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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2018
Obec ani letos nezvyšuje poplatky za svoz komunálního odpadu, byť ceny za likvidaci odpadu rostou.   
Jdeme cestou, která má snížit náklady na odpady. V posledním roce jsme společně s dalšími obcemi Ladova 
kraje dvakrát vypsali soutěž na dodavatele svozu a likvidaci odpadů. Přestože se jednalo o velmi atraktivní za-
kázku, nikdo nám nepodal platnou soutěžní nabídku. Jediný, kdo na soutěž zareagoval, byla současná svozová 
firma. Ta však jak poprvé, tak podruhé navrhla ceny vyšší, než soutěž povolovala, a tudíž byla vyřazena. Proto 

stávající smlouva trvá dál a jen se doplňuje dodatky. 
V příštím roce tedy budeme muset učinit radikálnější opatření, aby se tento zablokovaný stav změnil. Mnohé 
obce se domnívají, že existuje nějaká nepsaná dohoda mezi konkurenty, která takovouto situaci umožňuje. 
Jedním z možných řešení, jak rozseknout Gordický uzel, je po vzoru Vestce založit s okolními obcemi vlastní 

svozovou firmu a převzít kontrolu nad náklady. Není to však cesta jediná. 

Prodej známek na rok 2018 bude zahájen ve středu 3. ledna 2018.

POPLATKY ZA PSY 2018
Poplatky za psy zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017.

Splatnost poplatku je ke dni 31. března 2018.
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ROK 2017 JDE DO CÍLOVÉ ROVINKY
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Rok 2017 jde 
do  cílové rovin-
ky a mám z něj 
radost. Mnoho 
věcí se v našem 
okolí změnilo,  
věřím, že k lep-
šímu. 
Je to rok, ve kte-
rém  nás provází 

po 200 letech František Ringhoffer II. 
Rok mimořádné investice do školy, která 
však bude i příští rok navazovat druhou 
etapou. Rok rozsáhlého projektování 
nových chodníků a dalších dopravních 
staveb.
Věříme, že s letošním rokem si oddechli 
především obyvatelé Ládevsi, kde se po-
dařilo po velikém úsilí dokončit novou, 
více než 2 km dlouhou asfaltovou silnici 
a rozsáhlou opěrnou zeď. 
Mrzí nás, že se Středočeskému kraji ani 
letos nepovedlo realizovat již loni ohlá-
šenou generální opravu „staré benešov-
ské“ silnice, na kterou mají navazovat 
naše chodníky, především ten na Ládví. 
Všechna naše jednání potvrzují, že by 
zdržení opravy nemělo přesáhnout příští 
rok.  
S rokem 2017 je snad spokojen také 
Těptín, kde u školy vyrostly nové moderní 
autobusové zastávky a chodník.  Ve Stru-
hařově se konečně staví zázemí dětského 
hřiště a finalizuje se dokumentace a povo-
lení pro léta odkládaný chodník. 
V centru Kamenice se letos jen projek-
tovalo. Viditelnou změnu snad všichni 
zaznamenali při vstupu do kulturního 
domu, kam se přestěhovala i kancelář 
kulturního centra. 

Pro Všedobrovice a Štiřín vybíráme pro-
jektanta kanalizace a dodavatele repliky 
dřevěné věže na hadice k hasičárně. 
Radost nemáme z pomalého postupu 
projektu Skate-park, který krkolomně, ale 
stále pokračuje. Naopak s velikou radostí 
sledujeme úspěšnou aktivitu seniorského 
klubu při kulturním centru a také rozví-
jející se aktivity knihovny a samotného 
kulturního centra. 
K viditelným změnám došlo i na obecním 
úřadě, ale jejich hodnocení musíte kritic-
ky a s odstupem posoudit sami.

Za těmito a mnoha dalšími ak-
tivitami je podepsána činnost 
nejen našeho úřadu, ale i mno-
ha dobrovolníků z řad osadních 
výborů, ale i angažovaných jed-
notlivců z našeho okolí.  

Před všemi, kterým Kamenice 
leží na srdci, chci smeknout 
a  děkuji jim za obrovský kus 
práce, který odvádějí. 

Přeji všem obyvatelům naší 
Kamenice klidný předvánoční 
čas, veselé vánoční svátky, ale 
i  dlouhé chvíle na potřebné 
rozjímání. Naberte energii 
na přicházející zimu a přeměň-
te ji v aktivitu do nadcházející-
ho nového roku 2018. 

Pavel Čermák, starosta

Milí čtenáři,

věříme, že jste v  letoš-
ním roce našli v našem 
kamenickém zpravodaji 
vždy něco, co Vás zau-
jalo, a že tomu bude tak 
i nadále.
S blížícím se koncem 

roku Vám všem přejeme svátky zasněžené dob-
rou náladou, která neodtaje ani v novém roce! 
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme vše nejlepší 
do nového roku. 

Jana Novodvorská, šéfredaktorka, 
za redakci Zpravodaje z Kamenice
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KRÁTCE Z RAD OBCE KAMENICE

Rada obce Kamenice schválila: 

• na základě doporučení výběrové komise uzavření smlouvy 
o dílo s vítězem zadávacího řízení na zakázku „ZŠ Kotelna“, fir-
mou CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČO 
469 93223, s nabídkovou cenou 2 787 300 Kč bez DPH. 

• na základě doporučení výběrové komise uzavření smlouvy o dílo 
s vítězem zadávacího řízení na zakázku „Navýšení kapacity 
ZŠ Kamenice 2. etapa“, firmu POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 
760 01 Zlín, IČO: 001 47 389, s nabídkovou cenou 22 955 555 Kč 
bez DPH.

• komisi pro otevírání obálek a výběr zhotovitele na akci „Kanali-
zace a ČOV Kamenice – zhotovitel projektové dokumentace pro 
provádění stavby a autorský dozor“ ve složení ing. Pavel Čermák, 
ing. Jan Jedlička, ing. Dana Boxanová, a náhradníky ing. Petra 
Valáška, Adama Jedličku a ing. Šárku Medřickou.

Rada obce Kamenice schválila: 

• uzavření několika dohod o poskytnutí příspěvku na vodovod 
a kanalizaci.

• uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo 5/2017 s firmou BESALE-
EL s.r.o. se sídlem: K Bělidlu 11/25, Kutná Hora, PSČ 284 01, 
IČ 02759713, na 2. etapu interiéru OÚ Kamenice. 

• rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy.
• obecnímu úřadu Kamenice, odboru správy majetku, jmenovitě 

vedoucí odboru správy majetku Ing. Daně Boxanové  rozhodo-
vání o záležitostech působnosti obce stanovených radě dle § 102 
článku 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění, a to samostatně rozhodovat o uzavírání dohod o poskytnu-
tí příspěvku na vodovod, kanalizaci a plyn.

• uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene – osob-
ní služebnosti – zřízení umístění a provozování plynárenského 
zařízení mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a GasNet, s.r.o. 
(jako oprávněnou), č. sml. 8800085304_1/VB/P, „PREL, Kame-
nice – Ringhofferova, plynovodní přípojka“. Věcné břemeno se 
zřizuje k pozemkům parc. č. 642/120 a 642/122, kat. území Těptín, 

DNE 19. 10. 2017

DNE 31. 10. 2017

Kompletní zápisy naleznete na: 

www.obeckamenice.cz nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice. 

Zuzana Gašpar, Kancelář obce Kamenice

ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem 
smlouvy.

• vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - tiskárny HPLaser-
JetP2015n IČ 1033.

• vyřazení dlouhodobého hmotného majetku mobilního telefonu 
NOKIA IČ 1593.

• odprodej mobilního telefonu IČ 1593 za cenu 1 Kč.
• výběr dodavatele: Ing. Milan Panoch se sídlem: Topasová 920, 

251  68 Kamenice, IČ: 11244640, který podal ekonomicky nej-
výhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou 
cenou 616 051,51 Kč bez DPH.

• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provádění úklidových prací 
v budově obecního úřadu mezi Obcí Kamenice jako objednatelem 
a Pavolem Urminským, se sídlem Mnichovická 715/12, 149  00 
Praha-Háje, IČ: 66766311, z důvodu navýšení ploch k úklidu.  

• za kronikáře obce pana Mgr. Jana Pišnu.
• mimořádnou odměnu pro kronikáře obce za vedení kronik 

v uplynulých letech.
• postup při likvidaci plevele na zpevněných plochách na území 

obce Kamenice chemickou cestou s četností maximálně 3x za ve-
getační období. Ošetření nebude prováděno celoplošně, ale pouze 
v místech výskytu plevele.

• generální opravu čerpadla pro vodovod Kamenicko – firmu AQA 
čerpací technika s.r.o. za cenu 257 971 Kč bez DPH. Součástí 
opravy bude výměna elektromotoru za motor Franklin 93 kW 
(s vinutím PE2).

• zapojení obce Kamenice do projektu „Chytré měření v Kamenici 
– dálkové odečty vodoměrů“. V první etapě schvaluje mimořád-
nou výměnu 82 vodoměrů v hodnotě cca 94 000 Kč z rozpočtu 
obce.

• investiční záměr doplnění vodoměrných šachet a zřízení měrných 
okrsků na území Kamenice v rámci vodovodu Kamenicko. 

• zrušení veřejné zakázky na výběr zhotovitele pro akci „Dřevěná 
věž Všedobrovice na pozemku parc. č. 511/4 v k.ú. Štiřín.
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ZPŮSOBUJE SOUSEDŮV STROM ŠKODU NA VAŠICH 
NEMOVITOSTECH NEBO VZNIK ŠKODY HROZÍ?

V minulých dnech zasáhla území České republiky větrná vichřice. Ná-
ročné povětrnostní podmínky neuneslo velké množství stromů, které 
buď celé, nebo jen jejich větve, popadaly na nemovitosti jiných vlast-
níků. Jinde vzrostlé stromy náporu větru odolaly, nicméně silný vítr je 
poškodil a nyní může hrozit jejich vyvrácení.   
Na obecní úřad se obrátilo několik občanů s žádostí o pomoc v takové 
situaci nebo přímo s žádostí o zajištění odstranění vzniklé škody. Jenže 
obecní úřad nemá pravomoc zasahovat do vlastnických práv třetích 
osob. Nemůže například přikázat, aby Váš soused upravil nebo pokácel 
strom vysazený na jeho pozemku. Takovou povinnost by Vašemu sou-
sedovi mohl uložit jedině soud.  
Jak se tedy v takových situacích bránit vzniklé škodě? A jak případné 
škodě předcházet? Jaké možnosti český právní řád nabízí? 
Stěžejní jsou pro tuto situaci ustanovení § 1011 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku v platném znění, která upravují tzv. soused-
ská práva. 
Je samozřejmé, že každý má právo vlastnit majetek, a s tímto majetkem 
nakládat podle svého uvážení. Nicméně výkonem svých vlastnických 
práv nesmí nikdo „nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit prá-
va jiných osob“ (§ 1012). Zákon ukládá každému vlastníku povinnost 
„zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, 
světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na poze-
mek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům 
a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku“ (§ 1013). 
Každý si tedy musí počínat tak, aby výkonem svých vlastnických práv 
neobtěžoval nad míru přiměřenou poměrům jiného vlastníka (souse-
da). Je pak otázkou posouzení každého jednotlivého případu, kdy ob-
těžování např. stínem nebo spadanými větvemi na pozemek ze stromu 
rostoucího na sousedově pozemku již překračuje míru přiměřenou 
místním poměrům a současně tak dochází k podstatnému omezení 
obvyklého užívání pozemku. 
Pokud větve nebo kořeny stromu rostoucího na sousedově pozemku 
přesahují přes plot až nad pozemek Váš tak, že tím dochází k rušení 
výkonu Vašeho vlastnického práva nad míru přiměřenou místním 
poměrům, požádejte nejprve (nejlépe písemně) souseda o odstranění 
těchto kořenů či větví. Neučiní-li soused v přiměřené době to, oč jste 
jej požádali, smíte šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit 
kořeny nebo větve stromu přesahující na Váš pozemek sami, působí-li 
Vám to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném za-
chování stromu. Sousedovi ovšem náleží, co se z odstraněných kořenů 
a větví získá (§ 1016). 

 Podle § 1017 potom „má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, 
může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti 
společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby 
je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních 
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky pře-
sahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 
3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.“ Toto  pravidlo se nepoužije v případě, 
je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu 
(tj. společnou hranici) nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle 
jiného právního předpisu. Rozumným důvodem pro žádost vlastníka 
pozemku, aby soused nesázel stromy v těsné blízkosti společné hranice, 
případně aby je odstranil, bude nepochybně jeho zájem, aby mu strom 
nepůsobil škodu kořeny, větvemi, či dokonce aby svým pádem neohro-
zil jeho stavbu. 
Nedohodnete-li se se svým sousedem o úpravě či o odstranění stromu 
sami, pak se můžete ochrany svých práv domáhat žalobou podanou 
k příslušnému soudu. Využít můžete tzv. žaloby na odstranění (§ 1016, 
§ 1017), kdy můžete žádat např. uložení povinnosti odstranění stromu 
či větví přesahujících na Váš pozemek, případně tzv. žaloby zápůrčí 
(§ 1042), kterou se lze domáhat nápravy jakéhokoliv porušení vlastnic-
kého práva vyjma zadržení předmětu vlastnictví. Pokud Vám sousedův 
strom spadlý na Váš pozemek již způsobil škodu, pak můžete u soudu 
uplatnit také náhradu takto vzniklé škody, a to cestou tzv. žaloby na za-
placení.              

Lenka Matoušová, právník OÚ

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY -  Mgr. Lenka Matoušová

P O Z O R ! 
OD PROSINCE 2017 SE MĚNÍ DEN SVOZU 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OSADĚ LÁDVÍ

ZE STŘEDY NA ČTVRTEK.
Změna se týká obyvatel, kterým vyváží popelnice firma FCC. 

Klasický popelářský vůz.
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PŘIVÍTALI JSME SLAVNOSTNĚ NAŠE NEJMENŠÍ OBČANY……

V nádherných historických zámeckých 
prostorách bylo přivítáno panem sta-
rostou Ing. Pavlem Čermákem 19 chla-
pečků a holčiček narozených v roce 2016 
a 2017. Všechny děti narozené v tomto 
období zvány nebyly, jelikož musíme 
dodržovat zákon na ochranu osobních 
údajů. Ve Zpravodaji z Kamenice byla 
zveřejněna opakovaně výzva a rodiče se 
mohli přihlásit.

Všichni, kteří se na přípravách podíleli,  
v sobotní podzimní dopoledne netrpěli-
vě očekávali, zda vše „klapne“. Podzimní 
sobota byla sice chladná, ale sluneční 
paprsky den prozářily. Před desátou ho-
dinou se na zámek začali scházet rodiče 
s dětmi, prarodiče, známí a  všichni 
přicházeli slavnostně naladěni. Svátečně 
nachystaným Sukovým salonkem tlu-
meně zněla hudba mistra Josefa Suka. 
V 10 hodin byla hudba ztlumena a začal 
slavnostní obřad. Po přivítání žáci a žá-
kyně ze ZŠ Kamenice pod vedením paní učitelky Zuzany Štichové pěkně 
zahráli na flétny, zarecitovali a  zazpívali. Následoval zajímavý proslov 
starosty obce. Vyzdvihl, proč by nejmladší generace měla být hrdá na  to, 
že žije právě v Kamenici. Ve svém proslovu Pavel Čermák uvedl: „Těší mě, 
když vidím, jak se děti v sále zajímají o své okolí. Možná už teď je zajímá, 
s kým budou za chvíli chodit po Kamenici. Je to dobrý předpoklad, aby 
nebyly lhostejné ke svému okolí a byly připravené udělat něco pro druhé. 
Tak se stanou pevnou součástí naší komunity, které říkáme obec.“
Rodiče i všichni blízcí se zapsali do pamětní knihy obce Kamenice.
Následovaly gratulace a předání růže a dárečku starostou obce, matrikář-
kou Janou Havlíčkovou a referentkou Andreou Burešovou.

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Zuzaně Štichové za nácvik a dětem 
za vydařené vystoupení a reprezentaci školy, paní Martě Otáhalové a panu 
Václavu Fořtovi za zdokumentování slavnostního aktu, paní Ing. Margitě 
Laitlové za vstřícnost a slavnostní výzdobu Sukova salonku na Zámku Šti-
řín, vedoucí správního odboru a ostatním kolegům, kteří byli nápomocni 
při organizaci. 
Těší mě, že se obnovené vítání občánků stává v Kamenici tradicí. 
Na viděnou při vítání v roce 2018.

Jana Havlíčková, referent správního odboru OÚ 
foto: Marta Otáhalová

V SOBOTU NA SVÁTEK SV. MARTINA 11. 11. 2017 SE USKUTEČNILO JIŽ POPÁTÉ SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ 
NOVÝCH OBČÁNKŮ OBCE KAMENICE NA ZÁMKU VE ŠTIŘÍNĚ. 
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Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České 
republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (příp. druhé 
kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě 
svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených 
zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky na vo-
ličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území 
České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě 
České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného ho-
norárním konzulárním úředníkem.
Zákon o volbě prezidenta republiky upravuje v § 33 způsob 
a podmínky, za nichž lze ode dne vyhlášení volby požádat obec-
ní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání 
voličského průkazu.

Žádost lze podat:
OSOBNĚ - o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavře-
ní stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin.
PÍSEMNÝM PODÁNÍM doručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 Obecnímu úřadu Kamenice. 
Podání (žádost) může být učiněno v těchto formách:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schrán-
ky.

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 28. prosince 2017, osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče (jedná se pou-
ze o plnou moc k převzetí voličského průkazu), anebo jej voliči 
zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský prů-
kaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelské-
ho úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí 
v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude volič-
ský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, 
při  samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský 
průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totož-
nost a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem; zá-
roveň odevzdá okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové 
volební komisi voličský průkaz.

MOŽNOST HLASOVAT NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ 
PŘI VOLBĚ PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2018 

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů obdrží od okrskové 
volební komise nebo zvláštní okrskové 
volební komise sadu hlasovacích líst-
ků (pokud volič nemá hlasovací lístky 
k  dispozici) a prázdnou úřední obál-
ku. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky, ne-
bude mu hlasování umožněno.
Dostaví-li se volič s voličským prů-

kazem do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu 
trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková 
volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší, 
voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů a vo-
liči po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky 
umožní hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat dupli-
kát.

Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad za stejných 
podmínek jako obecní úřad na žádost voliče, který je u něj za-
psán ve zvláštním seznamu voličů.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České repub-
liky.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz 
na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu 
vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a dru-
hý pro druhé kolo). O vydání voličského průkazu lze za stejných 
podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem 
volby. 
Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat 
voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasová-
ní ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Zdroj: www.mvcr.cz (zkráceno)
Jana Havlíčková, správní odbor 

Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu preziden-
ta republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, pří-
padné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018, naleznete 
na obecních webových stránkách: 

http://www.obeckamenice.cz/ 

Místem konání voleb pro volební okrsek č. 1 i voleb-
ní okrsek č. 2 je Kulturní dům Kamenice, Olešovice, 
Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice.

Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek 12. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin
v sobotu 13. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin
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VÝZVA K ÚPRAVĚ VEGETACE PŘED ZIMNÍM OBDOBÍM
Zima je již za dveřmi a každým dnem můžeme očekávat první 
sníh. Všichni, kdo bydlíme v Kamenici a jejím blízkém okolí, 
víme, že tady bývá opravdová zima s opravdovým sněhem.
Všichni se taky chceme dostat bezpečně každý den do práce 
a zase domů a k tomu v zimě potřebujeme odhrnuté a posypané 
cesty. Některé ulice jsou ale tak úzké, že jimi stroje zimní údržby 
stěží projedou, a když je zahradí sněhem obtěžkané větve stromů 
a keřů, tak už vůbec neprojedou. Také auta svozu komunálního 
odpadu mají kvůli větvím prorůstajícím ze zahrad problémy 
i  v  jiných obdobích, nejenom v zimě, a do mnoha ulic odmí-

tají zajíždět, protože se bojí poškození auta. V neposlední řadě 
zůstávají skryty za přerostlou zelení některé dopravní značky 
a lampy pouličního osvětlení, a to opravdu nepřispívá bezpečné-
mu provozu v ulicích Kamenice.
Mějte na paměti také to, že když se stroje budou vyhýbat větvím, 
neodhrnou sníh v dostatečné šíři a tak bude ulice úzká pro vy-
hýbání aut a chodců!!! To se týká VŠECH ulic, kde nejsou zatím 
chodníky. Všem větvím zasahujícím do komunikací se musí vy-
hýbat i autobusy, auta a vlastně i chodci, užší profil komunikace 
tak může zvyšovat riziko kolizí. 

Z tohoto důvodu žádáme všechny obyvatele Kamenice, aby věnovali čas kontrole stavu rostlin na svých pozemcích 
– stromů a keřů – rostoucích kolem plotů - a ořezali ty části rostlin, které zasahují do komunikací. A to nejenom 
do výšky osoby, ale minimálně do výšky 3m!                Odbor správy majetku
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PODZIM – TVOŘENÍ A HALLOWEEN

VÁNOČNÍ NOVINKY 
Z KAMENICKÉ MATEŘINKY

Dny se krátí, brzy je tma a chlad. Ano, je tu měsíc listopad. Je pochmur-
ný, melancholický a smutný, ale z pohledu dětí a učitelů je to ideální 
pomocník na výtvarné činnosti díky své rozmanitosti a barevnosti, 
která nám dokáže zpříjemnit den. Děti sbírají barevné listí, podzimní 
plody, se kterými pak společně vyrábíme zvířátka anebo podzimníčky, 
které jste mohli vidět v našich šatnách. Podzim je prostě krásný a hlavně 
inspirativní a nás i naše děti tvoření baví. 
K tak trochu strašidelným oslavám spojených s Halloweenem se na-
prosto podzim hodí s prodlužující se nocí a usínající přírodou.

Předvečer Všech svatých nastává každý rok 31. října. U nás je znám jako 
svátek všech zemřelých – Dušičky 2. 11. 2017
Ve školce jsme si tento památný den rovněž připomněli. Děti si vydlaba-
ly dýně a zapálily svíčky, užily si plno soutěží, zábavy, tancování a stra-
šení v kostýmech, které si přinesly. Toto všechno doprovázela hudba 
a usměvavá nálada. 
Měsíc listopad jsme si naplno užili. 

Petra Skoumalová, učitelka 

Předvánoční přípravy nás nezastihly nepřipravené, takže i letošní nejkrásnější svátky v roce 
přivítáme vánoční výzdobou a spoustou světýlek. Snažíme se vytvořit dětem pohodovou at-
mosféru provoněnou i vůní  pečeného cukroví, zpěvem koled, povídáním o vánočních tradi-
cích a zvycích.
Naše děti se podílí rovněž na výzdobě kamenického vánočního stromu v centru obce, který 
jistě potěší všechny kolemjdoucí. Pro rodiče a ostatní zájemce připravujeme 12. a 13. 12. 2017 
besídky s tradičními dílničkami, kde si lze společně vyrobit drobný vánoční dáreček, dekoraci.  
Je to pro nás všechny období sice náročné, ale rozhodně opravdu nejkrásnější. 
Moje rada zní:   Nehoňme se za požitky, zaměřme se na prožitky. 
Přejme si navzájem to, co si nelze koupit a je nejvzácnější– zdraví, a to, co je krásné a příjemné 
– štěstí, lásku a přátelství.  Šťastné vykročení do roku 2018 vám přeje

Jana Boučková - ředitelka
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BYLI JSME ÚSPĚŠNÍ 
Loňský eTwinningový projekt Euro- Food - Taste získal eTwinning Quality 
Label 2017. 
Na projektu spolupracovali ve školním roce 2016/17 žáci ZŠ Kamenice s žáky 
ze škol z Moldávie, Maďarska a Kypru. Děti se během celého roku seznamovaly 
s kulturou, tradicemi a pokrmy těchto zemí a komunikovaly v anglickém jazyce.
Certifikát Quality Label je udělován inovativním projektům, které splňují kri-
téria kvality a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe.
Hodnocení probíhalo na základě kritérií stanovených Centrálním podpůrným 
střediskem pro eTwinning v Bruselu. Každá přihláška byla hodnocena třemi 
nezávislými hodnotiteli. Certifikáty byly předány Národním podpůrným stře-
diskem pro eTwinning v ČR na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning, která proběhla 12.-14. října 2017 v Olomouci v hotelu Flora. 

 Lenka Hradecká, učitelka ZŠ

JAK JSME SE NESTAČILI DIVIT 
Ve čtvrtek 9. listopadu se deváté třídy účastnily projektu Týden vědy 
a techniky v Ústavu organické chemie a biologie v Praze. 
Žáci byli rozděleni  do čtyř  skupin a během dne se propracovávali  ně-
kolika okruhy témat: např. sledovali výbuch alkalických kovů ve vodě, 
3D tisk nebo výzkum nanočástic pro medicínu.
Zde jsou některé reakce dětí:
• Nejvíc mě zaujal generátor, který dokáže udělat  stejnou teplotu jako 
Slunce 
• Všechny pokusy byly velmi zajímavé 
• Moc se mi líbil pokus s fosforeskujícími barvami 
• Dozvěděla jsem se tam hodně nových věcí 
• Vadilo mi, že naše průvodkyně neuměla česky a museli jsme s ní ko-
munikovat pouze anglicky 
• Překvapilo mě, v jak krásném a čistém prostředí chemici pracují.                 

Pavla Ježová a žáci 9.B

VELKÁ DÝŇOVÁ LOUPEŽ 
Chodím do první třídy a každé pondělní ráno se těším, jak si bude-
me s paní učitelkou povídat o tom, co jsme zajímavého prožili během 
víkendu. Poslední říjnový víkend jsem byl ale smutný, i když to byl 
prodloužený víkend, protože jsme s tatínkem vytvořili krásné tři dýně 
a  jedna byla veliká a měla v puse tu druhou, menší. Byly fakt senza. 
Jenže ze  soboty na neděli nám všechny tři dýně někdo ukradl. Tady 
v Kamenici. Před barákem. Brečel jsem a řekl to dětem. Všechny mě 
litovaly, že jsem měl tak špatný víkend. V úterý šla naše třída do kultur-
ního domu na vystoupení. Najednou jsem vykřikl: „Naše dýně!“ Byla 
před domem zvaným „Modrák“. Paní učitelka zavola-
la tatínkovi, že jsme dýni vypátrali a u dýně nás vyfo-
tila, abychom měli důkaz. Taky řekla, že měl asi někdo 
pití zdarma. Tomu nerozumím, ale krást se nemá.  
Když tatínek večer přijel z práce a chtěl si pro naši 
dýni jít, už tam nebyla…               Prvňák
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ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE     323 673 105
www.kamenice.cz, e-mail: podatelna@obeckamenice.cz
Pondělí a středa:  7.30-12.00 hod.  13.00-17.00 hod.

         PROSINEC 2017

KALENDÁŘ AKCÍ

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY KAMENICE
bude každý pátek od 8.00-9.00 hodin. 
Právní služby zajišťuje Mgr. Lenka Matoušová.

KALENDÁŘ AKCÍ
KC KAMENICE PŘEDKLÁDÁ 

Orientační přehled akcí Kulturního centra
v Kulturním domě a v Kamenici a okolí. 

Bližší informace o akcích budou průběžně doplňovány v dalších 
číslech Zpravodaje z Kamenice, na webových stránkách 

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.

VÝZVA PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK NA PODPORU KULTURNÍ, 
SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI NA ROK 2018

Uchazeči o obecní příspěvek na podporu své činnosti a na akce zařazo-
vané do ročního plánu akcí mohou podat své žádosti do 15. ledna 2018
Žádosti vyplněné v souladu s platnou směrnicí na formulářích A nebo B 
můžete zaslat e-mailem na adresu podatelna@obeckamenice.cz, případ-
ně předat osobně na OÚ Kamenice. Formuláře/žádosti jsou ke stažení 
na stránkách obce: http://www.obeckamenice.cz/urad/vybory-a-komise/
pro-sport-a-kulturu/ /. Po tomto termínu budou žádosti projednány Ko-
misí pro sport a kulturu. 

Eva Kršňáková, předsedkyně Komise pro sport a kulturu

P O Z O R ! 
OD PROSINCE 2017 SE MĚNÍ 

DEN SVOZU  KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OSADĚ LÁDVÍ 
ZE STŘEDY NA ČTVRTEK.

Změna se týká obyvatel, kterým vyváží popelnice firma FCC. 
Klasický popelářský vůz.

PROSINEC

3. prosince 2017 od 9.00 hod. 
KD Kamenice
Vánoční trhy v Kamenici.
Vstup zdarma

5. prosince 2017 od 9.00 hod.
KD Kamenice
Pohádka Vánoční kouzlo – divadélko Kuba.
Vstupné: 50 Kč

5. prosince 2017 14.00-16.00 hod. - Knihovna
Finanční poradna.
Vstup zdarma

5. prosince 2017 15.00-18.00 hod. - Knihovna
DO KNIHOVNY PŘIJDE MIKULÁŠ!
Vaši nadílku, opatřenou jménem dítěte, předají Mi-
kuláš a Anděl dětem v klidu knihovny, bez  strachu  
a  stresu s laskavým a citlivým přístupem.
Vstup dobrovolný

9. prosince 2017 od 8.00 hod. 
KD Kamenice
Kamenický pohár.
Vstup 100 Kč

11. prosince 2017–KD Kamenice
Adventní posezení a tvoření.
Vstup zdarma

12. prosince 2017 od 19.30 hod. 
KD Kamenice
Vánoce s Choreou.
Vstupné: 300 Kč / děti 150 Kč

19. prosince 2017 od 19.30 hod. 
KD Kamenice
Promítej i ty – Ohrožená semínka.
Vstup zdarma

25. prosince 2017 –  KD Kamenice
Vánoční disko.
Vstupné: 90 / 110 Kč 

3. prosince 2017 od 16.00 hod. 
KD Kamenice
Rozsvícení vánočního stromu.
Vstup zdarma

CELÝ PROSINEC - Knihovna
POŠTA PRO JEŽÍŠKA
Také letos bude možné vhodit do vánoční schránky 
dopis pro Ježíška umístěné v knihovně. Zdarma.

PROVOZ V PROSINCI

KC Kamenice 
od 25. 12. do 29. 12. 2017 bude zavřeno

Místní veřejná knihovna
od 25. 12. do 29. 12. 2017 bude zavřeno

15. prosince 2017 od 17.00–8.00 hod.
Knihovna
Adventní spaní v knihovně. 
Pro děti od 6 do 8 let.
Vstupné: bude upřesněno

ZRUŠENO
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Milý Ježíšku

POŠTA PRO JEŽÍŠKA
V  MÍSTNÍ  VEŘEJNÉ  KNIHOVNĚ

bude  opět  letos  čekat 

JEŽÍŠKOVA POŠTOVNÍ 
SCHRÁNKA

To, co by si přály nejvíce najít 
pod vánočním stromečkem, mohou 
děti Ježíškovi napsat nebo nakreslit. 

Pak vhodit do speciální Ježíškovy 
poštovní schránky, která bude umís-

těna v knihovně. 
Svá přání a dopisy mohou 

děti i dospělí vhazovat do schránky 
od. 1. do 18. prosince.
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KAMENICKÉ VÁNOCE

Jakou vánoční náladu potřebujete letos zažít? Připravili jsme pro vás 
v Kulturním centru a v obci Kamenice několik různých událostí, které 
vás mohou naladit na nadcházející svátky, kdy se můžete setkat, společ-
ně se pobavit, rozjímat, inspirovat a najít si chvilku na to odpočinout si 
od každodenních starostí. 

Chcete něco jedinečně netradičního? Po dlouhé době máme příležitost 
zažít Vánoce s Choreou, v úterý 12. prosince od 18.00. Vstupné 300 Kč 
dospělí /150 děti. 

Anebo něco tradičně jedinečného? Vánoční sezónu začneme první 
adventní neděli 3. prosince s Vánočními trhy. Od devíti hodin do čtyř 
odpoledne, kdy akce vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu. 

Probouzí ve vás Vánoce chuť tancovat? Přijďte se podívat na taneč-
ní soutěž o Kamenický pohár, která se koná v sobotu 9. prosince 
od 8.00 hodin. Vytančit pozůstatky bujarého hodování můžete na Vá-
noční diskotéce, která bude hned na Boží hod, tedy v pondělí 25. pro-
since. Vstupné 90 /110 Kč. 

Rádi tvoříte? Připojte se k adventnímu tvoření s klubem seniorů v pon-
dělí 11. prosince od 15.00. hodin

S dětmi máte možnost se přijít podívat na hezkou pohádku.
Jedna bude součástí doprovodného programu Vánočních trhů. An-
dělsko-čertovský rej v neděli 3. 12. od 10.00. Druhá pohádka Vánoční 
kouzlo bude v úterý 5. prosince od 9.00 hodin. Vstupné 50 Kč.
Všechny akce se konají v Kulturním domě, případně na Ringho-
fferově náměstí v Kamenici. Lístky lze zakoupit v online předprodeji 
na wwwwebticket.cz/program/kam nebo u nás v kanceláři Kulturního 
centra.            Kateřina Čadrová
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SPORTOVNÍ CENTRUM HLUBOČINKA

SPORTOVNÍ CENTRUM HLUBOČINKA BYLO OTEVŘENO K ŠEDESÁTÉMU VÝROČÍ BADMINTONU V ČECHÁCH. 
Historie badmintonu v naší zemi sahá do roku 1957, kdy vznikaly V Praze první oddíly badmintonu. V té době, otec českého bad-
mintonu, Ing. J. R. Beneš (metodik a propagátor), uspořádal na své chatě v Lovětíně první, neoficiální badmintonový turnaj na našem 
území. Následně založil společně s manželkou badmintonovou komisi při MV ČSTV. 

Nachází se v těsném sousedství Ladova kraje. Je obklopeno krásnou krajinou na kterou má výhled.

Areál Sportovního centra Hlubočinka u Prahy s.r.o. nabízí širo-
kou škálu služeb: 
• Restauraci s teplými jídly po celý den, 
• Sportovní aktivity, mezi kterými si každý může najít to, 

co ho právě zajímá a oslovuje. 
• Sportovní vyžití ve špičkově vybavených halách, které si mo-

hou pronajmout jednotlivci i sportovní kluby 
• Odpočinek v relaxační wellness zóně. RESTAURACE SPORTOVNÍHO CENTRA 

nabízí širokou nabídku pochutin, občerstvení, hotová jídla 
po celý den, skutečně doma pečené moučníky, koláče a další pa-
mlsky od místních dodavatelů. K dobrému jídlu či občerstvení 
nesmí chybět excelentní, medailemi oceněné pivo z Vratislavic-
kého pivovaru Konrád a samozřejmé i nealkoholická varianta 
Pilot, případně ochucený Pilot.
Příjemné posezení a to jak v boxech pro až 12 osob tak u stolů je 
vhodné nejen pro relaxační lelkování nad pivkem, ale i pro pra-
covní schůzky či pro práci na  PC. Každý box má k dispozici 
zásuvku na 230V stejně jako zdarma přístup k wifi. 

SPORTOVNÍ CENTRUM NABÍZÍ

ČTVRTEK V SAUNĚ PRO DÁMY. 
Každý čtvrtek je sauna zadaná pouze pro dámy. Pánové zatím 
mohou v klidu posedět u dobrého jídla a pití v restauraci, která 
se nachází v 1. patře Sportcentra a milovníci čaje a čajové kultury 
mohou zajít do podnikové prodejny čajů Pangea Tea s.r.o., která 
se nachází v zadní části areálu.
V prodejně čajů Pangea Tea jsme v průběhu celého adventu 
pro své návštěvníky připravili různé zajímavé nabídky. Například 
společností patentovaný, adventní kalendář „Čajová kolekce“ 
či různé vánoční a čajové směsi. Aktuální nabídku naleznete 
na www.sporthlubocinka.cz nebo na FB.

TEMATICKÉ AKČNÍ ČTVRTKY V RESTAURACI:. 
5. 12. 2017 Mikulášská nadílka
14. 12. 2017 Ochutnávka piv Vratislavického pivovaru včetně 
přednášky o výrobě piv a všech souvisejících a zajímavých in-
formací
28. 12. 2017 Prosincová Hawai alá teplo v prosinci
Po Novém roce budou akce pokračovat např. Sv. Valentýn, MDŽ, 
Velikonoce atd. Aktuálně vás budeme pravidelně informovat  
na  www.sporthlubocinka.cz nebo na FB.

RELAXAČNÍ WELLNESS ZÓNA 
• pořádá pravidelné lekce cvičení, 
• nabízí areál wellness zónu s finskou saunou (suchá sauna se 

sprchami a odpočívárnou) 
• pestrou nabídkou masáží (od sportovně-regeneračních 

po harmonizačně-relaxační). 

OTEVŘENO JE DENNĚ   7.00 - 23.00 hodin.

PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS!

PR PREZENTACE. . .

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE - KÁVA O TŘETÍ:.
Vždy v neděli odpoledne čeká návštěvníky v nabídce 5 druhů káv 
+ teplé nápoje i nealkoholické a zákusek k tomu.
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ROK 2017 ZE STATISTIKY KNIHOVNY (k 23. 11. 2017) 

Jak je z grafu patrné, nejsilněji je u nás v knihovně zastoupena 
skupina dětských čtenářů do 15 let. Na druhém a třetím místě 
jsou čtenáři mezi 30 a 49 rokem věku. Což je velmi příznivé. 
Zastoupeny jsou ovšem všechny věkové kategorie. Těší nás také,
že do knihovny chodí i dva čtenáři starší devadesáti let. 

18,48 4,29 

4,6 

15,18 

15,84 

11,55 

12,21 

14,19 

3,66 
% 

DO 15 let 16 až 19 let 20 až 29 let 30 až 39 let 40 až 49 let

50 až 59 let 60 až 69 let 70 až 79 let nad 80 let

STATISTIKA VÝPŮJČEK
POČET VÝPŮJČEK DO 23. 11. 2017:  6 598
Počet výpůjček knih  6 445 
Počet výpůjček periodik     153

STATISTIKA ČTENÁŘŮ
POČET ČTENÁŘŮ
K 23. 11. 2017 evidujeme v knihovně 531 čtenářů,
z tohoto počtu je letos přihlášeno 93 nových čtenářů. 

ČTENÁŘI PODLE BYDLIŠTĚ
73 % čtenářů je místních
27 % čtenářů za námi dojíždí

Na jednoho čtenáře za uplynulých 11 měsíců statisticky připadá 
22 návštěv knihovny.
Při této návštěvě si vypůjčí nejčastěji v průměru 3 knihy.

STATISTIKA AKCÍ V KNIHOVNĚ
V naší knihovně proběhlo  43 akcí a ještě jsou před námi pro-
sincové akce. Například návštěva Mikuláše s andělem a čertem.
Nejoblíbenější je bezesporu spaní v knihovně, následuje čtení 
nejmenším a prázdninová knihovna s opékáním buřtíků.
Knihovnou jsme provedli děti na 7 exkurzích.  

Knihovní fond na regálech obsahoval na začátku roku 8 275 knih. Do fondu bylo zařazeno 254 knih čítajících dary, starší nezařazené 
knihy a novinky. Dále máme ještě knižní archiv a historický fond.          

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

KNIHOVNÍ FOND
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VÁNOCE. Také již při vyslovení či přečtení tohoto slova slyšíte kouzel-
ný cinkot rolniček kdesi v dáli? Jiskřivý dětský smích  a jedinečný zvuk 
právě napadaného sněhu pod vašima nohama? 
Vzpomínám na dětství, kdy k nám ještě chodil na Štědrý den Ježíšek. 
Všude ve vzduchu bylo téměř hmatatelné vánoční magično. Jak vše bylo 
najednou tajemné, zvuky byly přitlumeny  nejen sněhem, ale i důvěrným 
šepotem rodičů. V  obchodech zvonily zvonečky při  každém otevření 
dveří a ve výlohách se třpytily 
nádherné vánoční ozdoby. 
Celý byt provoněl v obýváku 
postavený čerstvý stromeček, 
právě dovezený od hajného, 
který jsme s tatínkem celé 
odpoledne zdobili. Po bytě 
voněla purpura či František 
a  mísa řízků vepřových i ry-
bích, které připravovala maminka, když nás poslala na podvečerní pro-
cházku. Právě když jsme byli venku, přiletěl  k nám Ježíšek a naskládal 
dárky pod stromeček. Do obýváku se již nesmělo. Rychle jsme zasedli 
ke štědrovečerní večeři a pak honem pro dárky... 
Na úplný konec, lehce znaveni, jsme spolu s příbuznými vešli do noč-
ních ulic, abychom se zaposlouchali do krásných zvuků kostelních var-
han při štědrovečerní půlnoční.
Už je to nějak strašně dávno, kdy jsem věřila v to kouzlo, kterým byly 
opředeny každé Vánoce v dětství. 

Je krásné v něco věřit. Obzvlášť, pokud jsme malí a náš svět plynule mí-
chá fantazii s realitou. To je pak bezstarostná paráda! Člověk ale bohužel 
dříve nebo později dospěje do okamžiku, kdy ten jednoduchý ježíškov-
ský trik prokoukne. Vánoce samy o sobě pořád zůstávají kouzelné, jen 
to prostě již není takové, jako dřív. I tak to bylo a je stále krásné. Zase 
jinak - dospěle.
Bohužel, jak roky ubíhají, tak se u někoho fantazie rozplývá a on náhle 
zjistí, že stojí tváří v tvář pouze před krutou realitou. Není potom divu, 
že mnozí lidé Vánoce moc rádi nemají nebo se nemohou bezstarostně 
z vánočního času radovat. Mnohdy k tomu mají opravdu pádný dů-
vod. Jsou to například lidé, 
kteří nedávno přišli o někoho 
blízkého, a v  tomto období 
se rána ještě více jitří. Jsou 
to děti v dětských domovech, 
kterým chybí opravdová rodi-
na. A na druhé straně senioři 
v domovech důchodců, kteří 
jsou i na svátky sami. 
Každé Vánoce na tyto lidi myslím a v duchu jim přeji co největší poho-
du a mír v duši.
Pojďme se i přes veškerá úskalí každodenního života zastavit a zasnít 
se. Ať už je nám sedm či sedmdesát, pojďme se opět vrátit do dětství, 
alespoň na okamžik skrze vzpomínky a snění.
Přeji vám všem krásné  a pohodové Vánoce.      Jana Novodvorská

MAGICKÝ ČAS VÁNOČNÍ

VÁNOCE...
TÉMA

TREND LETOŠNÍCH VÁNOC 
Na vánočním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, který se konal 
letos v lednu a únoru, se prezentovaly nové trendy a barvy na rok 
2017. Letos se jedná o dva barevné směry, které se od sebe celkem 
dost liší. Bílá a fialová - to jsou trendy barvy, které letos převládají. 
Preferuje se návrat k přírodě. Po letech konzumu se lidé o Vá-
nocích vrací k tradicím a přírodě. Přírodní materiály a doma 
vyrobené výrobky budou mít nejen správné kouzlo z hlediska 
dobrého pocitu, ale také se jedná o trendy záležitost. Vyrobené 
ozdoby, vlastní adventní věnec, cukroví i živý vánoční strom.

Vánoce slavíme 24., 25. a 26. prosince. Tento rok tedy tři vánoční svátky připadají na neděli, pondělí a úterý. Celkově na Vánoce 
připadnou čtyři dny volna, předvánoční sobotu je možné využít pro poslední vánoční nákupy a shánění vánočních dárků.

Obchody povinně zavřou na Štědrý den 24. prosince, a to nejpozději ve 12 hodin. „Na petlici“ zůstanou i na 1. svátek vánoční 
a 2. svátek vánoční, tedy 25. a 26. prosince. Zaměstnanci obchodů si užijí volno i na Nový rok, tedy 1. ledna.

VÁNOCE 2017 

TÉMA MĚSÍCE . . .
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VÁNOČNÍ SYMBOLY
STROMEČEK

Štědrý den bez vánočního stromečku 
si  zvládne představit jen málokdo. Jedlička 
či smrček ozdobený kouličkami, řetězy a čo-
koládovými figurkami už je zkrátka zažitá 
klasika. Vánoční stromeček je důležitou sou-
částí celých svátků. Nejenže se jedná o místo, 
kam naděluje Ježíšek dárky pro děti, ozdobený 
stromek dotváří také atmosféru v bytě a stal se 
jedním z důležitých symbolů Vánoc. Kde se 
však tato tradice vzala? Zdobení stromečku 
sahá daleko před křesťany, kteří o Vánocích 
slaví narození Ježíše, stromky totiž ke svým 
oslavám využívali pohané, konkrétně Keltové 
a Germáni. Jedni uctívali zdobenými stromky 
a větvemi boha Sluce, druzí takto slavili zimní 
slunovrat pod křídly boha Wotana.Podle le-
gendy k nám přišel zvyk vánočních stromečků 
z Německa. Údajně nejstarší zmínka pochází 
přímo z Brém, a to z  roku 1570. Stromky zde 
ale neměly jednotlivé rodiny, nýbrž celé cechy, 
které je využívaly jako venkovní ozdobu svých 
domů. Ačkoliv je to z Německa do Čech co by 
kamenem dohodil, museli jsme si my na  tuto 
tradici počkat dlouhé roky, dokonce staletí. 
První český vánoční stromek spatřil světlo 
světa v roce 1812. Jan Karel Leibich, ředitel 
Stavovského divadla, jej na libeňském zámečku 
postavil pro své přátele. Do českých rodin se 
však tento zvyk dostal teprve o několik deseti-
letí později. Stromečky byly v té době zdobené 
papírovými ozdobami, perníčky a ovocem.

Teprve v první polovině dvacátého století 
stromečky ovládly českou scénu naplno. Postu-
pem času se z přírodních ozdob staly skleněné 
a později ještě umělohmotné a elektrické. 

Dnes už je vánoční stromek zvykem, bez které-
ho by Vánoce nebyly pravými Vánocemi.

Betlém je další významný 
vánoční symbol. V průběhu 
celého vánočního období ho 
najdeme v křesťanském kos-
tele, na trzích i v některých 
domácnostech.
Betlém, nebo také jesličky,  
znázorňuje Svatou rodinu. Ježíš 
leží v jesličkách a u něj je Panna 
Maria a svatý Josef. Jsou zde 
i Tři králové, kteří přinášejí dary, 
různá zvířata, a  v některých pří-
padech anděl. Betlémy jsou papírové, slaměné, 
dřevěné, keramickém, porcelánové… a dokonce 
i z perníku. V rámci vánočního období se mů-
žeme při různých příležitostech setkat i s živými 
betlémy, kde jednotlivé postavy představují živí 
lidé a nechybí ani živá zvířata. 
Podle historických záznamů byl první betlém 
postavený v roce 1223. Italský šlechtic Giovanni 
di Velita tehdy k sobě na Vánoce pozval Františ-
ka z Assai. Ten si údajně přál vidět, jak právě na-
rozený Ježíšek leží v chlévě v jesličkách, a hostitel 

VÁNOČNÍ BETLÉM - JESLIČKY

VÁNOČNÍ JMELÍ
K tradicím českých Vánoc patří také 
jmelí. Stále zelená rostlina roste 
po  celé Evropě jako polocizopas-
ník v korunách jehličnatých i list-
natých stromů, kam její semena 
zanesou ptáci trusem. Semena za-
pustí kořínky do kůry stromu a rost-
lina z něj čerpá vodu a minerály. Ostatní 
živiny si vytváří sama fotosyntézou.
Jmelí kvete na jaře. Umírá až se svým hosti-
telem. Na cedrech dosahuje i čtyři sta let. Má 
přes tisíc odrůd a je také léčivou rostlinou. 
Jeho bílé bobule (se srdčitými semeny) po-
dobné perlám dozrávají v prosinci. Proto mu 
předkové přisoudili kouzelné účinky. Zavěšo-
vali ho do domů jako ochranu před ohněm, 
čarodějnicemi a zlými duchy. Do Čech se ten-
to zvyk dostal z Anglie. Keltové věřili, že při-
náší do domu štěstí, odvahu, lásku a plodnost. 

Proto dodržovali líbací zvyk: Muž 
směl políbit každou ženu, která pro-

cházela pod zavěšeným jmelím. 
Po každém polibku utrhli políbení 
ze jmelí jednu bobulku, až na tu 

poslední. S  tou se pak nechávalo 
jmelí viset až do příštích Vánoc.

O jmelí se traduje legenda, že bylo stromem, 
z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na němž ukři-
žovali Ježíše Krista. Strom pak seschl hanbou 
do malých keříků, které zahrnují lidi kolem 
sebe dobrem. Parazitujícím životem, kdy 
zčásti žije ze živin stromů, symbolizuje život 
věřících, kteří jsou zčásti živi z Kristova těla.
Zvyk zavěšovat zelené, stříbrné nebo zlaté 
jmelí k lustru či ho dávat do váziček na stůl 
se u nás dodržuje dodnes. Obdarovanému 
přinese štěstí (ne tomu, kdo si ho koupí).
Čím více je bílých bobulek, tím více je štěstí. 

se rozhodl, že mu jeho přání splní. Na  vrcholu 
skalnatého kopce u vesničky Greccio nechal 
jeskyni upravit na kapli a do ní umístit jesličky 
s Ježíškem, oslíka a telátko. V noci 24. prosince 
1223 sem pozval nejen Františka z Assai, ale i lidi 
z okolí. O půlnoci se rozezněly všechny zvony 
a když utichly, sloužil kněz mši a František z As-
sai četl úryvky z Lukášova evangelia, které vyprá-
ví podrobně o Kristově narození. Tuto událost 
je tedy možné považovat za první představení 
betlému a půlnoční mši na světě.

ADVENTNÍ VĚNEC
Tradice adventního věnce 
nepatří mezi nijak staré 
zvyky. Její historie se začala 
psát teprve v první polovi-
ně 19. století. První písem-
ná zmínka pochází z roku 

1838 z německého přístavního města Hamb-
urku, kde se na počátku adventu objevil nade 
dveřmi sirotčince věnec vyřezávaný ze dřeva. 
Jeho tvůrce teolog J. H. Wichern na něm každý 
den adventu zapálil svíčku, o adventní neděli 

větší svíci a pod věnec umístil kasičku pro mi-
lodary určené pro osiřelé děti. Z Německa se 
věnec rozšířil do dalších zemí a z původně vy-
řezavaných a na zeleno obarvených věnců se 
stávaly věnce zhotovené ze zelených větviček. 
Živé větvičky symbolizují věčný život. Od té 
doby, co se adventní 
doba ustálila na čty-
řech nedělích, jsou 
na adventním věnci 
čtyři svíčky.

Unikátní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku

TÉMA MĚSÍCE . . .
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Málokteré období v běžném roce je opředeno tolika pověrami, zvyky a tradicemi jako jsou právě 
Vánoce. Naši předkové připisovali Štědrému dnu i večeru zvláštní moc. Udržovala se řada zvyků 
a magických úkonů,  24. prosinec si udržel své kouzlo dodnes. 
Pojďme si z moha přestavit alespoň několik pověr a vánočních zvyků. 

ŠTĚDRÝ VEČER
A TRADICE

Stůl musel být vždy slav-
nostně upraven. Ubrus je 
doložen až ve 14. století  
v  městských rodinách, 
na venkově až v 19. století. 
Pod ubrus se dávalo trochu 

obilí z poslední sklizně nebo se na stůl položil 
dožínkový věnec.
Pod talíře se dávají mince nebo šupiny z vánoč-
ního kapra, aby se v rodině držely peníze.
Bylo zvykem položit na stůl ošatku se všemi 
plodinami, které se sklidily, a sklenice medu.
Důležitým zvykem pro staročeské Vánoce je 
přidávání jednoho talíře navíc – a dodržování 
sudého počtu lidí u stolu, včetně talíře navíc - 
mrtvému členu rodiny nebo pocestnému. 
Poblíž stolu se připravil menší stůl se všemi po-
krmy a potřebami k vánočnímu hodování, pro-
tože po celou dobu večeře se nesmělo vstávat od 
stolu. To pochází z pohanského zvyku vycháze-
ní duší na tento svět – duše by mohla zasednout 

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE

Kapr ke štědrovečerní 
večeři je zvyk mladý. 
Předkové jedli přede-
vším hrách, hrachovou 

polévku či „pučálku" (jídlo z naklíčeného 
hrachu), houbové omáčky, čočku, „kubu", 
sušené ovoce, krupičné a  kukuřičné kaše 
polité medem. Ryby byly nejprve záležitostí 
bohatých měšťanů, na vesnici začaly pronikat 
až  ve  20.  století. Dnes je kapr, připravovaný 
v  trojobalu a usmažený nebo pečený, neod-
myslitelnou součástí vánočního stolu.

KAPR NA ŠTĚDRÝ VEČER

VÁNOČKA
Vánočka je symbolem života a plodnosti, 
svým tvarem připomíná Ježíška v peřince.
Ta pravá má být z devíti pramenů. Spod-
ní symbolizují oheň, vodu, vítr a vzduch, 
prostřední cit, vůli a rozum, dva nahoře 
vědění a lásku.
Předchůdcem vánočky je calta, což bylo 
staročeské moučné pečivo 14. století, po-

dobající se nepletenému bochníku. Její vzhled se pak postupně změnil 
až na dnešní pletenou vánočku. Písemné záznamy jsou ze 16. století. 
Pečení pletence bylo zpočátku výsadou pekařského cechu. 

RODINNÝ RECEPT:
60 dkg hl. mouky, 2 žloutky, 1 celé vejce, 20 dkg másla, 12 dkg droždí, 20 dkg cukru, mléko na zadělání, 
sůl, trochu rozstrouhaného muškátového oříšku, ostrouhaná citronová a pomerančová kůra, 15 dkg mandlí, 
10 dkg hrozinek, lžíce rumu, 1 vejce na potření vánočky, vanilkový cukr

1 celé vejce se 2 žloutky třeme s cukrem a tu-
kem. Postupně přidáme mouku, vanilkový 
cukr, vzešlý kvásek, citronovou a pomeran-
čovou kůru a zaděláme těsto vlahým mlé-
kem, až se dělají na těstu vzduchové bubliny. 
Těsto necháme v teple vykynout přes noc.  
Rozinky namočíme na noc do rumu. Ráno 
do těsta vpracujeme hrozinky a na nudličky 

nakrájené mandle. Pak si uděláme 9 válečků, 
ze kterých upleteme vánočku. Spodní řadu 
ze 4, prostřední ze tří a nahoru ze dvou vá-
lečků. Na plech dáme folii z alobalu, potřeme 
ji tukem a na něj vánočku položíme. Nahoře 
ozdobíme půlkami mandlí a necháme ještě na 
plechu ½ hodinu vykynout. Poté ji potřeme 
rozšlehaným vejcem a dáme péct do trouby 

na 150°C asi hodinu. Zda je vánočka hotová, 
poznáme píchnutím dovnitř špejlí. Když se 
nelepí těsto na špejli, je hotovo. Tato vánočka 
je těžší, plná mandlí a chutná znamenitě. 

Doporučení: Nejlépe je připravit si těsto 
ve 21.00 hodin, ponechat přes noc v teple při-
kryté a v 7 hodin ráno uplést vánočku. 

Na Štědrý den dopoledne šest pekařských tovaryšů přinášelo na Pražský 
hrad velikou vánočku s rozinkami a mandlemi. Doma pečeme vánoč-
ku od 18. století. Nešlo ale o obyčejné pečení! Do těst se zamíchala 
mince, kdo ji při jídle našel, byl následující rok bohatý a  zdravý. 
Špatným znamením byla vánočka připálená nebo prasklá. Hospo-
dyně upekla na Štědrý den každému jednu menší vánočku, velká 
byla na štědrovečerní tabuli, a tu rozkrajoval hospodář, který všech-
ny podělil. Dostal i dobytek, aby byl zdravý a chráněný před zlem. 
Kousek se házel také do studny, aby nevyschla, nebo do krbu proti 
zlým silám. Zbytky zůstaly na stole pro duše zemřelých, které se prý 
právě tento den vracejí na zem. 

JAK NA PLETENÍ ZÁKLADNY ZE 4 PRAMENŮ:
4 prameny si položíme svisle vedle sebe pleteme od prostředka (jako na foto-
grafiích) – po dopletení do konce opatrně obrátíme volnými prameny k sobě 
a dopleteme * vezmeme levý krajní pramen a vedeme jej úplně doprava nad, pod 
a nad zbývajícími třemi prameny * znovu vezmeme levý krajní pramen (původně 
byl druhý zleva, nyní je první zleva) a znovu vedeme doprava nad, pod a nad ostat-
ními třemi prameny, opakujeme až do dopletení ke konečkům pramenů, dobře je 
spojíme k sobě. Upletený základ, dáme na plech a střed klouby prstů pomačkáme, 
aby vznikla široká, ale mělká rýha, na kterou usadíme pletenec ze 3 pramenů

tomu, kdo se zvedl, a on do roka umře. Dnes se 
spíše traduje, že vstávat od stolu smí hospodyně. 
Nesměla chybět modlitba před večeří a poděko-
vání za vše, co nám uplynulý rok dal, a vyslovení 
přání, aby se všichni za rok ve zdraví sešli. 
Večeře musela mít několik chodů – prý devate-
ro. Hojnost spočívala v pestré skladbě pokrmů. 
I tento zvyk se časem měnil.
Tradiční večeře začínala kouskem chleba nebo 
domácími oplatkami s medem, česnekem nebo 
bylinkami, kterým se přičítala ochranná moc. 
Dalším chodem byla polévka, nejčastěji hracho-
vá, čočková či houbová, později rybí. Hlavním 
jídlem byly zapečené nákypy s houbami – hub-
ník nebo kuba. Starými obřadními pokrmy byly 
také kaše (prosová, jáhlová, hrachová, krupič-
ná). Nesmělo chybět sušené ovoce, někdy vaře-
né (např. muzika – sladké vařené jídlo z perníku 
a sušeného ovoce). To vše musely doplňovat 
jablka a ořechy.
Podle staré tradice se nemá podávat k večeři al-
kohol a původně církev zakazovala i maso. Ten-

to zákaz prý lidé obcházeli a hostinu s masem 
si připravovali na večeři 23. prosince. Takové 
večeři se např. na Moravě říkalo hojná.
Dnes si každá rodina svůj jídelníček sestavuje 
sama. Většina rodin však dodržuje tradiční no-
vodobou českou skladbu jídelníčku – hrachová/
rybí polévka, bramborový salát a řízek. 
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Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje jako právě na Štědrý večer. POVĚRY: Na Štědrý den 
nesmíte: zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí. Prát, přináší to smůlu 
a neštěstí do domu. Nic si vypůjčit, jinak se přivolá bída s nouzí. Psát své milé - milému zamilované psaní, 
jinak by to mohlo znamenat rozchod. Na Štědrý den nesmí viset prádlo, někdo z rodiny by do roka umřel. 
Když se nohy štědrovečerního stolu obtočí provazem, domu se celý rok vyhnou zloději. Je třeba zakopat 
zbytky od večeře ke stromům, aby měly dostatek ovoce. Vdavky se uskuteční, obejde-li dívka devatero stavení 
a z každého přinese skrojek vánočky. Po večeři je dobré hodit střevícem za hlavu. Bude-li ukazovat špičkou 
k východu, půjde svobodná dívka do roka z domu. Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, 
toho nebudou bolet nohy a celý rok zůstane zdráv.

ROZKROJENÉ JABLÍČKO
Po štědrovečerní večeři rozkrojíme jablko. Kdo v jablku nalezne pěticípou „hvěz-
dičku“, toho čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, lze se nadít nemoci. 
A když místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku, hrozí 
nejhorší. Podobnou informaci jako jablka podle tradice ukrývají i vlašské ořechy. 
Kdo ve čtyřech ořeších nalezne zdravá jádra, bude zdravý celý rok.

Na přípravu náročnější je staročeský zvyk lití olova. Nad plamenem se roztaví 
kousek olova, které se posléze najednou vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, 
do kterého olovo ve vodě ztuhne, přítomní usuzují, co dotyčného čeká. 

LITÍ OLOVA

Nezadané dívky třesou bezem s říkáním: „Třesu, třesu bez, pověz ty mi pes, 
kde můj milý jest.“ A dům, u kterého začne jako první štěkat pes, je i domem, 
ve kterém bydlí jejich nastávající. Třáslo se také stromkem, nebyl-li bez, nejčastěji 
mladou jabloní či zlatým deštěm na zahradě. Děvče vyběhlo po večeři na zahra-
du, zatřáslo stromkem, a odkud se první ozval pes, odtud měl přijít slečně ženich. 
Buď přímo z toho domu či alespoň z toho směru.

TŘESENÍ BEZEM

ŠTĚDROVEČERNÍ ČAROVÁNÍ 

Zlaté prasátko se podle tradic zjevuje za odměnu o Štědrém večeru těm, kdo se 
po celý den až do východu první večerní hvězdy postí. Tento zvyk patří k těm 
nejtajemnějším a dodnes není tato vánoční tradice zcela objasněna. Prase však 
bylo v předkřesňanských dobách symbolem slunce a o zimním slunovratu, 
na který připadají křesťanské Vánoce, se sluneční kotouč ujímá vlády a noci se 
pomalu zkracují. Protože půst o Štědrém dni se dříve nebral na lehkou váhu, 
pomáhaly prasátku hlídat „svatý šprech“, který by prý nezaváhal nezbedovi pro-
vrtat bříško, aby se přesvědčil na vlastní oči, že je skutečně prázdné.

PŮST - ZLATÉ PRASÁTKO

Večer před svátkem sv. Barbory chodily po domech skupiny žen v bílém ob-
lečení a věncem na hlavě. Větvičkou šlehaly zlobivé děti a cukrovím, ovocem 
nebo ořechy odměňovaly hodné děti. Dnes na svátek Barbory řežeme šikmým 
řezem napučené větvičky. Barborka by  měla rozkvést přesně na Štědrý den. 
Pověra: Svobodná dívka, pokud jí větvička třešně nebo zlatého deště rozkvete 
do Štědrého dne, se do roka se vdá. Zadané věří, že přinese štěstí celé rodině. Jak 
na to, aby se kouzlo povedlo? Větvičkám umístěným v chladné místnosti  často 
vyměňujte vodu. 5 až 12 dní před kvetením přeneste do teplého pokoje. 

ROZKVETLÉ BARBORKY

Tradice koledování sahá v českých zemích až do středověku a ještě v nedávné 
době byl tento zvyk běžný především na venkově. Koledníci obcházeli stavení, 
zpívali písně a za přání všeho dobrého dostávali od hospodářů výslužku. Hlavní 
dobou koledování bylo období mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů (24. 12.-
6. 1.). S tradiční vánoční koledou je spojen svátek sv. Štěpána (26. 12.). Verše 
„Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad sem 

s ní na ledu“ znají i děti, které se koledovat už nevydávají. Koledy se dnes zpívají jen u vánočního stromečku.

VÁNOČNÍ KOLEDA

SKOŘÁPKOVÉ LODIČKY
Několik vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných polovin skořápek se 
připevní maličká svíčka  - nejsnáze  pomocí nakapaného vosku. Je velmi dů-
ležité, aby si svou lodičku každý zhotovil sám. Ořechová lodička se zapálenou 
svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní 
dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý 

a šťastný. Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při břehu, zůstane doma.

PRAŽSKÉ VÁNOČNÍ TRHY. 
Na Staroměstském náměstí 
začínají rozsvícením stro-
mu 2. prosince a budou trvat  
do 6.  ledna 2018, denně od 10  
do 22 hodin. Václavské náměstí 
(2. 12. 2017-6. 1. 2018). Menší 
trhy budou na Náměstí Repub-
liky (25. 11.-24. 12.) nebo na 
Náměstí Míru (20.  11.-24. 12.), 
na Tylově náměstí I. P. Pavlova  
(23. 11.-24. 12). Na Pražském hradě  
se letos konají trhy na náměstí 
U svatého Jiří (24. 11.-6. 1. 2018). 
SEDMIČKY JOSEFA LADY 
Galerie Tančící dům spolu s ro-

dinou Josefa 
Lady připra-
vila k 130. vý-
ročí narození 
a  60.  výročí 

úmrtí  významného českého uměl-
ce od 15. 11. do 1. 4. 2018 výstavu 
Sedmičky Josefa Lady. Ve čtyřech 
patrech Tančícího domu bude 
vystaveno na 400 děl, některá 
z nich poprvé od roku 1957. Ex-
pozice má nejznámější Ladovy 
obrazy, ilustrace, dětskou tvorbu, 
promítání pohádek. Tato výstava 
je největší přehled Ladovy tvorby 
v Praze za posledních 10 let. 

KAM SE VYDAT? 
KAMENICE
Přijďte na akce pořádané v KD 
Kamenice. Jejich rozpis najdete 
v kulturní příloze uprostřed.

PRAHA

ZA ŽIVÝMI KAPRY 
V Muzeu Karlova mostu bude 

od  27. 11. 2016 
do 4. 2. 2017 
vystaven Vltav-
ský rybí betlém. 

200litrové akvárium s živými kapry 
navozuje iluzi vltavského dna. Ko-
lem něj se odehrává scéna Narození 
Páně s  figurami v životní velikosti 
ze dřeva, které znázorňují faunu 
českých rybníků a řek. V muzeu je 
výjimečný Slaměný betlém s posta-
vami v  nadživotní velikosti. Autor 
A. Wrzecionko se betlémem zapsal 
do Guinessovy knihy rekordů.

TÉMA MĚSÍCE . . .
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LIDÉ Z KAMENICE POMÁHAJÍ VE SVĚTĚ . . .

KAMENIČTÍ SE ÚČASTNÍ PROJEKTU STAVBY EKOLOGICKÉ 
HORSKÉ CHATY V NEPÁLU

Spolek Ecolodge Nepál, který 
vznikl v Kamenici, má za cíl zís-
kat finance na postavení horské 
turistické chaty v himalájském 
údolí u  vesnice Langtang, zniče-
né při zemětřesení v roce 2015. 
Jsme parta nadšenců: biolog, dva 
architekti a stavební inženýr a při-
dávají se další, kteří mají rádi hory, 
přírodu a ekologická řešení. Jsme 
rádi, že nás podporují lidé jako 
špičkový horolezec Radek Jaroš, 
který jako první Čech vylezl všechny himaláj-
ské osmitisícovky, nebo Ing. Jan Tillinger, který 
v Himalájích postavil Sluneční školu. Chata má 
být modelovým příkladem provozu maximálně 
šetrného k životnímu prostředí a využívajícího 
udržitelných technologií.
Náš příběh začal v roce 2012, kdy jsme s přáteli 
trekovali v národním parku Langtang. Po čtyřech 
dnes stoupání údolím jsme potkali Šerpu Dindu 
Lama, který nás pozval do své chaty, kterou pro-
vozoval se synovcem Pasangem a svou rodinou. 
Malé horské chaty jsou jedním z  hlavních způ-
sobů obživy Šerpů na trekových trasách: domy 
z kamení a ze dřeva s několika prostými pokoji 
s palandami, kde mohou cestovatelé přespat 
ve spacáku a posilnit se na další kus cesty v při-
lehlé kuchyni s jídelnou, kde večeří či snídají, 
nejčastěji tradiční nepálské jídlo – čočku s rýží 
a zeleninou. Šerpa Dindu nás provázel při výstu-
pu na nejvyšší horu oblasti a dokonce pomáhal 
snést jednoho z nás, kterého na vrcholu postihla 
výšková nemoc.
25. dubna 2015 ráno celá vesnice, ve které Dindu 
bydlel, zmizela z povrchu Země a zůstala pohřbe-
na pod kamennou lavinou způsobenou největším 
zemětřesením v Nepálu za posledních několik 
set let. Během několika minut se život v oblasti 
obrátil vzhůru nohama. Dindu zahynul spolu 
s většinou své rodiny a mnoha dalšími obyvateli 
vesnice. Pouze Dindův desetiletý syn a synovec 
Pasang se dvěma mladšími sestrami zůstali na-
živu.  Pasangovi bylo v době tragédie 24 let a byl 
nejstarší z dětí. Musel zanechat studií na  uni-
verzitě v Kathmandu a převzít zodpovědnost 
za jejich obživu. Pomáhal při hledání přeživších 
a obětí v rodné vesnici, ale tam teď neměli stře-
chu nad hlavou. A tak odešel z údolí do hlavního 
města, kde si našli ubytování a zajistili základní 
životní potřeby s finanční podporou, kterou jsme 
po zemětřesení poslali. Pasangův sen je však vrá-
tit se s ostatními do údolí Langtang. V loňském 
roce svépomocí začal stavět novou malou chatu. 
Má sen obnovit svoje živobytí v Lantangu - v ob-
lasti, která je Národním parkem a bývala srdcem 
nádherné himalájské přírody.
V březnu 2017 jsme opět navštívili Nepál a s Pa-
sangem jsme absolvovali trek kolem Manaslu. 

Během treku jsme slyšeli Pasan-
govy plány na znovuvybudování 
horské chaty v krásné a bezpečné 
části údolí Langtang, kde zdě-
dil po svých předcích pozemek 
v  nadmořské výšce 3200m n.m. 
Rozhodli jsme se Pasangovi a jeho 
sourozencům pomoci. 
V místě, kde stála vesnice Lan-
gtang, je nyní po obrovské kamen-
né lavině vrstva až 30 m suti. Dnes 
se tam původní obyvatelé snaží 

obnovit život. Náš projekt však není jen charita-
tivní, ale také ekologický. Chtěli bychom pomoci 
postavit první nepálskou ekologickou horskou 
chatu s  udržitelným provozem, který bude co 
nejméně zatěžovat himalájskou přírodu - cha-
tu, která bude příkladem pro ostatní obyvatele 
Nepálu, příkladem šetrným ke krásné přírodě 
Himaláje.
Na chatě bude instalováno zařízení na ozonizaci 
pitné vody tak, aby se plně odboural prodej vody 
v PET lahvích, bude tam bioplynová stanice, 
která by normálně v teplotách, které tam panují, 
nefungovala, a proto bude kombinovaná s kom-
postem, který bude udržovat vhodnou teplotu 
v nádobě, kde z biologických odpadů vzniká plyn 
použitelný pro vaření a ohřev vody. Budou insta-
lovány solární kolektory i malá vodní elektrárna, 
pokud bude třeba tak i malá větrná elektrárna 
tak, aby byla na chatě zajištěna elektrické energie 
čistě z obnovitelných zdrojů. Také chceme po-
stavit  skleník pro pěstování zeleniny a chceme 
zkusit pěstovat hlívu na březových pařezech. Bu-
deme se snažit, aby celý provoz byl pokud možno 
bezodpadový a zanechával minimální uhlíkovou 
stopu. Proto se snažíme o to, aby všechny tech-
nologie měly minimální údržbu, mohli si je pro-
vozovat místní lidé bez další asistence z Evropy.
Na jaře příštího roku chceme začít stavět první 
Ecolodge Langtang. Pomocí sbírky na crowd-
fundingovém serveru Hithit chceme vybrat část 
peněz na první etapu stavby a přípravy ekologic-
kých technologií. Pokud budeme ve sbírce úspěš-
ní, chceme na jaře 2018 začít, protože věříme, 
že se tento model bude úspěšně šířit Nepálem 
a přispěje k ochraně nádherné himalájské příro-
dy. Budeme v našem snažení pokračovat, dokud 
v Langtangu nebude stát nová Ecolodge.
Pokud vás náš plán zaujal, můžete podpořit 
náš Projekt Ecolodge na  serveru Hithit.com 
od 10. 12. 2017 do 24. 1. 2018.
Můžete nás také sledovat na webu a Facebooku:
www.facebook.com/ecolodgeNepal/
https://ecolodgenepal.wixsite.com/ecolodge
(Promoční video o projektu, které je na webových 
stránkách, vyrobil Jakub Zvoníček z Těptína.)

Miroslav Vosátka a Jaroslav Švec, 
Kamenice–Struhařov

Členové spolku Ecolodge při výstupu na sedlo 
Larkya 5106 m n.m. v březnu 2017

Údolí a vesnice Langtang před a po země-
třesení v roce 2015

Zničené horské chaty v údolí Langtang

Vizualizace Ecolodge v údolí Langtang

KAMENICKÉ SPOLKY. . . 
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VE ŠTIŘÍNĚ V ŠALVĚJOVÉ MÁME HOTOVO 

Čtvrtá akce v Šalvějové ulici – sázení jabloňové aleje u příležitosti 
200. výročí narození Františka Ringhoffera II. - ukončila úpravu 
okolí cesty podél břehu Štiřínského rybníka. Spolku Kamenicko 
se podařilo získat na výsadbu 18 stromů dotaci od nadace Part-
nerství.  Samotné sázení bylo korunou celého snažení, předcháze-
ly mu důkladné přípravy. Ve stromkové školce doc. Ing. S. Bočka 
u moravských Boskovic jsme vybrali původní krajové odrůdy 
s  přihlédnutím ke stanovišti. Štiřín má dosti specifické mik-
roklima – mrazová kotlina s několika rybníky. Kdo zde bydlí, 
ví přesně, o čem je řeč. (V sobotu 4. listopadu, v den „D“, bylo 
na teploměru ve Štiříně  v sedm ráno  - 4,5 st. C .) O své místo 
na slunci zde svedou boj tři odolné odrůdy: Vejlímek červený, 
Sudetská reneta a Malinové podzimní. 
Součástí akce byla výstava plodů místních jabloní. Jako naschvál 
se letos nic moc neurodilo. Přesto se nám podařilo vystavit 

devět druhů jablíček. Snad jsme 
je i  správně určili... Na dlouhém 
stole pod  stanem Ladova kraje 
přistálo také několik podnosů 
s jablečnými moučníky od našich 
sousedek. Moc si toho vážíme 
a  všem kuchařinkám posíláme 
vřelé díky. Koláče mizely ze stolů 
průběžně. Pro  zajímavost uvádí-
me, že nejmladší pekařce je dva-
náct a nejstarší přes sedmdesát let. 
Tím ale rekordy nekončí. Sázet 
přišli nejen lidé z různých osad 
Kamenice (Štiřín, Všedobrovice, 
Nová Hospoda, Ládví, Skuheř, 
centrální Kamenice, Struhařov), 
ale i z Velkých Popovic. I s dět-

mi se nás sešlo třicet devět! Někteří si strom pojmenovali, jiní 
při hloubení jámy mysleli na svá malá vnoučata a věnovali strom 
pomyslně jim.
Dopoledne se v rychlém pracovním tempu „překulilo“ do obě-
da. Osadní výbor nám přispěl špekáčky a pivem. Díky, přišlo to 
k  chuti. Všechny nadchla ochutnávka nakládaného domácího 
kozího sýra. Zkrátka, bylo nám spolu příjemně. Všem, kteří při-
šli pomoci, posíláme touto cestou velký dík. Při „děkovačce“ ne-
smíme samozřejmě zapomenout na pana Žilíka, který nás opět 
nenechal ve štychu a se svou technikou a týmem přispěl v sobotu 
brzy ráno k úspěchu akce. Poděkování patří také obci Kamenice 
za zaměření cesty a posekání části pozemku pro výsadbu. Opět 
se potvrdilo, že když se spojíme, dokážeme hodně.

Text a foto: Michaela Valentová a Jana Kohlová

SVATOMARTINSKÝ VÍKEND SE SPOLKEM KAMENICKO
Exotika a tradice se potkaly ve všedobrovické hasičárně

Zatímco v říjnu pro-
běhla jen jedna akce 
spolku, přednáška paní 
MVDr.  Petry Menclové 
na téma Nebezpečí pře-
nosu zvířecích parazitů 
na člověka, v listopadu 
2017 spolek Kamenicko 
aktivitou přímo hýřil. 
Po  výsadbě aleje jsme 
hned o týden později „ob-
sadili“ všedobrovickou 

hasičárnu. V pátek 10. listopadu jsme se tam sešli k cestopisné-
mu vyprávění Pavla Mejšnera o jeho putování po Kyrgyzstánu. 
Krásné fotografie a  mnoho zajímavých informací všechny 
účastníky nadchly. Tentokrát se, na rozdíl od přednášky o Ba-
nátu, nedostavili žádní tamní obyvatelé. Pavel nám to ale trochu 
vynahradil, když se na závěr oblékl do tradičního kyrgyzského 
oděvu. Jelikož se z řad publika na konci ozývaly dotazy ohled-
ně dalších „dílů“ Pavlových cestopisných přednášek, slibujeme, 
že s tím něco uděláme. V příštím roce! Zatím nahlédněte na naše 
stránky www kamenicko.cz a na FB, kde najdete fotky.
V sobotu 11. 11. 2017 provonělo hasičárnu perníkové těsto. 
Sešlo se tolik zájemkyň o dekorování perníčků cukrovou pole-

vou, že  nestačily ani stoly roze-
stavěné dvěma řadami. Nezbylo 
nám než přidat další. Lektorku, 
paní Danielu Merglovou, některé 
z nás už znaly, ale přišla i spousta 
nových tváří. Vše bylo výborně 
připraveno: pro každého ke  zdo-
bení pět velkých perníků a  hlav-
ně – cukrová poleva v ideální 
konzistenci. Tajemství receptu si 
paní Daniela nenechala pro sebe, 
ochotně rozdávala rady a  dělila 
se o zkušenosti. Všechny si teď 
pamatujeme heslo „Vrbátky“ 
(cukrovar, který vyrábí nejlepší cukr na polevu), což je základ 
úspěchu. Na stránkách www.kamenicko.cz a na FB spolku se 
můžete podívat, co jsme vytvořily (byly jsme opravdu samé ženy, 
věk od čtyř let do seniorského). 
Vůně perníku udělala pomyslnou tečku za letošními aktivitami 
spolku Kamenicko. 
Děkujeme všem, kteří naši činnost podporovali. Všem lidem 
dobré vůle přejeme pokojné Vánoce. Doufáme, že se v novém 
roce ve zdraví opět sejdeme a bude nám spolu hezky. 

Text a foto: Michaela Valentová a Jana Kohlová

KAMENICKÉ SPOLKY. . . 
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     „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
         Albert Einstein

• 7. 12. 2017, 4. 1., 18. 1., 1. 2. 2018 – pravidelná setkávání při zpěvu s kytarou, od 16.00 hod. salonek restaurace Na Rynku. 
Přijďte si zazpívat nebo jen tak posedět a popovídat si.

• 11. 12. 2017 - adventní posezení a tvoření, od 15.00 hod. v KD Kamenice. Zavzpomínáme při svíčkách, cukroví a punči 
na vánoční zvyky dříve a dnes, zazpíváme koledy, vyrobíme ozdoby na „seniorský vánoční strom“, který před kulturním domem 
ozdobíme. Přinesené vlastní cukroví velmi oceníme. Čeká vás několik překvapení! Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás! 

        Vstupné: jeden malý vánoční dárek cca do 50–100 Kč, dle vašich možností (1 dárek přinesete, 1 si odnesete domů).
         Přihlášky přijímáme do 7. 12. 2017 – Děkujeme. 

• 12. 12. 2017 - KC Kamenice pořádá staročeské „Vánoce s Choreou“ v 18.00 hod., na které vás tímto také zveme.                   
Pro seniory 65+ zvýhodněné vstupné, info v KC Kamenice. 

Rok 2018 začínáme těmito akcemi, na které jste srdečně zváni:

• 29. 1. - „Křeslo pro hosta aneb Průšvihy mého života“, v 17.00 hod. balkon KD Kamenice - s paní Zuzanou Mináčovou, 
výraznou osobností slovenské a české umělecké fotografie, žijící u nás v Kamenici. Beseda a autorské čtení na téma jejích život-
ních období: dětství a válka, umělecké období fotografky, spolupráce se synem Matejem Mináčem - režisérem, producentem 
a scénáristou nejen filmu o Nicholasi Wintonovi. 

        Vstup zdarma. Přihlášky přijímáme do 24. 1. 2018.

• 2. 2. – taneční odpoledne pro seniory, od 16.00 do 21.00 hod. v cukrárně Pancake Factory (pod poštou, ul. Jednosměrná). 
        Živá hudba, občerstvení zajištěno a pro zájemce odvoz domů.             
        Vstupné: 50 Kč/osobu. Nahlaste svou účast do 29. 1. 2018.   

• 26. 2. - exkurze do prostor Národního divadla s průvodcem. ND je reprezentativní scénou České republiky a symbolem 
národní identity. Prohlédneme si prostory našeho kulturního dědictví, kam se běžně při představení nedostaneme, a dozvíme se 
nejen historické zajímavosti, ale i o současné umělecké tvorbě. 

        Sraz před KD Kamenice v 13.15 hod., odjezd autobusem v 13.30 hod. Prohlídka ND začíná v 15.00 hod. 
          Délka prohlídky cca 60 min. Doprava zpět do Kamenice individuální (např. busem č. 339 ze stanice Metra C Budějovická v 16.50
        nebo 17.20 hod.). Vstupné: 60 Kč/senior 65+ a ZTP//120 Kč/ostatní. Platba na místě. Přihlášky do 20. 2. 2018.

Přihlášky na akce, dotazy či připomínky přijímáme na tel. číslech 773 222 369, 721 865 938. 

Zajímá vás, co ukázaly vaše dotazníky? 

Během společných akcích se vám dostaly do rukou dotazníky, které nám vždy pomáhají dozvědět se o vašich přáních. V tomto článku 
vám přinášíme výsledky, které jsme z těchto dotazníků zpracovaly. 
Vrátilo se nám celkem 37 vyplněných dotazníků, ale víme, že některé dotazníky vyplňovaly společně manželské páry nebo kamarádi.
V otázce preferencí procházek a výletů po okolí Kamenice nebo vzdálenějších lokalit se hlasy téměř shodovaly. V příštím roce 
oslavíme 100 let od vzniku české státnosti. Oslovily jsme místní průvodkyně Prahou a dostalo se nám dvou neodolatelných nabídek 
-  odbornice na slovo vzaté a cyklus nazvaný „Procházky historickou Prahou a její tajemná zákoutí“. Navštívíme krásná místa, 
dozvíme se něco z úchvatné české historie, podíváme se do nádherných exteriérů i interiérů. Začneme v únoru Národním divadlem 
a na podzim cyklus symbolicky ukončíme prohlídkou prezidentské kanceláře a hradních archívů. 
V další otázce dostala jedničku odpověď „uskutečňování jednodenních zájezdů“. Nejčastějším návrhem byla „Zahrada Čech“ v Lito-
měřicích a tak jsme vám ji na měsíc září naplánovaly. Dalšími lokalitami budou Dendrologická zahrada v Průhonicích s výkladem 
odborného průvodce, v červnu hrad Karlštejn a přírodní scenérie Malé a Velké Ameriky. 
Místem setkávání dostalo nejvyšší počet hlasů KD Kamenice a věříme, že po dokončení dostavby tělocvičny ZŠ a rekonstrukci KD 
to již nebude žádný problém. Rekonstrukce KD nám umožní scházet se ve stejný den v týdnu či měsíci i hodinu. Pomůžeme tím 
pravidelnosti setkávání při zpívání s kytarou, při přednáškách, tvoření nebo možnosti jen tak si posedět a popovídat si se sousedy 
a vrstevníky. Ostatní akce přizpůsobujeme možnostem lektorů, řidičů a provozovatelům služeb, ale i našim možnostem, protože jako 
organizátorky Klubu seniorů jsme stále v aktivním pracovním věku.  
Z vašich tipů a nápadů, které chcete zařadit do programu, získaly nejvíce hlasů taneční zábavy, táboráky a posezení s kytarou a zpě-
vem. Taneční zábavu jsme pro vás připravily na měsíc únor s občerstvením a živou hudbou. Táborák v měsíci květnu a září. Pravi-
delná setkání s kytarou uvádíme ve zpravodaji vždy na prvním místě. Probíhají pravidelně v restauraci Na Rynku vždy 1x za 14 dní. 
Přidejte se!
Další otázkou jsme chtěly zjistit, zda jste spokojeni s fungováním Klubu seniorů a jeho organizací do budoucna. Vašim přáním je za-
chovat činnost stejně jako doposud. Několik aktivních seniorů nám již s organizací pomáhá a hlásí se noví. Chtěly bychom poděkovat 
za tuto pomoc a určitě ji rády využijeme i nadále.

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE. . . 
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POLICIE ČR ...

Prosklenou nástěnku u KD Kamenice, kterou jsme pro náš klub získaly, uvítalo 26 osob. Pomůže nám propagovat budoucí akce 
pro starší občany. A využijeme ji také na fotografie a články z uskutečněných akcí.
Poslední otázkou dotazníku bylo: „Jakou cestou chcete dostávat informace o dění Klubu seniorů?“. Shodně jste zakroužkovali, 
že hlavním zdrojem informací pro vás je Zpravodaj z Kamenice – 37 osob, 9 osob zakroužkovalo e-mailovou korespondenci, 7 osob 
nástěnky a pouze 2 osoby web KC Kamenice.
 
Děkujeme všem za vyplněné dotazníky, za vaše tipy a nápady, podle nichž sestavujeme plány akcí spolu s finančním rozpočtem, který 
předkládáme ke schválení.

Plán akcí na rok 2018 najdete v tabulce pod textem. Můžete si již dnes akce plánovat. 
Věříme, že si každý najde to, co ho potěší a přidají se i ti z vás, kteří ještě váhají.      
Těšíme se na další setkání s vámi v prosinci 2017 a také po celý rok 2018!

Přejeme vám všem pevné zdraví a veselou mysl v každém dni nadcházejícího  roku 2018! Majka Hajdušková a Marie Grafnetter.

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE. . . 

INFORMACE POLICIE - „Na co si dávat pozor před Vánocemi“
Vánoční čas sebou bohužel nepřináší jen pohodu a dárky pod 
stromeček, ale i smutek z nečekaných situací, kterým se dá 
vhodnou prevencí předejít. Právě vánočního shonu často využí-
vají obratní lapkové, kteří si v přeplněných obchodech vyhléd-
nou svou oběť, která je zaujata výběrem vhodného dárku pro své 
blízké a nevěnuje tak pozornost svému okolí.  V nestřeženém 
okamžiku ji obratný chmaták vytáhne peněženku z nákupní 
tašky, kterou má odloženou v nákupním vozíku. Během chvilky 
ji tak připraví o našetřené úspory na Vánoce. Peněženku si vždy 
ponechejte u sebe na bezpečném místě, nikdy ne však v odlože-
né kabelce, v zadní kapse kalhot či v kapse kabátu.    
O svátcích nejsou přeplněny jen nákupní centra, ale také jejich 
přilehlá parkoviště. Tato skutečnost láká zlodějíčky, kteří se 
vloupávají do motorových vozidel, protože tam nezodpovědní 
majitelé často zanechávají cenné věci. Auto není trezor, proto 
radíme nenechávat na sedadlech a odkládacích plochách vozi-

dla žádné věci, zejména kabelky, kufříky, písemnosti, mobilní 
telefony, fotoaparáty, notebooky, peněženky nebo osobní dokla-
dy. Ve vozidle nenechávat ani oblečení. I bezcenná věc neunikne 
pozornosti zloděje. Rovněž neukládat věci do zavazadlového 
prostoru vozidla v místech, kde je větší pohyb lidí. Nikdy neví-
te, kdo se zrovna na Vás dívá. Panel či odnímatelné radio nikdy 
ve vozidle nenechávat! Autorádio bývá pro lapky velké lákadlo. 
Naše lhostejnost zlodějům nahrává, a proto si všímejte podezře-
lých osob na parkovištích.
Obvodní oddělení policie České republiky v Sadské přeje všem 
krásné a klidné Vánoce. Na silnicích si počínejte bezpečně, 
za volant usedejte bez alkoholu a na Silvestra při manipulaci se 
zábavnou pyrotechnikou dbejte pokynů prodejce. Nezapomeňte 
i na své zvířecí miláčky, kterým vadí hluk od ohňostroje.

Policie ČR
Zdroj: http://index.php/informace-pro-obcany/78-pro-obcany/106-informace-policie-vanoce
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Středověká města byla osvětlená loučemi a lidé se orientovali podle těchto bli-
kajících světélek. Vesnice byly tmavé bez osvětlení. O půlnoci procházel městem 
ponocný a všem obyvatelům toto oznamoval hlasem svým i pomocí trubky. Ro-
mantická představa, jak se dříve žilo.
Stačí se ale večer projít po Kamenici a idylka a romantika je tady. Světla opatrně 
vykukují ze tmy a hle, támhle v dálce svítí další. Ale co, většina obyvatel zná cestu 
domů i poslepu.
Máme zrekonstruovanou základní školu, celkem levně, ani ne za sto miliónů. 
Jenom škoda že zadavatel, kdo to asi byl, zapomněl na osvětlení u školy. Děti 
chodící do tělocvičny, dosud chodily podél rybníka v naprosté tmě. Nyní nastala 
změna a děti chodí kolem sídliště tzv. zadním vchodem. Kdopak asi odsouhlasil 
projekt?  Že by stavební úřad neznal normy určující množství parkovacích stání 
a normy určující intenzitu osvětlení parkoviště? Za 15 let, co chodí moje děti 
do školy, nedošlo k žádné změně. Dokud se nic nestane, zodpovědní jsou v po-
hodě. Když se něco stane, zodpovědní nejsou k nalezení.  A hádanka na konec. 
Odkudpak jsou asi připojené fotografie?                                    František Nesvadba

KDYŽ SE VŠECHNO DAŘÍ

KAMENICKÉ OSADY . . MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA. . REDAKČNÍ POŠTA.. . .MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA. . 

Třetí ročník Lampionového průvodu se v sobotu 18. listopa-
du skvěle vydařil. 
Děkujeme za pomoc s organizací ládevským rodičům 
a  za  krásné keramické pamětní medaile Michaele Vorlové 
z Vavřetic.                 Veronika Forejtová, Osadní výbor Ládví.

POD LÁDEVSKOU EIFFELOVKOU SI LETOS PŘEVZALO MEDAILI 105 DĚTÍ.

KAMENICKÉ OSADY. . . 

No, dokonalé osvětlení to sice není, ale ještě tady snad žádné dítě nebylo přejeto.

DOŠLO DO REDAKCE. . . 

Obec již několikátý rok po sobě investuje do rozšíření a oprav veřejného osvětlení přes dva 
miliony korun. I přes takto rozsáhlou investici není možné vyřešit všechny za léta nastřádané 
nedostatky.
Celková potřeba investice do obnovy a doplnění veřejného osvětlení je odhadována na 60-
80 mil. Kč, záleží na tom, zda bude potřeba měnit kromě rezavých sloupů a blikajících lamp 
také neviditelné kabely a rozvaděče. Dnes obec provozuje přes 700 světelných bodů.

U školy budou v rámci druhé etapy rekonstrukce a dostavby doplněny dva stožáry 
veřejného osvětlení. Jeden u rybníka a druhý u garáží. Navazující osvětlení je již mo-
dernizováno.
Jsme rádi, že přispíváte do veřejné debaty o osvětlení. Jedná se o ohromné investice. 
I zastupitelé se mezi sebou přesvědčují, zda je na vesnici nutné v tomto století svítit 
podle normy anebo, zda je možné a přijatelné nechat více tmy a ponechat vesnický ráz 
i pro další generace. Podle odborníků je nejhorší možností svítit napůl. Zatím postu-
pujeme podle normy.  

Pavel Čermák, starosta

REAKCE OÚ KAMENICE
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PODZIMNÍ STRUHAŘOVSKÉ SETKÁNÍ

V sobotu 4. listopadu bylo mrazivo, ale nepršelo. Naštěstí nepr-
šelo, protože ve Struhařově se na hřišti opět po roce vařil na ohni 
sousedský guláš. Tentokrát to nebyl jen guláš, ale také vegetari-
ánská polévka z dýní, které vyrostly na několika struhařovských 
zahradách. Také byly k ochutnání jablečné koláče a dokonce 
dýňová bábovka. 
Děti přinesly krásné vydlabané dýně a ty nám pak na hřišti celý 
večer nádherně svítily. 
Po setmění se  pak s papírovými lampiony vydaly odvážné děti, 
ty větší, ale i ty maličké s odvážnými rodiči, na dobrodružnou 
cestu kolem Struhařovského rybníka. 
Z podzimního setkání se pomalu stává tradice a vypadá to, 
že jestli vše dobře dopadne, příště už bychom snad mohli dětem 
uvařit čaj  v nové klubovně.

Hana Vosátková, osadní výbor Struhařov

KAMENICKÉ OSADY. . . 
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 AKCE: 
   DO KONCE ROKU LÁKAVÁ AKCE 

         NA BRÝLOVÉ ČOČKY. 

JEDNY ZAKOUPÍTE  DRUHÉ DOSTANETE ZDARMA.

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

Oblíbená akce na multifokální čočky stále pokračuje. 
Při nákupu jednoho páru dostanete bezplatně druhý pár. 

Lze libovolně kombinovat tmavé, sluneční s čirými 
nebo samozabarvovacími. Slevy na sluneční brýle.

Více informací o akcích a produktech v oční optice.

JIŽ JE ZAHÁJEN PRODEJ ZIMNÍCH ČEPIC. 
Přijďte se podívat.

  
OTEVÍRACÍ DOBA:

        PO  ZAVŘENO                ÚT 8.30 – 16.00 ST  8.30 – 17.00
  ČT 8.30 – 12.00 ( 12.00 – 16.00 objednaní nebo po předchozí domluvě )

  PÁ 8.30 – 15.00

Ve zdravotním středisku (budova OÚ) 
1. patro, poslední dveře po levé straně)

Tel.: 720 333 032, http://optikamazurova.cz/
Možnost individuální konzultace mimo otevírací dobu.

Těšíme na Vaší návštěvu

NEDĚLNÍ TRÉNINKY
OK Kamenice oznamuje všem vášnivým příznivcům tohoto sportu, že dále pokračuje v pořádání 
tréninků, které probíhají každou neděli od 10:00 pro všechny zájemce, bez rozdílu věku a výkonnosti.
Pro děti do 10 let doporučujeme doprovod dospělého (pokud nemají větší zkušenosti s OB).
Aktuální informace a místa tréninků naleznete na http://okkamenice.cz/nedelni-treninky/
sledujte také https://www.facebook.com/obkamenice/                    Šárka Valášková

KAMENICKÉ OSADY . . MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA. . REDAKČNÍ POŠTA.. . .MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA. . INZERCE. . . 

OK KAMENICE BYL POŘADATELEM  ZÁVODU
V sobotu a v neděli (21. a 22. 10.) pořádal OK Kamenice dva oblastní závody. Vše se odehrálo na louce ve Vavřeticích. Vsobotu, kdy 
bylo krásně slunečno, přišlo 1 000 lidí.  Běhalo se kolem rozhledny na Ládví na mapě Valnovka. V neděli byla k dispozici zbrusu 
nová mapa Gabrhele, která vedla závodníky nad Vavřeticemi. Přestože pršelo, dorazilo 850 závodníků, pro které bylo připraveno per-
fektní zázemí. Po celou dobu závodů bylo o závodníky dobře postaráno. Od možnosti parkování aut přes závod po krásných tratích 
s mapami zabalenými do mapníku, zapůjčení čipů až po hlídání děti a občerstvení na shromaždišti, kde bylo možno si pochutnat 
i na domácích koláčích s kávou. 
Kamenické závody bývají vzhledem k pěkným terénům a výborné organizaci velmi oblíbené. Přijíždějí nejen Středočeši a Pražáci, ale 
i závodníci z celé republiky.                      Šárka Valášková



27INZERCE. . . 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• POHLÍDÁM DÍTĚ 2 DNY V TÝDNU, 3-4 
HOD. V KAMENICI A BLÍZKÉM OKOLÍ. 
MOŽNOST DOHODY. INFO - 728 769 820

• KOUPÍM MOTOCYKL SIMSON 3000 KČ. 
TELEFON: 736 741 967




