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Rok 2018 je v mnohém význačný. 
Je to rok, kdy si budeme připomínat 
výročí spojená s mimořádnými udá-
lostmi naší země.

Je to zároveň rok, kdy bychom měli 
využít naše právo volit, a to hned 
v lednu při vyhrocené přímé volbě 
prezidenta a pak na podzim, kdy 
bude nám zastupitelům vystaven účet 
za uplynulé čtyřleté období. Přesto 
zastupitelé, při schvalování letošního 
rozpočtu, nenastoupili cestu popu-

listických kroků, takže i v letošním roce budeme pokračovat 
v tom, na čem jsme se shodli při sestavování strategického plánu 
a  stanovování priorit. Nadále zůstává v popředí našeho zájmu 
zvyšování bezpečnosti – stavby chodníků, oprava místních ko-
munikací, škola, péče o zeleň. Podrobněji se dočtete o odsouhla-
sených investicích uvnitř čísla.

Mimořádnou odpovědnost na sebe vzali zastupitelé na posled-
ním zasedání v prosinci tím, že odsouhlasili přijetí daru od Stře-
dočeského kraje v podobě dvou komunikací – ulici Jednosměrná 
a ulici Ringhofferova. Obě komunikace jsou pro obec velmi dů-
ležité pro dostavby chodníků, které byly dosud blokovány. Stejně 
tak bude pod naší přímou kontrolou jejich stav. Možnost domoci 
se radikálního zlepšení povrchů těchto komunikací od Středo-
českého kraje, včetně opravy bortící se hráze Křísovského ryb-
níka, byla až dosud v nedohlednu.  Tento krok bude mít kromě 
kýžených pozitivních vlivů i nechtěný dopad na rozpočet obce, 

která do budoucna s těmito komunikacemi bude muset počítat 
jako s vlastními.

Druhým velkým rozhodnutím, které chci zmínit, je schválení re-
konstrukce a rozšíření čističky odpadních vod v Kamenici. Jedná 
se o finančně velmi náročný projekt, který navíc bude realizován 
za plného provozu a bude náš rozpočet ovlivňovat v letech 2019-
20. Zde je to krok, který je vynucený stářím a velikostí stávající 
čističky odpadních vod a snahou o zlepšení parametrů čištění, 
ale i snahou o vyřešení problémů s balastní dešťovou vodou, se 
kterou se stávající čistička potýká.

Vzhledem k tomu, že jsme úspěšně získali velkou dotaci na dru-
hou etapu rekonstrukce Základní školy  Kamenice, budeme le-
tos dostavovat kabinety pro učitele, měnit kotelnu a přestavovat 
přízemí hlavní budovy školy, kde se nacházejí šatny, sborovna 
a kanceláře školy.

Právě letošní jubilejní rok nám dává příležitost se povznést 
nad běžné denní problémy, kterých je vždy mnohem více než 
bychom si přáli, a dívat se na věci okolo sebe s větší rozvahou 
a klidem. Je to dobrý okamžik uvědomit si, že na denní starosti 
po letech zapomeneme a budeme vzpomínat jen na ty důležité 
věci. Zkusme se tedy i my zaměřit letos na ty nejdůležitější věci. 

Ať nás provází síla 

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA:  15. ÚNORA 2018 
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 18. 12. 2017
Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo: 
• Podle ustanovení §85 písm. a) ve spojení s §41 odst. 2 zákona 

č.  128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kamenice, jako ob-
darovanou, a Středočeským krajem se sídlem v Praze 5 – Smíchov, 
Zborovská 11, jako dárcem, jejímž předmětem bude bezúplatný 
převod silnice III/1073 v k. ú. Ládví - stavby účelové pozemní 
komunikace v  ul.  Ringhofferova, a silnice III/1071 v k. ú. Štiřín – 
stavby účelové pozemní komunikace v ul. Jednosměrná, a dále po-
zemku parc. č. 643 - ostatní plocha, ostatní komunikace - o výměře 
2 924 m², pozemku parc. č. 651/7 – ostatní plocha, silnice - o výměře 
5 263 m², pozemku parc.č. 651/8 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, o výměře 4.904 m², vše v obci Kamenice, k. ú.  Štiřín, a dále 
pozemku parc. č. 754/3 - ostatní plocha, silnice  o výměře 2 633 m² 
v obci Kamenice, k. ú.  Ládví, vše v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovi-
štěm Praha - východ, na listu vlastnictví 1240. Darovací smlouvou 
bude současně zřízeno předkupní právo Středočeského kraje k sil-
nici III/1073 a k  silnici III/1071 a dále předkupní právo s věcnými 
účinky Středočeského kraje k pozemkům parc. č. 643, parc. č. 651/7, 
parc. č. 651/8 v k. ú. Štiřín, a pozemku parc. č. 754/3 v k. ú. Ládví, 
za kupní cenu 1 Kč. 

• Uzavření kupní smlouvy mezi IMOS invest s.r.o., IČ 42340250, se síd-
lem Tečovice č. p. 349, 763 02 Zlín, jako prodávající, a obcí Kamenice, 
jako kupující, na koupi pozemků parc. č. 291/16 díl a o výměře 37 m² 
a parc. č. 291/16 díl b o výměře 297 m², nově vytvořené geometric-
kým plánem č. 1280-12988/2017 ze dne 14. 9. 2017, zpracovaným 
společností G+ s.r.o. se sídlem Sadová 625, Kamenice, oba pozemky 
v k. ú.  Štiřín v obci Kamenice. Smluvní cena mezi smluvními strana-
mi je sjednána ve výši 163 000 Kč .

• Schvaluje podle ustanovení §85 písm. a) ve spojení s §41 odst. 2 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších před-
pisů uzavření darovací smlouvy na  pozemek parc. č. 615/50 (ostatní 
plocha a ostatní komunikace) v k. ú. Ládví o výměře 1 591 m², ve-
deném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pra-
coviště Praha – východ, mezi obcí Kamenice, jako obdarovanou, 
a  INSKY  spol. s r.o., se sídlem Nový svět 100/52, Krásné Březno, 
400 07 Ústí nad Labem, IČ 00671533, jako dárcem.

• Schvaluje uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace 
na  pozemku parc. č. 615/50 v k. ú. Ládví, chodníku na pozem-
ku parc.  č.  615/50 v k. ú. Ládví, veřejného osvětlení na pozemcích 

Kompletní zápisy naleznete na: 

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

Zuzana Gašpar, Kancelář obce Kamenice

parc.  č. 615/50, 615/48, 615/6, 758/2 a 628/1 v k. ú. Ládví, splaš-
kové kanalizační stoky na/v pozemcích parc. č. 615/50, 615/48, 
615/80, 615/81, 615/6, 758/2 a 628/1 v k. ú. Ládví, vodovodního 
řadu na/v pozemcích parc. č. 631, 615/6, 615/50, 615/48 a 615/77 
v k. ú. Ládví, a dešťové kanalizace na/v pozemcích parc. č. 615/50, 
615/83, 615/84 a 615/85 v k. ú. Ládví mezi obcí Kamenice, jako ob-
darovanou, a INSKY spol. s r.o. se sídlem Nový svět 100/52, Krásné 
Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 00671533, jako dárcem.

• Uzavření dohody o podmínkách realizace stavby „intenzifikace 
a  rozšíření ČOV Kamenice“ mezi obcí Kamenice a společnost-
mi MESSY s.r.o., IČ 45149178, AKO CZ s.r.o., IČ 27391116, 
a EFFE DUE s.r.o., IČ 27396070, všechny se sídlem Olivová 1412, 
Olešovice, 251 68 Kamenice.

• Rozpočtové opatření č. 8.
• Rozpočet obce Kamenice pro rok 2018.
• Dále zastupitelstvo:
• Zvolilo do funkce předsedy Kontrolního výboru obce Kamenice 

s okamžitou účinností zastupitele Mgr. Pavla Mejšnera. 
• Vzalo na vědomí návrh na přerušení řízení dle §110 o.s.ř. podaný 

společností Strojmetal Aluminium Forging, s. r.o.
• Vzalo na vědomí nové nařízení vlády 318/2017 o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků.
• Schválilo pravidla pro podávání žádostí a čerpání dotací na sportov-

ní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnických a fy-
zických osob obce Kamenice, platné pro rozpočtové období 2018.

• Schválilo program pro poskytování dotací na sportovní, kulturní 
a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnických a fyzických osob 
pro rok 2018.

• Jmenovalo  dva zástupce zřizovatele Základní školy Kamenice, 
Ringhofferova 57, na další tříleté období do školské rady – Mgr. Janu 
Havlíčkovou a Mgr. Stanislavu Bártovou.

• Doplnilo zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenice ze dne 
7. 9. 2017, bod jednání č. 4 Změna územního plánu č. 5.
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KRÁTCE Z RAD OBCE KAMENICE

Rada obce Kamenice schválila:
• Výběr dodavatele na „Projekční společnost – Kanalizace a ČOV 

Kamenice“, společnost PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., 
se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25023829, 
a EKOEKO s.r.o. se sídlem Senovážné nám. 240/1, 370 01 České Bu-
dějovice, IČ 25184750, za celkovou cenu 6 029 430 Kč včetně DPH, 
a předloženou smlouvu o dílo a příkazní smlouvu.

• Stanovení výše odměn za období I. kalendářního pololetí 2017. 
• Předložený návrh úprav okolí OÚ Kamenice s předpokládaným od-

hadem projektanta na realizaci zakázky ve výši 2 956 540 Kč.
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a vymezení věcného 

břemene – osobní služebnosti: umístění a provozování plynárenské-
ho zařízení (GaSNet, s.r.o.). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku 
parc. č. 855/15, k. ú.Těptín ve vlastnictví obce Kamenice.

• Uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene – osobní 
služebnosti: umístění a provozování zařízení distribuční sousta-
vy (ČEZ Distribuce, a.s.). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku 
parc. č. 234/5, k. ú. Štiřín ve vlastnictví obce Kamenice.

• Uzavření Dohody o spolupráci s firmou AGORA s.r.o. se sídlem 
Staroželivecká 190, 251 68 Želivec, IČ 48952109. Předmětem dohody 
je realizace úprav terénu na pozemcích parc. č.27/1, 97/1, 3 a parc. 
č.99/3 v k. ú . Ládví. 

• Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 20. 11. 2017 
do 30. 4. 2018 na část pozemku parc. č. 628/1 (ostatní plocha, jiná 
plocha), stanoviště č. 1 prodejní plochy (tržiště) o výměře 36 m² 
zapsané na LV 10001, k. ú. Ládví ve vlastnictví obce Kamenice, 
Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice – Olešovice, s přihláše-
ným zájemcem, firmou CTB INTERNATIONAL s.r.o. (panem P. Š.) 
se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 za účelem stánkového 
prodeje uzenářských výrobků a masa.

• Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2018 
a od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018 na část pozemku parc. č. 628/1 (ostatní 
plocha, jiná plocha), stanoviště č. 1 prodejní plochy (tržiště) o výměře 
36 m² zapsané na LV 10001, k. ú.  Ládví ve vlastnictví obce Kamenice, 
Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice – Olešovice, s přihláše-
ným zájemcem, paní Z.J., za účelem stánkového prodeje zahradnic-
kých výrobků, výpěstků a prezentace podnikatelských služeb. 

Rada obce Kamenice schválila: 
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a vymezení věcného 

břemene – osobní služebnosti: umístění a provozování inženýrské 
sítě mezi obcí Kamenice (jako budoucí oprávněnou) a Českou re-
publikou – Státním pozemkovým úřadem (jako budoucí povinnou), 
č. sml. 1014C17/80, „Kamenice – nové připojení ČOV – kVN, TS“. 
Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 611/4 a 613/31, 
k. ú.  Těptín, ve vlastnictví České republiky – Státního pozemkového 
úřadu.

• Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kamenice a paní E.S. na po-
skytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč na uhrazení ročních nákla-
dů na napájení veřejného osvětlení v ul. Olšová. 

• Uzavření kupní smlouvy mezi obcí Kamenice, jako prodávající, 
a obcí Pohoří, Chotouň 100, 254 01 Jílové u Prahy, IČ 00241555, jako 
kupující, na prodej hrobové zařízení volného a opuštěného hrobu 
č. 279 na hřbitově v obci Kamenice, k. ú. Těptín, za cenu 1 893 Kč 
podle znaleckého posudku č. 2685/041/2015.

Rada obce Kamenice schválila: 
• V souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zří-

zení) ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku p. č. 811/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 
cca 65 m2 zapsaného na LV 100014, k. ú. Těptín, ve vlastnictví obce 
Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice – Olešovice. 

• Návrh programu zasedání zastupitelstva obce Kamenice.
• Bezúplatný převod hmotného majetku z majetku zřizovatele na Kul-

turní centrum Kamenice nehmotného majetku - billboardy 
• Výběr dodavatele 3L STUDIO s.r.o. se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 

470 01 Česká Lípa, IČ 25462644, který podal ekonomicky nejvý-
hodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 
297 000 Kč bez DPH.

• Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 56/16 (č. zhotovitele 
06557/2016) ve výši 2 848 938,23 Kč bez DPH, tj. 3 447 215,26 Kč 
vč. DPH 21 %) na stavební zakázce ZŠ Kamenice – navýšení kapacity 
– I. etapa.

DNE 14. 11. 2017  DNE 5. 12. 2017

DNE 28. 11. 2017

 DNE 21. 12. 2017
Rada obce Kamenice schválila: 
• Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností 

VERA, spol. s r.o., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – Vokovice.
• Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2014 „Oprava 

místních komunikací v obci Kamenice, ulice Lísková a Ke Skále“ 
uzavřené mezi obcí Kamenice (jako objednatel) a firmou ZBA Geo-
Tech, s.r.o., IČ 25296787 (jako zhotovitel). 

• Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 „Rekon-
strukce ulice Lotosová po přívalovém dešti“ uzavřené mezi obcí Ka-
menice (jako objednatel) a firmou Powercem Czech Republic, s.r.o., 
IČ 24749893 (jako zhotovitel).

• Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2013 „Ka-
menice – homogenizace silničního povrchu v ulici Na Palouku“ 
uzavřené mezi obcí Kamenice (jako objednatel) a sdružením firem 
CONTRUCTON s.r.o., IČ 24749893, a ATMCZ a.s., IČ 28488300 
(jako zhotovitel). 

• Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2013 „Re-
konstrukce komunikace ve Slunečné ulici“ uzavřené mezi obcí Ka-
menice (jako objednatel) a sdružením firem CONTRUCTON s.r.o., 
IČ 24749893, a ATMCZ a.s., IČ 28488300 (jako zhotovitel). 

• Uzavření Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 239 za účelem uží-
vání místa na hřbitově v Kamenici, k. ú. Těptín, na dobu určitou 
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027.

• Uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene – osobní 
služebnosti: umístění a provozování zařízení distribuční sousta-
vy (ČEZ Distribuce, a.s.). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku 
parc. č. 642/22, k. ú.  Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice. 

• Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018 
na část pozemku parc. č. 628/1 (ostatní plocha, jiná plocha), stanoviš-
tě č. 3 prodejní plochy (tržiště) o výměře 24 m² zapsané na LV 10001, 
k. ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 
434, 251 68 Kamenice – Olešovice, s přihlášeným zájemcem, firmou 
iQuod s.r.o. 

• Uzavření servisní a materiálové smlouvy pro kopírovací stroje včet-
ně příslušenství se společností VDC kancelářská technika s. r. o., 
T. G. Masaryka 98, 272 01 Kladno, v délce trvání 48 měsíců.

• Uzavření Smlouvy o udělení licence a technické podpoře softwarové-
ho produktu Oracle se společností VERA, spol. s r. o., Lužná 2, Praha 
6 – Vokovice, za cenu 21 000- Kč bez DPH na rok.  
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• Uzavření memoranda k projektu „Chytré měření v Kamenici“ se spo-
lečností Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., se sídlem Čer-
noleská 1600, Benešov u Prahy, IČ 47535865, jehož cílem je postupná 
automatizace odečtů měřicích zařízení instalovaných u jednotlivých 
odběratelů pitné vody.

• Maximální cenu ve výši 116 276 Kč včetně DPH za výměnu vodo-
měrů v 1. etapě dle Dohody o výměně elektroměrů uzavírané se 
společností Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., se sídlem 
Černoleská 1600, Benešov u Prahy, IČ 47535865.

• Počet dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů bez povinnosti 
předložit doklad o pracovní neschopnosti ve výši 3 pracovních dnů 
pro kalendářní rok 2018.

• V souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu 
stanoviště č. 1 prodejní plochy (tržiště) na části pozemku p. č. 628/1 
na dobu určitou do 31. 3. 2018 o celkové výměře stanoviště 36 m². 

• V souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu 
stanoviště č. 2 prodejní plochy (tržiště) na části pozemku p. č. 628/1 
na dobu určitou do 31. 12. 2018 o celkové výměře stanoviště 24 m². 

• V souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu 
stanoviště č. 3 prodejní plochy (tržiště) na části pozemku p. č. 628/1 
na dobu určitou do 31. 3. 2018 o celkové výměře stanoviště 24 m².

• V souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu 
stanoviště č. 4 prodejní plochy (tržiště) na části pozemku p. č. 628/1 
bez omezení doby platnosti o celkové výměře stanoviště 18 m². 

• V souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zříze-
ní) ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu 
stanoviště č. 5 prodejní plochy (tržiště) na části pozemku p. č. 628/1 
bez omezení doby platnosti drobný prodej do 4 m². 

• Zřízení nové pracovní pozice „fakturantka – asistentka“, a to s účin-
ností ke dni 1. 1. 2018 v odboru ekonomickém. 

DNE 29. 12. 2017

Rada obce Kamenice schválila: 
• Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2018.
• Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkovým organizacím na roky 

2019 a 2020.
• Rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy

KRÁTCE Z RAD OBCE KAMENICE

21. 12. 2017 - pokračování
 ROK 2018

DNE 11. 1. 2018

Rada obce Kamenice schválila: 
• Uzavření dohod o poskytnutí příspěvku na vodovod a kanalizaci.
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distri-

bučního zařízení určeného k dodávce el. energie mezi obcí Kame-
nice a ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

• Vypsání opakovaného výběrového řízení s názvem „Sběr, přepra-
vování a odstraňování odpadu - Sdružení Struhařov“ na svozovou 
firmu s úpravou původně schválených zadávacích podmínek - pře-
devším limitních cen a délky tendru na jeden rok s možností pro-
longace o další rok - a dalších úprav dle přílohy usnesení „Návrhy 
do nové ZD“.

• V souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejnění  záměru obce 
k propachtování pozemku na dobu 5ti let za účelem chovu ryb: po-
zemek p. č. 29 o výměře 760 m2, vodní plocha, vodní nádrž umělá, 
zapsané na LV 10001, k. ú. Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice. 

• Uzavření dodatku č. 1 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povin-
ností vlastníků vodovodů provozně souvisejících s obcí Radějovice, 
IČ 00240672, se sídlem Radějovice 10, 251 68 Kamenice. 

• Splátkový kalendář k uhrazení finančního závazku obce Radějovice 
za rezervaci roční kapacity dodávky pitné vody za období 2014-17 
v celkové výši 192 000 Kč.

• Výběr dodavatele: HSE spol. s r. o., Nerudova 957, 396 01 Humpo-
lec, IČ 45033145. 

• Dar členům komisí a výborů. 
• V souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zří-

zení) ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pro-
pachtování pozemků na dobu neurčitou za účelem zemědělské 
činnosti: pozemek p. č. 124/2 o výměře 4 449 m², orná půda, po-
zemek p. č. 118/13 o výměře 111 m², zahrada, pozemek p. č. 326/1 
o výměře 4 005 m2 , trvalý travní porost, v k. ú. Ládví, a pozemek 
p. č. 654/75 o výměře 7 501 m2, orná půda, v k. ú. Těptín, pozemky 
zapsané na LV 10001, ve vlastnictví obce Kamenice. 

• Podání žádosti o dotaci z Programu 2018 pro poskytování dotací 
z  rozpočtu Středočeského kraje ze středočeského Fondu sportu, 
volného času a primární prevence na investiční akci „Rekonstrukce 
tribuny ve sportovním areálu obce“.

Kompletní zápisy naleznete na: 
www.obeckamenice.cz, nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice. 
Zápisy byly pořízeny s ohledem na zákon 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, v platném znění a pro zpravodaj zkrátila

Zuzana Gašpar, Kancelář obce Kamenice
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VÝBĚR NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ, KTERÉ 
ZAŘADILI ZASTUPITELÉ  DO LETOŠNÍHO ROZPOČTU OBCE

Odbahnění Dolního Všedobrovického rybníka - dokončení 
projektové přípravy
Rekonstrukce ZŠ Kamenice -2.etapa - kabinety, šatny, přízemí
Výměna kotelny ZŠ Kamenice
Přestavba kulturního domu - pokračování
Dokončení komunitního centra na hřišti ve Struhařově
Oprava zvoničky Těptín

Skate park - Kamenice - sportovní areál – dokončení projektu 
a realizace
Rekonstrukce veřejného osvětlení - pokračování realizace
Štiřínské studánky - projekt záchrany technické památky a pří-
rodních prvků
Úpravy prostoru v údolní nivě za Dvorským rybníkem smě-
rem k Hůrce
Nová hasičská cisterna - spolufinancování v případě získání 
dotace

ROZPOČET OBCE KAMENICE PRO ROK 2018

ROZPOČET 
2018

Parkoviště a úprava okolí OÚ další část prací - nová parkovací 
místa za úřadem
Komunikace Na Květnici - realizace nového povrchu, odvodnění
Návršní - projektová příprava pro realizaci pro rok 2019
Slámová - projekt nového povrchu a dešťové kanalizace
Korunní komunikace - projektová dokumentace - povrch, tla-
ková kanalizace a veřejné osvětlení (rozsah realizace projektu pak 
podle možností spolufinancování obyvateli)
Náhorní - realizace projektu - rozsah podle možností spolufinan-
cování obyvatel
Chodník Ringhofferova Štiřín - projektová dokumentace včetně 
veřejného osvětlení
Chodník Těptín - pokračování Jílovská
Chodník Ringhofferova Struhařov - realizace 1. etapy
Olešovice - realizace realizace části chodníku+odvodnění
Chodník Ringhofferova od školy do Těptína - 1. etapa
Ringhofferovo náměstí - studie úprav
Chodník Benešovská Ládví - realizace 1. etapa
Chodník Pražská - projektová dokumentace
Autobusové zastávky: Ládví a Valnovka - výměna krytých stání
Nová autobusová zastávka Štiřín - Šalvějová
Oprava hlavní vodovodní rozdělovací šachty Brtnice
Výměna hlavního vodovodního čerpadla - přivaděč Želivka
Přípojky vody a kanalizace – budoucí komunitní centrum - bý-
valá Masna
K Dubu - realizace spodní části kanalizace k ČOV
Modernizace a rozšíření ČOV Kamenice - projektová doku-
mentace a příprava žádosti o dotaci (2019-2020)
Projektová příprava tlakové kanalizace ve Všedobrovicích 
a Štiříně

Celkové příjmy 
96 mil. Kč

Celkové výdaje 
122 mil. Kč

Financování 
26 mil. Kč

ZŮSTATEK 
na běžném účtu obce 

k 31. 12. 2017)  
+ 33 mil. Kč

SPLÁTKY 
stávajících úvěrů 

-12 mil. Kč
Do mimořádných příjmů 
rozpočtu 2018 je zapojena 

nová dotace 
na II. etapu přestavby 

ZŠ kamenice
ve výši 15 mil. Kč

Nejedná se o úplný seznam, ale o výběr toho nejdůležitějšího v tomto roce.                Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili rozpočet pro letošní rok, který má následující parametry.
Podrobný schválený rozpočet je zveřejněný celoročně na úřední desce obce.

ČERPÁNÍ 
dlouhodobých úvěrů 

+ 5 mil. Kč
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PŘEHLED HLAVNÍCH KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH 

AKCÍ NA ROK 2018, KTERÉ DLOUHODOBĚ PODPORUJE OBEC KAMENICE

• 11. 2. 2018    Masopust 
• 24. 2. 2018    Kamenické oko – pořádají skauti Kamenice
• 11. 3. 2018    Kamenický pohár – junioři – taneční soutěž
• 14. 4. 2018    Čistý Ladův kraj – čistíme naše okolí v rámci akce DEN ZEMĚ
• 21. 4. 2018    Pochod krajinou barona Ringhoffera (Mirošovice - Velké Popovice – Kostelec u Křížků
• 28. 4. 2018    Judo cup Kyklop
• 30. 4. 2018    Běh čarodějnic
• 19. 5  2018    Kros Štiřín – letos 8. ročník má nový termín
• 20. 5. 2018    Den rodiny
• 23. 6. 2018    KOH – Kamenické obecní hry – netradiční sporty
• 9. 9.   2018    Veletrh kroužků a sportovních příležitostí – pro děti
• 22. 9. 2018    Kamenické podzimní slavnosti - rok osmiček
• 9., 10., 16., 17. 11. 2018  Kamenické divadlení – přehlídka ochotnických spolků
• 2. 12. 2018    Adventní neděle - trhy
• 8. 12. 2018    Kamenický pohár – dospělí – taneční soutěž        

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

KOH 2018

ROK 2018 JE ROKEM SYMBOLICKÝCH OSMIČEK

Při této příležitosti vás žádám o zapůjčení fotografií z našeho okolí nebo i zajímavých předmětů z obdo-
bí okolo založení Československé republiky v roce 1918, ale i z dalších osudových let 1938, 1948, 1968. 
Zajímavosti z Kamenice z roku 1993, kdy byla založena samostatná Česká republika, jsou rovněž vítány. 
Reprodukce těch nejzajímavějších fotografií a originály zajímavých předmětů bychom chtěli veřejnosti, se 
svolením autora, představit na jarní výstavě „VZPOMÍNKY NA MINULOST“.

Letošní rok bude plný všude viditelných oslav 100. výročí vzniku Československa. Chtěli bychom vás ve Zpravodaji z Kamenice 
v letošním osmičkovém seriálu upoutat zajímavými připomínkami historických momentů, které mají vazbu na okolní kraj. 

Informace z tohoto seriálu budou postupně publikovány a přehledně seřazeny na našich internetových stránkách:
 

www.STOlet.online.

VÝZVA VŠEM OBČANŮM

Vyhlašujeme otevřenou fotografickou soutěž „Kamenicko DŘÍVE a DNES“. 
Posuzovány budou historické záběry vedle snímků ze současnosti. Chtěli bychom pomocí vašich 
fotografií ukázat, jak se v čase mění naše okolí. 
Pokud máte jakoukoli zajímavou historickou fotografii, pořiďte stejný záběr Kamenice dnes a při-
hlaste se do soutěže. 
Fotografie POSÍLEJTE na redakce@kamenice.cz.

VYHLÁŠENÍ OTEVŘENÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

VÝZVA

SOUTĚŽ

O podrobnostech všech připravovaných i probíhajících akcí vás budeme informovat na našich webových stránkách, na obecním 
facebooku a hlavně zde, ve Zpravodaji z Kamenice.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

KC
KAMENICE KOSAK
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AŽ PŘIJDE DO KAMENICE OPRAVDOVÁ ZIMA
ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Zimní údržba komunikací probíhá dle schváleného plánu zimní údržby, který je dostupný na webových stránkách obce 
Kamenice (kliknout na šedivou mapu v pravém dolním rohu hlavní stránky a vybrat „zimní údržba“).

Se zimním obdobím připomínáme občanům pár důležitých informací spojených se zimní údržbou komunikací 
v obci Kamenice:

1. PARKOVÁNÍ VOZIDEL
Upozorňujeme občany, že pokud zaparkují automobil mimo 
vyhrazená místa pro parkování, a dojde tím k zúžení průjezdní-
ho profilu komunikace, nemusí být tato komunikace v případě 
zimní údržby prohrnuta (týká se jak vlastníků rodinných domů, 
kteří mají mít zajištěné parkování na vlastním pozemku, tak vo-
zidel parkujících v sídlištích).

2. POŘADÍ UDRŽOVANÝCH KOMUNIKACÍ
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sně-
hu na místních komunikacích dosáhne výšky 4 cm, a to nejpozději 
do 3 hodin od zjištěného stavu. Při zjištění tohoto stavu v průběhu 
noci je úklid zahájen nejpozději do 6. hodiny ranní v pracovní dny 
a nejpozději do 8. hodiny ranní v mimopracovní dny. 
Na komunikacích zařazených do I. pořadí (červená barva na mapě) 
je úklid dokončen nejpozději do 8 hodin po zahájení.
Na komunikacích zařazených do II. pořadí (modrá barva na mapě) 
je úklid dokončen nejpozději do 12 hodin od zahájení, přičemž 
úklid komunikací v II. pořadí se zahajuje po dokončení úklidu ko-
munikací v I. pořadí.

V případě trvalých sněhových srážek se lhůta pro ukončení úklidu 
počítá od doby ukončení spadu.

Zimní údržbu průjezdních úseků silnic (Pražská, Ringhofferova, Štiřínská, Benešovská, Jílovská, Kostelecká, Řepčická, Jednosměrná) zajišťuje Kraj-
ská správa a údržba silnic Středočeského kraje – oblast Kutná Hora.

Na celém území obce Kamenice jsou instalovány dopravní značky upozorňující na neudržované úseky pozemních komunikací 
ve správě obce. Upozorňujeme, že označení neudržovaných komunikací je dáno zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997, 
§27 odst. 5. 

Bohužel tyto značky byly během dvou týdnů po instalování vyvrácené, otočené a popsané. Technické služby téměř každý týden 
vyjíždějí do terénu rovnat poničené dopravní značky místo jiné potřebné práce.

Odbor správy majetku
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Mikuláš byl hodný, anděl milý a čert se přizpůsobil situaci. 
Protože k nám přišly asi samé hodné děti, nikoho si neodnesl a jenom si tiše mumlal. 
Děti odcházely spokojené a rodiče se se zájmem poptávali, zda přijde Mikuláš s dopro-
vodem i příští rok. 
To je přesně ten hlavní důvod, proč tyto akce pořádáme…
Děkuji dobrovolníkům Vláďovi Kalivodovi, Anetě Bébrové a Jirkovi Valáškovi, že ne-
zištně přinesli dětem tolik radosti.
Fotografie naleznete na webových stránkách KC Kamenice v sekci Knihovna.

KONEC ROKU V KNIHOVNĚ

Ve SlimGym fitku v Kamenici přijímáme děti ve věku 6-15 let do kurzu PARKOUR

Parkour (nebo-li umění pohybu/umění přemístění) je tréninková metoda, při které parkourista překonává překážky v přirozeném 
prostředí. Používá k tomu své vlastní tělo. Nejedná se o bezhlavé skoky a předvádění se, jak se na první pohled může zdát, 
ale o všestranný rozvoj sebe sama, o osobní cestu sebezdokonalení. Parkour je v dnešní době mezi dětmi velmi oblíben a dospělí 
si často mylně představují, že se jedná o bezhlavé skákání po čemkoliv, ničení veřejného majetku a vandalismus. Ve skutečnosti je 
filosofií parkouru nejen svoboda pohybu, ale také slušené chování a ohleduplnost vůči druhým, což se snažíme našim mladým par-
kouristům vštěpovat hned, jakmile s parkourem začnou. V rámci tréninku vedou kluci z Teamu mladé parkouristy také k respektu, 
soustředěnosti a odhadování vlastních limitů. 
Základem parkouru je systematický trénink, vlastně taková gymnastika pro kluky, která vede k posílení svalů a celkovému rozvoji 
fyzické stránky tak, aby se později mladý parkourista mohl naučit řadu akrobatických prvků a salt. Tréninky probíhají v chladných 
měsících v našich tělocvičnách, ale jakmile je počasí jen trochu příznivé, trénují děti venku. Kurzy jsou vedeny zkušeným parkou-

ristou Jakubem Liškou a jeho mladými kolegy. Máme za sebou první po-
loletí a ohlasy dětí jsou nadšené. Rádi bychom naše aktivity rozšířili také 
o víkendová soustředění a již nyní se mohou Vaše děti těšit na parkourový 
tábor, který se bude konat v červenci 2018.
Abychom našim mladým nadšencům zajistili ideální tréninkové pod-
mínky, v nejbližší době plánujeme vybudování venkovního parkouro-
vého hřiště. V tomto smyslu intenzivně komunikujeme s obcí a věříme, 
že kladně vyhodnotí naše návrhy a bude tak moci vzniknout sportovní 
zázemí, které v Kamenici pro tuto věkovou skupinu dětí chybí.

                   VE FITNESS SLIMGYM 
 

 Úterý v 17:00 nebo ve čtvrtek v 16:30 

Ve SlimGym fitku v Kamenici přijímáme děti ve věku 6-15 let do kurzu PARKOUR. 
Parkour (nebo-li umění pohybu/umění přemístění)  
je tréninková metoda, při které parkourista  
překonává překážky v přirozeném prostředí. Používá  
k tomu své vlastní tělo. Nejedná se o bezhlavé skoky  
a předvádění se, jak se na první pohled může zdát,  
ale o všestranný rozvoj sebe sama, o osobní cestu sebezdokonalení. Parkour je 
v dnešní době mezi dětmi velmi oblíben a dospělí si často mylně představují, že se 
jedná o bezhlavé skákání po čemkoliv, ničení veřejného majetku a vandalismus. Ve 
skutečnosti je filosofií parkouru nejen svoboda pohybu, ale také slušené chování a 
ohleduplnost vůči druhým, což se snažíme našim mladým parkouristům vštěpovat 
hned, jakmile s parkourem začnou. V rámci tréninku vedou kluci z Teamu mladé 
parkouristy také k respektu, soustředěnosti a odhadování vlastních limitů.  
Základem parkouru je systematický trénink, vlastně taková gymnastika pro kluky, 
která vede k posílení svalů a celkovému rozvoji fyzické stránky tak, aby se později 
mladý parkourista mohl naučit řadu akrobatických prvků a salt. Tréninky probíhají 
v chladných měsících v našich tělocvičnách, ale jakmile je počasí jen trochu 
příznivé, trénují děti venku. Kurzy jsou vedeny zkušeným parkouristou Jakubem 
Liškou a jeho mladými kolegy. Máme za sebou první pololetí a ohlasy dětí jsou 
nadšené. Rádi bychom naše aktivity rozšířili také o víkendová soustředění a již nyní 
se mohou Vaše děti těšit na parkourový tábor, který se bude konat v červenci 
2018. 
Abychom našim mladým nadšencům zajistili ideální tréninkové podmínky, v nejbližší 
době plánujeme vybudování venkovního parkourového hřiště. V tomto smyslu 
intenzivně komunikujeme s obcí a věříme, že kladně vyhodnotí naše návrhy a bude 
tak moci vzniknout sportovní zázemí, které v Kamenici pro tuto věkovou skupinu 
dětí chybí. 
 
 
 

 
 

Ř jako Řeka / Jindřiška Ptáčková
Manžel na objednávku / C. McKenzieová
Ježeček Dupálek / Eva Bešťáková
Slabikář slušného chování / Jiří Dvořák
Moje štěně / Zdeněk Miler
Krtek a potopa / Zdeněk Miler
Terezka, princezna z Fulneku / Milan 
Barbořík
Putování s křemíkem a zinkem / Václav Procházka
Mraveneček Neposeda a jiné příběhy / Eva Dienerová

NOVĚ ZAŘAZENÉ KNIHY DO KNIHOVNÍHO FONDU
Doktor Spánek / Stephen King 
Případ zeleného hadru / Inna Rottová
Svatební noc / Sophie Kinsella
Měj se na pozoru / J.D. Robb
Farářka / Hanne Orstaviková
Department 19 - utajená mise / Will Hill
Sebevraždy panen / Jeffrey Eugenides
Prostituce v nacistických táborech: Himmlerovy nevěstince / Václav Miko
Myši: každému jednou dojde trpělivost / Gordon Reece
Běhej se psem: kompletní průvodce společného běhání se psy / Šimon Cipro

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ 
Opět 5. prosince 2017, stejně jako v předešlém roce, vyu-
žili rodiče možnost přijít se svými dětmi do Místní veřejné 
knihovny v Kamenici a setkat se zde s Mikulášem, andělem 
a čertem.
Mile nás překvapilo, že přišlo ještě více dětí, které přednesly 
básničky, zazpívaly nebo se prostě jenom styděly.



     ÚNOR 2018

INFORMACE
     „do ruky“

INFORMACE Z OBCE
KONTAKT: 323 673 105
www.kamenice.cz, e-mail: 
podatelna@obeckamenice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE
Pondělí a středa:  
7.30-12.00 hod.  13.00-17.00 hod.

Kulturní centrum Kamenice  
s Lesní MŠ a ZŠ Devětsil

zvou na 

KDY:  
neděle 11. 2.
13:00 prodej pochutin 
13:30 sraz maškar

OKRUH: 
› Ringhofferovo náměstí › sídliště v Ohradní 
› březová alej › Jednosměrná › sídliště I 
› Ringhofferova › náměstí

s KýM: 
s kapelou a Ochotnickým spolkem Tyl

www.kckamenice.cz        www.devetsil.eu

Klub žen Kamenice, z.s.                                               Vás zve na  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 
                                             v Kulturním domě v Kamenici  

                                            v neděli dne 4. 3. 2018 

 od 14.00 – 17,00  hod. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klub žen nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za vaše děti !!! 

ZAPIŠTE SI AKCE NA ROK 2018, KTERÉ JSOU 
FINANČNĚ PODPOROVANÉ OBCÍ KAMENICE 
11. 2. 2018 Masopust
24. 2. 2018 Kamenické oko
11. 3. 2018 Kamenický pohár - junioři
23. 3. 2018 Jak se u nás žilo - přednáška
24. 3 2018 Velikonoční tvoření
3. 4.  2018 Dětský karneval
21. 4. 2018 Pochod Krajinou barona Ringhoffera
28. 4. 2018 JUDO CUP Kamenice 2018
30. 4. 2018 Běh čarodějnic
12. 5. 2018 Vlastivědná vycházka s Janem Pišnou
19. 5. 2018 Kros Štiřín - letos 8.ročník má nový termín
20. 5. 2018 Den rodiny
23. 6. 2018 KOH
9. 9.  2018 Veletrh kroužků
22. 9. 2018 Kamenické podzimní slavnosti -rok osmiček
22. 9. 2018 Geologická vycházka s Janem Váňou
9. 11. 2018 Cestování po dalekých krajích s Pavlem Mejšnerem
9., 10., 16., 17. 11. 2018 Kamenické divadlení
2. 12. 2018 Adventní neděle
8. 12. 2018 Kamenický pohár – dospělí 

LADOVSKÉ
VEPŘOVÉ HODY

v areálu Pivovaru Velké Popovice
sobota 3. března 2018 od 9 do 15 hodin

zabijačkové lahůdky, pekařské a cukrářské výrobky,
ukázky tradičních řemesel – řezníci, bednáři, kováři

doprovodný hudební program

prohlídky pivovaru se školou čepování piva

ochutnávka nefi ltrovaného piva Kozel Světlý a Černý

masopustní průvod

www.velkepopovice.cz  •  www.laduv-kraj.cz  •  www.kozel.cz

Plakat A4.indd   1 22.01.2018   20:17:20
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11. února od 13.00 hod.
Masopust - masopustní veselice s průvodem a ob-
čerstvením
Vstupné zdarma

13. února od 10.00 hod.
Pohádka “Ferda Mravenec” - Docela velké divadlo 
Litvínov
Pro děti od 3 let
Vstupné 60 Kč

8. února od 19.30 hod.  
Promítání filmu “Fatum” a beseda s režisérem 
Viliamem Poltikovičem 
Vstupné 50 Kč

ÚNOR

13. února od 19.30 hod.
Představení “Pojďte s námi na půdu” - Stránčické 
divadlo pro Radost
Vstupné 100 Kč

24. února, start mezi 9 a 11 hod. v KD Kamenice
Kamenické oko - tradiční cyklo-běžko-turistický 
pochod pořádá skautské středisko Kamenice
Startovné 20 Kč

27. února od 19.30 hod.
Promítání filmu “Zeptejte se sexperta” v rámci 
projektu Promítej i ty ve spolupráci se skauty Ka-
menice
Zdarma

3. března od 19.30  hod.
Kamenický ples - k tanci a poslechu hraje kapela 
Concordia Show Band
Vstupné 250 Kč 

BŘEZEN

4. března od 14.00 hod.
Karneval Klubu žen Kamenice
Vstupné bude upřesněno

7. března od 9.00  hod.
Pohádka “O zvědavém slůněti aneb Jak sloni 
k chobotu přišli”
Pro děti od 3 let
Vstupné 60 Kč 

10. března od 19.30 hod.  
Květinový ples “Vítání jara” v tanečním rytmu s 
bohatým programem na zámku Štiřín
Vstupné 600 Kč

BŘEZEN

15. března od 19.30 hod.  
Koncert Františka Nedvěda a skupiny Tiebreak 
v rámci “Neváhej a vejdi tour”
Vstupné 350 / 300 Kč

20. března od 19.30 hod.  
Improšou - další kolo zápasů ochotnických spolků
Vstupné dobrovolné

26. března od 9.00  hod.  
Pohádka “Rákosníček a hvězdy” - veselé předsta-
vení na motivy knihy Jaromíra Kincla
Pro děti od 3 let
Vstupné 60 Kč

26. března od 19.30 hod.  
Divadelní představení “Vím, že víš, že vím” - ko-
medie se S. Stašovou a M. Dlouhým
Vstupné 450 / 400 / 350 Kč

27. března od 19.30 hod.  
Promítání filmu “Zázračné dítě internetu” v rám-
ci projektu Promítej i ty ve spolupráci se skauty 
Kamenice
Zdarma

 BRUSLENÍ VELKÉ POPOVICE

Únor 2018
ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ S HUDBOU
so 03.02.       14.00 -  16.00 hodin
ne 04.02.       16,00 -  18.00 hodin
so 10.02.       13.30 -  15.30 hodin
so 17.02.       14.00 -  16.00 hodin
ne 18.02.       16.00 -  18.00 hodin
Sledujte prosím naše webové stránky hcslavojvelkepopovice.cz
Může dojít ke změnám z důvodu odložení některých utkání.
Veřejná školička bruslení pro děti - pátek od 14,00 
Hokejový nábor út 13,30-14,30 a pá 13,00-14,00.

11. března od 8.30 hod.  
Kamenický pohár 2018 - taneční soutěž
Vstupné 100 Kč
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Venku sice řádí led a sníh a v kalendáři máme pravou zimu, ale u nás 
v kanceláři kulturního domu pro vás chystáme spoustu příležitostí, 
jak se kulturně obohatit nebo si zpříjemnit dlouhé zimní večery. 
Začínáme nový rok a tak jsme si i my pro vás přichystali několik 
novinek, které by vás mohly potěšit.
Hned úvodem února máme vzácnou příležitost přivítat pana režiséra 
Viliama Poltikoviče, který natočil více než 150 dokumentů na leckdy 
kontroverzní témata a který přijede promítnout svůj film a disku-
tovat o tématu osudu a svobodné vůle s diváky nad filmem Fatum. 
V dokumentu se režisér setkává s třiceti osobnostmi z různých koutů 
světa, duchovními představiteli, vědci, odborníky, umělci. Na osud 
nahlíží z pohledu staré řecké a indické kultury, z hlediska jasnovid-
nosti, astrologie, tarotu i odborných psychologických a filozofických 
pohledů. Promítání filmu Fatum a diskuse s režisérem proběhne 
ve čtvrtek 8. února od 19.30.
Druhou únorovou neděli se koná tradiční kamenický Masopust. Při-
dat k masopustnímu průvodu a pochutnat si na výborné zabijačce 
můžete přijít už 11. února po obědě.  
Na konec února pro vás máme přichystanou filmovou lahůdku z do-
kumentárního festivalu Jeden svět. Hrdinou filmu je 93letý sexuolog 
doktor Watsa z Indie, který den co den odpovídá na zvídavé, zoufalé 
a někdy zcela bizarní dotazy ohledně sexu písemně nebo osobně 
každému, kdo zavítá do jeho domu. Doslova celý svůj život zasvětil 
sexuální osvětě v zemi, kde se o sexu příliš nemluví.
Úplnou novinku v rámci projektu Promítej i ty, film „Zeptejte se 
sexperta“, budeme promítat v úterý 27. února od 19.30.
Začátkem března navážeme dalším ročníkem Kamenického plesu, 
který se koná v sobotu 3. března od 19.30.

V březnu také přijede známý kytarista, písničkář a zpěvák Franti-
šek Nedvěd. Jedna z nejznámějších osobností české country, folku 
a trampské písně, kterou můžete znát  z vystupování se skupinou 
Brontosauři, Spirituál kvintet nebo společné životní cesty s bratrem 
Janem Nedvědem, přijede do Kamenice v rámci turné Neváhej a vejdi 
se svou skupinou Tiebreak. František Nedvěd tak hraje společně se sy-
nem Vojtěchem Nedvědem, který hraje na dvanáctistrunnou kytaru, 
baskytaristou Milanem Plechatým, bubeníkem Jaroslavem Petráskem 
a kytaristou a zpěvákem Petrem Kocmanem. Zahrají osvědčené „ned-
vědovky“ a také převzaté hity českých a zahraničních autorů. Koncert 
Františka Nedvěda nás čeká ve čtvrtek 15. března od 19.30.
Koncem března se můžete těšit na vynikající komedii „Vím, že víš, 
že vím“ se Simonou Stašovou a Michalem Dlouhým v hlavních rolích. 
Hořko-sladký příběh o rodinném životě manželů Bonettiových se 
pohybuje zdánlivě v každodenní jednotvárnosti. Fabio věnuje větši-
nu svého času práci v bance a koukání na fotbalové zápasy v televizi. 
Jednoho dne zjistí, že jeho rodina byla omylem sledována a filmována 
soukromým detektivem místo sousedky známého politika. Manžel 
se tím náramně baví a vše vypráví své ženě. Ta se zdá být naopak 
velmi znepokojená. Co se skrývá pod pokličkou zdánlivě všedních 
dní manželského páru? Divadelní představení „Vím, že víš, že vím“ se 
koná v pondělí 26. března od 19.30 hodin.
Informace, rezervace a prodej lístků osobně v kanceláři, 
na telefonu 323 672 643 nebo 731 045 466, 
přes web www.kckamenice.cz a www.webticket.cz.

Sledujte náš facebook: www.facebook.com/kckamenice.

KULTURNÍ ZIMA V KAMENICI

Zeptejte se 
sexperta

 
Od dob kdy dala Indie světu Kámasútru, se v 
zemi mnohé změnilo a sexuální výchova se 
ve třetině indických škol ani nevyučuje. 
Dokument decentně poodhaluje pokusy o 
sexuální sebeuvědomění v současné Indii a 
skrze ně podává osobní portrét Dr. Watsy, 
který roli zasvěcovatele přizpůsobil celý svůj 
život a skrze svůj sloupek „Zeptejte se 
sexperta“ den co den trpělivě a s nadhledem 
odpovídá na zvídavé, zoufalé a někdy zcela 
bizarní dotazy ohledně sexu nejen písemně, 
ale dokonce i osobně každému, kdo zavítá do 
jeho domu. 

Promítání dokumentu  
z festivalu jeden svět 
 
 
 

 
úterý 27.2.2018 
od 19.30 hod 
KD Kamenice
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 POZVÁNKA 

 

 VEŘEJNÁ SCHŮZE S OBČANY  
                           LÁDEVSKÉ OSADY 

 

KDY: pátek 2.3.2018 od 19:00 

KDE: v Restauraci U Vlkové 
 

NA PROGRAMU MIMO JINÉ: 
- Zhodnocení činnosti OV Ládví 
- Co se chystá v roce 2018 
- Volba pátého člena OV, organizační změny 
- Vystoupení starosty obce Kamenice 

Ing. Pavla Čermáka 
- Diskuse o tom, co sousedy v osadě zajímá 

 

„LÁDEVÁCI  SOBĚ“ 
 

Je správné se aktivně zajímat o místo, kde 
bydlíte. Těšíme se na setkání s Vámi! 
Váš OV Ládví 
 
Případné dotazy do diskuse i zájem o místo 
pátého člena v OV můžete dopředu směřovat 
na info@osadaladvi.cz nebo na 
www.facebook.com/osadaladvi 

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

 

 
KARNEVAL     

Srdečně Vás zveme 

na taneční zábavné odpoledne 
 

Kdy: 3.3.2018 od 15:00 

Kde: Ládví – Restaurace U Vlkové 
taneční hrátky a soutěže pro děti 

možnost chutného občerstvení 
Vstupné 50,-Kč/rodina 

 

Od 20:00 zábava pokračuje karnevalem pro dospělé 
Vstupné  50,- Kč/s maskou zdarma 

                            
Těšíme se na Vás! 
Osadní výbor Ládví 

 

Rodinné centrum Kameňáček, z.s 
 NOVINKY: 

Stále přijímáme nové maminky s dětmi do kurzů zpívání a hraní na hudební 
nástroje YAMAHA nebo na cvičení MOMMY Time (každý čtvrtek dopoledne).   

Od února otevíráme sportovní klubík  (2-5 let).  Úterní dopolední program 
pro děti, strávený převážně pohyben venku i uvnitř.  8:30-12:15.  Cena 300 
Kč.  

Letní tábory: 

16.-20.7. Příměstský tábor s AJ Helen Doron.  8.00-16.30  

Dvě hodiny AJ denně, zábavný program plný tvoření, sportovních aktivit a soutěží, pobyt 
venku.  Strava a pitný režim zajištěny.  Na závěr představení pro rodiče v AJ. Při přihlášení a 
složení rez. poplatku 1500 Kč je cena tábora 3300Kč.  Po 30.4. cena 3900 Kč.  Sourozenecká 
sleva 300 Kč. 

30.7.-3.8.  Příměstský tábor na téma LEGO MišMaš vč. juniorské robotiky z dílny Bricks4Kidz.  

8.30-17.00 Zábavný program plný stavění a tvoření, sportovních aktivit a soutěží, pobyt 
venku.  Strava a pitný režim zajištěny. Cena tábora 2900 Kč při rezervaci do 30.5. 
Sourozenecká sleva 300 Kč. 

6.-10.8.  Příměstský tábor s AJ Helen Doron.  8.00-16.30 Dvě hodiny AJ denně, zábavný program, 
 plný tvoření, sportovních aktivit a soutěží, pobyt venku.  Strava a pitný režim zajištěny. Na 
 závěr představení pro rodiče v AJ. Při přihlášení a složení rez. poplatku 1500 Kč je cena tábora 
 3300Kč.  Po 30.3. cena 3900 Kč.  Sourozenecká sleva 300 Kč. 

27.8.-31.8.  Příměstský tábor na téma POKEMONI z dílny Bricks4Kidz.  8.30-17.00 Zábavný 
 program plný stavění a tvoření, sportovních aktivit a soutěží, pobyt venku.  Strava a pitný 
 režim zajištěny. Cena tábora 2900 Kč při rezervaci do 30.5. 

 

Rezervace  centrum.kamenacek@seznam.cz nebo https://kamenacek.webooker.eu 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE TĚPTÍN

VÁNOČNÍ SVÁTKY V MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KAMENICI. . . 

Měsíc prosinec je za námi a s ním i vánoční prázdniny. I když je prosinec 
studený měsíc, tak je velmi krásný a pro nás velmi tvořivý. 

Hned na začátku měsíce 5. 12. k nám přivítali děti ze ZŠ s Mikulášskou nadílkou (čert, 
anděl, Mikuláš). Navštívili jsme KD, kde byl pro nás připraven program s vánoční té-
matikou, a tak se děti dozvěděly jaké zvyky a pranostiky jsou ve světě. 
V polovině prosince jsme měli vánoční besídky 13. a 14. 12., které byly doprovázeny 
dílničkami, kde si mohly děti s rodiči vyrobit malé dárečky. Fotky a videa můžete vidět 
na našem facebooku. Děti si tyto dny na plno užívaly a samozřejmě se těšily na ten velký 
DEN – Ježíška. Každý den probíhal ve vánoční atmosféře plné hudby her a tvoření (so-
bíků, stromečků a dárečků pro rodiče). Po vánočních besídkách k nám do školy přiletěl Ježíšek s bohatou nadílkou, děti byly spokojené a s radostí 
se pustily do rozbalování stavebnic, panenek, puzzlí a dalších hraček. 
A hned na začátku nového roku nás čekalo další překvapení – naučný vzdělávací program – Nechci kazy – děti si ukázaly a naučily se, jak si 
správně čistit zoubky, a za jejich snahu a pozornost byly odměněny zubními kartáčky a omalovánkami. 

Hana Hrdličková, učitelka MŠ Kamenice

S příchodem nového roku často začíná něco nové-
ho. Dobré je, pokud tato změna v kalendáři přináší 
do našich životů něco pozitivního. Myslím, že prá-

vě to se nám v těptínské škole podařilo. A to hned ve dvojím 
vydání: 
1) Spustili jsme nové webové stránky. Najdete tu všechny dů-
ležité informace o naší škole i praktické informace pro rodiče,
kteří by rádi zapsali své děti do Základní školy Těptín. Potřeb-
né informace zde naleznou také zájemci o domácí vzdělávání.
Pro domácí školáky slouží naše škola jako kmenová škola. Počet
dětí vzdělávaných doma neustále vzrůstá, jak se tato forma plně-
ní povinné školní docházky stává stále oblíbenější.
2) Otevřeli jsme 1. patro školy. Toto patro bude sloužit našim
druhostupňovým žákům, zároveň jsme tím získali velký prostor 
pro odpolední kroužky pro děti i dospělé, nejrůznější společen-
ské akce, formální i neformální setkávání.
Pokud byste se rádi přišli do naší školy podívat a přesvědčit se 
na vlastní oči, zveme vás na Den otevřených dveří. Ten se koná 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE TĚPTÍN
neděle 18. 2. od 14 hodin
sobota 10. 3. od 10 hodin

Přijďte si prohlédnout nejen nové prostory, ale také celou školu. 
Zeptejte se učitelů na to, co Vás zajímá.

v  neděli 18. února od 14 hodin a také v sobotu 10. března 
od 10 hodin. Přijďte si prohlédnout nejen nové prostory, ale i ce-
lou školu. Na setkání se těší naši učitelé, kteří vám rádi zodpoví 
jakékoliv vaše dotazy. Rádi uvítáme rodiče našich stávajících 
i budoucích žáků, stejně jako širokou veřejnost. 

Lucie Moučková, koordinátor pro výuku cizích jazyků
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VÁNOČNÍ VÝLET 3. A DO KUTNÉ HORY

AUTORSKÉ ČTENÍ 
NÁS MILE PŘEKVAPILO 

Před Vánocemi jsme se rozhodli, že se 
třídou pojedeme do Kutné Hory. Všichni 
jsme se těšili. Téma našeho výletu bylo 
BETLÉMOVÁNÍ. Cesta autobusem byla 
příjemná, promýšleli jsme si, jaké to bude, 
až tam přijedeme. Cestou chvilku pršelo, 
ale v Kutné Hoře se na nás usmívalo slu-
níčko. 
Když jsme přijeli na místo, zavedla nás 
paní průvodkyně do sklepa, kde byli 
legrační čerti, kteří měli kytary. Zahráli 
nám a zazpívali různé veselé písně a české 
koledy. My jsme si hezky zazpívali a za-
tancovali. Moc jsme si to užili. Nakonec 
se s námi čerti rozloučili a pochválili nás. 
Po čertovské taneční zábavě nás čekala 
paní, která nám povídala o Vánocích 
a  vánočních zvycích. Rozkrajovali jsme 
jablko, pouštěli lodičky se svíčkou, věštili 
pomocí hrníčků, házeli botou a také si 
všechny zvyky vysvětlili. 
Po zvycích jsme šli do kostela. Viděli jsme 
divadelní představení o narození Ježíška, 
zazpívali si krásné vánoční koledy. Celý 
kostel byl nádherně vánočně ozdoben 
podle starých lidových tradic. Nakonec 
jsme se vyfotili s čertem a andělem. Bylo 
to moc krásné a zajímavé. 
Pak na nás čekala vánoční dílna, kde jsme 
luštili společně tajenku. Vyluštili jsme 
BETLÉMOVÁNÍ. Pak jsme si vyrobili 
vánoční přání se zvonečkem, třeba pro 
babičku nebo dědečka. Mohli jsme si také 

koupit něco malého pro rodiče a souro-
zence pod stromeček. 
Teď už jsme měli ale opravdu velký hlad. 
V restauraci na nás čekal oběd. Měli jsme 
bramborovou polévku, vánočku a jablko. 
Byla to dobrota.
Po odpočinku a obědě jsme vyrazili s paní 
průvodkyní na procházku po Kutné Hoře. 
Nejdříve jsme se šli podívat a také si zato-
čit s obří černou koulí. Pak jsme šli hledat 
a poznávat sochy svatých. Docela se nám 
dařilo. Na konci cesty se sochami na nás 
čekal chrám svaté Barbory. Ten je oprav-

du veliký a nádherný. Cestu jsme viděli 
Kamenný dům, mnoho dalších zajíma-
vých míst Kutné Hory a něco zajímavého 
jsme se naučili. 
Po procházce jsme se rozloučili s paní 
průvodkyní a šli na autobusovou zastáv-
ku. Než přijel autobus, rozdali jsme si 
čokoládové penízky, které nám dal za od-
měnu Mikuláš v kostele. Nastoupili jsme 
do autobusu a „hurá domů“. Cestou jsme 
si povídali o tom, co tam bylo. Zažili jsme 
toho opravdu hodně a moc se nám na vý-
letě líbilo.                                     Děti z 3. A

V pátek 30. 11.  k nám do školy přijel se svým autorským 
čtením spisovatel, hudebník a učitel  Marek  Šolmes  Srazil. 
Pro žáky 1. stupně měl připravený krásný program, kdy si 
děti nejen poslechly ukázku z jeho  knížky  Pohádky do po-
stýlky, ale také si zazpívaly, zacvičily a naučily se malovat 
veselou pohádkovou postavičku Frňka.

Dětem se celá akce velmi líbila.           
ZŠ

KRKAVCOVITÍ VE ŠKOLE 
Ve dnech 15. a 18. 12. 2017 se žáci naší školy  postupně zúčastnili 
výukového programu „Krkavcovití“. Zástupci sdružení Ornita 
přiblížili dětem zajímavou a poutavou formou způsob života, 
hnízdění a projevy inteligence této skupiny pěvců. Nejzajímavější 
pro všechny děti samozřejmě byly živé ukázky ptáků - strak, sojek,  
vran a krkavců.

Jitka Dvořáková, učitelka ZŠ
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OZVĚNY ZE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY 
Po delší době se opět ozýváme z tělocvičny s několika postřehy a informacemi. Před kon-
cem kalendářního roku jsme ve škole opět, i přes veškerá omezení způsobená trvající 
dostavbou, uspořádali pro žáky naší školy 2. ročník Vánočního turnaje v přehazované. 
V tělocvičně vládla skvělá sportovní atmosféra, všichni bojovali ze všech sil, diváci 
fandili ostošest a v družstvech vládl týmový duch. Letošního ročníku se účastnilo osm 
tříd druhého stupně z celkového počtu devíti tříd. Putovní pohár  zcela  zaslouženě  
vybojovali  žáci 7. B,  kterým   ho předala paní ředitelka. Komu ho případně odevzdají 
v příštím ročníku, to se ještě uvidí. Mezitím nás ještě čeká mnoho dalších, nejen spor-
tovních akcí. Konec školního roku pak určitě oslavíme opět sportovním dnem.

Sportu zdar!       
Eva Jandová a Drahoslava Vítová, učitelky ZŠ

V IT SLOTU JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ 
V listopadu se naše škola zúčastnila 8. ročníku vědomostní soutěže IT-Slot (Systém Logických Otázek) 
o hodnotné ceny. Do soutěže se zaregistrovalo 203 základních škol z celé ČR a celkem 4012 žáků ode-
hrálo nominační kolo soutěže formou on-line testu. Své znalosti z oblasti IT a logické uvažování nej-
lépe předvedli žáci Václav Vichta, Markéta Šestáková a Richard Lízner. Finálové kolo proběhlo 13. 12. 
na pražském Proseku, v sídle střední školy pořádající soutěž. I zde žáci odpovídali na otázky z oblasti 
algoritmizace, porozumění informacím a digitální gramotnosti. Slavnostní vyhlášení a předávání cen bylo pro nás příjemným za-
končením soutěže. Nejlepším řešitelem se stal Richard Lízner, který za své prvenství obdržel moderní tablet, a škola tak získala nový 
notebook.                ZŠ Kamenice (JCC)

SOUTĚŽIT NÁS BAVÍ

Ke 130. výročí narození Josefa Lady byla vypsána výtvarná soutěž, do které se 
někteří žáci naší školy také zapojili. V neděli 10. prosince 2017 se v hrusické soko-
lovně konalo vyhodnocení a předání cen. A jak to dopadlo? Ve velké konkurenci 
se dvě žákyně  8.A - Agáta Lázeňská a Julie Štěpánková - umístily na krásném 
3. místě. Ceny předával předseda komise, vnuk Josefa  Lady, Mgr. Josef Lada.
Děvčatům gratulujeme.      

Dana Augustýnová, učitelka ZŠ

ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK SE OPRAVDU VYDAŘIL
Již tradiční školní předvánoční akci jsme se tentokrát rozhodli uspořádat jinak. Bude 
to vánoční jarmark v prostorách školy, své originální vánoční výrobky si každá třída 
vystaví a prodá sama, obrázky dětí nabídneme za smluvní ceny, svůj vánoční program 
zazpívá školní sbor dvakrát, promyslíme a nabídneme tombolu, pohoštění umístíme 
do školní jídelny… .

Na přípravě jarmarku  se nakonec podílely všechny třídy, dokonce i některé kroužky, 
s  organizací  a propagací vydatně pomohl i školní parlament. Skutečnost ve čtvrtek 
14. prosince předčila naše očekávání. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, i rodičům a přá-
telům školy, kteří přišli v hojném počtu a podpořili nás, velice děkujeme. 

Parlamenťáci
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Rády bychom na prvním místě chtěly poděkovat všem seniorům za aktivní účast. Věříme, že se v novém roce 2018 budeme opět pravidelně potkávat 
na našich setkáních a že si z bohaté programové nabídky jistě vyberete. Potěší nás účast i nově příchozích seniorů z kamenických osad.
Na druhém místě bychom rády poděkovaly vedení obce za finanční příspěvek pro Klub seniorů. Také všem těm, kteří nám pomáhali s přípravou 
akcí v průběhu roku: L. Medřické, H. Boháčové, M. Benešové, J. Sehorsové, J. Čtvrtečkové a manželům Vinklerovým. Naše díky směřují k panu 
J. Podlipnému – řidiči autobusu, p. V. Fořtovi – kameramanovi, i všem přednášejícím. Velké poděkování patří dětem ze ZŠ Kamenice pod vedením 
paní učitelky Z. Štichové za jejich příjemné vystoupení na adventním večeru a za společné muzicírování s koledou. 
Poslední poděkování věnujeme sponzorům za milé vánoční dárky pro seniory; jmenovitě E. Kršňákové za popovický pivovar a E. Procházkové 
z firmy BonaVita.              Majka a Marie

„Hledáš, jaký dát životu smysl, ale smyslem je především stát se sám sebou.“
Citadela – A. de Saint – Exupéry

V roce 2018 se s vámi se všemi těšíme na nový program. Jste srdečně zváni: 
První zpívání v tomto roce se uskutečnilo 4. 1. v restauraci U Partyzána, a to proto, že jinde to nebylo možné. Organizátorka Lenka Medřická vyle-
pila zprávu a odpoledne se sešlo 20 seniorů s kytarami a užili si odpoledne při dobrém pivu a v družné atmosféře. Lence děkujeme za její pohotovost 
s organizací. Všechna další setkání budou zatím na stejném místě vždy 1x za 14 dní.

15. 2., 1. 3., 15. 3. - Pravidelná setkávání při zpěvu s kytarou od 16 hod. restaurace U Partyzána. Přijďte si zazpívat nebo jen tak si popovídat.

26. 2. - Exkurze do prostor Národního divadla s průvodcem. Sraz před KD Kamenice v 13.15 hod. 
Odjezd přistaveným autobusem v 13.30 hod. Prohlídka ND od 15:00 hod. 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 zajímavos-
ti, ale i o současné umělecké tvorbě. Délka prohlídky cca 60 min. Doprava z Prahy do Kamenice individuálně: bus č. 339 ze stanice metra C Budějo-
vická v 16.50, 17.20, 18.05, 18.50 hod., bus č. 337 v 17.50, v 19.10 hod. Přihlášky do 20. 2. 2018. Vstupné: 60 Kč/senior 65+ a ZTP//120 Kč ostatní. 
Platba na místě. Ti z vás, kteří si objednali lístky na večerní představení Prodané nevěsty, si je vyzvedněte v KC Kamenice.

7. 3. - „Jarní povídání o zdraví a pohybu“ v 17.00 hod. na balkoně KD Kamenice, beseda s paní Terezou Bártovou – zdravotní sestrou, která pracuje 
jako terapeutka ve Zdravotním ústavu Most k domovu v Jesenici. Bude nás informovat nejen o své práci s klienty, ale i o tom, jak si zachovat zdraví 
a optimismus i v seniorském věku. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

28. 3. - Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ - I. Anežský klášter s kvalifikovanou průvodkyní paní Ivanou Tatkovou. Anežský klášter patří mezi nej-
cennější památky v Praze nejen díky své unikátní raně gotické architektuře, ale především pro svou historii spojenou s jednou z nejvýznamnějších 
ženských postav našich dějin, sv. Anežkou. Krátce po svém založení v roce 1231 plnil klášter také roli pohřebního místa českých králů. Dnes je zde 
umístěna část uměleckých sbírek Národní galerie. Jedná se o středoevropské gotické a renesanční umění. První část prohlídky bude věnována archi-
tektuře kostelů sv. Františka a sv. Salvatora, přilehlých kaplí, bytu sv. Anežky, ambitů a povídání o životě zakladatelky kláštera. Druhá část prohlídky 
nás zavede do obrazové galerie. Po přestávce na občerstvení bude následovat prohlídka uměleckých děl současných sochařů, která se krásně vyjímají 
v nově zrekonstruovaných zahradách přiléhajících ke klášteru. 
Sraz u KD Kamenice v 8:45 hod. Odjezd přistaveným busem v 9:00 hod. Doprava z Prahy do Kamenice individuálně: bus č. 339 ze stanice metra 
C Budějovická v 16.50, 17.20, 18.05, 18.50 hod., bus č. 337 v 17.50, v 19.10 hod. Cena: senioři 65+let 150 Kč/ostatní 250 Kč. 
Přihlášky + platby 26. 3. od 18.00 do 19.00. hod. v restauraci Na Rynku. Max. počet 30 osob.

Dotazy a přihlášky: 773 222 369, 721 865 938. 
Plán akcí na rok 2018 naleznete také ve vývěsce KD.

POLICIE ČR . . .

BEZPEČNOST SENIORŮ - „OPAKOVÁNÍ, MATKA MOUDROSTI“
Když víte, co vás může ohrozit, mátě větší šanci se bránit.

Senioři patří k jedné z nejvíce ohro-
žených skupin osob v souvislosti 
s majetkovou trestnou činností. 
Starší lidé, lidé se zdravotním han-
dicapem, lidé důvěřiví, lidé žijící 
osamoceně a slabé ženy se často 
stávají obětí podvodníků a zlodějů, 
kteří se pod různými záminkami 
dostávají do jejich blízkosti a velmi 
často přímo do jejich obydlí. 
Podvodem nebo krádeží je připra-
ví mnohdy o celoživotní úspory, 
někdy se setkáváme i s fyzickým 
napadením.

Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim 
penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylá-
kají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást. 
Ke své činnosti využívají různé legendy a představují se jako:
• Řemeslníci nabízející služby
• Pojišťováci… nabízející nové smlouvy
• Lékaři, kominíci, montéři ...
• Podomní prodejci (deky, nádobí, potraviny)
• Revizoři elektřiny, vody, plynu
• Pracovníci přinášející vrácení přeplatku elektřiny, vody…
• Pracovníci úřadů a organizací (elektráren, plynáren...)
• Příbuzní v nouzi, legenda „vnuk"
• Osoby v krizi vyžadující pomoc
• Falešný kriminalista, policista
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Fotografie z adventního posezení s koledami, tvoření a zdobení vánočního stromu:
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Vracím se ještě v našem příspěvku k času předvánočnímu. Je to z prostého důvodu. Náš Klub seniorů velmi děkuje za podporu, vstřícnost, sponzor-
ské dárky a finance OÚ Kamenice, který nám svým přístupem a pochopením moc pomáhá k uskutečnění našich akcí.
Ovšem obrovský dík patří našim Mariím!! Majce Hajduškové a Marii Grafnetter, bez nichž  by se neuskutečnilo naše vánoční posezení s ustrojením 
stromku před Kulturním centrem. Nejprve se „to“ musí vymyslet. Pak zorganizovat, nakoupit, dovézt, vyložit, nachystat, nakrájet, připravit stoly, 
věci na výrobu ozdob a tisíce dalších drobností, aby všechno fungovalo. Sehnat sponzory, děti ze ZŠ s p. učitelkou Štichovou, které zpívaly koledy, 
a my s nimi. A uvařit skvělý vánoční punč, čaj i kávu z nového kávovaru, který byl pro nás všechny krásným dárkem. Však se nás taky sešlo! Při-
ložené fotografie to dokazují, ale o atmosféře hovořit nemohou. Jasně, ruku k dílu přiložily i některé z nás: Jitka, Marie, Lenka, Hanka, Jana a další.
A my Vám za to krásné předvánoční  „pohlazení“, milé Marie, ještě jednou děkujeme.                                                         Za Klub seniorů Blanka Lerchová

POLICIE ČR . . .

• Nikoho neznámého nepouštějte do domu ani bytu!
• Nikdy neotevírejte dveře, nevíte-li  jistě, kdo je za nimi!
• Při požadavku na finanční pomoc pro rodinné příslušníky 

vždy ověřujte jejich pravost přímo u rodinných příslušníků, 
kteří se mají dle požadavku nacházet v tísni!

• Nechte si vždy prokázat totožnost osoby, průkaz firmy, te-
lefonicky ověřte, zda jejich pracovník má vykonávat práci 
u vás. (Osobu ale v žádném případě nevpouštějte domů!).

• Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, 
natož cizích lidí, k podpisu závažných smluv a dokumentů, 
např. k převedení bytu, domu nebo poskytnutí peněžních 
půjček. Nechte si čas na rozmyšlenou a poraďte se s důvě-
ryhodnou osobou 

• Osobu s legendou přeplatků hned odmítněte, přeplatky se 
nikdy nevyřizují touto formou! Kontaktujte policii.

• Pořiďte si kukátko ať si návštěvníka můžete prohlédnout!

• Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře 
jen pootevřené, a některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji!

• Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí (např. vý-
hrou a výhodnou koupí) – v naprosté většině jde o podvod!

• Udržujte dobré vztahy se sousedy - napište si jejich telefonní 
čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší! 

• Důležitá tel. čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně 
blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc. 

• V případě nutnosti použijte na ochranu sprej (deodorant, 
lak na vlasy nebo slzný plyn). Pachatele tím překvapíte, 
možná i odradíte, a získáte čas na přivolání pomoci. 

• Spuštěním vašeho osobního (příručního, malého) alarmu 
může útočníka vylekat a přimět ho k útěku.

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH RAD, JAK SE NESTÁT OBĚTÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Doufáme, že vám bude těchto pár řádek k užitku, ale především, 
že se nikdy nedostanete do takové nebezpečné situace.

Jana Novodvorská ze zdroje www.policie.cz
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Výjezdy jednotky k nahlášeným událos-
tem jsou ve velmi krátkém čase od vyhlá-
šení poplachu a klobouk dolů před těmi, 
kteří při poplachu tak rychle vyjíždějí. 
Naše jednotka má v širokém okolí velmi 
dobrou pověst.
Členové jednotky letos prošli cyklický-
mi školeními na motorové pily, dýchací 
techniku, školením pro strojníky i velitele 

a v rámci cvičení i zdravotním školením. 
Někteří z nás navíc absolvovali základní 
kurz, kurz vyprošťování z havarovaných 
vozidel nebo zdravotní kurz.  Další vzdě-
lávání nás čeká i v tomto roce.  Někteří 
členové se chystají na kurz pro strojníky 
a několik z nás se bude seznamovat s  pro-
blematikou práce ve výškách.
Nyní bychom Vám chtěli více přiblížit ně-
které činnosti jednotky v roce 2017. Dne 
15. července jsme byli v Jílovém u Prahy. 
Zde se v objektu bývalé nemocnice kona-

lo pravidelné cvičení pro nositele dýchací 
techniky.
Někteří členové naší jednotky jezdí na stá-
že na stanici v Jílovém. Zde jsou zapojeni 
mezi členy HZS a plní všechny úkoly jako 
profesionální hasiči.  Za tuto možnost jim 
velice děkujeme. 
Již tradičně se naše jednotka účastnila 
o posledním zářijovém víkendu nočního 
Hasičsko-záchranářského cvičení v Pře-
stavlkách u Čerčan, které je v našem okolí 
velmi atraktivním závodem. (O tomto 
cvičení jsme již blíže informovali v listo-
padovém čísle.) 
Zásahů bylo v loňském roce celkem 31. 
Jednalo se o 13 požárů, 6 technických 
pomocí (z toho se jednou jednalo o pro-
věřovací cvičení v pivovaru Velké Popo-
vice), dále jsme vyjížděli 8krát k padlým 
stromům, 1krát k dopravní nehodě, 
1krát jsme pomáhali ZZS. Dvakrát se jed-
nalo o planý poplach. 
Ze zásahů bychom připomněli: požár 
rodinného domu z konce ledna ve Sku-
hři, ke kterému jsme vyjížděli ve 23:12. 
V půlce února jsme byli vysláni v 3:42 
k  tragickému požáru lakovny do Zvole. 

Začátkem března jsme byli povoláni 
v  16:39 k lesnímu požáru na Barocho-
vě, o několik dní později nás vyslali 
v 8:38 k úniku nebezpečných chemických 
látek do pivovaru Velké Popovice. Jednalo 
se o  prověřovací cvičení na únik nebez-
pečné látky do ovzduší. Při úklidové 
akci Čistý Ladův kraj jsme likvidovali 
poškozený kanystr s  ropnými produkty 
mezi Ládvím a Babicemi. V polovině září 
v 16:15 jsme vyjížděli k požáru do opuš-
těné budovy v Olešovicích. Koncem října 
se přes Českou republiku prohnala větrná 
smršť, která se nevyhnula ani naší oblas-
ti. Vyjížděli jsme k několika popadaným 
stromům a celý den, místo toho, abychom 
byli doma s rodinami,  jsme drželi poho-
tovost v naší hasičárně. 
Všichni členové jednotky pracují bez 
nároku na odměnu, ač podle zákona tato 
možnost je.
Nevylepšovali jsme jen své znalosti a do-
vednosti, ale věnovali jsme spoustu hodin 
i údržbě a opravám stárnoucí techniky. 
Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat 
vedení a pracovníkům Obce Kamenice 
za  podporu činnosti jednotky.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Těptín je organizační složkou obce zařazená 
do kategorie jednotek požární ochrany JPO III/1. 

K 31. 12. 2017 bylo v jednotce vedeno 16 členů, z toho 1 velitel jednotky, 1 velitel 
družstva, 4 strojníci a 10 hasičů.
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ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY 2017
Dovolte nám, abychom se se čtenáři tohoto čísla zpravodaje podělili 
o souhrn činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně v uplynu-
lém roce. Ač si to mnozí neuvědomují, akcí v loňském roce bylo 
mnoho.  Začali jsme hned 1. ledna asistencí při novoročním běhu 
na Panskou skálu. Jen několik dnů poté nás čekala výroční valná 
hromada členů sboru.
S příchodem jara nás čekal každoroční úklid obce. Sešlo se nás sice 
málo, ale odcházeli jsme s výsledkem spokojeni. Vzápětí jsme měli 
ještě další brigádu na urovnání, upravení a nastěhování 2 lodních 
kontejnerů, které jsme ve spolupráci s Obcí Kamenice umístili 
u obecního domu v Truhlářské ulici a které slouží k uskladnění růz-
ných potřebných věcí. Když už jsme byli zabráni do úklidu, vydr-
bali a naleštili jsme naší hasičárnu i výjezdovou techniku. Koncem 
dubna jsme se zúčastnili každoroční Traktoriády v Libři a vystavili 
jsme tam naší Liazku. O týden později jsme všechno ukázali na dni 
otevřených dveří v naší hasičárně. Účast byla hojná a hlavně děti si 
to moc užily. Mezi těmito dvěma akcemi jsme si ještě odběhli na 
náves, kde jsme i za pomoci dalších občanů postavili májku.
Ani mladí hasiči nezaháleli a pilně se připravovali na okrskovou 
soutěž. Na tu se jim podařilo postavit ke startu družstvo přípravky 
i družstvo mladších žáků. Přípravku, náš hasičský potěr, tvoří děti 
věku 3–6 let. Usměrnit a naučit 15 těchto drobečků tolik věcí, aby 
zvládli všechny disciplíny, byl výkon hodný uznání. Na soutěži byl 
jejich útok vrcholem veškerých klání. Vidět čtyřleté děti vláčejí-

cí těžký rozdělovač 
a  motající se mezi 
hadicemi za všeobec-
ného povzbuzování 
rodičů, vedoucích 
a okolního davu je 
něco neskutečného. 
Za to patří veliký dík 
jejich vedoucím Ireně 
Čížkovské a Drahušce 
Švarcové a za pomoc 
samozřejmě děkujeme 

i manželům Peškovým, kteří při trénincích pomáhali. Mladší žáky 
vede Barbora Prošková za pomoci manžela Jana Proška a i těm patří 
díky za čas trávený při přípravě dětí. Přípravka skončila na druhém 
místě a stejné místo obsadili i mladší žáci. Soutěže se zúčastnilo 
i družstvo starších mužů, kteří obsadili páté místo, a družstvo žen, 
které obsadilo místo třetí. V již zavedené štafetě Františka Lacka, 
kde čtyřčlenná družstva předvádějí vybrané hasičské dovednosti 
a svou fyzickou kondici, se družstvo z Těptína umístilo na čtvrtém 
místě. Zde bychom chtěli za náš sbor poděkovat Obci Kamenici, 
která pravidelným finančním příspěvkem podporuje konání okrs-
kové soutěže.
Po soutěži se děti sešly ještě jednou, abychom jim mohli rozdělit 
zasloužené ceny a užít si i trochu netradiční zábavu. Po letních 
prázdninách se mladí hasiči přípravky i mladších žáků opět schází 
od září. Věříme, že se děti budou dále zdokonalovat a zájem o hasiče 
jim vydrží. Vedoucím přejeme mnoho sil a chuti do dalších schůzek.

V červnu nás čeka-
lo několik návštěv 
drobotiny v okolních 
školách. Navštívili 
jsme školky v Kostelci 
u Křížků a na Želivci. 
S dětmi jsme si za-
cvičili a ukázali jim 
hasičské auto a naši 
výbavu. Při rozlou-
čení byla jejich volba 
budoucího povolání jasná – budu hasičem. V základní škole na Že-
livci jsme měli přednášku o hasičích už přeci jen trochu odbornější.
Abychom se dětem v červnu nevěnovali málo, oslavili jsme s nimi, 
jako každý rok, jejich svátek procházkou po lese s plněním různých 
úkolů se sladkou odměnou. 
Červen byl na akce velmi úrodný a tak jsme ještě asistovali 
na Podlipanské lize a dělali jsme ukázku vyproštění zraněné osoby 
při  dopravní nehodě, kterou jsme provedli při fotbalovém utkání 
SK Kamenice.
Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Museli jsme vystěhovat, opravit, 
vymalovat a uklidit hasičskou zbrojnici. Tuto velkou akci bychom 
nezvládli bez financování od Obce Kamenice.
S příchodem nového školního roku nám opět přibylo akcí. Nejprve 
to byla asistence na motokrosu v Jablonné. Následovala spolupráce 
na braném dnu pro žáky druhého stupně základní školy Kamenice.
Při výstavě Tater v Kamenici jsme se chlubili naší cisternou této 
značky. Mnoho návštěvníků velmi překvapilo, že je stále zařazená 
jako výjezdové vozidlo v Integrovaném záchranném systému. Tento 
téměř muzejní kousek bychom v budoucnu rádi nahradili novějším 
typem Tatry.
V prosinci se nám povedlo uspořádat Mikuláškou nadílku pro děti, 
která se konala v Gazdově hospodě v Těptíně. Potěšila nás hojná 
účast dětí.
Všem těmto akcím se věnuje jen hrstka členů sboru  - a to je většina 
z nich i ve výjezdové jednotce, takže mají ještě další povinnosti. Je 
velká škoda, že je nás tak málo, ale jak vidíte, množství akcí jsme 
s  vypětím všech sil zvládli.  Za to bychom všem aktérům chtěli 
poděkovat, vždyť bez jejich nasazení, píle a obětavosti by se žádná 
z akcí neuskutečnila.
Za spolupráci v uplynulém roce děkujeme rovněž vedení obce 
Kamenice a zaměstnancům Obecního úřadu Kamenice, kteří nám 
vycházejí maximálně vstříc, a to jak jednotce, která je organizační 
složkou obce, tak Sboru dobrovolných hasičů Těptín, zájmové orga-
nizaci působící na úseku požární ochrany.
S díky nesmíme zapomenout ani na naše sponzory. Bez jejich při-
spění by naše aktivity byly velmi omezené. Mezi ně patří náš dlou-
holetý a největší sponzor Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. v čele 
s generálním ředitelem panem inženýrem Jelínkem starším. A v le-
tošním roce i firmě Wumak Tomáše Kačeny za zakoupení nových 
savic, proudnic a sacího koše, společnosti MP Sweet Petra Dvořáka 
za sladkosti pro děti a Petrovi Štumbauerovi za věcné dary. 

Barbora Prošková, SDH Těptín
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Naše služby 

Disponujeme vlastním chladicím zařízením a místností pro úpravu 
zesnulých. 

 
Osobní a etický přístup. 

Převozy zesnulých po celé ČR. 
Rozloučení s obřadem i bez obřadu. 

Zajistíme květinové dary, hudbu, smuteční autobus. 
Uložení zesnulého do doby obřadu u nás. 

Úpravu, oblékání, líčení . . . 
Kremační a hřbitovní služby. 

Možnost sjednání u Vás doma. 
Parte zdarma! 

 
Naše kancelář: 

Budějovická 1116, Jesenice u Prahy 
Po – Pá – 9:00 – 16:00 

 
NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA – Tel: 702 285 384 

www.pohrebjelinek.cz 
 

Pokud zesnulého odveze jiná než Vámi vybraná pohřební služba, nejste 
v žádném případě povinní sjednávat u ní pohřeb. 

Pohřební službu si vybírá rodina a jen na ní záleží, ke které má důvěru. 
 
 

Děkujeme za Vaši důvěru. 
Petra Bartáková a Tomáš Jelínek 

PRONÁJEM BYTOVÝCH JEDNOTEK V KAMENICI, 
v ulici Jednosměrná 315

BYT 65 m² – 12 000 Kč + poplatky
Obývací pokoj, kuchyň-komplet vybavená, ložnice, koupelna, wc
Byt je částečně vybaven.

BYT S BALKONEM V 1. PATŘE 85m² – 13 000 Kč + 
poplatky
Velký obývací pokoj + velká kuchyň-komplet vybavená, ložni-
ce, koupelna s wc, balkón
Byt je vybaven.

VŠECHNY BYTY MAJÍ SVÉ VLASTNÍ PARKOVACÍ MÍS-
TO UVNITŘ AREÁLU A SPOLEČNOU ZAHRADU.

Pro bližší informace pište na sandra@medovnik.cz, 
nebo volejte od 10.00 – 18.00 hod. na číslo 607 157 520.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• HLEDÁM PANÍ NA PRAVIDELNÉ HLÍDÁNÍ 
synů (4,5 a 6let) v odpoledních hodinách. ŘP 
nutné, pouze SMS: 737 273 692

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

Petra Procházková, 
Pohoří 32, Jílové u Prahy 
E-mail: ppucetnictvi@mail.cz 
Mobil: 604 465 716 
www.ppucto.cz

PP účetnictví – Petra Procházková 
kompletní účetní služby 

pro OSVČ, s.r.o., a.s.



Kulturní centrum Kamenice  
s Lesní MŠ a ZŠ Devětsil

zvou na 

KDY:  
neděle 11. 2.
13:00 prodej pochutin 
13:30 sraz maškar

OKRUH: 
› Ringhofferovo náměstí › sídliště v Ohradní 
› březová alej › Jednosměrná › sídliště I 
› Ringhofferova › náměstí

s KýM: 
s kapelou a Ochotnickým spolkem Tyl

www.kckamenice.cz        www.devetsil.eu




