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Podle kalendáře začalo jaro… Jako koně 
čekající ve startovním boxu na počátku jara 
trochu nervózně přešlapujeme, avšak s od-
hodláním - jen, jen vyrazit. 

I přes vlnu znovu napadlého sněhu se ob-
jevují v obci první výkopy. Na Křiváčku 
na „staré Benešovské“ zmizela vrchní vrstva 
asfaltu, a tím byla zahájena doslova „vy-
prošená“ rekonstrukce naší nejdůležitější 
silniční tepny. Krajský úřad Středočeského 
kraje potvrdil, že oprava úseků Ládví a Val-
novka přijde na řadu od poloviny prázdnin 
a potrvá až do podzimu.

Jediná objízdná trasa přes Kamenici do Týn-
ce nad Sázavou je omezena tonáží 12 tun. 

Velká nákladní auta tam nesmí a objížďka 
je vedena ještě delší trasou přes Mirošovice. 
Co je nového v naší obci? Vnímaví občané 
si možná všimli nových sirén (které umí mi-
mochodem přenášet i mluvené slovo). Jed-
na siréna je umístěna na hasičské zbrojnici 
v Těptíně, další na budově našeho obecního 
úřadu, na novém sloupu na kopci na Ládví 
u autobusové zastávky a poslední siréna 
„přijela“ společně s replikou hasičské věže 
do osady Všedobrovice.  

Další nové sloupy u hlavní silnice budou 
měřit rychlost projíždějících automobilů 
na  Ládví (pokud nebude zrovna rozkopa-
ná silnice) a mezi Olešovicemi a Novou 
Hospodou. Dodržujte dopravní předpisy 
a  jezděte tak, abyste dodržovali veškerá 
bezpečnostní pravidla.  Nestaňte se, prosím, 
prvními, kteří nový systém vyzkouší včetně 
úhrady pokuty za rychlou jízdu. 

Nyní dokončujeme moderní výstražný in-
formační systém, jehož součástí je i nová 
meteostanice umístěná v zahradě Mateřské 
školy Kamenice v Olešovicích. Součástí je 
rovněž hladinoměr, který je nainstalován 
v  Olešovicích (nad čističkou odpadních 
vod) na mostu přes Kamenický potok 

a bude na dálku měřit průtok vody protéka-
jící potokem. Očekávaným výsledkem bude 
včasné varování obcím před povodněmi, 
které se nachází po proudu pod námi.
V Základní škole Kamenice přibyla jedna 
ze dvou nových plánovaných kotelen. Na-
vzdory počasí se začínají stavět kabinety pro 
učitele prvního stupně základní školy. 

V ulici Na Květnici se zahajuje rekonstrukce 
povrchu komunikace. V interiéru obecního 
úřadu se mění vodovodní rozvody a roz-
vody elektřiny. Současně probíhá příprava 
na  změny dispozice chodeb. V lokalitě  
osady Všedobrovice započala rekonstrukce 
technické památky – historických Ringhof-
ferových studánek.

Čeká nás jarní úklid v rámci akce „Ukliďme 
svět“ a „Čistý Ladův kraj“. 

Zvu Vás v sobotu 21. dubna na tradiční pro-
cházku nebo projížďku na kole z Mirošovic 
přes Velké Popovice a Kostelec u Křížků 
do Kamenice nazvanou „Krajinou barona 
Ringhoffera“. V tento den zahajujeme také 
letošní Ringhofferovy trhy. Je to novinka le-
tošního roku, o které se dočtete více uvnitř 
čísla.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA: 15. DUBNA 2018
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KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE

ze dne 6. 3. 2018
Rada obce Kamenice schválila:

• Souhlasila s navýšením kapacity Základní školy Těptín s.r.o. a se zá-
pisem školského zařízení - školního klubu v této škole.

• Vzorovou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce spolkům v obci Kamenice s platností od roku 2018.

• Veřejnoprávní smlouvu se spolkem Junák - český skaut, středisko 
Kamenice, na činnost spolku

Rada obce Kamenice schválila: 

• Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 3. do 31. 3. 2018 
na část pozemku parc. č. 628/1, stanoviště č. 1 prodejní plochy (tr-
žiště), o výměře 36 m², zapsané v k. ú. Ládví, ve vlastnictví obce Ka-
menice s přihlášeným zájemcem A. V. za účelem stánkového prodeje 
uzenářských výrobků.

• Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 3. do 31. 12. 2018 
na část pozemku parc. č. 628/1, stanoviště č. 2 prodejní plochy (tržiš-
tě), o výměře 24 m², zapsané v k. ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kame-
nice s přihlášeným zájemcem, a to firmou BENEA s.r.o. za účelem 
stánkového prodeje pekařských, mléčných a cukrářských výrobků.

• Návrh zápisu do kroniky obce Kamenice za rok 2016 předložený 
kronikářem J. P. 

• Vzorovou smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání 
s komunálním odpadem pro podnikatele v katastru obce Kamenice, 
kteří se zapojí do systému a jsou původci odpadu podle § 4 odstav. 
1) písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a při své nevýrobní 
činnosti produkují odpad podobný komunálnímu podle příslušných 
ustanovení vyhlášky č. 93/2016 Sb. („Katalog odpadů“).

ze dne 20. 3. 2018
Rada obce Kamenice schválila:

• Prodloužení funkčního období paní Mgr. Janě Boučkové, ředitelce 
Mateřské školky Kamenice, o 6 let s účinností ode dne 1. 8. 2018.

• Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 131/17 uzavřené s Janem 
Benešem, IČ 04128648, dne 11. 7. 2017, kterým se mění specifikace 

ze dne 20. 2. 2018

předmětu díla (projekt chodníku Pražská), a tím také doba plnění 
díla a cena díla.

• Uzavření pachtovní smlouvy s panem M. P., bytem Pyšely, na dobu 
neurčitou za účelem zemědělské činnosti: pozemek p. č. 124/2 o vý-
měře 4 449 m², p. č. 118/13 o výměře 111 m², p. č. 326/1 o výměře 
4 005 m², v k. ú. Ládví, a pozemek p. č. 654/75 o výměře 7 501 m², 
v k. ú. Těptín, ve vlastnictví obce.

• Umístění „knihobudky“ na pozemku p. č. 855/4 v k. ú. Těptín. Rea-
lizaci zajistí Osadní výbor Těptín za podmínky vytyčení všech pod-
zemních sítí tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

• Zveřejnění záměru obce k pronájmu části pozemku p. č. 624/50 (te-
nisový kurt Kamenice) a pozemku p. č. st. 805 o výměře 38 m², jehož 
součástí je stavba č. p. 549 (WC) k. ú. Ládví, ve vlastnictví obce, a to 
na dobu 1 roku s možností prodloužení doby nájmu za účelem pro-
vozu tenisového kurtu.

• Uzavření pachtovní smlouvy s panem L. P. na pozemek p. č. 29 o vý-
měře 760 m², vodní nádrž umělá, k. ú. Těptín, ve vlastnictví obce 
Kamenice, na dobu 5 let za účelem chovu ryb. 

• Poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na sportovní, 
kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení právnických a fyzic-
kých osob pro rok 2018 pro následující subjekty v této výši:

 
 Florbalový klub Kamenice, z.s.  15 000 Kč
 Judo Club Kyklop, z.s.   25 000 Kč
  Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s.  50 000 Kč
  Český svaz včelařů, z.s., ZO Struhařov  10 000 Kč
 Klub žen Kamenice, z.s.   25 000 Kč
 Obnovený ochotnický spolek Tyl  49 000 Kč
 Spolek KAMENICKO   10 000 Kč
 MCC Štiřín Kros    20 000 Kč
 SDH Těptín    20 000 Kč 

• A zároveň doporučuje Zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace 
pro rok 2018 - SK Kamenice ve výši 150 000 Kč.

• Nové směrnice, které nahrazují původní směrnice – Směrnici pro po-
skytování příspěvku na stravování zaměstnanců, Pokladní služba, 
Oběh účetních dokladů.

• Zveřejnění záměrů obce k pronájmu části telekomunikační věže 
ve výšce cca 32-33 m, jenž je součástí pozemku p. č. st. 56/3 v k.ú. Lá-
dví, ve vlastnictví obce, za účelem umístění menších telekomunikač-
ních zařízení.

• Vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodavatele 
vybavení interiéru objektu bývalé hasičské stanice v obci Všedobro-
vice.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:

• Předloženou zadávací dokumentaci na stavbu s názvem: „Chodník 
Struhařov“ a ukládá připravit rozpočtové opatření za účelem navýše-
ní položky rozpočtu o 590 000 Kč, a toto předložit ZOK ke schválení 
na řádném zasedání 17. 4. 2018.

• Výsledky výběrového řízení na zhotovitele u projektu Oprava „Šti-
řínských studánek“ objekt SO.04 - Ringhofferova studna a ruší toto 
výběrové řízení z důvodu nedostatečného krytí akce rozpočtem obce. 
Zároveň ukládá vypsat nové výběrové řízení.

• Návrh strategického plánu rozvoje zeleně v obci Kamenice a ukládá 
připravit veřejnou prezentaci tohoto plánu.

Zuzana Gašpar, Kancelář obce Kamenice

Kompletní zápisy naleznete na: www.kamenice.cz nebo osobně  u tajemníka OÚ Kamenice.    
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RINGHOFFEROVY TRHY
VELKÉ POPOVICE – KAMENICE, 

KAŽDÝCH 14 DNÍ, NA STŘÍDAČKU, 
JEDNOU TAM, PAK ZAS TADY. 

Začínají ve Velkých Popovicích v sobotu 21. 4. 2018 a pokračují 
kamenickou premiérou v Kamenici  v sobotu 5. 5. 2018.

Letos začínáme s novou aktivitou, a tou jsou pravidelné trhy, kte-
ré se budou konat vždy jednou za 14 dní, a budeme střídat Velké 
Popovice (u pivovaru) a Kamenici (na náměstí). Ringhofferovy 
trhy budou inspirovány nejen farmářskými trhy, které znáte 
z Říčan nebo z Prahy, ale navážou na loni několikrát zopakované 
trhy ve Velkých Popovicích, které se osvědčily a ukázaly, že trhy 
u nás v obci chybí.

Na trzích se můžete setkat s ovocem a zeleninou, tak jak budou 
postupně dozrávat, masnými výrobky, pečivem nejrůznějších 
druhů, cukrářskými specialitami, nápoji, kořením, medem nebo 
marmeládami, zmrzlinou, sýry a jinými mléčnými specialitami, 
čerstvými vejci nebo máslem, kávou, pivem, ovocnými šťávami 
a mošty, uzeninami, palačinkami nebo trdelníky. Sortiment 
budou doplňovat zajímavé rukodělné výrobky ze dřeva, proutí 
a dalších materiálů. Můžete počítat se skoro třiceti trhovci, které 
pro vás pečlivě vybíráme a prověřujeme. Ringhofferovy trhy ne-

mají být matějskou poutí, nenajdete zde nejspíš cukrovou vatu 
nebo opečené brambůrky, ale můžete se zastavit u živé hudby 
a dát si z čerstvých surovin snídani nebo oběd. Při tom se můžete 
potkat se sousedy. Ringhofferovy trhy jsou námětem na pravi-
delné příjemné dopoledne mezi osmou hodinou ráno a jednou 
po poledni.

Rodina Ringhofferů zcelila území, kde leží všechny osady Kame-
nice, ale i Velké Popovice, Lojovice a dál kus kraje až po Pyšely. 
I na evropské poměry to bylo neobvykle rozsáhlé panství a ro-
dina obhospodařovala úspěšně mnoho polí, luk, lesů, rybníků 
a chovala velké množství hospodářských zvířat. Z archivních zá-
znamů můžeme dohledat, že hospodařili dobře. Na tento odkaz 
rodiny, která je spojována spíše s vagóny a pivovarskými kotli, 
chceme navázat a představit trhy, které by měly doplnit mozaiku 
našeho obecního života o příjemný a zajímavý prvek.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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Obec umístila nově sběrné nádoby na kovové obaly na stávající separační stanoviště v Sídlišti I. 
Jedná se o separační hnízda u domu č. 12, 16 a 21.

DO NÁDOB PATŘÍ: 

• Nápojové plechovky
• Plechovky od potravin
• Nádoby od kosmetiky
• Ostatní drobné kovové obaly

DO NÁDOB NEPATŘÍ:

• Tlakové nádoby od sprejů
• Kovové obaly znečištěné zbyt-

ky potravin a chemickými lát-
kami

V minulém čísle Zpravodaje byl uveřejněn článek, jakým způsobem negativně působí likvidace použitých tuků a olejů z přípravy po-
travin vyléváním do domovních odpadů. Tento dlouhodobý problém se obec rozhodla řešit zajištěním nové služby pro obyvatele obce. 
Od dubna 2018 budete moci na vybraných separačních stanovištích nalézt nádoby na odložení použitých kuchyňských tuků a olejů.

OBEC ZAVÁDÍ SBĚR POUŽITÝCH KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ A TUKŮ

• Kamenice – Sídliště I č.p. 12
• Kamenice – Sídliště I č.p. 16
• Kamenice – Sídliště II č.p. 26
• Kamenice – Sídliště II č.p. 24 (u bývalé trafiky)
• Kamenice – K Višňovce
• Těptín – Táhlá x Tisová 
• Olešovice – Osadní x Ořechová

• Ládví – Valnovka – Lýková
• Ládví – Benešovská u Letní
• Skuheř – Hluboká
• Všedobrovice – Řepčická
• Nová Hospoda – Na Vyhlídce
• Struhařov – Spojovací

NÁDOBY PRO SBĚR POUŽITÝCH KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ A TUKŮ JSOU UMÍSTĚNY NA TĚCHTO SEPARAČNÍCH MÍSTECH:

OBEC ROZŠÍŘILA SBĚR KOVŮ O DALŠÍ STANOVIŠTĚ

Děkujeme všem, kteří se snaží odpady třídit, a chrání tím naše životní prostředí.    Odbor správy majetku

Obec Kamenice připravila pro občany jarní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad. Kontejnery budou přistaveny ve dvou termí-
nech na stanoviště uvedená v tabulce a pověřená osoba bude dohlížet na ukládání bioodpadu. 
Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky rozložitelné vznikající při údržbě zahrad.

JARNÍ SVOZ BIOODPADU - 21. 4. a 28. 4. 2018 od 8.00 do 13.00 hod.

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

21. 4. 2018 28. 4. 2018
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ROZPIS ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI KAMENICE
sobota 12. 5. 2018

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

DRUHY NEBEZPEČNÉHO ODPADU, KTERÉ 
SE BUDOU ODEBÍRAT:
olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré léky, suché 
články, monočlánky, olejové filtry, oleje, nádoby od barev, 
rozpouštědla, vývojky a ustalovače. 

NEODEBÍRAJÍ SE ODPADY TYPU:
suť, pneumatiky, lepenky, železa (sporáky, bojlery), lina, koberce.

Chtěl bych Vás požádat o trpělivost při případném zdržení na některém předchozím stanovišti.

POZOR!!! Televizory, lednice, vysavače, monitory, 
veškeré drobné elektrospotřebiče lze odevzdávat celo-
ročně ve shromažďovacím dvoře firmy OBR, a proto 
nebudou odebírány při tomto odvozu nebezpečného 
odpadu!!!

12. 5. 2018

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Neděle 13. 5. 2018 od 8.00–12.00 hodin

Sběrný dvůr v Kamenici, firma OBR služby s.r.o.

Luboš Žáček, vedoucí TS 

REKONSTRUKCE SILNICE II/603 BYLA ZAHÁJENA
Právě probíhá 1. etapa mezi obcí Křiváček 
a Babicemi. Měla by být ukončena přibližně 
20. 5. položením nového asfaltu. Pak bude 
navazovat etapa z Babic na začátek Ládví - 
Kuklík.

Pokud míříte na Křiváček, tak je stanovena 
objízdná trasa: 

Ládví, přes Babice, Týnec nad Sá-
zavou, Bukovany, Benešov a zpět 
na Městečko, Nespeky, Křiváček. 

Délka objížďky je 28 km, 
předpokládaný čas objížďky je 30 minut. 

Teoreticky se dá jet zkratkou z Buko-
van do  Poříčí nad Sázavou, ale tato cesta 
je  ve  velmi špatném stavu a nelze ji proto 
doporučit.

Stavbu realizuje pro Středočeský kraj firma 
BES, s.r.o. Benešov. 

Odpovědným stavbyvedoucím je pan Ave-
narius 725 414 801.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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TAKÉ SE VÁM STÁVÁ, ŽE POČÍTÁTE CIZÍ DĚTI?

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Ve čtvrtek  3. 5. 2018 od 10 hod. do 15 hod. 

Zápis dětí proběhne v ředitelně Mateřské školy Kamenice 

S SEBOU PŘINESTE: 
• kompletně elektronicky vyplněnou žádost 

(1 list A4 oboustranně) s dalšími potvrzení-
mi (lékař, matrika OÚ)

• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• cizí státní příslušníci povolení k pobytu

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• Žádost o přijetí je ke stažení a vyplnění 

na  www.mskamenice.cz v sekci Aktuality-
-Zápis.

• Na neúplné, nepodepsané podané žádosti 
nebo podané mimo termín zápisu nebude 
brán zřetel. 

• Nezáleží na pořadí, v jakém se k zápisu 
dostavíte!!! Dostavte se, pokud možno, s dí-
tětem. 

• Dítě by mělo zvládat osobní hygienu a sebe-
obsluhu přiměřeně svému věku.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje 
na státní občany ČR, kteří pobývají na území 
ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného člen-
ského státu Evropské unie, kteří na území ČR 
pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné 
předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, 
kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR 

V letošním roce máme 38 dětí v posledním 
roce před zahájením školní docházky, ale ještě 
nám nejsou známy přesné počty dětí, které 
budou mít odklad. Počítáme cca se 33 volnými 
místy.        
Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů 
pod přiděleným registračním číslem (ne jme-
novitě, je důležité si ho uschovat) na webových 
stránkách školy-aktuality a info tabuli v  MŠ 
do 1. 6. 2018. Výsledky přijímacího řízení 
nesdělujeme telefonicky !!!

STANOVENÁ KRITÉRIA PRO  PŘIJETÍ
1) Děti nar. do 31. 8. 2013 – povinná předškolní docházka – s trvalým pobytem v obci Kame-
nice + osady
2) Děti nar. od  1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 s trvalým pobytem v obci Kamenice+ osady
3) Děti nar. od  1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady
4) Děti nar. od  1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady
5) Děti nar. do 31. 8. 2013 – povinná předškolní docházka bez trvalého pobytu v obci či osadě
Osady obce Kamenice:  Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, 
Těptín, Všedobrovice.
Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším na docházku celotýdenní do napl-
nění volné kapacity školy.

Pro rozhodování o přijetí  je směrodatné 
splnění stanovených kritérií v průběhu  
správního řízení. 
Termín  pro  vyjádření účastníků řízení k pod-
kladům pro rozhodnutí  dle  § 36 odst. 3 záko-
na č. 500/2004 Sb., správní řád je: 10. 5. 2018 
od  11  do 13 hod.  v MŠ.
Termín pro ukončení shromažďování podkla-
dů pro rozhodování je 25. 5. 2018.
Seznam přijatých žadatelů pod registračními 
čísly bude zveřejněn nejpozději 1. 6. 2018.
Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají.  
Rozhodnutí nepřijatých žadatelů se osobně 
vyzvedávají v MŠ 29. 5.-31. 5. 2018 v době 
od 6.45 do 16.45 hod.
V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ DO MŠ KAMENICE 
A ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ 
NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ 
VEDENÍ ŠKOLY! (Stačí i emailem z uvedené 
kontaktní emailové adresy v žádosti.) Na uvol-
něné místo čekají další žadatelé dle věkové-
ho pořadníku, které ihned kontaktujeme !!

trvale nebo přechodně 
po dobu delší než 90 
dnů, a na účastníky 
řízení o  udělení mezi-
národní ochrany 11). 
Povinné předškolní 
vzdělávání se nevzta-
huje na děti s hlubokým mentálním postiže-
ním.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit 
dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v ka-
lendářním roce, ve kterém začíná povinnost 
předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává 
v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem 
obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž 
má dítě místo trvalého pobytu, v případě ci-
zince místo pobytu, pokud zákonný zástupce 
nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo 
jiný způsob povinného předškolního vzdě-
lávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové 
mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli 
spádové mateřské školy.

Jiným způsobem plnění povinnosti před-
školního vzdělávání se rozumí:
a) individuální vzdělávání dítěte, které se 
uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 
dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy 
a ve třídě přípravného stupně základní školy 
speciální, 
c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, 
ve které ministerstvo povolilo plnění povinné 
školní docházky.
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit 
povinnost předškolního vzdělávání způsobem 
podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit 
tuto skutečnost řediteli spádové mateřské 
školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 
tři měsíce před počátkem školního roku, kte-
rým začíná povinnost předškolního vzdělává-
ní dítěte.                   Jana Boučková – ředitelka

Učitelka ve školce je prý po několika letech diagnóza. Nikdy bych tomu 
samozřejmě nevěřila, vždyť jsem přece normální. Postupem let a s při-
bývající praxí již vím, že tomu tak je. Pár příkladů pro vaše pobavení mi 
stojí za to, abyste věděli, jakými problémovými situacemi my učitelky 
procházíme. 
Stále počítám, ale nejen děti ve školce, protože je musíte kontrolovat, 
jestli jsou všechny. Počítám děti ve třídě, na vycházce, když jdeme 
po ulici i na hřišti počítám, jestli mám všechny...i když třeba vím, že se 
mi nemají kam zaběhnout, tak je neustále musím mít spočítané. Při-

stihla jsem se ovšem, že počítám i lidi v autobuse či v metru, lidi v řadě 
v divadle, při prohlídce hradu, kolik nás je ve skupince a jestli někdo 
nechybí. A když se pak průvodkyně zeptá, 
jestli jsme všichni, s klidným výrazem od-
povím: „Ano, jsme, je nás 25.“ Vyděšené 
a nevěřícné pohledy všech okolo by vám 
stály za to. Prostě je to tak.
Druhá profesionální deformace je sbírání 
všeho, co by se mohlo ještě hodit. Sbírám 
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a schovávám naprosto všechno, třeba pěkný papírek od bonbonů nebo 
jakoukoliv krabičku, kamínky, šišky, ulity, stará CD, pohledy, knoflíky, 
vlnky, zbytky látek, korky... Přece nevyhodím něco, z čeho by se dalo 
ještě vyrábět. Jsem však ráda že naši rodiče tuto deformaci vzali po-
zitivně a ptají se : „Chcete to nebo to máme vyhodit?“ Nevyhazujeme, 
používáme a recyklujeme do rozbití či roztrhání.
Nejlepší je, když vyrazíte s rodinou na výlet autem a hlásíte, že vpravo 
na louce jsou srnky či kravičky, což moje rodina již shovívavě přehlí-
ží. Květinami a broučky je již neobtěžuji. I když naši rodinnou žábu 
na skalce jsme sledovali všichni.

Hlasité zdravení všude mi přijde jako zdvořilost a nepovažuji to za de-
formaci z povolání. Ani zasunování židlí, když odněkud odcházím, mi 
nepřijde divné. Jen většinou nezasunu jen tu svou.
A když mi někdo volá na můj telefon, já ho zvednu se slovy: „Mateřská 
škola Kamenice, dobrý den.“  Ale to přece není diagnóza, že ne…
Jen mám trochu strach, že až budu jednou v důchodu a budu přepočítá-
vat důchodce na výletě, že mne zcela nepochopí. Obávám se totiž, že to 
počítání mne jen tak nepřejde.

Šárka Vávrová, učitelka MŠ Kamenice

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KAMENICI. . . 

   ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE TĚPTÍN 

Nástup do školy představuje velkou změnu pro celou rodinu, nejen pro budoucího prvňáčka. A stejně jako každá 
jiná změna, i tahle s sebou přináší určité obavy ze strany rodičů i dětí: Bude se mi ve škole líbit? Najdu tam ka-

marády? Dokáže se moje dítě adaptovat na nové prostředí a denní režim? Je vůbec na školu připravené? Na tyto a další otázky  
budeme společně hledat odpovědi při zápisu do 1. třídy, který proběhne 

v sobotu 14. dubna 2018 od 9.00 do 16.00 hodin.

Děti čeká příjemná půlhodinka s třídní učitelkou 
1. a 2. třídy plná zajímavých aktivit, které zároveň 
prověří zralost dítěte k nástupu do školy. Rodiče 
pak rozhovor s paní ředitelkou, při němž se mů-
žete zeptat na  všechno, co vás zajímá ohledně 
nástupu dítěte do těptínské školy.  

Doporučujeme si předem rezervovat čas zápisu 
telefonicky na čísle 732 348 805 nebo e-mailem 
na zuzana.hryzbilova@gmail.com. 

S sebou si prosím přineste občanský průkaz a rod-
ný list dítěte. 

Pokud se nebudete moci v uvedený termín dosta-
vit, je možné domluvit individuální schůzku jiný 
den. 
Do 1. třídy přijímáme maximálně 9 dětí. 

Lucie Moučková, koordinátorka výuky jazyků

V týdnu od 5. 3. do 9. 3. 2018 se některé děti 
z naší Mateřské školky v Kamenici zúčastnily 
týdenního kurzu Hravé lyžování na Chotouni. 
Některé stály na lyžích poprvé, jiné se jen zdo-
konalovaly v tom, co již umí. 
Bylo naprosto úžasné pozorovat ty mrňousky, 
co se teprve učí, kteří si v pondělí poprvé obuli 
lyže na své nožky a vůbec nevěděli, co je čeká. 
Den za dnem byli jistější a mnozí už ve čtvr-
tek lyžovali na velkém vleku a brázdili tak 
chotouňskou sjezdovku. Děti, které již lyžovat 
uměly, se zdokonalovaly v technice a troufly 

HRAVÉ LYŽOVÁNÍ
si i na skokánky, jezdit ve dvojicích nebo jet 
na lyžích pozadu. 
V pátek byly pro ně připravené závody v sla-
lomu. Jako odměnu si každý odvezl medaili, 
diplom a balíček sladkostí. Ti, co se umístili 
na prvním místě, dostali i dětské šampaňské. 
Myslím, že žádné dítko nebylo smutné z toho, 
že se neumístilo na prvním místě. Za ten tý-
den se toho všichni hodně naučili a nádherně 
si to užili.

Linda Vejmelková, učitelka MŠ Kamenice
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TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

PROJEKTY eTwinning 2017/2018 NA NAŠÍ ŠKOLE POKRAČUJÍ

O PROJEKTU EDISON NA NAŠÍ ZŠ - podruhé

4. dubna 2018 proběhne na ZŠ Kamenice 
od 16.00 do 18.00 hodin odpoledne plné her 

s názvem „Hra o královskou korunu“. 
Akce proběhne pár dní před zápisem dětí do 1. tříd a je 

určena zvláště budoucím prvňáčkům. 

Děti budou plnit různé zajímavé úkoly a při tom budou mít 

možnost seznámit se se školou a svými novými učiteli.

Žáci 6.B spolupracují s žáky z Francie, Portugalska, Turecka, 
Itálie a Polska v projektu o jídle:  My food, your food, our food...
V prvním pololetí se žáci představili, napsali o sobě, své rodině, 
zálibách a svém oblíbeném jídle. Navrhovali logo projektu a na-
vzájem se seznamovali s kulturními a stravovacími tradicemi 
zapojených zemí. Webové stránky projektu: 
https://twinspace.etwinning.net/49085

Žáci 7.C se zapojili s žáky Turecka, Moldávie, Rumunska, Špa-
nělska a Itálie do projektu o zvířatech: Our purr-fect friends.

V prvním pololetí žáci vytvořili videa, ve kte-
rých představili sebe a svá oblíbená zvířata. 
Vytvořili mezinárodní slovník zvířat, navr-
hovali logo projektu a naši žáci vytvořili kvíz 
pro ostatní. Žáci z Turecka vyrobili budky 
a boudy pro ptáky, psy i hlodavce a ušili pelíšky 

pro psy a kočky ze starých svetrů. Španělští žáci vyrobili vánoční 
ozdoby se zvířecími motivy a naši žáci 7.C se věnovali ptactvu 
České republiky. Zjišťovali, kteří ptáci se v zimě přikrmují a čím 
se mají přikrmovat, a ve skupinách napsali informační letáky. 

Vyrobili tukové šišky se semínky a nakreslili 
ptáky, kteří zůstávají na území  České repub-
liky přes zimu. V rámci výuky českého jazyka 
žáci napsali vlastní bajky a vytvořili leporela 
s originálními ilustracemi. Abychom je mohli 
představit i našim mezinárodním partnerům, 
přepsali je žáci  do digitální podoby a přeložili do angličtiny. 

Budeme rádi, když si bajky přečtete i vy a dáte ,,like" těm, které 
vás nejvíce zaujmou, ať již originálním příběhem či ilustracemi. 
https://padlet.com/hradecka_lenka/9cdlk6a5285d 

Webové stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/46546/home

Již jsme vás informovali, že od 12. 
do 16. února probíhal na naší ško-
le projekt Edison zaštiťovaný me-
zinárodní studentskou organizací 
AIESEC. Cílem projektu je sezná-
mit žáky s odlišnými kulturami, 
porovnat život v České republice 
s jinými státy a zvýšit zájem žáků 
o výuku angličtiny.

Do naší školy dorazilo osm stá-
žistů a stážistek ve věku od  de-
vatenácti do dvaceti čtyř let. 
Prostřednictvím interaktivních 
prezentací stážisté žákům čtvr-
tých až devátých tříd představili 
své domovské země - Kolumbii, Brazílii, 
Itálii, Turecko, Kyrgyzstán, Čínu, Indii 
a  Indonésii. Žáci se mohli mimo jiné 
dozvědět, jak se v Číně počítá na prstech, 

jak se v Brazílii připravuje káva nebo jak 
vypadají kyrgyzské tradiční nomádské 
sporty. V pátek byl celý projekt zakončen 
akcí zvanou Global village, kde si naši žáci 
mohli vyzkoušet například hru na indo-

néský tradiční hudební nástroj, 
nechat napsat své jméno v písmu 
Hindi nebo ochutnat tradiční jídla.

Stážisté ve  volném čase proje-
vovali velký zájem o okolí školy 
a Kamenice, navštívili například 
Zbořený Kostelec a vyzkoušeli si 
bruslení v Kostelci u Křížků. Často 
se předháněli, kdo z nich lépe vy-
sloví písmeno ř.

Věříme, že celá akce byla obou-
stranně přínosná a příjemná a těší-
me se na případné zopakovaní. 

Fotografie k projektu si můžete prohléd-
nout na webu školy, v sekci galerie.

Vojtěch Štich, učitel ZŠ



     „do ruky“

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 hodin  13.00–17.00 hodin

JARNÍ SVOZ BIOODPADU - 21. 4. a 28. 4. 2018 od 8.00 do 13.00 hod.

12. 5. 2018

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Neděle 13.5. 2018 od 8.00- 12.00 hod.

Sběrný dvůr v Kamenici, firma OBR služby s.r.o.

Obec umístila nově sběrné nádoby na kovové obaly 
na stávající separační stanoviště v Sídlišti I. 

Jedná se o separační hnízda u domu č. 12, 16 a 21.

OBEC ROZŠÍŘILA SBĚR KOVŮ 
O DALŠÍ STANOVIŠTĚ
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9. dubna od 19.30 hod., KD KAMENICE
Vystoupení travesti skupiny Screamers „TV upou-
távka”
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 9.00 a 10.30 hod., KD KAMENICE
Ulice plná kouzel / Na výletě v iSvětě
Dětská představení černého divadla Metro
Vstupné 80 Kč

21. dubna, KD KAMENICE
Pochod krajinou barona Ringhoffera

24. dubna od 19.30 hod., KD KAMENICE-balkon
Promítání filmu Zlatý úsvit v rámci projektu Pro-
mítej i ty ve spolupráci se skautským střediskem 
Kamenice
Vstup zdarma

26. dubna – od 17.30 hod., KD KAMENICE
O Ptáku Ohniváku a Lišce Ryšce, Pohádkový
muzikál: ZUŠ Velké Popovice

28.-29. dubna od 10.30 hod., KD KAMENICE
JUDO CUP – soutěž v judu

30. dubna od 16.30 hod., START-KD KAMENICE
Tradiční běh čarodějnic, který startuje od KD Ka-
menice

22. dubna, KD KAMENICE
Chvilka s Mažoretkami 
Vstupné dobrovolné

KVĚTEN
5. května KD KAMENICE
Ringhofferovy trhy
Vstup zdarma

20. května od 14.00 hod. KD KAMENICE
Den rodiny „Kouzlo komiksu“
Vstup zdarma

22. května od 19.30 hod. KD KAMENICE
Kamenické Impro(šou)
Vstup zdarma

24. května od 14.00 hod. KD KAMENICE
ZUŠ Open air festival
Představení vyučovaných oborů: hudební, vý-
tvarný, taneční a literárně dramatický. 
Pohádkový muzikál O Ptáku Ohniváku a Lišce 
Ryšce
Vstup zdarma

29. května od 19.30 hod. KD KAMENICE–balkon
Promítání filmu Zemřít pro design v rámci pro-
jektu Promítej i ty ve spolupráci se skautským 
střediskem Kamenice
Vstup zdarma

30. května od 19.30 hod. KD KAMENICE
Vladimír Mišík & ETC + Ivan Hlas trio
Koncert dvou z největších českých rock’n’rollo-
vých legend. 
Vstupné 400/350 Kč

ČERVEN
23. června
Kamenické obecní hry
Vstupné zdarma 

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

 BOHOSLUŽBY . . .

DUBEN
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Čistý Ladův kraj

Srdečně Vás zveme na další ročník jarního 
úklidu obcí a přírody v jejich okolí.

Akce se koná v rámci dne Ukliďme Česko 
vyhlášeného na 7. dubna 2018.

Vítán je každý, kdo má chuť pomoci.

www.laduv-kraj.cz  nebo na  www.uklidmecesko.cz

Partneři:
ČSOP • FCC Česká republika, s.r.o. • Marius Pedersen a.s. • Van Gillern s.r.o.

Projekt je realizován v rámci kampaně
Ukliďme Česko, Ukliďme svět – Let´s do it!

Přesné obecní termíny a podrobné informace získáte
na obecních úřadech členských obcí Ladova kraje a na webu

28.-29. dubna od 10.30 hod. 
v KD KAMENICE
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PROJDĚTE SE PO STEZKÁCH V LADOVĚ KRAJI

LADŮV KRAJ - KAM SE VYDAT . . .

Je na vás, jak si chcete vychutnat Ladův kraj. Pěšky, na kole, koloběžce, sami, s kamarády, se psem. Vrstevnatě zvlněná  malebná krajina 
s lesy, loukami, pastvinami, poli, rybníky, kostelíky, zvoničkami či stodolami, jak ji zachytil ve svých dílech Josef Lada, rodák z Hrusic, na vás 
vykoukne na všech stezkách v regionu. Projděte se po stezkách v Ladově kraji – za humny Prahy.
Centrum společných služeb svazku obcí Ladův kraj vám doporučuje tři stezky. Okružní stezku Krajem Josefa Lady, Cestu kocoura Mikeše 
z Hrusic do Říčan, stezku Krajinou barona Ringhoffera, turistické pochody i soutěžní běhy.          Zdroj: převzato z „Ladovník 3/2018“

Již 13. ročník POCHODU KRAJINOU BARONA RINGHO-
FFERA startuje 21. dubna 2018 v 9.30 hod. v Mirošovicích. 
Po cestě jsou pro pochodníky připraveny zastávky s nejrůzněj-
šími soutěžemi. Pochod vede po naučné stezce stejného jména. 
NAUČNÁ STEZKA KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA 
z Mirošovic do Kamenice je dlouhá 20 km. Vede přes Přírod-
ní park Velkopopovicko. Na fotografiích na deseti zastaveních 
můžeme vidět tvář Ringhofferovy krajiny v průběhu ročních 
období. Seznámíme se s historií rodiny – životem a dílem, 
podnikatelskými aktivitami. Přečteme si o  pamětihodnostech 
a obcích na trase. Projdeme kolem pivovarských studní v Ha-
bří, pivovaru ve Velkých Popovicích, Struhařovského rybníka, 
zámku Štiřín, hrobky rodiny v Kamenici, rotundy sv. Martina 
v Kostelci u Křížků. 
Prodloužíme-li si trasu nebo uděláme-li si malé odbočky, mů-
žeme vidět Památník Josefa Lady v Hrusicích, zříceninu hlásky 
Zlenice, zámeček v Lojovicích, Zámek Berchtold v Kunicích, 
židovský hřbitov v Kostelci u Křížků, rozhlednu Ládví – Vlková.

POCHOD KOCOURA MIKEŠE  z Hrusic do Říčan se koná 
26. května 2018. Start je v Hrusicích od 10 hod. 
Ve stejný den probíhá i akce pro nejmenší POHÁDKOVÉ HRU-
SICE. Pochod vede po stejnojmenné stezce.
Stezka CESTA KOCOURA MIKEŠE je zatím značena pouze 
z Hrusic do Říčan. Obce pracují na značení stezky i z Říčan zpět 
do Hrusic. Putování po stezce je 20 km dlouhé, ale dá se rozdělit 
na menší úseky. Dětští pochodníci se tak můžou na stezku opa-
kovaně vracet a prožívat podobná dobrodružství, jako když šel 
Mikeš do světa nebo jako když jel Pašík s kocourkem na pouť 

do Mnichovic.
Při pochodu mo-
hou i v průběhu 
roku návštěvníci 
sbírat otisky razítek 
od obcí a  partnerů 
Ladova kraje a  zís-
kat tak odměnu 
za  sportovní sna-
žení.
Mapku, kartičku 
a  seznam míst lze 
získat v IC v  Ří-
čanech, Mnicho-
vicích, Kamenici, 
v  Hrusicích v  Pa-
mátníku Josefa 
Lady a jeho dcery 
Aleny.

Červeným květem je značena trasa KRAJEM JOSEFA LADY na-
vazující na Greenway Praha – Vídeň. Trasa vede po hranicích La-
dova kraje vesměs po značených cyklotrasách nebo turistických 
trasách. Spojuje zajímavá a rozhledová místa. Měří přes 76 km. 
Projet nebo projít lze po etapách. 
Mapku stezky obdržíte v Informačních centrech v Říčanech, 
Mnichovicích, Kamenici, Hrusicích nebo v CSS.
Pomozte nám připomínkami zlepšit stav značení! Podněty 
ke značení, úpravě úseků, partnerům stezky zasílejte: 
css.laduv.kraj@laduv-kraj.cz

POHÁR LADOVA KRAJE (běžecké závody) sdru-
žuje několik běžeckých závodů v regionu svazku obcí 
Ladův kraj. Seriál závodů pro dospělé i děti probíhá ve 
školním roce od října do června. Běžci vesměs trénují 
osaměle na stezkách a lesních cestách v kraji. Závody 
jsou pak nejen místem pro poměřování sil, ale i místem setkává-
ní a výměny zkušeností.  Každoročně si přijde zasoutěžit několik 
stovek lidí v mnoha kategoriích včetně dětských a seniorských.
• Jarní běh u Kanálu, Senohraby 19. 4. 2018
• Pyšelský kopeček 21. 4. 2018
• Běh Krásné vyhlídky Struhařov 1. 5. 2018
• Mnichovická běhna 10. 6. 2018
• Bona Vita běh Velké Popovice (bude upřesněno)
DALŠÍ BĚŽECKÉ ZÁVODY - MCC Kros Štiřín (19. 5. 2018)   
Finanční prostředky ze startovného jsou věnovány   Centru péče 
o předčasně narozené děti porodnice  „U Apolináře“.

Zdroj: převzato z „Ladovník 3/2018“

I PŘI BĚHÁNÍ LZE ODPOČÍVAT A KOCHAT SE PŘÍRODOU.
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KNIHA VELKOPOPOVICKÁ LEGENDA 

Kniha Velkopopovická legenda mapuje historii významné pod-
nikatelské rodiny Ringhofferů, která má kořeny až na rakous-
ko-uherském pomezí.  Zrození legendy je spojeno s osobností 
průmyslníka a představitele společenské elity národa Františka 
Ringhoffera. Otec pražských smíchovských továren s bohatou 
zkušeností v podnikání položil základní kameny pivovaru v malé 
středočeské obci na jihovýchod od Prahy. Kniha popisuje rozvoj 
pivovaru od prvních plánů v souvislosti s rodinným životem 
v nedaleké Kamenici, cestu úspěchů a strastí po více než 70 let. 
Zaznamenává a dokumentuje i další vývoj následujících majitelů 
až do dnešních dnů, kdy pivovar zůstal jako jediný výrobní zá-
vod Ringhofferů, který nepřetržitě vyrábí pivo Velkopopovický 
Kozel od jeho založení až do současnosti.

Vybráno z knihy:
František Ringhoffer – Rady mým dětem jako odkaz z mých zkušeností: 

„Věř pevně v Boha a on tě nikdy neopustí!“
„Mluv pravdu, mysli a jednej v pravdě, nenechej se ničím na světě odvést od této zásady: Pravda vždy zvítězí!“
„Neprahni po bohatství, pak přijde blahobyt sám od sebe – bohatni pomalu a jen toto bohatství přináší požehnání!“
„Nikdy neopouštěj pro své bohatství své stavovské poměry, zůstaň skromný a nesnaž se nikdy ukazovat své bohatství světu.“

 Knihu lze zakoupit v Kozlím obchůdku v pivovaru nebo na eshopu www.eshop.kozel.cz. 
K dostání bude také v Kamenici v Kulturním centru.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT . . .



16

„Život by byl tragický, kdyby nebyl zábavný,“ Stephen Hawking 

16. dubna – Exkurze do Průhonického parku. Na co se můžete těšit? Na komentovanou prohlídku Průhonického parku v jarním období 
s průvodkyní Ing. Janou Kohlovou. Společně navštívíme zrekonstruovanou část Podzámeckého alpina, které prošlo v letech 2016–2017 
rozsáhlou obnovou. Následuje občerstvení v průhonické kavárně Taroucafe. Poté projdeme přes hlavní vyhlídku ke Glorietu a podél 
Botiče dojdeme až do obory k rybníku Labeška a České chaloupce. Navštívíme nejkrásnější části Průhonického parku a mnohé 
dendrologické zajímavosti – cca 5 km. Sraz u KD Kamenice v 9.15 hod. Společný odjezd přistaveným busem v 9.30 hod. Předpokládaný 
návrat autobusem do Kamenice v cca 16.00 hod. 
Cena: senioři 65+ 150 Kč /ostatní 250 Kč. Platby za Průhonice a Vyšehrad 12. 4. 2018 v restauraci Na Rynku od 18.00 do 19.00 hod.

19. dubna, 3., 17., 31. května, 14., 28. června – Pravidelná setkávání při zpěvu s kytarou od 16.00 hod. v restauraci U Partyzána. 
Přijďte si zazpívat nebo jen tak si popovídat. 

25. dubna – Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ II. Vyšehrad. Navštívíme národní kulturní památku s kvalifikovanou průvodkyní paní 
Blankou Havránkovou. Dějiny tohoto místa jsou spojeny s mnoha pověstmi českého národa, s vývojem pražských měst. Osídlení vyšehradského 
hradiště se datuje do poloviny desátého století, kdy zde byly raženy denáry knížete Boleslava II. Vyšehrad měnil svou podobu, byl královským 
hradem, panovnickým sídlem, stal se městem a později barokní pevností, kterou je dodnes. Koncem devatenáctého století získává úlohu národního 
symbolu a pohřebiště českých velikánů. Oblíbené místo nabízí překrásné výhledy a řadu významných památek. Prohlídku rozdělíme na dvě části: 
dopoledne vyšehradské památky – Cihelná brána, vyšehradská zahrada, rotunda sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla, Čertův sloup, Staré purkrab-
ství, Kasematy a Gorlice, Gotický sklep, Galerie Vyšehrad, čas na oběd a odpoledne Vyšehradský hřbitov Slavín s jedinečnou galerií hřbitovních 
plastik našich nejznámějších umělců. Pro romantiky či dobrodružné povahy: na výtoňské náplavce, kde bývají farmářské trhy, se zájemci mohou 
nechat převézt na druhý břeh Vltavy. Pojďte s námi poznat Vyšehrad!  
Sraz u KD Kamenice v 8.15 hod., společný odjezd přistaveným autobusem v 8.30 hod. Doprava z Prahy do Kamenice individuálně: 
např. bus č. 339 ze stanice Metra C Budějovická v 16.20, 16.50, bus č. 335 v  15.35, 16.05 hod. 
Cena: senioři 65+ 150 Kč/ostatní 250 Kč. Platba 12. 4. v restauraci Na Rynku od 18.00 do 19.00 hod.

2. května – Toulky kamenickou krajinou. Sraz před KD Kamenice v 15.30 hod. Vycházka s nordic walking holemi – cca 4 km, poté táborák 
s kytarou a občerstvením od 17.30 hod. v nivě pod školou. Cena: 50 Kč/os., přihlášky do 30. 4. 2018, při nepříznivém počasí zpívání U Partyzána.
23. května – Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ III. Zahrady Pražského hradu – s průvodcem. Bližší informace v květnovém zpravodaji. 
6. června –Jednodenní výlet na hrad Karlštejn a Malou a Velkou Ameriku. 

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

Dovolte mi shrnout již proběhlé akce: na zpívání v restauraci U Partyzána se scházíme zcela pra-
videlně s docela úctyhodným repertoárem a přibývají i hudební nástroje. Sejde se nás vždy kolem 
dvaceti až pětadvaceti kamarádů. Ne všichni zpívají, ale všichni se chtějí sejít s vrstevníky, probrat, 
co je nového, na co se můžeme společně těšit nebo si jen tak popovídat o svých radostech a sta-
rostech. Skládáme si vlastní hymnu a je u toho dost legrace. Přijďte se s námi pobavit, zazpívat si 
a posedět v příjemném prostředí u krbu.

Koncem února jsme se zúčastnili exkurze do Národního divadla. Ve tři hodiny jsme byli rozdě-
leni na dvě skupiny, každá měla svého průvodce, a prošmejdili jsme zlatou kapličku od sklepení 
až po  střechu. Zrovna svítilo sluníčko a tak pohledy na Prahu byly úchvatné a zima snesitelná. 
V Národním divadle byli mnozí z nás už mnohokráte, ale zopakovat si znovu dějinné události s prů-
vodcem stojí vždy za připomenutí a uvědomění si, na co můžeme být právem hrdí. Ze zpráv těch, 
co byli i na večerním představení Prodané nevěsty, máme pozitivní ohlasy.

7. 3. jsme se sešli Na Rynku k besedě na téma „Jarní povídání o zdraví a pohybu“ s Terezou Bártovou, zdravotní sestrou, která nám 
vysvětlila rozdíly v některých pojmech, jako například: co je to sociální péče, zdravotní péče apod. Z těch jsme 
pro vás udělaly přehled i s kontakty, abyste si tyto informace mohli uschovat a v případě potřeby využít. Jsou 
to jistě pro mnohé, nejen starší občany, velmi cenné informace, protože každý z nás se může někdy ocitnout 
v nelehké životní situaci. Paní Tereze tímto velmi děkujeme za přednášku plnou důležitých zpráv a informací, 
výborných nápadů a postřehů. Také za to, že pro nás byla beseda interaktivní a sami jsme přinesli do diskuze 
své inspirace, různé recepty pro zdraví nejen z historie našich babiček, ale ukázalo se, že máme dobré pově-
domí o nových potravinách a trendech zdravého životního stylu. Beseda plynula v tak uvolněné náladě, ani 

jsme nepostřehli, že už utekly celé tři hodiny. Rádi se s vámi, Terezo, opět sejdeme při besedě na téma zdraví a pohyb. Děkujeme!!

A tady je jeden úžasně zdravý recept našich seniorů na nastavovanou bramborovou kaši: „Uděláš bramborovou kaši, stejnej díl 
uvařenejch krupek (lámanka), smícháš dohromady. Posype se osmaženou cibulkou, příloha může být volské oko, párek, uzené, nebo 
nic. Dobrou chuť!“

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 
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Ráda bych za sebe, organizátorku Klubu seniorů, napsala pár slov do zpravodaje. Tentokráte však všem občanům Kame-
nice. Přečetla jsem si na obecním facebooku, že se někteří občané podivují, že nedostali včas informaci třeba o besedě 
s paní Zuzanou Mináčovou. Doslechla jsem se, že někteří z vás se nedozvěděli o některé z plánovaných akcí. Přemýšlím, 
jak to je možné, když všechny naše akce jsou prezentovány ve Zpravodaji z Kamenice, na stránkách kulturního centra, 
některé i na obecním webu, několik měsíců dopředu? Domnívám se, že jediným vysvětlením může být ta skutečnost, 

že tyto akce probíhají pod červeným logem 55+ aktivní, pod Klubem seniorů. Spekuluji, že otevíráte tuto stránku s logem a tímto 
nadpisem a říkáte si, to není pro mě, a stránku otočíte. Připravíte se tak o informace o tom, jaké Klub seniorů akce pořádá, a zrovna 
některá z nich může být ta, co by vás třeba zaujala. Mnozí z vás proto netuší, že seniorské akce mohou být velmi zajímavé a přitažlivé 
pro všechny kamenické občany. Rádi uvítáme kohokoli, kdo by se chtěl zúčastnit akcí pod logem 55+ aktivní. Staneme se tak neopo-
míjenou skupinou občanů Kamenice i u některých ne-čtenářů naší stránky, a za to bych vám chtěla poděkovat. 

M. Hajdušková za Klub seniorů

PŘEHLED ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ NEJEN PRO SENIORY

Zdravotní ústav Most k domovu – Pečovatelská služba Jesenice 
Kontakty: 212 248 037, s. p. Mgr. Karolína Tumlířová – 212 248 035, 
E: socialnisluzby@mostkdomovu, www.mostkdomovu.cz
Poskytují odbornou zdravotní péči po propuštění z nemocnice do domácího léčení. Pomoc při zvládání základních životních potřeb 
po operacích, úrazech, chronicky nemocných, péči o seniory a pacienty v terminálním stadiu onemocnění. Poskytování odborné 
zdravotní péče v domácím prostředí. Tu doporučuje vždy praktický lékař na základě vyšetření – při takovémto předepsání lékařem je 
péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Více informací získáte u svého praktického lékaře, v lékárnách v místě bydliště, na obecním 
úřadu nebo na úřadu práce.

Farní charita Starý Knín – poskytování terénních domácích zdravotních a sociálních služeb 
Kontakty: vedoucí Mgr. Věra Bobovská, M: 774 994 357, 
E: bobovska@socialnipece.cz, www.socialnipece.cz
Středisko charitních sociálních služeb ve Velkých Popovicích a širokém okolí je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc 
starým, nemocným i jinak potřebným lidem. Působí od 1. března 1993 v rámci celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních 
charit. Ve své činnosti se zaměřujeme především na následující odborné služby: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací 
služba, domácí ošetřovatelská práce, půjčovna kompenzačních pomůcek aj. 

Alfa Care 
Kontakt: AlfaCare s.r.o., Ringhofferova 2242, Kamenice, Tel.: 773 180 896,
kontakt@alfacare.cz, www.alfacare.cz
Agentura pomáhající klientům v domácnosti v činnostech, na které z časových či jiných důvodů klienti nestačí. Agentura působí 
v Kamenici a okolí.

Kvalitní podzim života - terénní pečovatelská služba Vestec, Vestecká 11, Praha – západ
Kontakty: Lenka Klestilová – ředitelka, M: 603 463 133, E: klestilva.kpz@email.cz, 
koordinátorky: Iveta Veselá – M: 774 975 308, Ivana Pohlová - M: 777 889 111, 
kancelář: Dana Breníková, Šárka Radilová - M: 778 095 645, E: administrativa.kpz@email.cz
Smyslem pečovatelské služby je podpora v tom, co sami zvládáte, a pomoc s tím, co už sami nezvládnete. Cílem je co největší sobě-
stačnost. V mnoha případech vám mohou komplikovat situaci zdravotní potíže, které nelze jen tak odstranit, a neobejdete se bez 
pomoci. Pečovatelská služba zajišťuje sociální potřeby. Neposkytuje zdravotní péči.

Hewer, z. s - osobní asistence, registrovaná sociální služba, péče v domácím prostředí
Kontakty: Středočeský kraj, Benešov, Praha – východ,
Tel.: 736 505 549 po–pá: 8–14 hod.
Call centrum: 274 781 341,
www.osobniasistent.cz, E: strednicechy@hewer.cz 
Služba pro každého, kdo se z nějakého důvodu nemůže postarat o sebe, partnera, rodiče, a zároveň chce zůstat v domácím prostředí. 
Pomoc směřuje k osobám od 1 roku s kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým či zdravotním postižením a se-
niorům. Nabídka autodopravy pro seniory – přeprava s dopomocí.

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech - péče o klienta v terminální fázi nevyléčitelné nemoci 
Kontakty: Sokolská 584, Čerčany, www.hospic-cercany.cz, 
E: tri@hospic-cercany.cz, Tel.: 317 777 381 
Poskytují lůžkový hospic, domácí hospic, ambulanci paliativní medicíny a sociální služby: odlehčovací služby terénní a pobytové, 
asistenční auto, odborné sociální poradenství, centrum denních služeb a půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Úřad práce Říčany – 17. listopadu 38, Říčany 
Kontakty: www.uradpracericany.cz,
Tel.: 950 604 703-4 
Zajišťuje státní sociální podporu, hmotnou nouzi, sociální služby, poradenství v oblasti sociálních služeb a příspěvek na péči, dávky 
pro osoby se zdravotním postižením pro Prahu – východ. 
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O CHOV VČEL SE ZAJÍMÁ STÁLE VÍCE MLADÝCH LIDÍ
V posledních letech roste mezi mladými lidmi zájem o chov včel 
a průměrný věk včelaře, který byl před nějakým časem nad 65 lety, 
se stále snižuje. I když začínající včelaři dnes vyhledávají mnoho in-
formací o tomto složitém koníčku na internetu, byl mezi nimi velký 
zájem o setkání, které pro ně na 13. března připravil výbor ZO ČSV 
Struhařov za podpory Obecního úřadu Kamenice v místním Kul-

turním centru. Besedu moderoval předseda spolku Vladimír Kříž 
a mimo své připravené prezentace ze života včelstev odpověděl 
na  mnoho dotazů, které si připravili účastníci besedy. Se  svými 
zkušenostmi s chovem včel za zkušenější včelaře přispěli i přátelé 
Medřický a Uher.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

Poslední únorový ví-
kend jsem opět po roce 
vyrazil na  akci pořá-
danou 21. skautským 
oddílem Kamenice 
s  tradičním názvem 
„Kamenické oko“.  
Psi, které jsem vzal s se-
bou na trasu, byli řádně 

natěšení, takže od KD Kamenice jsme vy-
razili hodně svižně. Počasí nám přálo, slu-
níčko svítilo, teplota -7°C, slabý vítr, takže 
bylo dobře vidět do kraje ze všech vyhlídek 
a kopců. 
Začátek trasy byl pro mě orientačně ná-
ročnější (jeden kolega z dogtrekkingových 
závodů tomu říká „intuitivní“), protože 
v popisu trasy mimo jiné bylo, že se má jít 
kolem lesní MŠ Devětsil, jenže jsem 
netušil, kde škol- ka je.    Štěstí, že jsou 
mapy do mobilu a GPS.Tam jsem si to našel 
a trasu nakonec prošel správně. Nebyl jsem 

ale sám, kdo hledal. Shodli jsme se na tom 
se dalšími závodníky, když jsme se sešli 
na  trase u  obory Březka. No ne každý zá-
vodník byl kamenický. 
Dál už byla trasa popisem jednoznačná 
a rozhodně pěkná. Míjel jsem místa pro mě 
známá i objevoval nová. 
Na kontrole u Jílového u Prahy jsem byl 
vděčný  za horký čaj. Kromě čaje jsem do-
stal i razítko do účastnické karty. Byl zde 
k  dispozici také horký vývar a sušenky. 
Prostě občerstvení, za které by se nemusely 
stydět ani věhlasnější akce. Jako bonus byl 
z tohoto kontrolního bodu krásný výhled 
do okolí. Zatímco jsem pozoroval krajinu, 
pil čaj, pozdravil se s Jirkou Valáškem, 
který zde zajišťoval pořadatelskou službu, 
předběhlo mě pár běžců a předjelo několik 
cyklistů. To je právě to, co se mi na této akci 
líbí, každý ji může absolvovat na čem chce. 
Cesta zpět ke Kamenici vedla lesem a byla 
díky zmrazkům náročnější. Vyhlídka z Pan-

ské skály byla ovšem díky počasí prvotřídní.  
Následoval jediný úsek po silnici s větším 
provozem aut, a to z Těptína do Kamenice. 
Tyhle úseky nemám moc rád. Někteří řidiči, 
kteří nás míjeli rychle a nebezpečně blízko, 
děsili psy a mě nakonec také. Naštěstí vše 
proběhlo v pořádku. Pak už jsme prošli ko-
lem hrobky barona Ringhoffera, stromovou 
alejí a po chodníku jsme došli zpět ke KD 
Kamenice.
Děkuji tímto pořadatelům ze skautského 
oddílu za krásný výběr trasy. Oproti loňsku 
byla o kousek delší. (Moje „garminy“ píší 
22,5 km, ale jak je napsáno v popisku akce, 
trasa je 21 km +/- nějaký metr.) Startovné 
20 Kč je na tento typ akce a hlavně poskyt-
nuté služby více než přijatelné. Letos se zú-
častnilo 127 běžců, cyklistů, chodců. 
Věřím, že příští rok bude číslo ještě vyšší.
Těším se na shledání opět za rok 
na KAMENICKÉM OKU 2019.

Vláďa Kalivoda

KAMENICKÉ OKO - VŽDY SE RÁD ÚČASTNÍM
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Vážení rodiče a přátelé našeho 
úpolového sportu juda. Kon-
cem dubna proběhne v Ka-
menici náš již tradiční JUDO 
Cup. Letošní ročník se poprvé 
jmenuje Memoriál Václava 
Břízy, který v červenci 2017 
zemřel.  Byl takto pojmeno-
ván na památku mého otce, 
který se celý život pohyboval 
v judu a vychoval mnoho 
vynikajících závodníků. Byl 
přes  10 let reprezentačním 
trenérem seniorské repre-
zentace, předsedou trenérské 
rady Československého svazu juda, rozhodčím a dále dlouhole-
tým trenérem Sparty Praha. 
V roce 2008 byl na Mistrovství Evropy veteránů v Praze vyzna-
menán čestnou plaketou Evropské unie juda za celoživotní zá-
sluhy a rozvoj juda v naší zemi. S Kamenicí byl velmi úzce spjat. 
Od roku 1952 zde trávil veškeré volné chvíle a  strávil zde svých 
posledních 28 let života. Pokud mu jeho zdraví sloužilo, velmi se 
zajímal o rozvoj juda zde v Kamenici a měl velkou radost, že se 
tomuto sportu zde věnuji.
Náš klub se v posledních letech utěšeně rozrostl. Máme velmi 
slušnou členskou základnu, v současné době okolo 240 členů. 

Naše děti trénují pod 6 kvalifi-
kovanými trenéry a daří se nám 
z našich řad vychovávat nové 
trenéry a rozhodčí. Od září 
2017 s námi trvale spolupracu-
je pan Jiří Sosna, mistr Evropy 
z roku 1995, což je pro naše 
svěřence velkým přínosem.
Po závodní stránce vůbec neza-
hálíme. Pro pořadatele turnajů 
začínáme být trochu postra-
chem, protože jezdíme ve velmi 
hojném počtu, i kolem třiceti 
závodníků na turnaj. Od  za-
čátku roku jsme se zúčastnili 

4  turnajů, kde jsme získali krásné cenné kovy. Nemohu zde 
vyjmenovat všechny naše medailisty, ale výsledky jsou uvedeny 
na našich stránkách www.judo-kyklop.cz.
Od začátku března již trénujeme v nově postavené tělocvičně 
v  ZŠ Kamenice, na kterou jsme tak velmi dlouho čekali. Jsme 
teď ale odměněni vyhřívanou a odpruženou podlahou, která je 
pro náš sport a zdraví judistů velkým přínosem.

Přijďte podpořit naše svěřence na náš  turnaj!!!!

Alena Mairichová, trenérka
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

• NABÍZÍM KURZY základní ovladatelnosti psa. Kurzy jsou 
vhodné jak pro štěnata tak pro dospělé psy. Tel.: 608 958 917, 
volejte po 20 hodině.

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

na dobu neurčitou 
ELEKTRIKÁŘE, POMOCNÉHO DĚLNÍKA 

a ŘIDIČE SKUPINA C. 
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

PRODÁM  ELEKTROMOBIL PEUGEOT 106 - ELEKTRIK 
ve velmi dobrém stavu po TK, plný automat s autorekuperací, spotře-
ba 16,2 kWh  na 100 km jízdy, nabíjení ze standardní domácí zásuvky 
na  230 V, dojezd  zi/léto 65/75 km. Nezávislé benzinové topení s min. 
spotřebou. U PRE nabíjení v Praze u 28 stanic.  Ideální pro jízdy do 
práce, na nákupy a drobné pojíždky. 
Parkování v Praze na modrých zonách bezplatně a neomezeně.  
Zkušební jízda nutná.  Cena 135 tis. Kč. Telefon  606 214 013
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boutiqueboutique
modrá hvezdaaddevevevvhh rárododoommmm zzrr hhhvodrá hvezdahvezdamodrá hvezdamodrá hvezda

RINGHOFFEROVA 427, 251 68 KAMENICERRRIIINNNGGGHHHOOOFFFFFFEEERRROOOVVAAA 444222777,, 222555111 66688 KKKAAAMMMEEENNNIIICCCEEE
 Boutique Modrá Hvězda

Po předchozí domluvě na tel.: 602 154 737 je možné nás navštívit kdykoliv

 Po - Pá 1400 - 1700 hod.
 So 900 - 1200 hod.

Že to bude lehké, se můžete u nás přesvědčit. 
Takový výběr tunik, triček, letních šatů 

a těch skvělých kalhot, jsme tu ještě neměli.
Přijďte se podívat a nebo se rovnou objednejte.

b d l hké ůž á ř ědčiŽ

„Přiměla jste mě koupit si u vás 
ty nehorázně drahé kalhoty 

a já už jiné nenosím. 
Chtěla jsem vám 
za to poděkovat.“ 

řekla zákaznice, když si přišla pro druhé.

SKLADOVÝ VÝPRODEJ BRAZILSKÉHO DŘEVA

PŘÍMO ZE SKLADU NABÍZÍME 

TRUHLÍKY (OBALY NA KVĚTINY) 
TERASOVÉ DLAŽDICE
PARKETY, PRKNA a MOZAIKU

JEDEN PÁTEK 27. dubna    14-19 hod.
JEDNA SOBOTA 28. dubna      9-14 hod.

JESENICE, ulice K Dolním Jirčanům 
(sklady za prodejnou LIDL) 

Tel.: 602 362 791   FB: Zdravé podlahy
SLEVA 60% NA VŠE

SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY
Velké Popovice

Tel. 608620390
DOPRAVA KOL DO A ZE SERVISU ZDARMA K VÁM DOMŮ

• servis do dvou pracovních dnů (od vyzvednutí) s odvážkou a dovážkou Velké Popovice a okolí po 
tel. domluvě

• domovská prodejna:kompletní nabídka jízdních  kol Kellys  , veškeré náhradní díly, doplňky 
k jízdním kolů, cyklo oblečení 

                   SERVIS: Michal Beneš, tel. 608620390 , Sokolská 241, 25169 Velké Popovice

          PRODEJNA: CYKLOSEKY, Jaromírova 50, 120 00 Praha 2, obchod@cykloseky.cz

www.cykloseky.cz
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