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Stejnou zprávu jsem předával už před ro-
kem, ale Středočeský kraj stavbu zahajuje 
až nyní.
Dne 15. 2. Kamenice hostila koordinační 
schůzku stavbou dotčených obcí, jako 
je Benešov, Týnec nad Sázavou a Sulice. 
Dále přišli zástupci Středočeského kraje 
- KSUS, Policie ČR, ROPID, Arriva, 3K 
značky a stavební firmy, která dílo bude 
provádět, BES Benešov. Schůzka byla 
vedená Ing. Doušou z oddělení dopravy, 
speciálního stavebního úřadu při Měst-
ském úřadu v Říčanech.
Stavba by měla začít podle počasí v polo-
vině března 2018 a podle dotačního titulu 
musí skončit 30. 10. 2018. Je plánováno 
rozdělení na 4 etapy. 
První část je naplánována z Křiváčku 
do  Babic, druhá etapa navazuje z Babic 
na začátek Ládví, třetí etapa pak bude za-
hrnovat celé Ládví a Valnovku až k mostu 

přes Kamenický potok. Poslední čtvrtá 
etapa pak zahrnuje samostatný úsek pod 
kopcem na Hlubočince.  Oblast Olešovi-
ce, Nová Hospoda, Želivec, Mandava je 
odložena na příští rok a stále není jistá.
Je plánováno, že každý z úseků bude 
stavěn přibližně 2,5 měsíce. Oblast Hlu-
bočinky není přímo navázána na ostatní 
úseky, a  tak bude opravována v souběhu 
s druhým nebo třetím úsekem. Tato 
část Hlubočinky je naplánována na letní 
prázdniny.
Stavba začne na Křiváčku v březnu. 
Do  uzávěrky Zpravodaje nebylo defini-
tivně rozhodnuto, zda pokračování stav-
by bude v  Babicích anebo stavba skočí 
1.  6.  2018 rovnou na Ládví, a  do  Babic 
se vrátí v srpnu. Cílem je provést stavbu 
tak, aby co nejméně ovlivnila náš denní 
život, a to bude u takto zatížené komu-
nikace velmi obtížné. Některé úseky 

OPRAVA II/603 „STARÉ BENEŠOVSKÉ“ ZAČÍNÁ V BŘEZNU OD KŘIVÁČKU
budou opravovány po polovinách, kde 
budou umístěny semafory. Tam kde se 
budou opravovat mosty (je jich na trase 
několik) budou uzavírky silnice nejspíš 
úplné. Nejmenší provoz je o prázdninách, 
a tudíž i z pohledu dopravy dětí do školy 
usilujeme o to, aby nejhorší uzavírky pro-
běhly právě v této době. 
Oprava komunikace bude mít vliv 
na jízdní řády autobusů, na jejich návaz-
nosti a na celkovou dopravní obslužnost. 
Objízdné trasy jsou dlouhé, úzké a kom-
plikované, a proto stavba bude vedena 
tak, aby alespoň v minimální míře byl za-
jištěn přístup pro místní obyvatele v okolí 
stavby, pro integrovaný záchranný systém 
a popeláře. Více podrobností přineseme 
v dubnovém zpravodaji. Sledujte prosím 
i webové stránky obce, kde budeme zve-
řejňovat veškeré aktuality.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo:
• Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na darování prodlou-

ženého vodovodního řadu a stoky kanalizace v katastrálním území 
Těptín, obec Kamenice.

• Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v katastru ne-
movitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Ka-
tastrálním pracovištěm Praha východ, z vlastnictví České republiky 
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových -  do vlastnictví 
obce Kamenice. 

• Rozpočtové opatření č. 1/2018 (viz úřední deska nebo www.kameni-
ce.cz), které především upřesnilo financování některých investičních 
akcí.

V rámci procesu přípravy a schvalování změny č. 5 územního plánu 
Kamenice zastupitelstvo přijalo následující rozhodnutí.
I. Vzalo na vědomí návrh zadání změny č. 5 ÚPO Kamenice v upra-
vené podobě, včetně požadavku na zpracování hodnocení vlivů změ-
ny na životní prostředí (tzv. SEA) a vyčlenění požadavků společnosti 
PP STROJMETAL, s.r.o., z řešení této změny do případné samostatné 
změny územního plánu.
II. Revokovalo své usnesení č. 8 ze dne 23. 5. 2017 v rozsahu podnětů 
v k. ú. Štiřín: 17/ R. E./ 7. 9. 2016, 18 / R. E. / 29. 6. 2016, 22 / E. L. / 
18. 1. 2017, 23 / E. L. / 18. 1. 2017, 24 / Š. Š., P. Š. / 23. 2. 2015, kde bylo 
původně schváleno „ŘEŠIT“, a nyní je navrhováno „NEŘEŠIT“;
v k. ú. Těptín: 14 / PP STROJMETAL, S.R.O. / 25. 9. 2013, 16 / Ř. M., J. 
K. / 11. 12. 2013, 22 / E. U. / 13. 8. 2014, 35 / F. Z., V. Z. / 20. 9. 2016, kde 
bylo původně schváleno „ŘEŠIT“, a nyní je navrhováno „NEŘEŠIT“; 

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE DNE 13. 2. 2018
v k. ú. Ládví: 8 / J. P. / 20. 1. 2014, 25 / M. V. / 3. 10. 2016, kde bylo 
původně chváleno „ŘEŠIT“, a nyní je navrhováno „NEŘEŠIT“.
III. Schválilo v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona 
zadání změny č. 5 územního plánu obce Kamenice. 
IV. Uložilo pořizovateli zajistit zpracování návrhu změny č. 5 ÚPO 
Kamenice, kdy projektant i hodnotitel vlivů budou vybráni transpa-
rentním způsobem.
Zastupitelstvo obce Kamenice dále vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 9/2017, které z pověření zastupitelstva pro-

vedla na konci roku 2017 Rada obce Kamenice (viz úřední deska 
nebo www.kamenice.cz).

Zastupitelstvo obce Kamenice:
• Vzalo na vědomí rezignaci pana Adama Jedličky na pozici místosta-

rosty ke dni 13. 2. 2018.
• Konstatovalo, že ponechává počet členů rady nezměněn, to jest pět 

členů.
• Konstatovalo, že aktuální složení rady obce je uvolněný starosta, ne-

uvolněný místostarosta a tři neuvolnění členové rady obce.
• Zrušilo pozici druhého místostarosty obce zastávanou panem Ada-

mem Jedličkou.
• Zvolilo jako nového člena rady pana Adama Jedličku s účinnosti 

od 14. 2. 2018.
• Pověřilo člena zastupitelstva obce Kamenice Adama Jedličku, jako 

orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad podle § 658 odst. 1 
občanského zákoníku, před kterým snoubenci projeví vůli, že vstu-
pují do manželství, a to ve správním obvodu matričního úřadu Ka-
menice od 14. 02. 2018 do konce volebního období – do října 2018.

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE 25. 1. 2018

Kompletní zápisy naleznete na www.kamenice.cz, nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice. 

Rada obce Kamenice schválila:
• Prodloužení tří nájemních smluv na byty v Truhlářské ulici. 
• Výběr zhotovitele, finanční krytí a uzavření smlouvy o dílo na rea-

lizaci repliky dřevěné hasičské věže ve Všedobrovicích s J. Ježkem, 
IČ 65589891, za cenu 275 977 Kč včetně DPH.

• Uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene pro ka-
bel NN v ulici Křížová. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku 
parc. č. 642/94 ve vlastnictví obce Kamenice pro ČEZ Distribuce.

• Nájemné infrastrukturního vodohospodářského majetku pro  rok 
2018 ve výši 1 805 000 Kč bez DPH pro vodné a 2 037 000 Kč 
bez DPH pro stočné od společnosti VHS Benešov.

• Výběr dodavatele pro zakázku „Rekonstrukce páteřního rozvodu 
studené vody a požárního vodovodu část B, C“ v objektu Obecního 
úřadu Kamenice, kterým se stal A. Rathouský, IČ 13518593, s cenou 
270 026,93 Kč včetně DPH. 

• Příspěvek na činnost spolku Junák - český skaut, středisko Kamenice, 
na rok 2018 ve výši 28 000 Kč.

Rada obce Kamenice vzala na vědomí:
• Informace České asociace odpadového hospodářství k riziku navý-

šení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst v příštích letech 
v důsledku návrhu nového zákona.

• Předloženou kalkulaci návrhu výše vodného a stočného v obci Kame-
nici pro rok 2018 - vodné 53,46 Kč/m3 a stočné 49,79 Kč/m3, ceny 
jsou včetně DPH.

Rada obce Kamenice neschválila:
• Záměr prodeje části pozemku parc. č. 745 v k. ú. Ládví z majetku 

obce Kamenice.
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KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE 8. 2. 2018

Kompletní zápisy naleznete na: www.kamenice.cz, nebo osobně  u tajemníka OÚ Kamenice.    Zuzana Gašpar, Kancelář obce Kamenice

Rada obce Kamenice schválila: 
• Uzavření smlouvy o zajištění dopravy obědů ze školní jídelny mezi 

obcí Kamenice a Adventure School - mateřská škola s.r.o., Hlavní 
813, 251 68 Sulice – Hlubočinka. 

• Uzavření budoucí smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene 
pro kabel NN v ulici Ke Skále. Věcné břemeno bude k pozemku 
parc. č. 725/27, kat. území Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném zadávání, který se týká společ-
ného výběrového řízení skupiny třinácti obcí z Ladova kraje na výběr 
svozové firmy pro svoz a likvidaci komunálního a separovaného 
odpadu.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb za účelem optimaliza-
ce smluvního vztahu mezi firmou ARCH Consulting s.r.o. a třinácti 
obcemi, který se týká organizátora výběrového řízení pro výběr svo-
zové firmy (odpad). 

CHCEŠ BÝT STAVEBNÍM TECHNIKEM 
přípravy a realizace investic a engineeringu obce?

Hledáme do týmu motivovaného člověka, kterému záleží stejně jako nám, jak 
Kamenice bude vypadat za pár let. Člověka, který miluje, když je za ním něco 
hmatatelného vidět.  Není tak důležité, co máte za sebou, důležitý je váš zápal 
pro věc. 
Tvoříme stavby pro naše lidi, nikoli pro peníze. Děláme to rádi. Jsme OBEC.

• Řízení, usměrňování a zajišťování přípravy 
a realizace investičních akcí dodavatelským 
způsobem. 

• Zajišťování dílčích úkolů přípravy staveb-
ních, jiných investic a investičních celků. 

• Zpracovávání dílčích úkolů při vypracová-
vání investičních záměrů ve vazbě na ob-
chodní, provozní, technickou strategii obce.

• Koordinace jednotlivých fází a účastníků 
přípravy a realizace investic, projektové, 

Pokud chcete vědět, jak zní oficiálně to, co od vás budeme chtít, tak čtěte dále:

finanční, technické a obchodní přípravy 
dodavatelů a jiných zúčastněných orgánů. 

• Příprava zpracování rozpočtů investičních 
akcí. 

• Zajišťování kolaudačních řízení, ověřování 
způsobilosti a přebírání prací včetně kom-
plexního vedení dokumentace a zpracová-
vání protokolů. 

• Provádění engineeringu, návrhů cen, smluv 
a dalších provozních dokumentů dle stano-
vených pravidel. 

Dočetli jste až sem a máte pocit, že je to práce, o které sníte? Nám nevadí, že je to třeba i váš první pracovní sen po dokončení stavební školy. 
Chceme se s vámi potkat. Věřte, že si našich lidí umíme vážit a známe hodnotu jejich práce. To může platit i pro vás. Pište na tajemnik@kamenice.
cz . Oficiální popis pracovní pozice naleznete na www.kamenice.cz.

KÁVA NA ÚŘADĚ? ANO A JAKÁ !

Nově si můžete ukrátit čekání na lékaře nebo při vyřizování svých úředních záležitostí velmi dobrou kávou, 
čajem nebo čokoládou z nově instalovaného kávovaru. Kávovar naleznete při vstupu do obecního úřadu. 
Ochutnejte a dejte nám vědět, zda jsme se trefili do vaší chuti.

NÁVŠTĚVA PRACOVNÍKŮ FINANČNÍHO ÚŘADU V KAMENICI
Účelem této návštěvy je osobně poskytnout občanům informace o podávání daňových přiznání k daním z příjmů. 

Občané tak mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání a rovnou jej zde podat.

22. března 2018  *  15.30 - 18.00 hodin  *  v přísálí KD Kamenice
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DVOULETÉ DĚTI ANO, ČI NE DO MATEŘSKÝCH ŠKOL?
Podle novely Školského zákona z roku 2016 budou mít od roku 2020 rodiče všech dvouletých dětí právo na školku a obce po-
vinnost tyto školské kapacity zajistit. PhDr. Marek Herman, vysokoškolský pedagog, a Mgr. Jiří Halda, speciální pedagog, tvrdí, 
že děti patří k mámě, a nikoliv do školky, a proto sepsali a paní ministryni školství Valachové odeslali petici, ke které se připojili 
jak mnozí pedagogové z mateřských škol a další odborníci, tak široká veřejnost skoro dvaceti tisíci podpisy.

Svá tvrzení opírají pánové o pádné argumenty:
Do tří let věku se formuje až 90 % naší osob-
nosti, jde tedy o naprosto klíčové období lid-
ského života.
Absolutně nejdůležitější v tomto období je 
bezpečná vazba mezi mámou a dítětem. Tato 
vazba se utváří zejména jejich vzájemným 
kontaktem, když jsou přirozeně spolu, malé 
dítě potřebuje ze všeho nejvíce být se svou 
mámou. Dítě buduje do tří let důvěru v sebe 
sama a svět kolem sebe, potřebuje doslova 
najít svůj domov a máma je v tomto směru 
pro dítě nikým a ničím nenahraditelná. Jaké-
koli dlouhodobé odtržení dítěte od mámy je 
v tomto věku pro dítě nebezpečné a může ho 
trvale a nevratně poškodit. Víme, že malé dítě 
potřebuje určité množství pozornosti, určitý 
počet doteků, určitý počet pohlazení, určitý 
počet pohledů z očí do očí. Žádná učitelka 
či chůva není schopná v tomto směru plno-
hodnotně nahradit mámu. Malé dvouleté dítě 
například vnímá sebe a mámu jako „jednu 
bytost“ a neumí se od mámy oddělit, k tomu 
dochází až kolem věku tří let.
Proto o přijetí dítěte do mateřské školy před 
završením jeho třetího roku musí mít právo 
v každém konkrétním případě rozhodnout ře-
ditelka školy – pečlivě, odpovědně a po diskusi 
s učitelkami a rodiči.
Česká republika má světový unikát v tom, 
že umožňuje matkám tříletou mateřskou do-
volenou. Je to dobrá a zdravá věc. V tom jsme 
v  celosvětovém měřítku moderní a ostatní 
země by se od nás tento přístup mohly učit. 

Jsme přesvědčeni, že by byla velká a hloupá 
chyba tuto výsadu rušit nebo ji jakkoli ohro-
žovat. 
Tolik pánové Halda a Herman. Mně je tato 
argumentace, jako laikovi, ale otci dvou dětí, 
velmi blízká.
Vystoupil jsem v Senátu České republiky jako 
starosta z jiného důvodu. Povinnost, kterou 
obec přijetím novely zákona dostala s účinnos-
tí od roku 2020 (tedy za dva roky), znamená 
ohromnou změnu priorit v obecních inves-
tičních plánech obce. Náš region je natolik 
přetížený nárůstem počtu nových obyvatel, že 
nedokážeme bez výstavby nové školky dvoule-
té děti přijmout. Často nedokážeme přijmout 
ani všechny tříleté děti a  v  některých letech 
jsme nedokázali umístit ani všechny čtyřleté 
děti. Povinnost je něco jiného než možnost. 
Pokud máme povinnost, tak je to zcela jiná 
situace než dosud, kde povinnost se týkala jen 
předškoláků. Pokud budou mít rodiče všech 
dvouletých dětí zájem je umístit do  školky, 
tak to bude pro obec velmi zatěžující v situaci, 
kdy nám jako obci stát nevytváří dostatečné 
finanční podmínky pro to, abychom tuto 
povinnost mohli bez kolize splnit. Školka – 
resp. jesle – pro děti od 2-3 let mají mít jiné 
parametry pro vybavení a jiný provoz, jiný pe-
dagogický personál, jiné stravování než školka 
pro děti starší. Za tohoto stavu lze považovat 
za úsměvný provozní detail, že použité pleny 
jsou nebezpečným biologickým odpadem, se 
kterým se od určitého množství musí naklá-
dat velmi komplikovaným způsobem, nebo 

že malé děti potřebují hračky, které nemohou 
vdechnout, a větší děti naopak drobné hračky, 
které rozvíjí jemnou motoriku. Přitom za obo-
hacující se považuje, pokud si hrají společně 
děti různého stáří. Za nejzávažnější považuji 
situaci, kdy nevíme, pro kolik dětí máme škol-
ku eventuálně stavět? Máme věřit, že některé 
maminky si děti nechají doma déle? Pak by 
byla školka úspornější. Nebo máme myslet 
na  všechny, ale i na rezervu? Pak se může 
ale  stát, že budova bude poloprázdná a my 
všichni to budeme platit. Dnes však musíme 
plánovat stavbu pro děti, které se ještě nena-
rodily. Kolik jich bude, kolik se jich přistěhu-
je. Pro starostu velmi těžké otázky. Existují 
dotační tituly, které ovšem nedostane každý 
– povinnost zůstává pro všechny. Nezmění se 
nakonec zákon? Povinnost na možnost?
Osobně raději za obec podpořím další škálu 
existujících možností, jak pomoci maminkám, 
které se dostanou do výjimečné situace a děti 
do nějaké instituce ve dvou letech předat musí. 
Jedná se o mikroškolky, o mikrojesle, podni-
kové školky, dětské skupiny apod. Vzor vidím 
v sousedních Psárech nebo nedalekých Mni-
chovicích. V takových zařízeních je zaručena 
velmi individuální péče, kdy na jednu chůvu-
-učitelku jsou třeba jen čtyři děti.  Často stačí 
pomoci maminkám jen dvakrát týdně nebo 
pár hodin denně. Ano, to dává smysl a nezna-
mená to třídy o 24 dětech od 7-17 hodin.  A co 
si o tom myslíte vy, uvažujete dnes o dětech? 
Máme začít stavět? Napište mi.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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Vážení čtenáři, 
dovolte mi krátké vyjádření z pohledu pe-
dagoga k návrhu na zrušení přijímání dětí 
od 2  let do běžných mateřských škol. Plně se 
ztotožňuji s mottem veřejného slyšení v sená-
tu: „Dvouleté dítě nepatří do školky, ale do ná-
ruče mámy.“
Do tří let věku dítěte se formuje základní 
charakter osobnosti, rodinné a citové vaz-
by. Dítě má být mazleno, má si upevňovat 
a  rozvíjet vztahy s milující matkou. V cizím 
prostředí s  cizími lidmi strádá a nemůžeme 
očekávat, že při současném nastavení, tj. zařa-
zení do běžných tříd MŠ, vše učitelky nahradí. 
Při počtech dětí, které má učitelka na starost, 
to ani není možné. Láskyplnou máminu náruč 
prostě nahradit nelze!!
Ne nadarmo vývojová psychologie tato věková 
období od sebe odděluje.  Od 1 do 3 let je dítě 
v období batolete.
Při vstupu do mateřské školy by dítě mělo být 
citově nezávislé na matce, samostatné v sebe-
obsluze (oblékání, hygiena, zvládat se najíst) 
a umět sdělit své potřeby, přání, což od všech 
dvouletých nelze očekávat.
Samozřejmě se setkáváme s argumentací 
nutnosti nástupu do zaměstnání, potřeby 
vlastní realizace. Snažíme se vysvětlovat dů-
ležitost tohoto období, kdy by rodiče neměli 
brát péči o malé dítě jako vlastní omezení, ale 
jako nenahraditelnou první investici do jeho 
budoucnosti.
Osobně to přirovnávám k diskuzi, která se 
vedla před lety – umělá výživa kontra kojení. 
Ano, dítě na umělé výživě přežije a je to i po-
hodlnější, ale až po letech zjišťujeme nárůst 
dětských alergií a poruch imunitního systé-

mu. Kojení mu dá naopak potřebnou imunitu 
a buduje se prvotní nejen jeho vztah k matce, 
ale i matky k dítěti. 
Na druhou stranu chápu, že v některých pří-
padech je institucionální péče pro děti mladší 
tří let pro některé, zejména neúplné nebo so-
ciálně slabší rodiny nevyhnutelným řešením. 
Dle mého názoru by se měl podporovat vznik 
malých dětských skupin na principu jeslí, 
které budou dostatečně personálně zajištěny 
a bude jim vytvořeno i odpovídající zázemí.   
Jsou to nejen požadavky na přiměřené mate-
riálně technické podmínky - prostory, hrač-
ky, nábytek, zahrada s herními prvky. Patří 
zde i  odlišnost podmínek psychosociálních 
(např. denní režim) a organizačního chodu.
Málokdo si uvědomuje, že MŠ mají kolauda-
ce budov a veškeré vybavení  certifikované 
pro děti 3-6 let. V neposlední řadě i studium 
učitelek mateřských škol je zaměřeno na tuto 
věkovou skupinu. V mateřské škole plníme 
program předškolního VZDĚLÁVÁNÍ, zatím-
co u batolat se jedná především o péči.
Věřte, že nechceme nikoho poučovat, odsuzo-
vat, jen se snažíme vysvětlit důvody, které nás 
vedou ke změně stávajícího nastavení a  hle-
dání nejpřijatelnějších možností pro všechny 
zainteresované strany – pedagogy, rodiče, 
zřizovatele, ale hlavně děti.
Dovolím si závěrem odkázat na myšlenky 
guru dětské psychologie prof. Zděnka Ma-
tějčka, který mezi potřeby malých dětí zařadil 
potřebu jistoty a bezpečí. Při absenci pocitu 
jistoty a bezpečí vzniká u dítěte stres, který 
při delší přítomnosti dítě blokuje v jeho ote-
vřenosti novým věcem a je nastaveno na „pře-

NÁZOR ŘEDITELKY MŠ KAMENICE Mgr. JANY BOUČKOVÉ

žití.“ My přeci všichni společně chceme, aby 
naše děti byly spokojené, rozvíjely se, rády se 
učily, přijímaly nové věci a žily ve spokojené 
a fungující rodině.
Přeji Vám i Vašim dětem krásné a promazlené 
dětství.

Jana Boučková, ředitelka MŠ Kamenice
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VÝSTRAŽNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM KAMENICE

Jak jste možná zaznamenali z loňských informací z obecní rady a zastu-
pitelstva, obec Kamenice obnovuje za pomoci významné dotace přes 
milion korun z Evropské unie, čerpané prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí, MŽP ČR, výstražný informační systém. 
Tento projekt zahrnuje také jednodušší část, a tou je zpracování digi-
tálního povodňového plánu, který je napojen 
na  databáze krizového řízení Středočeského 
kraje a sdílí on-line všechny potřebné informace 
pro řešení krizových situací. Investičně kom-
plikovanější je vybudování výstražných hlásičů 
v jednotlivých částech obce. Hlásiče (inteligentní 
sirény) budou umístěny v Kamenici na kulturním 
domě, na Ládví na  kopci na  samostatném sto-

žáru, ve  Všedobrovicích 
na nově budované replice 
hasičské věže a na Těptíně 
již stojí na střeše naší hasi-
čárny. Staré rotační sirény 
ve  tvaru houby jsou na-
hrazovány novými bílými 
„trumpetami“, které umí 
nejen houkat, ale i mluvit.
Systém bude doplněn 
o  hladinoměr na Kame-
nickém potoce, o čidlo půdní vlhkosti a srážkoměr ve školce v Olešovi-
cích. Ve školce bude rovněž meteostanice, která doplní další potřebné 
informace.
Systém je budován tak, aby všichni naši obyvatelé měli možnost být 
nějakým způsobem informování o jakékoli mimořádné události, nejen 
povodni, ale o rozsáhlých požárech, větrných kalamitách, únicích ra-
dioaktivních nebo jinak nebezpečných látek, prostě o událostech, které 
by mohly ohrozit majetek nebo dokonce zdraví a život. Srdce celého 

varovného informačního systému je pak bezpeč-
ně uloženo v útrobách kulturního domu. Běžné 
informace ze systému budou přístupné veřejnos-
ti na našich webových stránkách.
Systém jako celek bude funkční do konce polole-
tí letošního roku.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

STOP VYPOUŠTĚNÍ TUKŮ A OLEJŮ DO KANALIZACE! 
Nejkrásnější svátky v roce máme 
za sebou, kouzlo Vánoc se rozplynu-
lo, nový rok jsme přivítali a nezbývá, 
než se těšit třeba na Velikonoce. Vět-
šina z nás má všechny tyto sváteční 
dny spojeny především s tradičním 
jídlem v tradičně velkém množství. 

Smažené řízky všeho druhu, pečená kachna nebo vepřové koleno neod-
myslitelně patří na slavnostní stůl. 
Příprava těchto tučných pokrmů je zdrojem velkého množství mastnoty, 
kterou je nutno nějakým způsobem zlikvidovat. Zdánlivě nejjednodušší 
způsob je vylití tuku do dřezu nebo do toalety, bez zamyšlení nad tím, 
co tuk udělá v naší kanalizační přípojce, poté ve veřejné kanalizaci, čer-
pací stanici odpadních vod nebo třeba na čistírně odpadních vod. 
A co tedy tuk po vylití do dřezu nebo záchodu udělá? V prvé řadě 
dojde k jeho ochlazení a ztuhnutí, začnou se tvořit hrudky tuku, které 
ve spojení s dalšími předměty a nečistotami, snižují průchodnost po-
trubí. V místech lomu potrubí nebo v úsecích s horším spádem může 
docházet k ucpávání potrubí. Hromaděním tuků po delší dobu mohou 
vznikat dokonce tukové kry, které potrubí ucpou úplně a jedinou zá-
chrannou je pak čištění kombinovaným tlakovým vozem, který dokáže 
tukovou ucpávku rozbít a odsát. 
Dalším místem, kde tuky společně s dalšími věcmi, které do kanalizace 
rozhodně nepatří (vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, dětské pleny, 
apod.), komplikují provoz kanalizace, jsou čerpací stanice odpadních 
vod. Při jejich ucpání je nutný zásah provozovatele kanalizace, při selhá-
ní čerpadel je nutná jejich oprava nebo výměna. Kanalizační síť v obci 
Kamenice a Ládví zahrnuje celkem 18 čerpacích stanic, náklady na je-
jich údržbu nejsou vůbec zanedbatelné. Přítomnost tuků v kanalizační 
síti ovlivňuje i technologické procesy na čistírně odpadních vod, kde 

dochází ke zvýšení energetické a eko-
nomické náročnosti provozu ČOV. 
Veškeré zvýšené náklady na provoz 
a údržbu kanalizace se promítají 
do ceny stočného, takže bychom 
opravdu měli zvážit, jak nakládáme 
s použitými tuky a dalšími odpady 
z naší domácnosti. Zkuste alespoň měsíc sledovat, kolik Vaše kuchyň 
vyprodukuje olejů a tuků ze smažení, pečení nebo fritování, množstvím 
budete možná překvapeni. 
Kam tedy s použitými oleji a tuky, které vznikají v naší kuchyni? Skla-
dujte je v PET láhvi nebo podobném uzavíratelném obalu a následně 
zdarma odevzdejte do sběrného dvora jako tříděný odpad. Předcházíte 
tak řadě nepříjemností, které mohou nastat nejen provozovateli kanali-
zace, ale i přímo Vám, jako vlastníku kanalizační přípojky. 

Jana Vondrušková, vedoucí technického úseku VHS Benešov
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MŮJ OSOBNÍ VARIABILNÍ SYMBOL PRO OBEC

Obecní úřad od nového roku začal používat nový informační systém VERA, který zlepší 
kvalitu služeb poskytovaných obyvatelům. Součástí této změny je i lepší identifikace vašich 
plateb pomocí unikátního variabilního symbolu.  

Váš nový osobní variabilní symbol pro platby poplatků za psy a nebo popelnice vám rádi 
sdělíme při jakékoli příležitosti, kdy navštívíte podatelnu obecního úřadu, nebo vám ho 
na vyžádání pošleme e-mailem. POPLATEK ZA PSA

v. s. ...............

POPLATEK 
POPENICE

v. s. ...............

Variabilní symbol, který se meziročně nebude měnit, si prosím, poznamenejte, a až budete platit některý z poplatků v příštím období, 
tak ho uvádějte při platbě. Umožníte nám tak bezchybně rozpoznat vaši platbu. 
(Štítky, do kterých si můžete váš variabilní symbol zapsat, jsou k vystřižení v příloze „Informace do ruky“ - pozn. red.)

Děkujeme za spolupráci.              Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

KAM   PLATIT POPLATKY OBCI ? Bankovní účet u České spořitelny číslo: 420575329 / 0800

JAK JSME VOLILI V KAMENICI

0

100

200

300

400

500

600

700

800

 

1. KOLO    2. KOLO

1572 

846 

 

Drahoš Jiří prof. Ing.
DrSc., dr. h. c

Zeman Miloš Ing.

FINANČNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE – NEZNALOST NEOMLOUVÁ
Stejně jako v předchozích letech i letos bylo nutné podat přiznání k dani 
z nemovitostí do 31. ledna 2018 za letošní rok. Na samotné splatnosti daně 
se nic nemění - stačí ji zaplatit do konce května 2018.

Finanční úřad nás upozornil, že vzhledem 
k tomu, že v části obce Štiřín, Nová Hos-
poda a Olešovice proběhla v roce 2017 
digitalizace katastru (ve zbylých částech 
obce to bylo již v předchozích letech), jen 
málo obyvatel aktualizovalo svá daňová 
přiznání, tak jak to obvykle digitalizace 
katastru přináší. Je tedy pravděpodobné, 
že část obyvatel Kamenice, tuto povinnost 
nesplnila a může být vystavena sankci. 
I nadále platí, že přiznání nemusí podávat 
všichni vlastníci, ale pouze ti, kteří v roce 

2017 nově nabyli nemovitost například 
koupí, darem, dědictvím, ale třeba i ko-
laudací dosud rozestavěné stavby, a dále 
ti, u nichž se změnily "okolnosti rozhodné 
pro vyměření daně" - tedy například počet 
vlastněných nemovitostí, rozloha pozem-
ku či došlo ke změně v osobě poplatníka. 
Poslední věta platí právě po převodu po-
zemků do digitalizované podoby v katas-
tru, kdy se buď mírně změnila (zpřesnila) 
jejich výměra, nebo přinejmenším dosta-
ly přiděleny nové označení.
Proto předávám výzvu Finančního úřadu 
v Říčanech, který radí zkontrolovat správ-
nost vašeho daňového přiznání. Jestliže se 
vlastník o nové povinnosti dozví pozdě, 

neměl by dělat mrtvého brouka. Je třeba 
zaslat příslušnému finančnímu úřadu 
ohlášení se vznikem daňové povinnosti 
a nechat si daň dodatečně vyměřit. Nejlé-
pe s žádostí či prosbou o prominutí úroků 
z prodlení se zaplacením daně.

Pavel Čermák,starosta@kamenice.cz
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VČELAŘI STRUHAŘOV MĚLI VALNOU HROMADU
V masopustní neděli 11. 2. se v salonku restaurace Na Rynku 
v Kamenici sešli ve velmi hojném počtu členky a členové Zá-
kladní organizace Struhařov Českého svazu včelařů, z.s. Včelaři 
Struhařov sdružují včelaře z 5 okolních obcí a osad, kde 61  cho-
vatelů má 512 včelstev. Za loňský rok snesla tato včelstva celkem 
7 400 kg medu, a to znamená průměrně 17 kg na jedno včelstvo. 
Novým trendem je rostoucí zájem žen o tuto aktivitu – u nás 
už je jedenáct aktivních včelařek. Stejně pozitivním trendem je 
rostoucí zájem mladých lidí o včelaření. Pro celkovou představu: 
ve Středočeském kraji je evidováno přes 85 tis. včelařů. 
Na valné hromadě včelaři zhodnotili uplynulý rok, přednesli 
zprávu o hospodaření, která ukázala, že včelaři hospodaří s níz-
kým společným rozpočtem, který je v řádů desítek tisíc korun, 
a hospodaří dobře.
Na valné hromadě se rovněž přálo jubilantům. Struhařovští se 
mohou pochlubit členy, kterým je přes 80 let.

Velká prezentace a diskuze se pak věnovala nebezpečným včelím 
škůdcům a nemocem.  Včelaři stále sledují roztoče, kteří rozná-
šejí nemoc zvanou Varroáza. Stejná pozornost ale byla věnována 
moru včelího plodu. Bakterie způsobující tuto zákeřnou nemoc 
byla identifikována v roce 1906 a dodnes je postrachem včelařů, 
protože napadené včely se podle legislativy platné v ČR nesmí 
léčit, a často to znamená utratit všechna včelstva na stejném 
stanovišti. Novinkou v této oblasti je možnost využít dotaci 
k  diagnostice moru včelího plodu v rámci středočeské akce 
HRR NA MOR.
Pokud vás zajímá včelí problematika a chcete se dozvědět více, 
navštivte stránky http://www.vcelaristruharov.cz/.
Naši včelaři Struhařov započali svoji spolkovou činnost 
před  105  lety, ještě za doby, kdy byla Kamenice a okolní obce 
součástí  Rakousko-Uherské monarchie. Proto se budeme letos 
tomuto výročí a včelařům více věnovat.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

KAMENICKÉ SPOLKY . . . 
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OBECNÍ ÚŘAD

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.

MŮJ OSOBNÍ v.s.
(navazujeme na stranu 9)

Předprodej: KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE
Ringho�erovo nám. 434, 251 68 Kamenice

Otevřeno: Po-čt: 8 - 12h, 13 - 16h, telefon: 323 672 643, 731 046 466
web: www.kckamenice.cz, e-mail: kckamenice@kamenice.cz, on-line prodej: www.webticket.cz

POPLATEK ZA PSA

v. s. .....................................
číslo účtu 420575329 / 0800

POPLATEK 

POPELNICE

Štítky si vystřihněte, zapište si do nich svůj přidělený 
variabilní symbol a dobře uschovejte.

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA

UPOZORŇUJE SVÉ ČTENÁŘE,

že poplatkové prázdniny končí Velikonocemi.

Doneste proto, prosím, do konce března do knihovny 
všechny knihy, které již nečtete a patří k nám.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE V NAŠÍ SNAZE MÍT 
KRÁSNOU KNIHOVNU, KDE SI VYBERE KAŽDÝ.

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

v. s. .....................................
číslo účtu 420575329 / 0800



12 KULTURNÍ AKCE KULTURNÍ AKCE

DUBEN

11. března od 9.00 hod., KD KAMENICE
Kamenický pohár 2018 - taneční soutěž
Vstupné 100 Kč/děti 50 Kč

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

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

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

26. března od 9.00 hod., KD KAMENICE  
Pohádka „Rákosníček a hvězdy” - veselé předsta-
vení na motivy knihy Jaromíra Kincla. Od 3 let
Vstupné 60 Kč

 BOHOSLUŽBY . . .

Kostel sv. Martina v Kostelci u Křížků: 
neděle 10.15 hodin

Kostel sv. Františka z Assisi v Kamenici: 
sobota (s nedělní platností) 16.00 hodin

Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých 
Popovicích: neděle 8.30 hodin

BŘEZEN
3. března od 20.00  hod., KD KAMENICE
Kamenický ples - k tanci a poslechu hraje kapela 
Concordia Show Band
Vstupné 250 Kč 

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

7. března od 9.00  hod., KD KAMENICE
Pohádka “O zvědavém slůněti aneb Jak sloni k cho-
botu přišli”. Pro děti od 3 let
Vstupné 60 Kč 

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

5. března od 19.30 hod., KD KAMENICE
„In my element“ – Vernisáž výstavy fotografií 
z Nového Zélandu. Výstava potrvá do 31. 3. 2018
Vstup zdarma

23. března od 19.00 hod., RESTAURACE NA RYNKU
Jak se u nás žilo – Beseda s Vlastou Hartvichovou
Vstupné 50 Kč

23. března od 19.00 hod., Všedobrovická hasičárna
Beseda s hostem - VÁCLAVEM MORAVCEM

27. března od 19.30 hod., KD KAMENICE
Promítání filmu “Zázračné dítě internetu”. Pro-
jekt Promítej i ty ve spolupráci se skauty Kamenice
Zdarma

24. března od 18.30 hod., Všedobrovická hasičárna
Zdobení velikonočních perníčků – Kurz tvoření 
perníčků
Cena 250 Kč

7. dubna - čas bude upřesněn, KD KAMENICE
Vystoupení ZUŠ Velké Popovice

9. dubna od 19.30 hod., KD KAMENICE
Vystoupení skupiny Screamers „TV Upoutávka”
Vstupné 350 / 300 Kč

11. dubna od 19.30 hod., KD KAMENICE
Cestování s Jiřím Márou - Japonsko
Vstupné 80 Kč

13.-15. dubna, KD KAMENICE
Bazar Klubu žen Kamenice

13. dubna od 19.30 hod., ZÁMEK ŠTIŘÍN
Koncert Tomáš Berka a Corpus Delicti
Vstupné 250 Kč

17. dubna od 10.30 hod., KD KAMENICE
Černé divadlo
Vstupné 80 Kč

21. dubna, KD KAMENICE
Pochod krajinou barona Ringhoffera

24. dubna od 19.30 hod., KD KAMENICE
Promítání filmu „Zlatý úsvit” v rámci projektu 
Promítej i ty ve spolupráci se skautským středis-
kem Kamenice
Vstup zdarma

26. dubna - čas bude upřesněn, KD KAMENICE
Muzikál ZUŠ Velké Popovice

28.-29. dubna od 9.00 hod., KD KAMENICE
JUDO CUP – soutěž v judu

30. dubna od 16.30 hod., START-KD KAMENICE
Tradiční běh čarodějnic

22. dubna, KD KAMENICE
Odpoledne s Mažoretkami
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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 

KAMENICKÝ 
POHÁR

KD Kamenice

11. brezna
Pořadatel: 

ČSTS, 
Taneční studio Heller,

Obec Kamenice 
a KC Kamenice

Vstupné: 
děti do 10 let 50,- Kč
dospělí 100,- Kč

od 9 hod.
2018

a latinsko-amerických tancíchTaneční soutěž ve standardních

KULTURNÍ AKCE
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SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

DO VŠEDOBROVICKÉ HASIČÁRNY NA

V čase předvelikonočním se opět sejdeme s paní Danielou Merglovou, kterou 

někteří z Vás již znají jako zkušenou lektorku zdobení perníčků. Ti, kteří s námi 

ještě «nemalovali“, se dozvědí recept na perníkové těsto, cukrovou polevu i další 

tajné tipy, jež jsou zárukou úspěchu. Každý účastník kurzu si nazdobí připravenou 

polevou 5 perníků.

KDE?   hasičská zbrojnice ve Všedobrovicích

KDY?   v sobotu 24.3.2018

V KOLIK?  v 18:30 hod.  (předpokládaná doba kurzu 2,5 hod.)                                                           

CENA KURZU? 250,- Kč (včetně materiálu: 5ks perníčků a sníh na zdobení)

Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 

Rezervace na kohlova@kamenicko.cz.

Realizováno za podpory obce Kamenice.

ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH
 PERNÍČKŮ

    

SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT  

NA BESEDU S VLASTOU  HARTVICHOVOU

Jak se u nás žilo 

S místní rodačkou a spoluautorkou knihy Kamenice v proměnách věků, paní Vlastou 

Hartvichovou, se sejdeme již potřetí, tentokrát výjimečně nikoliv ve všedobrovické 

hasičárně, nýbrž v přísálí restaurace Na Rynku v Kamenici. Společně zavzpomínáme  

na období První republiky v Kamenici. Máte-li staré fotografie dokumentující život  

v Kamenici a okolí, neváhejte je přinést s sebou.

KDY?    V PÁTEK 23.3.2018 V 19:00 HOD.

KDE?    PŘÍSÁLÍ RESTAURACE NA RYNKU V KAMENICI
                    
VSTUPNÉ  50Kč

Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 
Realizováno za podpory obce Kamenice.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• HLEDÁM PEČLIVOU PANÍ na pravidelný úklid RD 
ve Struhařově každý pátek ráno. Pouze SMS: 737 273 692. 
Děkuji. 

• HLEDÁM PANÍ NA VÝPOMOC v domácnosti včetně 
občasného hlídaní 3letého syna na Ládví,. 

         Info. na tel.: 724 464 328
• NABÍZÍME VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE na obsluhu 

čerpací stanice v Senohrabech. Info. na tel.: 605 569 629

 INZERCE . . .

Téma: současný stav žurna-
listiky, respektive  předávání 
informací. Fake news (česky 
falešné zprávy) je typ žurna-
listiky, která se v dnešní době 
stala nástrojem pro  šíření 
dezinformací/hoaxů (šíření 
poplašných, nebezpečných 
řetězových zpráv/pozn. redak-
ce).

PhDr. Václav  Moravec, PhD. je redaktorem, mode-
rátorem a vysokoškolským pedagogem. Proslavil se 
především moderováním diskusního pořadu Otázky 
Václava Moravce, který Česká televize pravidelně vysílá 
již od roku 2004. Spolupracuje jako moderátor a redak-
tor s BBC, v minulosti mimo jiné moderoval pořady 
na ČRo, Frekvenci 1 a na TV Galaxie. Působí jako od-
borný asistent na Fakultě sociálních věd UK, kterou sám 
absolvoval.

Rezervace míst u Petry Pařízkové, 
telefon: 721 236 292, 
e-mail: parizkova.petra@gmail.com.

Hostem všedobrovické hasičárny je  Václav Moravec
v pátek 23. 3. 2018 od 19.00 hod.
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Vážení příznivci kultury v Kamenici, 
hned úvodem vám chceme poděkovat za neskutečný zájem, 
neboť po šesti letech je v Kulturním domě znovu vyprodáno! 
Představení se Simonou Stašovou a Michalem Dlouhým „Vím, 
že víš, že vím“ nás čeká už koncem března. 
Váš zájem byl tak obrovský, že se bohužel na všechny zájemce 
o  lístky nedostalo. Připomínáme, že pokud se chcete o akcích 
dozvědět jako první, sledujte náš časopis KULtura v Kamenici, 
naše webové stránky www.kckamenice.cz, kanál na facebooku: 
facebook.cz/kckamenice, webový prodejní portál www.webtic-
ket.cz/kckamenice nebo Zpravodaj z Kamenice, nástěnky, pla-
káty.... 
Každý měsíc vám můžeme ty nejzajímavější akce připomínat 
v našem newsletteru, který chodí zaregistrovaným zájemcům 

– možnost přihlásit se najdete na našich stránkách www.kcka-
menice.cz. 
Vracíme se s oblíbenými pořady, které se těší vaší stále přízni, 
jako je další kolo Improvizačního zápasu mezi místními ochot-
níky už v úterý 20. března. 
V neděli 11. března nás čeká další kolo Kamenického poháru. 
Kulturní centrum Kamenice tradičně s Obcí Kamenice, Taneč-
ním klubem Heller a Českým svazem tanečního sportu organi-
zujeme  taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických 
tancích. V postupových soutěžích se utkají nejlepší juniorští 
i dospělí čeští tanečníci. 

NEČEKANĚ VYPRODÁNO!

GENIÁLNÍ PROGRAMÁTOR
Pravidelně také připravujeme poslední úterý v měsíci promítání v rámci projektu „Promítej i ty“ ty nejlepší filmy z filmového festivalu 
Jeden svět. Tentokrát to bude dokumentární film věnovaný geniálnímu programátorovi, který bojoval proti snaze úřadů a veřejných 
institucí regulovat prostřednictvím technologií občanské svobody a přístup k informacím. Filmový snímek „Zázračné dítě internetu: 
Příběh Aarona Swartze“ budeme ve spolupráci s místním skautským oddílem promítat 27. března od 19.30. 

NEOBVYKLÝ DOBRODRUH A CESTOVATEL
V dubnu nás čeká trochu netradiční cestovatelská přednáška. 
Rodiče Márovi v rámci projektu „Cestujeme s Jiřím Márou“ 
chtěli naplnit cestovatelské sny Jirky Máry a co nejvíce mu zpří-
jemnit jeho nelehkou cestu životem. Jirka se stal prvním čes-
kým vozíčkářem, který procestoval nejvzdálenější zemi na světě 
(Nový Zéland), studoval španělštinu v Ekvádoru, vyzkoušel, 

jak se žije v Amazonské džungli a na tajuplných Galapágách… 
Dokonce byl zapsán do České knihy rekordů. Márovi necesto-
vali kvůli vlastní slávě, ale vlastním příkladem chtěli dokázat, 
že zdravotním hendikepem život nekončí a také motivovat ostat-
ní vozíčkáře v boji za naplnění vlastních snů. 
Přednáška a beseda se bude konat 11. dubna od 19.30 hodin. 

OSLAVA ČESKÉHO BIGBEATU
Ještě než se venku udělá krásné počasí, pojďte se s námi příjemně naladit se společným vystoupením legend české rockové písně 
Vladimírem Mišíkem & ETC... & Ivanem Hlasem, kteří se rozhodli spojit své síly a vyrazit společně na jedinečné turné. Jednou 
ze zastávek bude 30. května 2018 právě Kulturní dům v Kamenici. 

Aby si v kulturním domě opravdu každý našel to svoje, přinášíme po delší odmlce vystoupení, které jistě potěší nejenom dámské 
publikum. Mezi českými travesti patří mezi nejlepší a nejznámější skupiny v České republice skupina Screamers. Pokud jste zatím 
neměli tu možnost vidět jejich představení, určitě si udělejte čas 4. dubna večer od 19.30. Screamers si tentokrát budou dělat legraci 
z televizních stanic a jejich pořadů. Pokusí se oslnit krásnými kostýmy, dokonalým make-upem, vtipnými scénkami, hláškami, a taky 
velmi věrohodným napodobením.

Kateřina Čadrová, Kulturní centrum Kamenice

KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE . . . 
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Vlaďka Kennett žije na Novém Zélandu, na Jižním ostrově v nádherné oblasti městečka Glenorchy, na hranici národního přírodního 
parku Mount Aspiring, a to už víc jak 13 let. Cestovatelka, průvodkyně, fotografka a milovnice hor pracuje poslední rok také jako 
diplomatický zástupce našeho státu – jako honorární konzulka. Zná úžasné novozélandské hory, kam se můžete vydat na náročné 
treky. Pozorovala ptáka kiviho v ostrovních přírodních rezervacích.
Po úspěšné výstavě fotografií v prostorách rektorátu Univerzity Karlovy se výstava přestěhovala do našeho kulturního domu v Kame-
nici, a tak máte možnost ji shlédnout v nejbližších 4 týdnech.
Pokud se chcete dozvědět o světě protinožců více, přijďte na vernisáž, kterou pořádáme v pondělí 5. března od 19.30 hod. na balkóně 
Kulturního domu. Vlaďku Kennett představí a na vaše dotazy ohledně Nového Zélandu bude odpovídat její spolupracovnice v České 
republice Jana Pacáková.
Pokud potřebujete ještě další pošťouchnutí k tomu abyste přišli, poslechněte si rozhovor s Vlaďkou Kennett v archivu českého rozhla-
su na radiu WAVE  https://wave.rozhlas.cz/vladka-kennett-novozelandske-glenorchy-je-muj-druhy-domov-5251194.
KD je otevřen: pondělí - středa 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00, čtvrtek 8.00 – 12.00  13.00 – 18.00.

V minulém čísle jsme vyhlásili 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. 
UKÁZKA:

PŘIPOMÍNÁME FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

Pokud máte jakoukoli zajímavou historickou fotografii, pořiďte stejný záběr Kamenice dnes a přihlaste se do soutěže. 
Fotografie POSÍLEJTE na redakce@kamenice.cz.             Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

2018 cca 1900

NOVÝ ZÉLAND V KAMENICI
VÝSTAVA VELKOFORMÁTOVÝCH FOTOGRAFIÍ

Vernisáž proběhne v pondělí 5. března od 19.30 hod. v KD Kamenice.
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ZPRÁVA OD SOUSEDŮ - SPORTOVÁNÍ U NÁS VE ŠKOLCE

HURÁ DO PLANETÁRIA!

O tom, že sport je pro člověka 
důležitý, netřeba diskutovat. 
Vztah ke sportu si budujeme již 

od raného dětství a hlavní roli v tom sehrávají naši rodiče. Nicméně 
i školka může pomoci. U nás v mateřské školce Ratolest v Petříkově 
sportujeme každý den. Hned ráno po příchodu mají děti k dispozici 
sportovní náčiní. Dopoledne pak máme v rámci pravidelného progra-
mu i půlhodinku psychomotoriky. Stavíme si překážkové 
dráhy ve třídě, na školní zahradě zase máme odstrkova-
dla, kola a taky branky na fotbal. Teď v zimě, když je sníh, 
využíváme sáňkovací kopec. Důležitá je radost z pohybu. 
Učíme děti hrát fair play. Sport jim pomáhá budovat přá-
telské vztahy. 
Krásnou atmosféru jsme si nyní v únoru zažili při týden-
ním výjezdovém lyžařském kurzu pod záštitou organi-
zace Předškolní sport. Na Chotouň, která je nedaleko 
Kamenice, jsme ze školky dojeli za půl hodiny auto-
busem. V  naší školce každoročně roste počet zájemců, 
o tento kurz. Kurz je týdenní, každé dopoledne dvě lekce 
a pak návrat na oběd do školky. Za týden se z nelyžařů 
stávají lyžaři a ti, kteří již trochu umí lyžovat, výrazně vy-

lepší svou techniku. Některé děti 
to letos tak nadchlo, že prosí své 
rodiče o další lyžování na Cho-
touni či kdekoliv jinde. Atmosféra kurzu je báječná a velmi oceňujeme 
přístup instruktorů, kteří vedou děti k velké samostatnosti, a to nejen 
při obouvání lyžáků, hlídání si svých věcí, ale i při pádu na zasněženém 
kopci. Je to velká pomoc pro rodiče, když na velké sjezdovce pak malý 

lyžař zachová klid a vstane sám. Krásně tím navazují 
na  naši práci budovat samostatnost u dětí. Pokud ne-
cháme děti překonávat tyto drobné problémy, výrazně 
tím posílíme jejich sebevědomí a pomůžeme jim vyrůst 
ve zralé osobnosti. Dalším krokem je pak naučit je myslet 
na ty ostatní kolem sebe, a i to se na Chotouni učily.
Bude konec února, sluníčko začíná mít sílu a je doba 
myslet na letní sezónu. Na konci měsíce začínáme pla-
vecký výcvik v bazéně v Říčanech, tentokrát s instruktory 
z klubu Pohoda. A v květnu nebo červnu budeme opět 
s Předškolním sportem jezdit do Běchovic na inline drá-
hu. Na všechny sportovní aktivity se moc těšíme. A jsme 
vděční všem rodičům, kteří sportování u nás ve školce 
podporují.                            Daniela Zichová, MŠ Petříkov

MOBILNÍ PLANETÁRIUM – to je úžasná možnost vidět zajímavé pořady a přitom nikam
necestovat a zůstat pěkně v teplíčku ve školce. Toto planetárium nám nabízí zábavně vzdělávací programy, které 
jsou určeny předškolním dětem již od tří let. 

Tentokrát jsme se společně podívali na pohádkový příběh SE ZVÍŘÁTKY O VESMÍRU. Čtyři zvířecí kamarádi se 
sejdou na raketové základně a nikdo z nich netuší, co to vlastně je. Naštěstí potkají chytrého myšáka, který ví o ves-
míru opravdu hodně a vše jim vysvětlí. Tak si děti společně se zvířátky prohlédnou planety v Sluneční soustavě. 
Zjistí, jak velké je Slunce a jak daleko je od Země, jak vypadají a jak se jmenují nejznámější souhvězdí. 
Děti leží v nafukovací planetární kupoli a sledují projekci připomínající 3D kino. Součástí programů jsou i pracov-
ní listy. Ty slouží k zopakování informací, které děti během projekce získaly. 
Velkou pochvalu si zaslouží především pan lektor, který byl velmi trpělivý a vstřícný. A pro naše děti byl tento 
pořad  velkým přínosem a úžasným zážitkem!

Helena Koubová, učitelka MŠ

ZDRAVÉ ZOUBKY
Opakování je matka moudrosti, a proto jsme 
si společně s dětmi připomněli, jak se správ-
ně starat o své zoubky pomocí výchovného 
programu „Nechci kazy“. Ten nám zábavnou 
formou představily dvě odbornice na dentální 
hygienu společně s jejich plyšovým pomocní-
kem. 
Děti si tak mohly zopakovat, jaké jídlo zoub-
kům škodí, a jaké jim naopak prospívá. Kolik 

zoubků v puse máme a jak se vlastně jmenují. 
Rovněž, kdo je to pan zubař, co dělá a jaké 
nástroje potřebuje ke své práci. Děti mohly 

na  vlastní oči vidět dentální zrcátko či pát-
radlo a seznámit se s nimi i jejich používáním. 
Hlavním programem však byla správná tech-
nika čištění zoubků. 
Na závěr děti dostaly veselé zoubkové omalo-
vánky a nový kvalitní dětský kartáček.
 

Adéla Šabková, uč. MŠ Kamenice

Asi 20 % z celkového počtu našich školkových dětí k nám dojíždí z Kamenice a okolí. Některé z nich k nám jezdí po celou dobu své předškolní 
docházky a zůstaly u nás i na poslední předškolní rok. Jejich rodiče vítají nejen kvalitní pohybové aktivity, ale i dobrou každodenní předškol-
ní přípravu. Příštím rokem z nich asi polovina zůstane u nás ve školce, ostatní budou pokračovat do základní školy.
Vzhledem k tak vysokému počtu dětí z Kamenice jsme se rozhodli vás informovat o aktivitách v naší školce.
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BADATELSTVÍ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

PROJEKT EDISON SE DĚTEM LÍBIL

I v tomto školním roce pokračujeme v badatelsky orientované výuce. Od podzimu se s kolegyní Mgr. Pe-
trou Fendrychovou a lektorkou Muzea Říčany Mgr. Lenkou Kubcovou střídáme ve výuce v 1. A  a  1. C. 
Od podzimu do ledna jsme zkoumali v lekcích:  Jak se šíří semínka, Houby, Stromy, Čaje, Počasí, Zuby 
a Ptáky v zimě. Děti v obou třídách se při tom přirozeně zdokonalují v dovednostech potřebných pro práci 
ve skupinách, kladení otázek, tvorbě domněnek a jejich ověřování. Při výuce venku děti pozorují, zkou-
mají pomocí kelímkových lup, porovnávají, co zjistily, s atlasy a klíči. I my učitelky se díky projektu Obo-
rový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání navzájem učíme, jak učit venku, sdílíme 
přípravy, pomůcky i zkušenosti. Rozvíjíme svoje pedagogické dovednosti v oblasti plánování, hodnocení, 
provádění pokusů a prezentace výsledků. 

Jana Zítková, učitelka ZŠ

HRÁLI JSME TEPFAKTOR
V úterý 6. 2. 2018 jsme vyrazili do Chotilska, tedy 
žáci 7. A, B, C, abychom na této akci budovali 
vztahy mezi sebou, abychom se poznali i jinak, než 
jen při sezení ve školních lavicích. Jednat se mělo 
o  hru inspirovanou „Pevností Boyard" s názvem 
Tepfaktor. Téměř nikdo nevěděl, o co přesně pů-
jde, ale líbilo se nám to a bavilo nás to a čas jsme 
ani nevnímali. Tři hodiny se nám zdály krátké. 
Vládl tam zdravý soutěživý duch. V týmu jsme si 
pomáhali a povzbuzovali se. Užili jsme si to.

 Žáci 7. A, B, C

V ZŠ Kamenice se snažíme, aby se matematika posunula z kolonky 
postrach do kolonky zajímavý předmět. Děti od 2. do 5. třídy mají 
možnost chodit v rámci výuky do skupinek, kde řeší zajímavé úlohy 
a  vymýšlí originální postupy. V 5. třídě se i ve větší míře zapojily 
do matematické olympiády. Do okresního kola si vybojovalo postup 
10 žáků, jet však mohli vzhledem ke stanoveným kótám okresu jen 3. 
Mezi 68 soutěžícími ze všech škol v okrese Praha – východ jsme měli 
2 úspěšné řešitele (celkem 25 úspěšných řešitelů), a to na 4. místě Ri-
charda Voců z 5.C a na 21. místě Emu Lázeňskou z 5.A. Gratulujeme!

Hana Kudrnáčová, zást. ředitele ZŠ

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 5. TŘÍD

PŘISPĚLI JSME NA KOUSEK ŠŤASTNĚJŠÍHO DĚTSTVÍ
Jak již jsme ve Zpravodaji informovali, uspořádali jsme v loňském roce 
charitativní běh. Zapojila se do něj většina žáků naší školy a na  star-
tovném jsme vybrali 6 tisíc Kč. Dlouho jsme na jednáních školního 
parlamentu přemýšleli, jak s těmito penězi naložit, koho podpořit. 
Diskutovali jsme  o řadě návrhů, až zvítězila myšlenka podpořit děti 
v  rozvojových zemích prostřednictvím české pobočky UNICEF. 
Do naší školy přijel dokonce pracovník UNICEF – pan Miroslav Svatoš, 
který nás informoval o činnosti této organizace, přiblížil nám prostřed-
nictvím příběhů a fotografií život dětí v rozvojových zemích a ukázal, 
kde a jak už např. UNICEF pomohl a pomáhá. Na konci  našeho setkání 
jsme mu předali „naše“ peníze a věříme, že díky jim pár dětí prožije 
kousek šťastnějšího dětství.

Parlamenťáci

V týdnu od 12. do 16. února probíhal u nás ve škole projekt Edison. Vizí 
projektu je spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností a na zákla-
dě jejich vzájemného porozumění  omezovat předsudky  a stereotypy 
v našem myšlení. A co se vlastně ve škole dělo? Začali jsme v pondělí 
Welcome ceremony a loučili jsme se celé páteční dopoledne Global 
village. Mezitím nás naši mladí vzdělaní hosté z  Kyrgystánu, Číny, 
Indonésie, Indie, Brazílie, Kolumbie, Itálie a Turecka prostřednictvím 
svých připravených prezentací a následných diskusí v anglickém jazyce 
seznamovali se svou zemí – se sociální, ekonomickou a politickou situ-
ací, se svými tradicemi, svou kulturou. Ve spolupráci s rodiči a učiteli 
se podařilo našich 8 hostů ubytovat v hostitelských rodinách, za což 
jim velmi děkujeme. Náš multikulturní týden nám nejen oživil výuku 
a protrénoval v angličtině, ale dozvěděli jsme se i mnoho nového a urči-
tě  zmenšili ostych k mezinárodnímu prostředí.

H. Hendrychová, V. Karban, A. Šebková, žáci 9.A třídy
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SEDMÁCI BYLI NA NÁVŠTĚVĚ U PREMONSTRÁTŮ V MILEVSKU

ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ PŘÍRODOPISNÉ OLYMPIÁDY 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ OLEŠOVICE
19. DUBNA 2018 

OD 14.00 DO 16.00 HODIN
Informace na www.skolaolesovice.cz. 

Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436

Vedení školy, zaměstnanci a žáci Vás srdečně zvou na dny otevřených dveří 19. a 20. března 2018 v čase od 8,00 do 16,00 hodin.  Nabízíme možnost 
prohlídky školy i internátu, návštěvu výuky, setkání s pedagogy a vedením školy. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠOVICE PŘIJME 
UČITELE - SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

NÁSTUP: od 1. 9. 2018. 

Nabídky zasílejte na info@skolaolesovice.cz 
nebo na tel. 731415507.

Od září 2018 Základní škola Olešovice otevírá přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky. Do této třídy jsou přijímány žáci 
na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

OTEVÍRÁME NOVOU PŘÍPRAVNOU TŘÍDU! 

Poslední lednové pondělí navštívili žáci sedmých tříd 
společně premonstrátský klášter v Milevsku. Aby si 
mohli ověřit informace z učebnice „jak se žije v kláš-
teře“, průvodcem nám byl sám bratr z řádů premonst-
rátů a bývalý zdejší kaplan Pius Zdeněk Vágner.
Společně s ním jsme měli možnost navštívit kostel 
sv. Jiljí, baziliku Navštívení Panny Marie, kde jsme si 
dokonce prohlédli sakristii, barokní prelaturu (4 po-
koje a kapli opata) a podívali jsme se i do části, kterou 
bratři obývají společně – např. do jídelny.
V současné době spadá Milevský klášter pod správu 
Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Žije 
zde pět bratří, kteří spravují 14 farností (21 kostelů) 
v Milevsku a širokém okolí. Jejich hlavní náplní je 
společný život a společná modlitba, služba farnos-
tem v okolí kláštera, duchovní a kulturní centrum, 
svátostná služba, biblické hodiny, katecheze, zázemí 
pro duchovní obnovu a odpočinek.

Exkurze  - tak trochu duchovní - se nám 
líbila, dozvěděli jsme se spoustu nových 
informací, zakoupili kulaté oplatky a spoko-
jeni se vrátili zpět do Kamenice. 

Žáci 7. ročníku a Pavla Ježová, učitelka ZŠ

V lednu proběhla na naší škole Přírodopisná olympiáda. Měla tři části: test, poznávání 
živočichů a rostlin a práci s mikroskopem. Celá akce byla pro žáky náročná, ale určitě 
zajímavá, a přinesla jim nové zkušenosti a poznání.

V kategorii D - 6. a 7. ročník - zvítězil Vojtěch Kopáč ze 7. C, 
v kategorii C - 8. a 9. ročník - zvítězila Dominika Zemanová z 9.B. 

Gratulujeme.                       J. Dvořáková, L. Hradecká, L. Pikorová, učitelky ZŠ 

 ŽÁCI DEVÁTÝCH TŘÍD SI PŘIPOMÍNAJÍ VÝROČÍ VZNIKU ČSR
28. října 2018 slavíme 100. výročí vzniku Československa, proto 
si Národní muzeum Praze a Slovenské národní muzeum v Bratislavě 
pro  nás připravily projekt na téma „100 let Československa na naší 
škole“ s podtitulem „Rodino, vyprávěj!“ Žáci devátých tříd se do to-
hoto projektu zapojili. Jak už asi tento název napovídá, cílem projektu 

je s rodinou zavzpomínat na to, jak se žilo v Československu, a to 
pak zapsat formou rozhovoru. Zhotovené projekty jsme se souhlasem 
pamětníků odeslali NM v Praze a několik prací právě teď představuje-
me na malé školní výstavce v 1. poschodí nové budovy ZŠ Kamenice.

 Žáci 9.A a 9.B a V. Hartvichová, učitelka ZŠ
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Zdá se vám ten název zvláštní? Ne, ne, vystihuje přesně obě energií nabité Marie - M. Hajduškovou 
a M.Grafneter). Připravily nám totiž (nám 55+) taneční odpoledne v cukrárně v Kamenici. V již za-
vřené provozovně nám p. Chibovská, majitelka, s kolegyní ochotně připravily příjemnou atmosféru, 
kterou umocnil profesionálním hudebním výkonem p. Bárta s dcerou, a jim všem patří náš dík.
A Marušky? Ty se opět vyznamenaly. Obě tančily, když už my skoro nemohli a jejich taneční kreace 
jim může závidět i lecjaký profík. Ale my jsme se taky snažili!  
Taneční parket byl stále plný a tanec kombinovaný se zpěvem, jucháním i pískotem nás všechny 
pěkně rozehřál. Kdo byl unaven, dal si skleničku něčeho dobrého  a posilnil se dortem či chlebíčkem. 
Co dodat? Podívejte se na fotografie. A zodpovědně prohlašuji, že by naše děti i vnoučata „zírali"!

Bylo to skvělé a už se všichni těšíme, milé Marušky na vaše další nápady. Rádi se zúčastníme, opět v hojném počtu.
A tak vám posíláme díky, díky, jste Super!!                      Za Klub seniorů Blanka Lerchová

JAK SE DÁ S RADOSTÍ TANČIT, KDYŽ NÁM DVĚ MARUŠKY "PÍSKAJ".

„Abychom si věřili, potřebujeme, aby v nás věřil někdo druhý“.
Štefan Garczyňski

Akce na měsíc březen a duben
1., 22. března., 5. a 19. dubna, 3., 17., 31. května - Pravidelná setkávání při zpěvu s kytarou od 16 hod. v restauraci U Partyzána. Přijďte si zazpívat 
nebo jen tak si popovídat. 

7. 3. - Jarní povídání o zdraví a pohybu v 17 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 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 naší historie, 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. První část prohlídky bude věnována architektuře kostelů sv. Františka a sv. Salvatora, přilehlých 
kaplí, bytu sv. Anežky, ambitů a povídáním 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 přilé-
hajících ke klášteru. Sraz u KD Kamenice v 8.45 hod. Společný odjezd přistaveným busem v 9 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+150 Kč/ostatní 250 Kč.  Přihlášky a platby 26. 3. od 18 do 19 hod. v restauraci Na Rynku. Max. počet 30 osob.

16. 4. - Exkurze do Průhonického parku – Na co se můžete těšit? Na komentovanou prohlídku Průhonického parku v jarním období s průvodkyní 
Ing. Janou Kohlovou. Navštívíme nejkrásnější místa Průhonického parku. Podrobný program dne a informace o dopravě naleznete v dubnovém 
zpravodaji. Sraz u KD Kamenice v 9.15 hod. 
Cena: senioři 65+ 150 /ostatní 250 Kč. Přihlášky a platby 12. 4. 2018 od 18 do 19 hod. v restauraci Na Rynku.

25. 4. - Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ II. Vyšehrad – navštívíme národní kulturní památku s kvalifikovanou průvodkyní paní Blankou Havrán-
kovou. Pojďte s námi poznat Vyšehrad! Podrobný program dne a informace o dopravě naleznete v dubnovém zpravodaji.
Sraz u KD Kamenice v 8.15 hod.
Cena na vstupy: senioři 65+ 100 Kč/ostatní 200 Kč. Přihlášky a platby 20. 4. od 18 do 19 hod. v restauraci Na Rynku. Max. 30 osob.

Na měsíc květen chystáme 
2. 5. - Toulky kamenickou krajinou, zakončené táborákem v nivě pod školou.
23. 5. - Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ III. Zahrady Pražského hradu – s průvodcem.      

Plán všech akcí na rok 2018 a také fotografie z akcí uskutečněných naleznete na vývěsce kulturního domu.
Těší se na vás Majka a Marie. Dotazy a přihlášky: 773 222 369 nebo 721 865 938. 

Za Klub seniorů bychom rádi poděkovali vážené paní Zuzaně Mináčové za to, že přijala naše pozvání 
na besedu na téma „Křeslo pro hosta aneb průšvihy mého života“, a připravila tak příjemný podvečer 
nejen pro starší občany. Měli jsme možnost nahlédnout do soukromého života slavné fotografky, která žije 
v Kamenici, a zakusili její úžasnou energii, humor a nadhled, se kterým vyprávěla své příběhy. 
Přejeme paní Zuzaně Mináčové pevné zdraví, žádnou všední nudu a dobré oko v hledáčku.

KŘESLO PRO HOSTA ANEB PRŮŠVIHY MÉHO ŽIVOTA

PODĚKOVÁNÍ 
Naše poděkování patří kolektivu pracovníků v restauraci „U partyzána". Scházíme se s jejich svolením dva čtvrtky 
v měsíci u nich v restauraci s kytarami. A je nás často 20 i víc. Vytvořili nám zde milé a příjemné zázemí. 
A my všichni jim ještě jednou moc děkujeme.                                     Za Klub seniorů Blanka Lerchová
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PÍSNIČKÁŘ SE SAMETOVÝM HLASEM
MOŽNÁ SE S NIMI DENNĚ POTKÁVÁME . . .

Tomáš Berka. Skvělý kytarista a písničkář se sametovým hlasem, který Vás chytne za srd-
ce a nepustí. 
Na poli české folkové a folkrockové scény vystupuje třeba po boku Petra Kocmana, Jiřího 
Vondráčka i jeho dcery, bronzové slavice Lucie Vondráčkové. 
Spolu s Jiřím Šornou tvoří Tomáš Berka nezaměnitelné duo s názvem Corpus Delicti 
a 13. dubna míří i se svými hudebními hosty na Štiřín. 
Prý se vrací domů...

Tomáši, Zámek Štiřín má Vaše úspěšné kon-
certy na programu pravidelně, co pro Vás 
hraní právě tady osobně znamená? 
Hrát na Štiříně se skupinou VoKoBere je 
pro  nás vždy velký svátek. Máme to tu moc 
rádi a  e tu skvělé publikum.

Po vyprodaném vánočním koncertu na Šti-
říně jste mi říkal, že Kamenicko je milova-
ný kraj Vašeho dětství. Tak kde přesně jste 
vyrůstal a jaká místa v našem kraji jsou 
pro Vás srdeční záležitost?
Mívali jsme chatu na Ládví v údolí nad vískou 
Mokřany. Je to kraj mých školních prázdnin. 
Vlastně i každý víkend jsme tu trávili, jak 
bylo tehdy zvykem, takže Ládví, Kamenice, 
Nová Hospoda, Struhařov, Štiřín, Velké Po-
povice, Nespeky nebo Pohoří, kde měl chatu 
můj druhý děda. To všechno byla místa, kde 
jsem spolu se svými sestřenicemi prožíval 
bezpočet úžasných dobrodružství. Vždy mě 
fascinoval na Ládví domek, ve kterém žila 
Ema Destinová, naše výpravy okolo usedlosti 
Eduarda Cupáka. To vše bylo pro duši malého 
muzikanta vždy nesmírně inspirativní a jitřilo 
to moji představivost o tom, že jednou… Můj 
děda byl letec v Anglii, bojoval taky ve Sloven-
ském národním povstání. a za to všechno měl 
tehdejším režimem „zakázanou Prahu“, a tak 
žil v Ládví ve vile na Kuklíku a naše chalupa 
vznikla z jeho bývalého včelína v údolí. Dnes 
už je všechno pryč, ale ten genius loci těch 
míst nezmizí z mého srdce nikdy. Je to zkrátka 
milovaný kraj mého dětství.

A teď k Vaší muzice, jak vlastně začala 
hudební kariéra a jaké byly Vaše hudeb-
ní vzory? 
Moje hudební dráha začala tím, že mi jednoho 
dne přivezl na Ládví táta kytaru. Moji první 
kytaru. Potom mě dědeček přihlásil do hudeb-
ní školy. Vůbec se mi tam nechtělo, ale tehdy se 
nenosilo vzdorovat starším z rodiny... Po těch 
letech za kytarou vím, že to od  něho bylo 
moudré rozhodnutí. Potom přišla na  řadu 
první kapela, kterou jsme založili se spolu-
žákem, a  dostala název Corpus Delicti, to 
bylo někdy v roce 1984, tuším, musel bych se 
podívat do svého archivu. Pod tímto názvem 
vystupujeme dodnes, i když těleso za ta léta 
mnohokrát změnilo obsazení a formu. Deset 
let vystupujeme jako duo s baskytaristou Jiřím 

Šornou a zveme si k sobě podle příležitosti 
muzikanty jako stálé či nestálé hosty. Nikomu 
to tak nesvazuje ruce závazky a každý koncert 
má jinou a vždy svěží energii. Jednou z výhod 
tohoto systému je, že můžete mít na pódiu 
virtuosy věhlasných jmen a jsou vlastně členy 
kapely „bez závazku". To nás baví a užíváme 
si to.

Můžeme Vás vídat ve skupině VoKoBere 
(Vondráček, Kocman, Berka). Vzpomínám 
ve Vašem podání na píseň „Máš chuť majo-
ránky", kterou většina z nás známe od Karla 
Zicha. Jak je to ale s tím autorstvím? 
V našich zemích je zakořeněná představa, 
že autorem písně je její interpret. Opak je však 
pravdou, a většina slavných interpretů neslo-
žila nikdy ani notu. Od toho jsou tu hudební 
skladatelé a textaři. K této písni složil hudbu 

Děkuji za rozhovor a ať dále svou hudbou 
rozdáváte hodně radosti.    Veronika Forejtová

HUDBA . . .

V polovině dubna se na Štiříně chystá kon-
cert s Vaší kapelou Corpus Delicti. Na jaké 
písničky se můžeme těšit? 
Bylo mi velkou ctí přijmout osobní pozvání 
ředitele zámku Štiřín, pana Václava Hrubého, 
k realizaci tohoto koncertu. Pro mě osobně 
to bude veliká srdeční záležitost. Složení do-
provodné kapely tomu taky bude odpovídat. 
Pro tuto zámeckou příležitost jsme vynechali 
bicí nástroje a vsadili jsme na virtuozitu jed-
notlivých interpretů. Pavel Fischer hrál asi 
dvacet let housle ve Škampově kvartetu, akor-
deon bude mít v rukou velmistr svého oboru 
Jakub Jedlinský, příčnou flétnu bude třímat 
v  dlaních Veronika Rothová, která s  námi 
nahrávala v roce 1993 CD Výškový rozdíl, no 
a na basovou kytaru nepřekonatelný Jiří Šor-
na, kterého v současnosti můžete také vídat 
po boku Nadi Urbánkové. V této sestavě za-
zní kromě standardního repertoáru i některé 
světové hity. A samozřejmě také písně, které 
jsem pro Corpus Delicti napsal právě na Lá-
dví. Proto mám pocit, že se tímto koncertem 
vracejí domů.

právě Jirka Vondráček, takže je přirozené, 
že  má své pevné místo v našem repertoáru. 
Je  velkým zážitkem dívat se do rozzářených 
očí publika, když ji zpívá s námi.

Tomáš Berka je nejen skvělý kytarista  
a písničkář, ale také se účastní různých 
akcí v Kamenici a okolí. Teď ho napří-
klad uvidíme na pochodu krajinou ba-
rona Ringhoffera, kde bude moderovat. 

Přijďte i vy protáhnout si své tělo.

21. dubna 2018
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PRODÁM POZEMKY 
7000 m² u Senohrab 100 Kč/m² a 17000 m² u Kamenice 150 Kč/m².

Obojí přístup obecní komunikací, 150 m od zástavby a žádná ochr. 
pásma. Pozemky  vyjma zemědělských staveb nebo staveb bez 

základů zatím nestavební.
Telefon na majitele: 603442474

ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 
přijme do trvalého pracovního poměru 

na dobu neurčitou 
ELEKTRIKÁŘE A POMOCNÉHO DĚLNÍKA. 

Zdrav. způsobilost, práce ve výškách, ŘP B, C 
výhodou. Elektrikář - vyhláška č. 50 nutná. 

Nástup ihned. 
Kontakt: p. Venclík mob. 737 287 450, 
vitezslav-venclik@elektroservis-vv.cz 

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.

Chcete se podílet  na distribuci  

poctivého českého piva do domácností a 

hospod?

Čeká Vás přátelský kolektiv, zajímavá 

práce, zaměstnanecké benefity včetně dobré 

kantýny a zaměstnaneckého piva, jistota 

zaměstnání i pravidelné výplaty. 

Těšíme se na Vás!
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Předprodej: KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE
Ringho�erovo nám. 434, 251 68 Kamenice

Otevřeno: Po-čt: 8 - 12h, 13 - 16h, telefon: 323 672 643, 731 046 466
web: www.kckamenice.cz, e-mail: kckamenice@kamenice.cz, on-line prodej: www.webticket.cz


