocha 
o celkové výměře 1137 m² a pozemku parc. č. 740/12 – trvalý travní 
porost o celkové výměře 5567 m², oba k.ú. Těptín.

• schvaluje výjimku v počtu dětí pro školní rok 2017/2018 zapsaných 
do jednotlivých tříd Mateřské školy Kamenice, Ringhofferova 437, 
Olešovice, 251 68 Kamenice na celkový počet 98 dětí, tj. o 3 děti více.

• schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v Truhlářské ulici 
čp. 855, bytový dům v Těptíně s paní L.K., na dobu určitou od 1.9.2017 
do 31.1.2018.   

• schvaluje vítěznou nabídku na realizaci akce „Rekonstrukce komu-
nikace Na Květnici“ podanou společností BES s.r.o., IČ 43792553 
za celkovou cenu 2 777 448,68 Kč včetně DPH a předloženou smlou-
vu o dílo.

• schvaluje vítěznou nabídku na realizaci akce „Zpracování digitálního 
povodňového plánu pro obec Kamenice“ podanou společností Vo-

dohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ 47116901 za celkovou cenu 
199 650 Kč včetně DPH a předloženou smlouvu o dílo.

• schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 140/17 uzavřené 
se společností FORM, spol. s.r.o. IČ 43964532 dne 18.7.2017, kterým 
se mění kupní cena z důvodu méněprací a dodatečně provedených 
víceprací.

• schvaluje dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. 174/17 uzavřené se společ-
ností AV MEDIA a.s., IČ 48108375 dne 29.8.2017, kterým se reduku-
je původní rozsah kupovaného zboží, mění se kupní cena a termín 
dodávky zboží.

• schvaluje na základě žádosti E.F. a A.B. prodloužení nájemní smlou-
vy, uzavřené dne 30.9. 2016 mezi Obcí Kamenice jako opatrovníkem 
P.H. a uvedenými nájemci. Nájem bude prodloužen o další rok 
od 1.10. 2017 do 30.9. 2018. 

• schvaluje předložený návrh chodníku ZŠ Kamenice - OK Těptín včet-
ně umístění autobusových zastávek.

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 22. 8. 2017
Rada obce Kamenice schválila:
• poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy na podporu  domácího 

Hospice Dobrého pastýře na rok 2017 ve výši  20.000,- Kč na základě 
žádosti TŘI, o.p.s. se sídlem Sokoloská 584, 257 22 Čerčany.

• vítěznou nabídku na realizaci akce „Pořízení 6 ks interaktivních tabulí 
včetně příslušenství“ podanou společností AV MEDIA a.s., Pražská 63, 

Praha 10, PSČ 10200, IČ 48108375 za celkovou cenu 935.959,-Kč včetně 
DPH s výjimkou nákupu 6 ks notebooků

• žádost pana JP, o přidělení obecního bytu, a uzavření náj. smlouvy na byt 
č. 9, v ul. Truhlářská č.p. 855, bytový dům v Těptíně, na dobu určitou.

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE DNE 30. 8. 2017
• schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy s panem V.P., na dobu 5-ti 

let za účelem chovu ryb: pozemek parc.č.587/1, o výměře 1.247 m, 
parc.č.517/12, o výměře 2.010 m²a  parc.č.42 o výměře 1332 m², vše 
vodní plocha, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce.

• schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy s panem J.H na dobu neurči-
tou za účelem zemědělské činnosti: pozemek parc.č.128/2, o výměře 
4438 m, a parc.č.139/2, o výměře 4726 m², oba orná půda k.ú. Ládví, 
ve vlastnictví obce 

• schvaluje dodatek č.1 167/2017 ke Smlouvě o dílo č. 102/17 uzavřené 
se společností HES stavební s.r.o., IČ 28143213, kterým se zvyšuje 
cena díla z důvodu dodatečných stavebních prací.

• schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s paní H.S., a uzavření do-
datku č.2 k nájemní smlouvě na byt č.11, v ul. Truhlářská č.p.855, 
bytový dům v Těptíně, na dobu určitou od 1.9. 2017 do 31.1.2018.

• schvaluje uzavření smlouvy o organizování veřejné služby s Úřadem 
práce České republiky, kontaktní pracoviště pro Prahu – východ.

• schvaluje smlouvu o dílo s Alešem Rathouským, IČ 13518593 na pře-
ložku rozvodů ústředního topení v budově ZŠ Kamenice

• schvaluje vítěznou nabídku na realizaci akce „Varovný informační 
a lokální výstražný systém pro obec Kamenice“ podanou společností 
Colsys s.r.o., IČ 14799634.

• schvaluje návrh smlouvy o dílo na dodávku zárubní a dodávku 
a  montáž protipožárních dveří do chráněných únikových cest ZŠ. 
Dodavatel firma ADOR CZ s.r.o., Lanškroun, Dobrovského 981.

Kompletní zápisy naleznete na: www.obeckamenice.cz, nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice. 
          Zuzana Gašpar, Kancelář obce Kamenice  
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BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA 
PRO OBČANY KAMENICE
Právní poradna bude každý pátek 

od 8.00 do 9.00 hodin.
Právní služby zajišťuje 

Mgr. Lenka Matoušová.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
se uskuteční 
11. 11. 2017 od 10.00 a od 11.00 hodin 
na Zámku ve Štiříně.

Rodiče přihlášených dětí obdrží včas pozvánku. 

Těšíme se na Vás.       Jana Havlíčková, matrika 

VOLBY: INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH 

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
V naší obci jsou dva volební okrsky se sídlem v KD Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice.

Ve volebním okrsku č. 1 jsou zapsaní voliči s trvalým pobytem v Kamenici, Skuhři, Štiříně a Těptíně.
Ve volebním okrsku č. 2 jsou zapsaní voliči s trvalým pobytem na Ládví, Ládevsi, Nové Hospodě,  
v Olešovicích, Struhařově a Všedobrovicích. 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasování:
Prokázání totožnosti a státního občanství. Volič po příchodu do vo-
lební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo plat-
ným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České repub-
liky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude 
hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné 
doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží 
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje 
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v ja-
kémkoli volebním okrsku na území České republiky, popř. zvláštním 
volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním 
úřadě ČR v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů ob-
drží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatře-
nou úředním razítkem Obecního úřadu Kamenice. Volič, který hlasuje 
s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, 
v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

Hlasovací lístky:
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb. 
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, 
že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve vo-
lební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady 
hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku:
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neo-
debere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či 
koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch 
vybrané volební strany. Zároveň může volič na hlasovacím líst-
ku vybrané volební strany zakroužkováním pořadového čísla nejvýš 
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, které-
mu z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandi-
dátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, 
politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vlo-
ženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá 
vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voli-
če je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování:
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který 
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací 
lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky:
Voliči mohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat Obecní 
úřad Kamenice - správní odbor, aby mohli hlasovat mimo volební místnost. 
Telefonní kontakty: 313 034 883, 323 672 760; popř. ve dnech voleb kon-
taktujte okrskovou volební komisi na tel. čísle 733 683 134. 

Jana Havlíčková, správní odbor
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         „Existují tisíce způsobů jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“   Albert Einstein

Připomínáme akce do konce roku 2017:
• 5. 10., 19. 10., 2. 11. 2017 - salonek restaurace Na Rynku od 16.00 hod. - pravidelná setkávání při zpěvu s kytarou. 

Přijďte si zazpívat nebo jen tak posedět a popovídat si. 
       Od října by měla setkání probíhat v prostorách KD Kamenice.

• 6. - 7. 10. 2017 - dvoudenní zájezd na Jižní Moravu po památkách UNESCO. 

• 6. 11. 2017 - v 16.00 hod. na balkoně Kulturního domu - setkání se sociální pracovnicí Mgr. Věrou Bobovskou 
na téma „Sociální služby pro seniory“. Sociální služby v Kamenici zatím chybí. Na této přednášce se můžete dozvě-
dět, jaké služby se pro seniory nabízejí v Kamenici i jinde. Co můžeme udělat my sami proto, aby u nás v Kamenici 
takové služby pro starší občany vznikaly. Dozvíte se, co udělat, když se dostanete do tíživé situace, na koho se obrátit 
a s čím. Přijďte si poslechnout zkušenosti jiných, zeptat se, poradit se.

• 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 - KD Kamenice od 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.

Ve středu 13. 9. 2017 se senioři sešli v ZŠ Kamenice s paní učitelkou Mgr. Vlastou Hartvichovou, která si pro nás 
připravila přednášku o historii škol v osadách Kamenice i jejího okolí. Přednáška byla připravena v knihovně základní 
školy, kde jsme se sešli v hojném počtu. Přítomnost pana Fořta s kamerou v ruce nikoho nevyvedla z míry. Celou před-
nášku nejen pro nás seniory natočil na kameru. Paní učitelka Hartvichová nám promítla spoustu obrazového materiálu 
a doplnila ho svým výkladem. Mnohé z nás vrátila do školních let. Někteří senioři si přinesli vlastní fotografie ze školy. 
Na fotografiích poznávali sebe i své vrstevníky, své učitele, ředitele z různých období a ostatní osoby pracující ve škole. 
Vzpomínali na to, jaké předměty se dříve učily, jak kluci dříve „zlobili“ a jak na jejich zlobení reagovali učitelé, ale hlavně 
jejich rodiče. Jak chodili pěšky z různých osad do školy a zase domů, a jak to mají děti dnes. V polovině přednášky jsme 
si prošli novou část školy. Ve druhé polovině bylo více živo nad dotazy ze strany seniorů, na které paní učitelka trpělivě 
odpovídala. Na závěr jsme si slíbili, že se určitě potkáme opět někdy příště nad nějakým zajímavým tématem, které by si 
pro nás paní učitelka připravila. My, senioři, tímto ještě jednou velmi děkujeme paní učitelce Hartvichové za obohacující 
„historické školní téma“, za její čas a chuť věnovat se i starším občanům Kamenice. Z této akce posíláme i pár fotografií 
a věříme, že se příště přidáte také, obohatíte se o vědomosti ze svého místa bydliště a jeho okolí, které jste si zvolili za své 
místo k životu. Potkáte se s přáteli a třeba prožijete příjemnou chvíli. 
Těšíme se na příští společné akci či zpívání – Marie a Marie.

Rok 2018 je pomalu za dveřmi. U akcí, kde je uvedeno datum, se již můžete přihlásit 
na tel. číslech 773 222 369, 721 865 938:
• exkurze do Národního divadla 26. 2. 2018 s průvodcem a možností večerního představení Prodaná nevěsta – lístky 

je nutno zamluvit dlouho dopředu (cena lístku na představení prodané nevěsty je cca 1.000,-Kč, přízemí, lóže)
• návštěva Průhonického parku s průvodcem – plánováno na jarní měsíce duben, květen 
• toulky Prahou po zajímavých a tajemných zákoutích s průvodcem
• exkurze do prezidentské kanceláře a hradních archivů – plánováno na říjen 2018
• 1 až 2 jednodenní zájezdy, setkávání při kytaře a zpěvu a navázání společných setkání s okolními obcemi. Zájezdy 

budou vybrány na základě vámi vyplněných dotazníků



AUTOMOBILY TATRA
OD RINGHOFFERŮ PO SOUČASNOST

PODZIMNÍ SLAVNOSTI 23. 9. 2017
Kamenicko prostoupila iluze starých časů. Vrátili jsme se do dob Ringhofferů. 

Alespoň na úrovni  motoristického vnímání. 
Vystavené tatřičky obdivovali v Kamenici a Velkých Popovicích všichni napříč generacemi.

Nezůstalo jenom u pasivního obdivování. Návštěvníci se mohli ve vybraných exponátech svézt a přejet z Velkých Popovic do Kame-
nice a naopak. Pro malé i velké to byl nezapomenutelný zážitek.

Zejména (ale ne jen) mužská část populace obdivovala v Kamenici krásně zrestaurované, či zachované nákladní Tatry.  K vidění zde 
byla Tatra 148 tahač návěsů, Tatra 111 - autojeřáb, Tatra 111 sklápěč, vojenská tatra - Tatra 813 vyprošťovací speciál, a mnoho dalších 
krásných vozů. Mladí obdivovali, starší vzpomínali.

Velký zájem všech návštěvníků vzbuzoval originál vozu Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. S tímto vozem cestovatelé vyrazili v roce 
1947 na své cesty po Africe a Jižní Americe. Tatra 87 je na seznamu národních kulturních památek, stejně jako třeba korunovační klenoty. 
Tento status nejvýmluvněji dokládá význam a hodnotu vozidla (řekl ředitel sekce dopravy Národního technického muzea v Praze Arnošt 
Nemeškal). Je to pro naši obec velká čest, že jsme mohli tento vzácný vůz obdivovat tady u nás, na náměstí. Vždyť ji nepůjčují ani na Hrad... 

Pro děti byla na náměstí přichystána populární „obíhačka“. Na připravených stanovištích plnily děti rozmanité úkoly.

Nyní zbývá jen poděkovat všem vyjednavačům, organizátorům, sponzorům a dobrovolníkům za krásnou akci. Moc se vydařila. Díky.
J.N.
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ZA ARCHEOLOGICKÝMI ZAJÍMAVOSTMI 
KAMENICKA

KAMENICKÉ SPOLKY . . .

    

SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA DALŠÍ ZE SÉRIE PŘEDNÁŠEK, TENTOKRÁT NA TÉMA

NEBEZPEČÍ PŘENOSU 
ZVÍŘECÍCH PARAZITŮ NA ČLOVĚKA

 Všem, kteří vlastní domácí miláčky, případně plánují jejich pořízení, jsou 
určeny užitečné rady veterinární lékařky MVDr. Petry Menclové, s níž se 
mnozí z nás setkávají ve veterinární ordinaci v Kamenici. Paní doktorka 
v průběhu večera ráda odpoví na Vaše otázky, týkající se této problematiky. 
Přijďte s námi posedět a dozvědět se víc.

KDE?   V příjemném prostředí všedobrovické hasičárny.

KDY?   V pátek 13. října 2017 v 19:00 hod.

VSTUPNÉ  50,-Kč

   Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 

17inzerce. . . SPOLeK KAMenicKO. . . 

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 ringhofferovské 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 Ringhoffera II., chtěli 
bychom obnovením aleje upozornit na 
kulturní i hospodářský význam krajiny, 
která leží v bezprostřední blízkosti zámku 
Štiřín. 

Přijďte s námi v sobotu 4. listopadu 2017 
„pobejt“ a při tom společně vysázet 18 
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 Ringhoffe-
ra II. byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace 
Partnerství za finanční podpory Ahinsa 
shoes.“

Za spolek Kamenicko Michaela Valentová

    

SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 
NA VLASTIVĚDNOU VYCHÁZKU

ZA ZANIKLÝMI TVRZEMI  
A VESNICEMI KAMENICKA

Krajinou Kamenicka nás bude provázet  archeolog  Jan Vízner z Regionálního 
muzea v Jílovém u Prahy. Navštívíme tvrz Kameničky, zaniklou vesnici Lhota  
a kolomazné pece  u Těptína.  

KDE SE SEJDEME? u brány zámku v Kamenici

KDY?    v sobotu 16.9.2017

V KOLIK?   v 9:30 hod.  (předpokládaná doba vycházky 3-4 hod.)                                                           
   
VSTUPNÉ   50,-Kč

Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 

Zdálo se, že se proti nám spiklo počasí i nemoc našeho prů-
vodce po zaniklých tvrzích, vesnicích a po kolomazných pecích 
na území Kamenice. Nakonec se vše v dobré obrátilo. Počasí se 
neleklo dvacet pět statečných a za kolegu z muzea v Jílovém za-
skočil obětavý Honza Pišna (Honzo, díky!), který o sobě tvrdí, 
že je již dvacet let archeolog-amatér. Od pahorku, kde kdysi stá-
vala středověká tvrz Kamenička, jsme se přesunuli do Těptína, 
abychom tam uprostřed lesů hledali pozůstatky dávných vesnic 
a kolomazných pecí. 

Je zajímavé, kolik staletí v krajině zůstávají známky dávných 
osídlení a činnosti člověka. Jen je nutné umět se dívat a vědět, 
co je možné najít. Existují ale i objektivní příčiny, které mohou 
bránit úspěchu expedice. V našem případě to byla nedávná těžba 
dřeva kolem Těptína. Tak jako archeologům brání v provedení 
neinvazivního archeologického průzkumu nepořádek (lahve, 
plechovky, dráty, pneumatiky apod.), nám hromady větví zane-
chané po lesních probírkách nedovolily najít zbytky tzv. středo-
věkého trojdílného domu.  Pozůstatky pecí tam opravdu jsou!
Doufáme, že i přes nepřízeň osudu se všem procházka líbila. 
Les nám sice „nevydal“ všechna archeologická tajemství, zato 
nabídl zástupy bedel jedlých. Aspoň něco! A my se pokusíme 

v příštím roce navázat tam, kde jsme letos skončili, tedy dojít 
od kolomazných pecí u Těptína na Skalsko. Půjdete s námi?

Více informací na www.kamenicko.cz a FB spolku Kamenicko. 
Text a foto Michaela Valentová a Jana Kohlová 
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TÉMA:

TÉMA MĚSÍCE . . . 

ŠKOLY A ŠKOLKY...
KDE SE V KAMENICI DĚTI VZDĚLÁVAJÍ?

NĚCO MÁLO ZE STATISTIKY

Učitel to krásné jméno, 
často vzbudí vzpomínku,
jak mnohokrát nahradil nám,
tatínka i maminku...

Jaké by to byly informace, kdybychom nenahlédli do počítače matriky? 
Zajímalo nás především, kolik máme v Kamenici předškoláčků a školáků, kolik je z toho holčiček a kolik chlapečků. 

Jak je z přiloženého grafu patrné, dětí 
v předškolním věku, tedy od 3 do 5 let, je 
v Kamenici hlášeno 175.
Více je chlapečků, kterých je v Kamnici 
hlášeno jedno sto pět. 
Holčiček je „jenom“ sedmdesát.

Dětí školního věku, tedy od 6 do 15 let, 
je na matrice v Kamenici přihlášeno 555. 
Zde je skóre chlapců a děvčat téměř vy-
rovnáno. Děvčat je o pouhých devatenáct 
víc nežli hochů. 

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ JMÉNA

V Kamenici jsou nejčastěji používaná jména Jana a Jan.
Na druhém  místě,  co  se  obliby dívčích  jmen týká,  se  umístilo  jméno Marie a třetí pomyslnou příčku obsadilo jméno  Eva. Stále 
více se vracíme i k tradičním jménům: Julie, Anna, Anežka, Eliška, Štěpánka a dalším.

V žebříčku  oblíbených  chlapeckých jmen  po  Janovi  následují: Petr a Jiří. V oblibě jsou i následující jména: Filip, Kamil, Robin, 
Šimon, Tomáš, Viktor, Vít. Rodiče  nezapomněli  ani  na  jména dříve u nás velmi užívaná: Antonín, František, Ctirad či Karel.

Společnost bez škol si v dnešní době již nelze představit. Jedná se o specializované instituce, které připravují mládež ke spokojenému  
a úspěšnému životu. Cílem škol je dát dětem pro jejich zařazení do života potřebné vědomosti a myšlenkové postupy, potřebné psychomo-
torické dovednosti a potřebné postoje a sociální návyky. Škola ovšem není místem neustálého stresu a napětí. Dávno není pravdou známé  
pořekadlo: „Učení - mučení“.
Je třeba mít na paměti, že je to rovněž místo, kde všechny děti prožívají podstatnou část svého mládí a většina lidí významnou část svého 
života. Je proto zapotřebí vytvářet takové školství, aby život strávený ve školách byl životem důstojným,  příjemným a pro děti také veselým. 
V našem regionu je ve školách dbáno na to, aby bylo dětem umožněno učit se v hygienicky nezávadném a esteticky uspokojujícím prostředí.
Od roku 2007 pedagogové a vedení školy, jako odborníci, sestavují svůj vlastní „školní vzdělávací program“, který nahrazuje dřívější vzdělá-
vací osnovy. Snahou všech pedagogů, kteří v kamenických školách pracují, je vytvoření atraktivního, zájem vzbuzujícího učebního programu, 
vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu. 

ŠKOLY JSOU VIZITKOU SPOLEČNOSTI

PŘEDŠKOLÁCI          ŠKOLÁCI

holčičky

kluci

270105 289289

POČET TRVALE HLÁŠENÝCH DĚTÍ 

V KAMENICI (3 - 5 let; 6 - 15 let)
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• Po II. světové válce nejprve sloužil konfis-
kovaný zámek v Kamenici jako ozdravovna 
zuboženým a opuštěným dětem židovským 
a německým, o které se staral se svými spo-
lupracovníky proslulý humanista Přemysl 
Pitter 

• Když akce „zámky“ skončila, napadlo míst-
ní představitele, aby byl zámek upraven 
na školu, kde by se učili žáci II. stupně

Protože žáci přibývali, došlo k přístavbě no-
vých částí ke stávající obecné škole.
Přístavba probíhala v několika etapách:
• 1.9.1988 jsou slavnostně otevřeny 2 třídy 

a 2 oddělení ŠD.
• 1.10.1988 v tomto objektu začne sloužit 

i nová moderní školní jídelna s kuchyní.

• Po roce 1994 začala výstavba tříd a odbor-
ných učeben pro II. stupeň a zřízení kan-
celáří vedení školy, sborovny a knihovny 
podle projektu ing. arch. Tomáše Šantavého. 

• ZŠ Kamenice opustila zámek na konci škol-
ního roku 1996 - 1997.

• Slavnostní otevření nového areálu se usku-
tečnilo 1. září 1997.

• V závěrečné fázi pak došlo k dokončení no-
vých tělocvičen a hřiště i k další přestavbě 
školní jídelny s kuchyní.

Letos se chýlí ke zdárnému konci poslední přístavba 
školy v Kamenici. Přibudou nové učebny pro 1. a 2. 
třídy, pro školní družinu a nová velká tělocvična.

                Vlasta Hartvichová

TROCHU Z HISTORIE

Až do roku 1821 nebo 1824 navštěvovaly děti 
zdejší obce pouze farní školu v Kostelci u Kř.

Poté otevření školy „pokoutní“, na které vy-
učoval „ludi magister“ hostinský Jakub Pro-
cházka a po něm pekař, kostelník a hostinský 
Antonín Lindner, zvaný po svém tchánovi 
a místním hostinském Venclávek.

• V roce 1835 byla v Kamenici zřízena tzv. 
expozitura, tzn. pobočka, školy v Kostelci 
u  Kř. v podobě jednotřídní obecné školy, 
do  níž chodilo v roce 1839 asi 126 - 128 
žáků.

• Vyučovalo se v některé z panských budov 
u zámku.

• Učitel dostával 233 zlatých ročně.
• Školním patronem býval arcibiskup praž-

ský, majitel zdejšího panství.
• V letech 1835 – 1868 na expozituře působili 

celkem tři učitelé.

• Novou školu postavil v místech původní 
Kamenice, tzn. v sousedství své továrny, 
až František Ringhoffer.

• Byla vysvěcena v roce 1869.
• Stala se veřejnou jednotřídní školou.
• Roku 1878 byla rozšířena druhou třídou.
• Od roku 1882 se v ní začaly vyučovat i ruční 

práce.
• 1900 se stala trojtřídkou.
• Na škole jednotřídní 1868 - 78 působili pou-

ze tři učitelé.
• Na škole dvoutřídní 1879 -1899 se vystřídali 

čtyři řídící učitelé a 13 učitelů.
• Na škole trojtřídní 1900 - 1941 pět řídících 

a 49 učitelů. 

• Od roku 1899 se řešila nutnost výstavby 
nové školní budovy, neboť stávající škola 
již nevyhovovala.

• 19. března 1931 darovala firma Ringhoffer 
0,5 ha pozemku na stavbu nové školy.

• V lednu 1932 byla zadána stavba školy sta-
viteli Františku Vychnovi z Prahy – Bráníka

• Rozpočet činil 636 985 Kč.
• 5. února 1932 vykopal a odvezl František 

Kabeláč z Valnovky čp. 39 první hlínu, čímž 
byla stavba započata.

• 2. října 1932 byla škola slavnostně otevřena.
• 7. října 1932 začalo pravidelné vyučování.
• Budova slouží dodnes I. stupni.

Školství v Kamenici má již dlouhou tradici. O shrnutí školské historie jsme požádali odbornici na slovo vzatou, 
paní magistru  Vlastu Hartvichovou.

• Otevření střední školy proběhlo 4. 2. 1949.
• 31. srpna 1953 skončila samostatnost ná-

rodní školy, neboť byla spojena pod jednu 
správu se střední školou v tzv. osmiletku, 
později devítiletku jako ZDŠ Kamenice.

Pohled  na  továrnu  se  školní  budovou  z  roku 1869

Kamenice s arcibiskupským zámkem a kostelem sv. Fr. z Assisi
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POHLED DO SOUČASNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENICE 
Základní škola Kamenice je jedinečná instituce, která žije bo-
hatým školním životem. Padesát pět zaměstnanců má za úkol 
kvalitně vychovávat a učit skoro šest set žáků. Vzdělávací pro-
gram se jmenuje „Přes kameny ke hvězdám III“ a určitě stojí 
za  přečtení (www. Kameniceskola.cz). Jak je tento program 
naplňován, může posoudit každý rodič individuálně. Obec se 
snaží pro naplňování vzdělávacích potřeb udělat z materiálního 
pohledu maximum a vidím, že škola naše úsilí zhodnocuje.
Škola, jako stavební objekt, je souborem staveb, který 
vznikal v různých dobách a skládá se z více budov. Naše škola 
je plně organizovaná a to znamená, že zajišťuje školní docházku 
od 1. do 9. třídy. Provozuje školní kuchyň a jídelnu. O děti se 
stará i po výuce v osmi třídách školní družiny. 
Po dostavbě šesti učeben je škola schopna pojmout v každém 
ročníku až 90 žáků ve třech paralelních třídách. Ideálním po-
čtem žáků a i naším přáním je, aby se v jedné učebně učilo 
20 až 24 žáků. 
Pozemek, který má škola k dispozici, již neumožňuje další roz-
šiřování školy. 
Hlavní investice do rozšíření kapacity školy a zateplení budov 
jsou dokončeny. Nejedná se ale o konečnou investici do ško-
ly. Poslední gigantická investice do nástavby zvětšila prostor 
pro výuku ve třídách, tělocvik a školní jídelnu. 
Nyní nás čekají kvalitativní úpravy vnitřních prostor školy. Plá-
nujeme, že o příštích prázdninách upravíme dispozice přízemí 
prostřední budovy, kde se nachází sborovna, kanceláře, knihov-
na a šatny. 
Škole chybí kabinety pro učitele prvního stupně a další prostory 
pro školní družiny a komunitní centrum.
Stejně jako u ostatního obecního majetku, tak také školní bu-
dovy stárnou a nastává doba, kdy je potřeba větší údržba nebo 
rekonstrukce. Již v minulosti obec investovala do oprav střech 
nebo izolací proti vodě například v tělocvičně. Nyní nás čeká 
naléhavá rekonstrukce a modernizace školní kotelny. 

Zpřísnění některých předpisů, zvláště protipožárních a hygienic-
kých nás vede k průběžnému zdokonalování technických opatření 
hlavně v nejstarší budově. Zanedlouho budeme muset rekonstru-
ovat sociální zařízení a zateplovat střechu této staré budovy.
Dnešní doba vyžaduje zavádění nových technologií do škol, jako 
jsou rychlý internet, dokonalejší hospodaření s teplem.  Časem 
nás čeká i investice do vzduchotechniky, která je dnes povinnou 
součástí každé nové školní budovy. Tlak rodičů na vyšší bezpeč-
nost žáků nás vede k instalaci zabezpečovacích systémů, které bu-
dou zajišťovat kontrolu nad vstupem a pohybem osob po školních 
budovách.
V letošním roce jsme zažádali o dotaci z evropských peněz (IROP) 
na přestavbu několika stávajících učeben tak, aby se v nich mohly 
vyučovat jazyky, počítačové znalosti, chemie, fyzika nebo poly-
technická výchova. Součástí je i investice do zajištění bezbariéro-
vého přístupu v rámci školy. Věříme, že grant získáme. 
Škola je velmi namáhanou budovou, možná nejvíce zatěžovanou v 
celé obci a tak se musíme smířit s tím, že alespoň do údržby, která 
je často nákladná, budeme investovat každý rok. 

O ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH STAROSTA OBCE Ing. Pavel Čermák

TÉMA MĚSÍCE. . . 

Nejdůležitějším počinem a zásadním krokem bylo rozhodnutí sousední obce Sulice vybudovat na Želivci nejprve mateřskou školku, a poté i úplnou 
základní školu. Tohoto odvážného, investičně náročného a zároveň velmi odpovědného kroku si velmi vážím. V okolí dále vyrostla školka v Petří-
kově a Jílovém. V Jílovém se zvětšila i základní škola. Školu rozšiřují i sousední Velké Popovice a Kunice. Dvě nové velkokapacitní školy vyrostou  
v Jesenici a sousedních Psárech a také ve vzdálenějších Říčanech a Ondřejově, kde je dnes situace také velmi kritická. 
Naší situaci pomohli také soukromí investoři, kteří s neuvěřitelnou trpělivostí nejprve založili a nyní provozují lesní školky. Jednu provozuje spolek 
Devětsil ve Skuhři, pod stejným názvem a druhou na Těptíně spolek Plamínek pod názvem Lesní MŠ Těptín. Stejní lidé pak s ohromným tahem na 
branku dokázali založit základní školy. Kapacity těchto zařízení nejsou veliké, ale ani zanedbatelné. Hlavní věcí je, že doplňují nabídku vzdělávacích 
možností pro místní děti o velmi zajímavé alternativy.
Kapacity pro předškolní vzdělávání v Kamenici jsou stále nedostačující. Navíc za tři roky budou mít nárok na školku i dvouleté děti. Obec na tuto 
situaci reagovala tak, že si připravila pozemky pro novou druhou školku na Ládví – Kuklíku. Zároveň vyjednáváme s firmou Strojmetal o vzniku 
nové podnikové školky v budově Kamenického zámku, která by odlehčila školce v Kamenici-Olešovicích.  Budova zámku je pro školku velmi 
vhodná blízkostí zámeckého parku, ale i rybníků, lesů a cest bez intenzivní dopravy. Školka na zámku už kdysi byla. Pavilon, který byl pro účel školky  
v minulosti necitlivě vybudovaný v zámeckém parku, je dnes pro tento účel nepoužitelný.

Obec Kamenice je zřizovatelem Základní školy Kamenice a Mateřské školy Kamenice. 
Zároveň se obec podílela rovným dílem společně s Kostelcem u Křížků na rekonstrukci pronajaté budovy pro účely 
školky, a tak máme v této sousední obci na 15 let rezervovánu jednu třídu pro kamenické děti. Na území Kamenice, 
v části Olešovice, se nachází základní škola, která je zřízená Středočeským krajem. 
Obec jako zřizovatel vybírá ve výběrovém řízení ředitele a finančně přispívá na provoz škol a školek. Stát prostřednic-
tvím krajů financuje mzdy všech zaměstnanců škola a školek.
Kapacita školních zařízení se dlouhodobě potýká s nárůstem migrujících obyvatel do našeho regionu. V našem okolí 
z této nutnosti vzniklo několik nových školních zařízení, která spádové obci Kamenici výrazně v dnešní situaci po-
mohla.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE
Budova školky byla postavena před 13 lety jako „plující parník“podle 
návrhu architekta Tomáše Šantavého. Školku obklopuje krásná zahrada 
plná zajímavých herních prvků z akátového dřeva. 
Školka má 4 třídy a chodí do ní necelá stovka dětí, o které se stará přes 
deset zaměstnanců. Zajímavý školní vzdělávací program se prezentuje 
jménem „Cesta na Ostrovy poznání“. 
Každý rok je financována údržba a obnova vybavení a herních prvků.

TÉMA MĚSÍCE. . . 

ŠKOLKA V KOSTELCI U KŘÍŽKŮ 
Sousední mateřská školka učí podle vzdělávacího programu 
„Okna  poznání  dokořán “. 
Jedná se o menší školku pro 48 dětí, které jsou rozděleny 
do dvou tříd. I tato školka potřebuje financování běžných oprav, 
ale v tomto případě tyto náklady na sebe vzala obec Kostelec 
u Křížků. Kamenice na oplátku pro všechny děti zajišťuje vaření 
a dovoz svačin a obědů. 

Cílem obce je rozvíjet systematickou a efektivní správu budov a vybavení tak, aby prostředky do nich vložené byly co nejvíce zhodnoceny.
V neposlední řadě pak musíme bedlivě sledovat demografický rozvoj regionu, abychom se nedostali do stejně tíživé situace, jaká byla ještě nedávno 
a jejíž důsledky budeme ještě několik let řešit. 

Zbývá ještě přání všem žákům kamenických škol a školek: 
Milé děti, přeji vám všem šťastný vstup do nového školního roku 2017/2018, hodně úspěchů, radosti a dobré nálady v celém jeho průběhu. 
Ať ve vašem studiu, ale i osobním životě vychází vše dle vašich snů a přání.        

Pavel Čermák

ŠKOLA A ŠKOLKA KAMENICE V PROJEKTU MAP ORP ŘÍČANY 

CO  JE  TO  MAP ?

Místní akční plán (MAP) je projektem 
ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy (MŠMT), který je primárně zaměřen 
na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělá-
vání dětí a žáků do 15 let. Jedná se o doho-
du mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli 
o podobě vzdělávání, která je založena 
na komunitním plánování.     Zdroj: MŠMT ČR

PŘÍNOS  MAP:

Zlepšení kvality vzdělávání v mateřských  
a základních školách vybudováním udrži-
telného systému komunikace mezi aktéry, 
kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vznikají 
partnerství napomáhající zkvalitňování 
vzdělávání v MŠ a ZŠ. Pomáhají k řízenému 
rozvoji dalších služeb na podporu vzdělává-
ní dětí a mládeže.        Zdroj: www.map.ricany.cz

MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě 

místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván 
ve spolupráci s partnery v území.                         Zdroj: MŠMT ČR

PŘÍNOS MAP

PRO KAMENICI:

Škola a školka využívají v rámci Projektu 
MAP takzvané „šablony“. 

Obě instituce jsou v tomto ohledu velmi 
šikovné a úspěšné při čerpání dotací. 

Škola dokázala čerpat peníze na „školní 
asistenty“ pro děti se zvláštními vzdělá-
vacími potřebami (mzdy na 2 roky).

Školka bude čerpat peníze na zvýšení 
zabezpečení budovy. Takto školka i škola 
obci pomáhají šetřit peníze z obecního 
rozpočtu.

Pavel Čermák

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Říčanech pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně 
obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám a vzdělávacím organi-
zacím, učitelům i dětem a žákům.
Projekt byl spuštěn dne 1.1.2016 a potrvá do 31.12.2017. Je mimořádný v tom, že se do něj aktivně zapojuje celý region.
Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční spoluúčastí obcí. 
Realizace 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017.

Kamenice má své zastoupení v MAP ORP Říčany v osobě Ing. Pavla Čermáka, starosty obce 
Kamenice, který je zde předsedou Pracovní skupiny č. 1. V rámci této  skupiny se aktivně podílí 
na rozvoji komunikační platformy MAP a spoluvytváří prostor pro spolupráci a partnerství v SO 
ORP Říčany. Úkolem pracovních skupin je tvorba odborných námětů vycházející z praxe regio-
nálního školství pro strategický rámec MAP a spolupráce s realizačním týmem.

Ing Pavel Čermák je také členem Řídícího výboru. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem 
partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území 
MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Říčany. Role výboru je přímo 
spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.                               Zdroj: www.map.ricany.cz
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V loňském školním roce jsme na naší škole pilotně rozšířili výu-
ku M a ČJ ve 4. a 5. ročnících. Pro kladný ohlas ze stran pedago-
gů a především žáků zavádíme v letošním roce rozšířenou výuku 
vybraných předmětů již od 2. ročníků. 
Vybraní žáci s takto rozšířenou výukou budou v rámci svého 
školního rozvrhu navštěvovat skupiny označené ČJ+ a M+. 
V hodinách ČJ+ se budou hlouběji zaměřovat na rozvoj tvoři-
vosti, rozšiřovaní komunikativních schopností a rozvíjení jazy-
kového myšlení. 
V hodinách M+ budou žáci prohlubovat a procvičovat získané 
matematické znalosti, rozvíjet logické myšlení, myšlení v souvis-
lostech, řešit problémové úlohy, experimentovat a volit vhodné 
postupy při vyhledávání a zpracová-
vání informací.
Cílem rozšířené výuky je vytvořit 
pro děti takové prostředí, které jim 
umožní o „něco víc“ rozvíjet jejich 
potenciál, nadání a zájem o učení.

Dana Augustýnová, učitelka ZŠ

V nedávné době jsme se potýkali s velkým ná-
růstem počtu dětí, škola byla velmi přeplněná, 
což způsobovalo značné organizační problémy. 
Nyní se nepříznivá situace pomalu zlepšuje, 
v  okolí se otevřely menší nové školy a hlavně 
jsme těsně před otevřením nástavby, ve které 
bude 6 nových tříd a druhá velká tělocvična. 
Máme tak ideální podmínky pro veškeré spor-
tovní aktivity školy i sportovních klubů, které 
u  nás působí. Otevřením nástavby se vyřeší 
letitý problém s umisťováním kmenových tříd 

do  odborných učeben, neustálé stěhování žáků i učitelů i nedostatek 
místa pro výuku tělesné výchovy a sportu. Výrazně se zlepší komfort 
práce ve  škole. Do nových prostor umístíme 1. a 2. třídy, odpoledne 
školní družinu, krásné třídy tak budou využity po celý den. Od letoš-
ního roku máme také navýšenu kapacitu školní družiny na 214 žáků, 
družina je tak k dispozici pro žáky 1. – 4. tříd až do 17 hodin. 
Součástí školy je i Komunitní centrum, které organizuje velké množství 
aktivit pro naše žáky a nabídka kroužků je velmi rozmanitá. 
Co se týká výuky, nemáme žádnou specializaci či zaměření, přesto ně-
které oblasti výrazně podporujeme. Všem žákům máme co nabídnout. 
S příchozí inkluzí vzděláváme téměř 70 žáků s  různými specifickými 
požadavky, věnujeme se ale také žákům nadaným, nejen v běžné výuce, 
ale také v mnoha soutěžích, do kterých se aktivně zapojujeme. V letoš-
ním školním roce se vybraní žáci z 2. – 5. tříd vzdělávají ve speciálních 
skupinách matematiky a českého jazyka, kde se mohou jednou týdně 
potkat v rámci výuky s podobně zaměřenými spolužáky a rozvíjet svůj 
potenciál. Zaměřují se na logické úkoly, tvůrčí psaní, různé projekty, 
apod.

Velkou pozornost věnujeme cizím jazykům. Od 3. třídy se žáci učí 
anglicky, od 7. třídy si vybírají z jazyka německého, francouzského 
nebo ruského. V rámci výuky jazyka pravidelně pořádáme výjezdy 
do  zahraničí, nejčastěji do Velké Británie, Německa nebo Rakouska. 
Učitelé angličtiny jsou velmi aktivní v sebevzdělávání i v zapojení 
do mezinárodních projektů eTwinning. Žáci komunikují se svými ka-
marády v zahraničí prostřednictvím Skypu, natáčí různá videa, zapojují 
se do společných aktivit. Již několik let působí v naší škole zahraniční 
lektor, který pracuje společně s učitelem angličtiny. V těchto hodinách 
se hlavně mluví a přítomnost dvou učitelů je pro žáky velmi přínosná.
Jsme zapojeni také do několika vzdělávacích projektů zaměřených 
na  environmentální vzdělávání, ve škole pracuje Ekotým a usilujeme 
o titul Ekoškola. Máme sice malý školní pozemek, ale pro výuku i odpo-
lední činnost často využíváme velmi pěknou okolní přírodu. 
Další důležitou oblastí je pro nás klima školy. Každá třída má své tříd-
nické hodiny, kde se třídní učitelé věnují mimo jiné i vztahům ve třídě, 
v 6. třídách je zaveden předmět etická výchova. Již druhým rokem půso-
bí ve škole Žákovský parlament, kde se děti učí základům demokracie, 
tolerance a kompromisu. 
Ve škole máme školní poradenské pracoviště, jeho součástí je výchovný 
poradce, školní psycholog a letos nově také speciální pedagog, který 
bude mimo jiné individuálně pracovat s dětmi s poruchami učení.
Je pro nás samozřejmostí zapojení do evropských projektů, za poslední 
roky se nám podařilo získat pro školu více než 10 milionů Kč, které byly 
určeny na vybavení školy, vzdělávání pro pedagogy a zejména na akce 
pro žáky.
Všechny aktivity, projekty a události jsou každý rok popsány ve výroční 
zprávě, která bývá zveřejněna v říjnu na našich webových stránkách.

Pavlína Tolarová, http://www.kameniceskola.cz

DÍKY NOVÉ NÁSTAVBĚ SE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KAMENICE VÝRAZNĚ 
ZLEPŠÍ KOMFORT PRÁCE

Současnou ZŠ v Kamenici nám představí Mgr. Pavlína Tolarová, ředitelka školy:  
ZŠ Kamenice je plně organizovaná základní škola s devíti ročníky, v každém ročníku jsou 2-3 paralelní třídy.  
Letos k nám dochází 565 žáků do 24 tříd. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENICE

AKTUÁLNĚ :
CHTĚJÍ NĚCO VÍC

V rámci opakování loňského učiva přírodopisu jsme vyrazili 
do přírody, abychom se seznámili s ekosystémem rybníka. 
Během vycházky jsme odchytili vodní i suchozemské bezobratlé 
živočichy, vyskytující se v tomto prostředí. 
Odchytili jsme například znakoplavku, bruslařku a vírníka, 
Odchycené živočichy jsme pak  ve škole pozorovali, určovali 
a kreslili. 
Při práci jsme použili také materiály získané díky projektu 
Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělá-
vání ve spolupráci s Muzeem Říčany.

Žáci 7.C a p. učitelka Lenka Hradecká

OPAKOVÁNÍ PŘÍMO V PŘÍRODĚ
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6. A se rozhodla: VYPLOUVÁME
Tak už jsme velcí, druhostupňoví! Trochu  jsme dříve zlobili, 
ale teď vyplouváme na vlastnoručně vyrobeném korábu  6.A  
na další, novou čtyřletou plavbu. Shodli jsme se na tom, že by-
chom rádi zažili plavbu příjemnou, zajímavou, ale pokud mož-
no bezbouřkovou. Proto jsme se  hned  5. září na projektovém 
dnu  dohodli  na právech a povinnostech posádky našeho ko-
rábu, vytipovali jsme kormidelníky, založili jsme lodní deník… 
a připravili plachty k napnutí. A nakonec jsme byli kapitánem 
/třídní paní učitelkou D. Vítovou /pasováni  na námořníky. 
Všechny dohody jsme stvrdili vlastnoručním podpisem a kapi-
tán mohl  zavelet  k vyplutí. 
Ahoj a držte nám palce!

Děti 6.A třídy

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE

Přestože se jednalo 
o  velkou akci, vše 
paní provozní stihly 
uklidit a paní učitel-
ky připravit na  pří-
chod dětí, za což jim 
patří můj veliký dík.
Během prázdnin 
na zahradě školky 
přibyla nová stavba 
– dřevěný dětský 
domek na molu, kte-
rá zakryla železné 
poklopy – zde nás 

čeká ještě drobná úprava terénu. V duchu naší 
školky – lodi – máme v plánu domeček upravit 
na rybářské obydlí a doplnit vlastnoručně vy-
robeným majákem.
Není pochyb o tom, že nás čeká náročný rok, 
neboť  v podobném duchu se odvíjí i jeho 

začátek. Se změnou školní legislativy byly spo-
jené úpravy dokumentace. Školka je zapojena 
do několika projektů zaměřených jak na děti, 
tak směrem k pedagogům, rodičům.
Nejvýznamnějším je projekt spolufinanco-
vaný EU - Šablony I., díky kterým získáme 
prostředky na školního speciálního pedagoga 
na  částečný úvazek po dobu 1 roku a další 
semináře, přednášky pro rodiče. Jsem veli-
ce ráda, že se uvolila s námi spolupracovat 
moje kolegyně ze  studií na PedF UK, paní 
Mgr. PhDr. Miroslava Měchurová, v současné 
době ředitelka Speciálně pedagogického cent-
ra Klíč v Praze, jehož služby využívali i někteří 
naši rodiče s dětmi. 
Další dotaci bychom měli obdržet do konce 
záři na zřízení kamerového systému. 
S potěšením informuji, že během příprav-
ného týdne a hned začátkem školního roku 
se nám povedlo dodatečně obsadit dalších 

Magistra Jana Boučková, ředitelka MŠ Kamenice, představuje čtyřtřídní školku do které je zapsáno 96 dětí:
Ve školce byly kompletně během prázdnin vymalovány vnitřní prostory, omyt venkovní plášť budovy a u cest v objektu 
instalováno nové osvětlení. Vše se uskutečnilo díky financování těchto zakázek zřizovatelem, obcí Kamenice. 

LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK JSME ZAHÁJILI V NOVÉM „KABÁTKU“. 

8  uvolněných míst, díky nástupu přijatých 
dětí do  jiných školek. Až na dva žadatele 
jsme uspokojili poptávku u všech dětí, které 
dosáhly do 31. 8. 2017 věku 3let.Veškeré naše 
aktivity můžete sledovat na facebookových 
a webových stránkách školy.
Přeji všem dětem, aby do naší školky přichá-
zely rády a odcházely se spokojenými rodiči. 
Kolegyním, aby si rodiče vážili jejich náročné 
práce, všímali si, co vše s dětmi tvoří a dovedli 
ocenit jejich neutuchající snahu přinášet stá-
le nové inspirace. Já děkuji rodičům za milá 
slova, neboť toto je ta druhá největší odměna 
pro každého pedagoga. 
A co že to je pro nás  na prvním místě? 

Samozřejmě DĚTSKÝ ÚSMĚV !!!

Jana Boučková
http://www.mskamenice.cz/
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TĚPTÍN
V letošním školním roce přibyli do základní školy Těptín nejen prvňáč-
ci, ale také nové děti do všech dalších tříd. Požádali jsme její ředitelku 
Zuzanu Hryzbilovou, aby nám školu představila: 

Jaký byl začátek toho letošního školního roku?
Výborný, díky skvělým kolegům učitelům, kteří připravili pro děti nejrůznější zajímavé aktivity. Byli jsme hodně venku, na škol-
ní zahradě, v lese, u rybníka - vlastně všechna místa na Zemi nám slouží stejně dobře jako školní třída.

Druhý zářijový týden odjela celá škola na Šumavu, do Srní. Viděli jsme vlky, prošli Mravenčí stezku, obdivovali kouzelnou řeku Vydru, děti se také 
zúčastnily plaveckého výcviku a sportovaly v tělocvičně. Hodně jsme se toho naučili - o přírodě, o životě ve společenství lidí, a především o sobě. 
Mnohé děti jsou teď díky tomu zase o krůček dál na cestě k samostatnosti a sebedůvěře.
Co nového vás čeká v tomto roce?
Škola roste, do týmu přibyli dva mladí muži, jeden z nich je anglický rodilý mluvčí. Pro výuku druhého stupně otevíráme zcela nové prostory, začne-
me rovněž pracovat na společných anglických projektech se školou v rakouském Freistadtu. Je naším dlouhodobým cílem, aby děti zcela přirozeně 
přijaly angličtinu jako prostředek komunikace a nikoliv jen jako jeden ze školních předmětů. 

Rozšiřujeme také nabídku zájmových kroužků, například o výuku jógy pro děti a hravou 
angličtinu pro školáky i předškoláky. 
Jaké výukové cíle považujete za důležité?
Po žácích chceme opravdu hodně: kromě vědomostních znalostí vedeme žáky k tomu, 
aby si organizovali a řídili vlastní učení, samostatně řešili problémy a činili uvážlivá roz-
hodnutí, kultivovaně se vyjadřovali, vždy dodržovali zásady slušného chování, účinně 
spolupracovali, respektovali druhé, uvědomovali si vlastní jedinečnost a cíleně rozvíjeli 
své silné stránky. 
Během každého dne a každé učební aktivity využíváme praktických příkladů, rozhovorů 
dětí mezi sebou, vše ve výuce přibližujeme skutečnému životu, hledáme souvislosti. Děti 
za jejich práci neznámkujeme. Proč taky? Učí se přece pro život!
Velmi si uvědomujeme přínos spolupráce s rodinou dítěte. Rodiče jsou u nás ve škole 
vždy vítáni, ať už se chtějí přijít podívat do vyučování, účastnit se školních slavností, nebo 
se o ledačems informovat, zasmát se, popovídat si.

www.skolateptin.info

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚPTÍN

Jak hodnotíte možnost lesních školek 
vstoupit do rejstříku MŠMT ČR?
Pro lesní školky obecně je to velký úspěch. 
Konkrétně pro naši školku to například zna-
mená, že si nyní můžeme dovolit velmi dobře 
ohodnotit své průvodce a také rychleji vyba-
vovat zázemí školky. Přináší to však i určitá 
negativa, například nárůst administrativy. Ale 
setkáváme se na úřadech se skvělými lidmi, 
kteří jsou k nám velmi vstřícní. 

A jak to u vás ve školce funguje? 
Opravdu jste pořád jen venku?
Ano, venku trávíme opravdu hodně času, 
avšak ne za každou cenu. Dítě se hlavně musí 
cítit komfortně. Proto dbáme na to, aby bylo 
vždy vhodně oblečené. Pokud je splněna tato 
podmínka, nevadí mu, že zrovna prší, fouká 
anebo padá sníh. Navíc zázemí naší školky je 
ve vytápěné jurtě o průměru 6 metrů. Ta na-
šim průvodcům umožňuje přípravu aktivit 
pro děti i v čistém, suchém a teplém prostředí. 
To všichni ocení nejen ve dnech, kdy je prů-
měrná teplota výrazně pod bodem mrazu.
Jakou jste školkou?
Jsme školkou, pomocí níž tvoříme otevřený 
prostor, ve kterém je místo pro vše, co k životu 
patří. Je pro nás důležitý přítomný okamžik. 
Náš průvodce je dobrým vzorem pro naše 
nejmenší. V dětech podporujeme pravdivost, 
jedinečnost a originalitu. Učíme se navzájem 
respektu ke všemu a všem, s kým přicházíme 

do kontaktu. Pokud mají rodiče zájem zapsat 
dítě do naší školky, je nejlepší přijít se svým 
dítětem a strávit s námi celý jeden den, sezná-
mit se s dětmi, průvodci, místem a „osahat si“ 
atmosféru, která u nás ve školce panuje.
Přijímáte ještě děti pro tento škol-
ní rok?
Ano, máme ještě omezený počet volných míst. 
Kontakty i další informace zájemci naleznou 
na našich stránkách www.plaminek.info. 
Těšíme se na vás.

Lesní mateřská škola Těptín z.s. existuje již pátým rokem, a tak ten letošní rok vlastně není ničím nový, co se týče práce 
s dětmi. Přesto se v ní udála jedna změna. Od tohoto školního roku je registrovanou lesní školkou v rejstříku škol 
MŠMT ČR. O tom, co nového registrace přinesla, i o dalších věcech jsme si povídali s jednou ze zakladatelek školky, 
paní Monikou Matouškovou.
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LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA 
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEVĚTSIL

V CO VĚŘÍME?
Věříme, že Devětsil je společenstvím pro zušlechťování vztahu k sobě samému a jiným – k pedagogům, rodičům, dětem a přírodě. Vědomě tu 
prožíváme plnost času – žijeme tady a teď, učíme se ze zkušenosti a tradice, snažíme se připravit na výzvy v budoucnosti. 
V Devětsilu věříme, že učení je přirozeností člověka. Tento celoživotní proces podporujeme vytvářením vhodných podmínek.

JAK TO DĚLÁME?
Východiskem je souznění týmu a rodičů dětí s vizí školky a školy. Tradiční koncept školky a školy přetváříme, abychom mohli uplatnit to, co podle 
současné míry poznání funguje ve vzdělávání nejlépe. Neúnavně si klademe otázku, co nám pomůže se dobře učit a naplnit svůj potenciál. Chceme 
vědět, jaký přínos pro jednotlivé dítě čas strávený ve školce a škole má.

JAKÝ JE NÁŠ PEDAGOGICKÝ KONCEPT?
Pro školku i školu jsou společné tyto vzdělávací strategie a učební 
metody: nízký počet dětí ve věkově smíšené skupině,  pedagog jako 
vzor k  nápodobě, pedagogy jsou ženy i muži, každodenní kontakt 
s přírodou, pobyt v rozmanitém přírodním biotopu, rytmizování dne, 
týdne a roku, oslava tradičních svátků, vzájemný respekt ve vztazích, 
děti se spolupodílí na tvorbě pravidel a na výuce, učení prožitkem, 
učení v souvislostech, místně ukotvené učení, kooperativní učení, 
vrstevnické učení, problémové vyučování, práce s chybou, badatelsky 
orientovaná výuka, exkurze, podpora zdrojů vnitřní motivace, pod-
pora schopnosti vytvoření si nezávislého názoru, důraz na orientaci 
v hodnotách a informacích, budování emočního slovníku, podpora 
růstového nastavení mysli, formativní hodnocení, prostor pro volnou 
hru, školka a škola otevřená rodinám zapsaných dětí a místní komu-
nitě, spolupráce školky a školy, zdravá strava. Ve škole pracujeme 
i formou projektového vyučování, máme rozšířenou výuku angličtiny, 
Hejného matematiku a Comenia Script. Školka i škola naplňují rám-
cový vzdělávací program ministerstva školství.

JAKÝ OBRAZ NAŠI ŠKOLKU A ŠKOLU VYSTIHUJE?
Výprava pedagogů a dětí s podporou rodičů na cestě do světa za poznáním. Zkušenost i metafora.

JAK SE DOZVĚDĚT O DEVĚTSILU VÍCE?
Nejlépe si u nás domluvit návštěvu. Školka má stránky www.devetsil.eu a škola www.skoladevetsil.cz. František Zimmel

HISTORIE DOMU č. 54 

„Společně s rodiči jsme průvodci dětí na objevných cestách do jejich nitra a okolního světa. Podporujeme 
děti v tom, aby vždy uměly najít pevnou půdu pod nohama a měly odvahu rozletět se za svými sny.“

Devětsil se dětem věnuje od roku 2011. Na jeho lesní mateřskou školu navázala první lesní 
základní škola v ČR. 
Toto jedinečné školské zařízení nám představí Mgr. František Zimmel, ředitel školy:

V roce 1922 koupili manželé Burianovi pozemek od Františka Ringhoffera a postavili zde dům 
č. p. 54, ve kterém byla také pekárna. Dále postavili dům pro dělníka a sklad na mouku.
Pekl se zde výborný 3 kg chléb, bílé pečivo (housky, rohlíky), také koláče na posvícení a nesměly chy-
bět ani vánočky na Vánoce a mazance na Velikonoce. Každá hospodyňka si do pekárny přinesla své 
těsto. Chléb se pekl v roštové peci, do které se vešlo až 60 bochníků chleba. Do doby než vše převzala 
JEDNOTA, byla tato pekárna hlavním dodavatelem chleba do okolních prodejen.
V roce 1955 bylo přistavěno další křídlo domu, ve kterém žil Josef Burian se svou rodinou. 
V roce 2009 byl celý dům pronajat za 1 Kč ročně na dobu 15 let. Obec Kostelec u Křížků a obec 
Kamenice jej zrekonstruovaly (opravily) na MŠ pro 50 dětí.
Dnes je zde slyšet dětský smích a veselé skotačení dětí. Přeji jim, aby byly spokojené a šťastné.

Květa Buriánová - Bezoušková, majitelka domu
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Výchově dětí a především jejich vzdělávání je věnována v sou-
časné době velká pozornost. Neustále se vedou debaty o za-
členění dětí se zdravotním postižením do běžných základních 
škol. Je lepší vzdělávání v základní škole s asistentem, vznik 
specializovaných tříd nebo vzdělávání ve škole pro tyto žáky 
určené? Faktem je, že přibývá dětí, které mají speciální vzdě-
lávací potřeby. Za svůj život jsem i mimo svou profesi potkala 
mnoho dětí, které chodily ze školy smutné a demotivované, 
protože nedosahovaly takových pokroků a úspěchů jako jejich 
spolužáci. Tito malí žáčci bezesporu potřebují pomoc nás do-
spělých. V současném vzdělávacím systému jsme to právě my, 
základní školy zřízené pro žáky podle §16 odst. 9 školského 

zákona, tedy základní školy pro žáky s lehkým mentálním postižením. Naše Základní 
škola Olešovice poskytuje vzdělávání pro žáky prvního a druhého stupně se speciální-
mi vzdělávacími potřebami ve třídách maximálně s deseti žáky. Součástí naší školy je 
internát, který funguje od neděle do pátku. Budova naší školy je umístěna v malebném 
parku v prostorách bývalé vily barona Ringhoffera asi 25km jižně od Prahy. Vnímáte, 
že i vaše dítě se ve škole necítí dobře? A i když se snaží, není schopno plně stačit tempu 
většiny třídy? Zajděte se svým dítětem do pedagogicko-psychologické poradny, jejíž 
doporučení je nutné doložit při zápisu k nám. Vaše dítě bude dle věku a schopností 
zařazeno do třídy. Rozumět mu budou nejen jeho spolužáci, ale také plně kvalifikova-
ný pedagogický sbor. Motem naší školy je „ Nejen vzdělávat, ale i vychovávat“, a tomu 
dokážeme dostát i díky velkému množství mimoškolních aktivit. Našim žákům se 

dostává kvalitního vzdělání, jsou v prostředí 
školy šťastni v kolektivu svých spolužáků a ve-
lice úspěšní při výběru a přestupu na navazují-
cí vzdělávací obory. Jakožto ředitelku školy mě 
nejvíce těší vidět spokojené tváře našich bý-
valých žáků, kteří se k nám vrací na návštěvu 
i po skončení povinné docházky. Ve své pozici 
dělám vše proto, aby spokojenost našich žáků i 
jejich rodičů trvala dál. 

Hana Smejkalová,
http://www.skolaolesovice.cz/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠOVICE

Dvoutřídní mateřská  škola vznikla, díky spo-
lupráci obcí Kamenice a Kostelec u  Křížků, 
v lednu 2010. Zřizovatelem je obec Kostelec 
u Křížků. O chod mateřské školy se starají tři 
učitelky, ředitelka školy a dvě provozní zaměst-
nankyně. Strava je dovážena ze školní kuchyně 
základní školy v Kamenici.
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání 
čtyřiceti osmi dětem, polovina z nich je z Kame-
nice. Třídu Koťátek navštěvují děti od tří do pěti 
let, třída Štěňátek je určena dětem od pěti do šesti 
let a dětem s odkladem povinné školní docházky. 
Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího 
programu Okna poznání dokořán. Chceme dát 
dětem prostor a možnost se co nejoptimálněji 
rozvíjet, pomáhat jim uspokojit jejich zvídavost 
a zájem o vše nové. Obrazně jim otevřít okna 
poznávání sebe i světa okolo nich a  motivovat 
je k zájmu o další vzdělávání. Obsah školního 
vzdělávácího programu je zaměřen na  témata 
dětem blízká: roční období, lidové zvyky a tra-
dice, příroda, doprava, literatura, divadlo a další. 
Jednotlivá témata vhodně doplňují další akce, 
jako jsou divadelní představení, výtvarné dílny, 
keramika, výlety, exkurze, návštěvy solné jeskyně 
a v neposlední řadě také vycházky okolí, protože 

blízko školy máme dětské hřiště, rybník, les i lou-
ky. Nezapomínáme ani na sport. Děti s námi ka-
ždoročně jezdí na plavecký výcvik do Benešova 
a lyžařský výcvik do Chotouně. Tradicí se již stá-
vá i sportovní den na fotbalovém hřišti, návštěva 
mobilního dopravního hřiště nebo mobilního 
planetária. Další hezkou tradicí je pečení a zdo-
bení perníčků v předvánočním čase nebo charita-
tivní akce Sněhuláci pro Afriku. Děti se setkávají 
se zdravotníky, hasiči a i s kynology, od kterých 
se dozví mnoho užitečných informací a mohou 
si různé potřebné dovednosti hned vyzkoušet. 
S úspěchem již čtyři roky probíhá u předškoláků 
projekt Malá technická univerzita, která pomáhá 
rozvíjet u dětí logické myšlení, spolupráci, komu-
nikaci i prostorovou představivost.
Pozornost věnujeme i spolupráci s rodiči. Nejde 
jen o každodenní potkávání a třídní schůzky, ale 
i o prostor pro rozhovor o dítěti při konzultač-
ních hodinách, neformální setkávání při vánoč-
ních a  závěrečných besídkách nebo možnost 
navštívit přednášku odborníka.
Musím zmínit i spolupráci se základní školou 
v  Kostelci: vzájemné setkávání s prvňáčky, ex-
kurzi do ZŠ, Mikulášskou nadílku, kterou pro 
děti  připravují žáci pátého ročníku nebo akci  

MATEŘSKÁ ŠKOLKA KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
Jak je již z příspěvku paní Bezouškové patrné, také MŠ v Kostelci u Křížků patří mezi školská zařízení, kam docházejí 
i kamenické děti. Tuto školku nám představí Mgr. Jitka Kubátová, ředitelka školy: 

Děti čtou dětem. Dobrá je také spolupráce s obě-
ma obecními úřady.
Prostě jsme a chceme být venkovskou mateřin-
kou v tom nejlepším slova smyslu. Školou, kde se 
všichni znají, kde se rádi potkávají a kde je dost 
času jak na vzdělávání, tak na hry s kamarády. 
K tomu velkou měrou přispívá i pohoda mezi do-
spělými. Všem učitelkám a  „tetám“ provozním  
za to patří uznání.       

Jitka Kubátová, 
http://www.mskostelecukrizku.estranky.cz/

ŠKOLKA VZNIKLA DÍKY SPOLUPRÁCI KAMENICE A KOSTELCE u Kř. 

Základní škola Olešovice je školským zařízením jehož zřizovatelem je Středočeský kraj.  Historický vývoj zařízení se 
datuje od konce 2. světové války. Škola sídlí ve vile, kterou si nechala postavit rodina Ringhofferova jako letní sídlo. 
Se školou nás nyní seznámí její ředitelka Ing. Hana Smejkalová.
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MINIHISTORIE FOTBALOVÝCH KLUBŮ 
V NAŠEM OKOLÍ

a jejich odznaky: FC JÍLOVÉ 

Klub vznikl v roce 1922, takže letos je to již 95. let svého 
trvání. Ve své bohaté historii hrálo družstvo dospělých nej-
výše divizi. Díky podpoře tehdejšího JZD Rozvoj Posázaví 
měl klub na takto kvalitní soutěž dostatek financí a mohl si 
i dovolit angažovat hráče z Prahy. Hráli zde a trénovali mimo 
jiné František Cipro, Jaroslav Hřebík, Ivan Voborník a další 
známí borci. V současné době je však situace zcela jiná, neboť 
žádný velký a bohatý sponzor klub nepodporuje a na činnost 
si tak musí peníze sehnat sám. Proto se současné vedení klu-
bu rozhodlo zaměřit se na výchovu vlastních hráčů, kteří by 
v dospělosti působili v A týmu mužů a nahradili by tak dříve 
draze kupované a placené hráče.     zdroj: http://www.fcjilove.cz/category/historie/ 

Ladislav Jizba

 KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE .  .  .

LETOS JSME SPUSTILI KOMUNIKACI NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.

POLICIE ČR . . .

Jednadvacátého června v den Poli-
cie České republiky bylspuštěn pro-
voz profilů Policie České republiky 
na sociálních sítích.

Naše profily naleznete pod následujícími odkazy:
• Facebook (facebook.com/PolicieCZ)
• Twitter (twitter.com/PolicieCZ)
• YouTube (youtube.com/PolicieCZ)
Pomocí našich profilů, které byly k účelu komunikace Policie ČR zříze-
ny a ověřeny, chceme oslovit širší vrstvy obyvatel.
Jednotlivé profily jsou využívány především dle jejich samotného urče-
ní. Videokanál YouTube je již nyní tématikou, od prezentačních klipů 
až po preventivně zaměřená videa. 
Profil na Facebooku bude slouží jako prostředek ke sdílení zajímavých 
informací z policejního života, ke sdílení preventivních informací a svou 
podstatnou roli může zastat i v případě oslovení a následného náboru 
mladých potenciálních uchazečů o práci u Policie České republiky. 
Na převážně zpravodajské sociální síti Twitter postupně sdílíme infor-
mace vztahující se k bezpečnostním opatřením, bezpečnostní situaci 
případně k situaci v silničním provozu.
Na jednotlivých profilech jsme stanovili pravidla diskuse po vzoru veš-
kerých „velkých hráčů“ v prostředí sociálních sítí. Nepřípustné jsou tedy 
nadávky, urážky apod. 
Tyto profily neslouží k podávání trestních oznámení ani jako prostře-
dek komunikace v případě bezprostředního ohrožení zdraví či života. 

K tomu je určena tísňová linka Policie ČR 158, pravidla a možnosti 
pro  podání trestního oznámení naleznete na webových stránkách 
http://portal.gov.cz/

Zdroj: http://www.policie.cz/policie-cr.aspx

Od června je Policie České republiky také na Facebooku, Twitteru i YouTube.
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NUDÍTE SE? POŘIĎTE SI „KAMENICKÉ PRASÁTKO“! - FEJETON

Milý čtenáři, protože končí období léta, dovolenou už máš zřej-
mě za sebou, čeká tě několik měsíců řehole v zaměstnání a co 
nevidět se opět začne brzo stmívat, rozhodl jsem se Tvou náladu 
pozvednout a vdechnout trochu hravosti a pohody do Tvých 
dalších dnů, neboť nic nerozzáří dlouhé podzimní večery 
tak jako roztomilý domácí mazlíček. 
Možná si říkáš, že pejska má dnes kdekdo, že po-
kud si pořídit mazlíčka, chtělo by to něco nové-
ho, neotřelého? Co takhle pořídit si kamenické 
prasátko? Že nevíš, o čem je řeč? Rád vše vy-
světlím.
Jedná se o roztomilého společenského živo-
čicha, který se každé slunečnější odpoledne 
ukrývá pod stříbrnými smrky v parku nedaleko 
kamenického supermarketu, kde si buduje svá dou-
pátka. Vyskytuje se v početných skupinkách a svou přítomnost 
dává hlasitě najevo různými skřeky a halekáním. Tato skupinka 
kamenických prasátek (čítající někdy i více než patnáct kusů) 
překvapí kolemjdoucí svým legračním chováním - v trávě se 
válejí roztomileji než medvídek koala. Jedná se o tvora velmi 
čistotného, své místečko si opakovaně vystýlá různými PET láh-
vemi, krabičkami od cigaret, nedopalky a všemožným harampá-

dím, které si na zmíněném místě hromadí, přestože 
pracovníci kamenických technických služeb tato 
malebná hnízdečka zde vyskytujících se endemitů surově a vytr-
vale likvidují. O roztomilosti a hravosti těchto živočichů svědčí i 
fakt, že občas (máte-li štěstí) zahlédnete skupinku kamenických 

prasátek, jak si hrají na nedalekém dětském hřišti. S ob-
ratností šimpanzů využívají v  hojném počtu dětské 

houpačky a atrakce (s nosností do 50 kg) a srdce ro-
diče pak zaplesá, když na tomto prostoru zanechají 
pár PET lahví či pytlíků od levných chipsů, aby si 
s nimi naše děti mohly také pohrát.
A my, kolemjdoucí, máme radost a každý z nás 

touží mít takového tvora doma, aby vnesl trochu 
zábavy do unylých večerů s knihou. Pokud jste také 

jedním z obdivovatelů tohoto místního druhu, neváhejte 
a jedince si odchyťte. Blíží se dny, jejichž teplota nebude kame-
nickým prasátkům tak příjemná, a je možné, že budou chtít 
vyhledat místečko stejně útulné, avšak o něco teplejší.

Martin Mauer

PŘIŠLO DO REDAKCE . . .

KAMENICKÉ OKO . . .

KAMENICKÉ OKO SE RADUJE

Každý kdo projíždí osa-
dou Všedobrovice nemůže 
přehlédnout květinovou 
výzdobu, která lemuje nový 
chodník a zdobí autobuso-
vou zastávku. 

Velké poděkování za nás 
za všechny patří paní Marii 
Čekalové, ale i všem lidem 
z osady, kteří v těchto dnech 
bez váhání přispěli na no-
vou podzimní květinovou 
výzdobu. 

Osadní výbor 
Všedobrovice Štiřín
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SLUŽBY s.r.o. 

SBĚRNÝ DVŮR 
domov pro Váš odpad 

Poskytujeme: 
 Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2m3 do 3tun), domovních 

 a živnostenských odpadů (3m3 do 1tuny, 6m3 a 10m3 do 1,5 tuny). 
 Zemní práce – traktorbagr, minibagr, kolový nakladač, manipulátor s teleskopickým 
  ramenem 
 Doprava – Iveco, Scania návěs s vanou , Scania kontejner (24m3 do 12t) 
 Speciální technika – Avia plošina 15m, mulčovač, štěpkovač 
 Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů 
 Likvidace nebezpečných odpadů - eternit, lepenka, barvy, pneu.  
 Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů 
 Výkup papíru 
 Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu) 
 Příjem jedlých olejů a tuků zdarma (pouze v uzavřené PET lahvi) 
 Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady 
 Prodej propanbutanu: 10kg za 380 Kč a 2kg za 90Kč 

 
Otevírací doba: 

Duben-říjen:   Po-pá 7.00 - 12.00  a 13.00 - 17.00 
So 7.00 - 13.00 

 
Listopad:     Po-pá 7.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 
     So 7.00 - 13.00 
 
Prosinec-březen: Po-pá 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 

So 8.00 - 12.00 
 
Kde nás najdete:  Sběrný dvůr, Kamenice 1067, 251 68 

 
 kontaktujte nás na tel.: 603 209 114 

www.obr-odpady.cz 

 



JARMILA VÁCLAVOVÁ

V této lokalitě jsem doma!

606 377 788

KOMPLETNÍ  
REALITNÍ SLUŽBY 

www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

Prodáváte nemovitost?
Nabídněte ji mým klientům!

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

KOVOVÝROBA - CHADIMA
• vjezdové brány
• ploty

• mříže
• schody 

Web:www.kovovyroba-chadima.cz
Email:chadima-petr@seznam.cz

Telefon: 723 050 835

HLÍDÁNÍ A VENČENÍ PSŮ

MALÝCH A STŘEDNÍCH PLEMEN

Web: www.Doginni.cz, Email: evik.chadimova@gmail.com

Podzim - Jaro AKCE!!! 
     PO DOBU VEGETAČNÍHO KLIDU 

        1. 11. 2017 – 31. 3. 2018 
 -Rizikové kácení stromů 

(stromolezeckou technikou) 
 

 -Prořezání stromů 
 -Výškové práce            737 630 208 
                                        Dufek Václav               DOPRAVA 
  Dále nabízíme:                   + VEŠKERÁ      
   - Odklízení sněhu a ledu ze střech            KONZULTACE 
   - Údržby zahrad, sekání velkých ploch                                     ZDARMA   
   - Malířské práce interiér/exteriér (nátěry podbití, střech) 
   - Odstraňování mechu ze střech a fasád 
                      e-mail: dufek-vaclav@seznam.cz    
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Hledám výpomoc pro středisko sociální péče, 
které poskytuje terénní osobní asistenci v okolí 

Kamenice, Velkých Popovic a Říčan

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

Podrobné informace a odpovědi 
na dotazy můžete získat 

na telefonním čísle 774 994 357
Mgr. Věra Bobovská, 

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

 KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE .  .  .POZVÁNKA . . .

 3.11.2017 - Čtyři vraždy stačí drahoušku  
 Herecký Roj Ohrobeckých Buditelů (HROB) 
 
 4.11.2017 - Limonádový Joe 
 Ochotnický spolek Kamenného Přívozu ( OKAP ) 
 
 10.11.2017 - Vinetú, Vinetúúú! 
 Ochotníci Jižní Město 
       
 11.11.2017 - Tři bratři v nesnázích  
 Ochotnický spolek Tyl  
  
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Veškerá představení začínají v 19:30 v Kulturním domě Kamenice. 
 
 Cena vstupenky: 
 - na všechna představení  - dospělí 290 Kč, děti a důchodci 150 Kč 
 - na jedno představení  - dospělí 100 Kč, děti a důchodci   50 Kč 
        

www.spolektyl.cz 
tel. 731 479 903

Obnovený ochotnický spolek Tyl 
Vás zve na divadelní festival ochotnických spolků

2017
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3INFORMACE
     „do ruky“

INFORMACE Z OBCE
ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE
Obecní úřad podatelna: tel.: 313 034 672 

e-mail:  podatelna@obeckamenice.cz
OÚ a SÚ:
Pondělí:  7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.
Středa:    7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.
Podatelna, Czech POINT:
Pondělí:  7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.
Úterý:     7.30 – 12.00 hod. 
Středa:    7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.30 hod.
Čtvrtek:  7.30 – 12.00 hod.

           ŘÍJEN 2017

KALENDÁŘ AKCÍ

PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU
4. 11. a 18. 11. 2017 od 9.00 - 14.00 hodin

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční: 
20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hod. 
21. října 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
V naší obci jsou dva volební okrsky se sídlem v KD Kamenice, 
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice. Více zpravodaj str. 6.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA 
PRO OBČANY KAMENICE
bude každý pátek od 8.00 - 9.00 hodin.

Právní služby zajišťuje Mgr. Lenka Matoušová.

KC KAMENICE PŘEDKLÁDÁ 
Orientační přehled akcí Kulturního centra 

a v Kulturním domě, v Kamenici a okolí 

Program může být doplněn o další akce kulturně-společenského 
charakteru. Bližší informace o akcích budou průběžně doplňová-
ny v dalších číslech Zpravodaje z Kamenice, na webových strán-

kách www.kckamenice.cz a www.obeckamenice.cz.

KONTAKT:
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice 

Telefon: 323 672 643 Mobil: 731 045 466 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
pondělí - čtvrtek: 8.00 – 12.00 hod.     13.00 – 16.00 hod.

ŘÍJEN
2. října 2017 14.00 -16.00 hod. – Knihovna
Jsi na tahu – aneb deskohraní. Přijďte si zahrát des-
kové hry v knihovně. Pro děti od 8 do 11 let. Desko-
vé hry jsou k dispozici v knihovně, nebo si můžete 
přinést své. Vstup zdarma

3. října 2017 od 19.30 hod. – KD Kamenice
Koncert Petr Vondráček a skupina Knezaplacení
Vstupné: 200 předprodej/ 250 na místě

9. října 2017  19.30 hod. – KD Kamenice
Divadelní představení: Rukojmí bez rizika
Vstupné – 450/ 400/ 350 Kč

3. října 2017 od 9.00 hod. – KD Kamenice
Pohádka: Příhody včelích medvídků hraje divadlo 
Krapet
Vstupné: 60 Kč

7. října 2017 od 9.00 hod. – Zámek Štiřín
11. ročník akce pro veřejnost 
Den Hanuše Ringhoffera, vystaven bude vůz Tat-
ra 80 prezidenta T. G. Masaryka. Prohlídka zámec-
kých interiérů a mnoho dalších atrakcí.
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma

9. října 2017  15.00 - 16.00 hod. – Knihovna
Čaj před čtvrtou – přijďte babičky a možná také dě-
dové do knihovny číst pohádky dětem od 5 do 7 let.
Děti přijďte si poslechnout pohádku.
Vstup zdarma

13. října 2017 – Všedobrovická hasičárna
Přednáška MVDr. Petry Menclové: Nebezpečí 
přenosu zvířecích parazitů na člověka
Vstup 50 Kč

3. října 2017  14.00 - 16.00 hod. -  Knihovna
Finanční poradna
Vstup zdarma
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Korunní (u separačního stanoviště)
K Čističce (odbočka k ČOV)

Habrová x Hadovitá (u trafostanice)
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Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)
Kuklík (v zatáčce)

Kamenice

Skuheř
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Ládví

Štiřín

   

Informace o termínech je uvedena také na www.obeckamenice.cz . 

V průběhu roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kompostárny Želivec (po levé straně při 
výjezdu na Mandavu) www.kompostarnazelivec.cz, a to za ceny velmi příznivé. Uložení bioodpadu pro 
domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem za osobní automobil. 

           Odbor správy majetku 
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13. - 15. října 2017 –  KD Kamenice
Podzimní bazar KLUB ŽEN
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 hod. –  KD Kamenice
Stoneville fest – festival mladých kapel
Vstupné: 200 Kč

14. října 2017 – Zámek Štiřín
Závěr golfové sezóny

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

LISTOPAD
3. listopadu od 19.00 – KD Kamenice
Vernisáž k zahájení výstavy UNICEF 
„Děti ve válce“
Vstup zdarma

3. listopadu 2017 od 19.00 hod. – KD Kamenice
Ochotnické divadlení – Herecký Roj Ohrobeckých 
Buditelů - Čtyři vraždy stačí drahoušku

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 básni-
ček a další zábavné aktivity.
Vstup zdarma

4. listopadu 2017 v 9.30 hod. – Šalvějová uli-
ce ve Štiříně (u rybářského sila)
Sázení jabloňové aleje k výročí 200. narození Fran-
tiška Ringhoffera II. S sebou rýče a hrábě.

4. listopadu 2017 od 19.00 hod. – KD Kamenice
Ochotnické divadlení – Ochotníci Kamenného pří-
vozu - Limonádový Joe

Vstupné: Jedno představení - 100 Kč, děti a senioři 50 Kč
Všechna představení - 290 Kč, děti a senioři 150 Kč.

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 Kč na místě

10. listopadu 2017 od 19.30 hod. – KD Kamenice
Ochotnické divadlení 
Ochotníci Jižní město – Vinetú, Vinetúúú
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 s Ondřejem Sekorou (výročí 50 let úmr-
tí a  90  let od zrodu Ferdy Mravence). Určeno pro děti 
od 8 do 11 let. Vstup zdarma

14. listopadu 2017 od 19.30 hod. – KD Kame-
nice
Přednáška Radek Jaroš – Koruna Himaláje
Vstupné 200 Kč / 250 Kč

17. listopadu 2017– KD Kamenice
Ples Přístavu Valnovka – Moderuje Petr Rychlý, 
hudba Kapela Jazzika
Vstupné: 990 Kč, v ceně celovečerní raut

21. listopadu 2017 od 9.00 hod. – KD Kame-
nice
Pohádka: Kde se vzaly Vánoce?
Vstupné: 50 Kč

21. listopadu 2017 od 19.30 hod. – KD Ka-
menice
Série improvizačních zápasů: 
Kamenické IMPRO(šou) – Ochotníci Jílové u Prahy 

proti Lidovému divadlu Jirásek Kostelec u Křížků 
Vstupné dobrovolné

25. listopadu 2017
Hafla show
Vstupné: Bude upřesněno

26. listopadu od 14.00 2017 –  KD Kamenice
Mikulášská nadílka KLUBU ŽEN Kamenice
Vstupné: bude upřesněno



KULTURNÍ AKCEKALENDÁŘ AKCÍ
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

KULTURNÍ AKCE
Stoneville – festival mladých kapel

27. října od 19.00 hodin

27. října se uskuteční první a tím také jedinečný ročník nového ka-
menického hudebního festivalu Stoneville!
Kulturní centrum Kamenice připravuje sérii koncertních večerů, 
na kterých se vám představí české, a možná nepříliš známé kapely. 
Zveme vás tedy – přijďte podpořit začínající a nadějné umělce!
První díl Stoneville se ponese v rytmu Indie-rockové pražské scény.
Cena: 200 Kč. Prodej lístků na místě, nebo po telefonické rezervaci 
na číslech 323 672 643 či 731 045 466
Během večera vystoupí skupiny:
• I Love You Honey Bunny 
• Hyper Hearth Club 
• Go Ahead Make My Day 
• Humdrum Lighthouse 

Moderátorem akce nebude nikdo jiný než slamer Anatol Svahilec, 
který v prostoru mezi vystoupeními přednese některé ze svých čet-
ných nápaditých textů. Pro ty co neznají Slam-poetry, kterým se 
Anatol zabývá, jde o často satirický básnicko-dramatický přednes, 
který vás rozhodně nenechá chladnými.
Indie rock je hudební žánr rockové hudby, jehož název pochází z an-
glického slova independent – česky nezávislý.
Jeho kořeny sahají k americkému undergroundu a alternativnímu 
rocku 80. let. Jako takový je otevřen experimentům se zvuky, emo-
cemi, texty a nesnaží se hned na poprvé zalíbit publiku středního 
proudu. Víc než o zisk se zajímá o osobní vkus. Mezi hlavní důvody 
jeho neslučitelnosti se středním proudem se uvádí, že je příliš prů-
kopnický, vrtošivý, podivínský, surový, přecitlivělý, s intimními texty 
a neotesanými melodiemi.

Koncert Michala Prokopa a Framus Five
7. listopadu od 19.30 hodin

Michal Prokop, to je pro mnohé kritiky a fanoušky nepřekonatelný 
zpěvák, který svou plodnou hudební kariéru, jež bývá spojována 
s kapelou Framus Five a hudebními žánry blues, rock a soul, zahájil 
už v době vysokoškolských studií v 60. letech. Hudební osobnost 
se širokým záběrem činností – skladatel, kytarista, moderátor, bý-
valý politik, je nositelem významných ocenění jako jsou Řád umě-
ní a  literatury Francouzské republiky (1995), titul nejlepší zpěvák 
1. československého Beatového festivalu v Praze (1967) nebo zpěvák 
roku časopisu Melodie (1988) a držitel několika platinových a zla-
tých desek a dvojnásobný člen Beatové síně slávy Radia Beat (2007, 
2017).
Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč. 
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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

KD Kamenice 
9. října 2017 od 19.30 hod

Vstupné: 
450/400/350 Kč

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

 
        

 
 

  

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

na ládevskou rozhlednu 
 

sobota 18. listopadu 2017 v 17 hod 

sraz u Restaurace U Vlkové 
 

  NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 

 procházka s lampiony na rozhlednu (cca 1 km) 

možnost výstupu na věž (za dobrého počasí) 

malé občerstvení 

pamětní list a drobný dárek pro děti 

Nezapomeňte si vzít lampion a dobrou náladu  

Těšíme se na Vás 

OV Ládví 

KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE

VEŘEJNÁ KNIHOVNA

BOHOSLUŽBY

Kostel sv. Martina v Kostelci u Křížků: 
neděle 10.15 hodin
Kostel sv. Františka z Assisi v Kamenici: 
sobota (s nedělní platností) 16.00 hodin
Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých 
Popovicích: 
neděle 8.30 hodin

Místní veřejná knihovna

vyhlašuje ve 4. Q. 2017

POPLATKOVÉ
PRÁZDNINY

Každý kdo přinese zpět do knihovny knihu, kterou 
má doma třeba již dlouho, nečeká ho žádný postih.

DĚKUJEME ZA KAŽDOU VRÁCENOU KNIHU.
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