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Valentýnský pobyt na Štiříně
8. - 17. 2. 2019

Oslavte svou lásku romantikou na zámku

Valentýnský pobyt zahrnuje:
● ubytování v zámecké budově ve dvoulůžkovém pokoji DeLuxe 

na 1 noc, snídani pro dvě osoby
● romantickou večeři o čtyřech chodech pro dva při svíčkách

● privátní whirlpool na 50 minut pro dva s lahví sektu
● malý dárek na pokoji

Cena: 2.900,-Kč

Zámek Štiřín · Ringhofferova 711 · Štiřín, 251 68 Kamenice
Tel.: +420 255 736 111 · Fax: +420 255 736 261 · E-mail: hotel.zamek@stirin.cz · www.stirin.cz

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

 

  

 

 

 
Srdečně Vás zveme 

na taneční zábavné odpoledne 
Kdy: 9. března 2019 od 15:00 

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

možnost chutného občerstvení 
Vstupné 50,-Kč/rodina 

 

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

Těšíme se na Vás! 
Osadní výbor Ládví 

 

PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA: 15. ÚNORA 2019

SNÍH ANI MRÁZ NÁM NEBRÁNÍ V ČINNOSTI. 
ROK ZAČAL NAPLNO
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Do Kamenice přišla po pěti 
letech opět skutečná zima. 
Sníh ani mráz nic nemění 
na tom, že zpravodaj přiná-
ší horké novinky ze života 
obce. Hasiči měli 19. ledna 
valnou hromadu, a proto při-
nášíme o jejich činnosti roz-
sáhlou zprávu. Jejich činnost 
je rozdělena na činnost 
výjezdové jednotky, která je 
zařazena do integrovaného 
záchranného systému a je 
organizační složkou obce 
a  samostatného svébytného 
spolku SDH Těptín.  Spolek 
vychovává mladé hasiče, 

v různých kategoriích soutěží v hasičském sportu a pořádá spo-
lečenské akce. Hasiči zvolili nového starostu, kterým se stal pan 
František Švarc.
V tomto čísle se věnujeme z různých úhlů pohledu i zámku 
Štiřín. Stát ho již nechce prodat. Provoz zámku, zámeckého par-
ku i golfového klubu je úspěšný, ale přináší i své obtíže, jako je 
ochrana parku před černou zvěří. Více se dočtete uvnitř čísla.
Po dlouhých letech sporů a následných smírných kroků posled-
ních let končí definitivně kauza nepovolené haly HCM. Strojme-

tal po dohodě s obcí stáhnul poslední žalobu proti obci. Máme 
tedy vzájemně čistý stůl a můžeme jako rovnocenní partneři 
diskutovat o vzájemné spolupráci.
Obec po podzimních volbách pracuje v režimu rozpočtového 
provizoria a noví zastupitelé intenzivně připravují návrh rozpoč-
tu pro rok 2019 tak, aby mohl být řádně projednán a schválen 
na  veřejném zasedání zastupitelstva ve středu 6. února. Obec 
po dokončení školy čeká obdobně velká investice do obnovy 
a  rozšíření kamenické čističky odpadních vod. Proto této akci 
věnujeme mimořádnou pozornost. Rozpočtu se budeme věno-
vat v příštím čísle a o nové ČOV budeme informovat průběžně.
Pokud tušíte, co znamená zkratka AED, tak vězte, že obec za-
řadila do své výbavy přístroj, který by měl pomoci zachraňovat 
životy. Automatizovaný externí defibrilátor, neboli AED, umož-
ňuje obnovu řádného srdečního rytmu u postižených s náhlou 
zástavou oběhu. Tento přístroj umí rozpoznat, kdy pacient po-
třebuje defibrilační výboj, a podat ho ve správný čas. Defibrilace 
provedená do 3–5 min od kolapsu může zvýšit šanci na přežití 
až na 50–70%. Přístroj může ovládat každý z nás laiků a jeho 
použitím nelze ublížit. Je přístupný na obecním úřadě a budeme 
ho půjčovat všude tam, kde se v Kamenici v rámci akcí bude vy-
skytovat větší množství lidí.
Masopust letos vychází na neděli 3. března, těšíme se na vás a ná-
padité masky.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

Fotostrana - zima . . . . . . . . . . . . .  2

Na úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Informace z OÚ Kamenice    4–5

Mateřská škola . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Základní školy . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Osadní výbor - výzva . . . . . . . . .  8

Spolky v Kamenici . . . . . . . . . . 8–9 

Místní veřejná knihovna . . . .  10

Informace do ruky  . . . . . .  11–13

SDH Těptín . . . . . . . . . . . . . .  14–15

Klub seniorů . . . . . . . . . . . . .  16–17

Akce na Štiříně  . . . . . . . . . . . . . .  18

Zpráva ČTK . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Přišlo do redakce  . . . . . . . . . . .  20

Informace - finance . . . . . . . . . .  21

Inzerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21–22

Pozvánka . . . . . . . . . . . . . . . . .  23–24



4 INFORMACE Z OBCE KAMENICE. . . 

KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE

Rada obce  schválila:
• uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene - 
osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení dis-
tribuční soustavy mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako oprávněnou), č. sml. IV-12-
6019463/1. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 650/1, 
kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce Kamenice. 

• v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce 
k pronájmu jednotlivých stanovišť č.1, 2, 3, 4 a 5 prodejní plochy 
(tržiště), na části pozemku p. č. 628/1, o celkové výměře všech 
stanovišť 106 m², ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na LV 
10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo 
náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. 

• objednávku č. 441/2018 na základě nabídky ze dne 30.11.2018, 
která objednává „vybavení tělocvičny ZŠ Kamenice“ od doda-
vatele SPORT CLUB s.r.o., se sídlem Bahno 99, 739 11 Frýdlant 
nad Ostravicí, IČ: 26845431.

ze dne 5. 12. 2018

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

• výši příspěvků obci na vodovod a kanalizaci pro pozemek 
parc. č. 628/4, k.ú. Ládví (vlastník Viladomy Kamenice s.r.o., 
IČ 06711642), kde je plánovaná výstavba dvou viladomů celkem 
o 16 bytových jednotkách.

• uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene - 
osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování plynáren-
ského zařízení mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a GasNet, 
s.r.o., IČ 272 95 567 (jako oprávněnou), č. sml. 8800084357_1/
VB/P, „přeložka plynárenského zařízení“. Věcné břemeno se zři-
zuje k pozemku parc. č. 12/9, kat. území Těptín, ve vlastnictví 
Obce Kamenice.

• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě - umístění a provozování veřejného osvětle-
ní mezi Obcí Kamenice (jako budoucí oprávněnou) a Stře-
dočeským krajem, IČ 70891095 (jako budoucí povinnou), 
č.  sml.  2091/00066001/2018-KH/Pí/BS. Věcné břemeno se zři-
zuje k pozemku parc. č. 754/3, kat. území Ládví, ve vlastnictví 
Středočeského kraje.
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE KAMENICE ZE DNE 12. 12. 2018

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 
• předložený plán investičních akcí na rok 2019.

Zastupitelstvo schválilo:
• program pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a zá-
jmovou činnost spolků, sdružení, právnických a fyzických osob 
pro rok 2019.

• pravidla pro podání žádostí a čerpání dotací na sportovní, kul-
turní a zájmovou činnost spolků, sdružení, právnických a fyzic-
kých osob obce Kamenice platné pro rozpočtové období 2019.

Zastupitelstvo jmenovalo:
• jako zástupce zřizovatele Základní školy Kamenice, Ringhof-
ferova 57 na další tříleté období do školské rady pana PharmDr. 
Štěpána Růžičku.

ze dne 19. 12. 2018

Rada obce schválila:
• uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene - 
osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení dis-
tribuční soustavy mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako oprávněnou), č. sml. IV-12-
6019463/1. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. 650/1, 
kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce Kamenice. 

•  uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene - 
osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování plynáren-

ského zařízení mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a GasNet, 
s.r.o., IČ 272 95 567 (jako oprávněnou), č. sml. 8800084357_1/
VB/P, „přeložka plynárenského zařízení“. Věcné břemeno se 
zřizuje k pozemku parc.č. 12/9, kat. území Těptín, ve vlastnictví 
Obce Kamenice.

• uzavření Dohody o úhradě provozního poplatku v souvislosti 
s konáním svatebních obřadů mimo obřadní místo v prostorách 
objektu Obecního úřadu Kamenice a mimo stanovený termín 
Radou obce Kamenice s účinností od 1. 1. 2019.

ze dne  9. 1. 2019

Rada obce schválila:
• podání žádosti na poskytnutí dotace prostřednictvím veřej-
noprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, 
volného času a primární prevence v rámci Tématického zadání 
„Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit".

• uzavření budoucí smlouvy o zřízení a vymezení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Kamenice (jako 
budoucí povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako 
budoucí oprávněnou), č. sml. IV-12-6023827/2 Ládví, Lebedová 
- kNN pro parc. č. 99/9, k.ú. Ládví. Věcné břemeno se zřizuje 

k pozemku parc. č. 99/3, kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce 
Kamenice.

• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Kamenice (jako 
budoucí povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako 
budoucí oprávněnou), č. sml. IP-12-6014882/VB/1, Struhařov, 
Spojovací, kNN pro parc. č. 338/6. Věcné břemeno se zřizuje 
k pozemku parc. č. KN 647, kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce 
Kamenice a k pozemku parc. č. 322/7, k.ú. Štiřín v podílovém 
spoluvlastnictví Obce Kamenice.

Zápisy Rad Obce Kamenice za obecní úřad Kamenice zpracovala Kateřina Kottasová, asistentka starosty  a tajemníka obce

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

Zápisy zasedání Zastupitelstva za obecní úřad Kamenice zpracovala Kateřina Kottasová, asistentka starosty  a tajemníka obce

ROK 2019
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NOVINKY Z KAMENICKÉ MATEŘINKY

POZVÁNKA NA WORKSHOPY
„Porozumět svému dítěti“

Vážení rodiče,
zveme vás tímto na workshopy, které pořádá naše mateřská škola v rámci čerpání dotace z projektu „Šablony I.“
Jedná se o ucelenou řadu 4 přednášek na téma: „Porozumět svému dítěti“.

Lektorkou je PhDr. Vladislava Moravčíková, vedoucí Centra ROZUM, psycholožka, supervizor, lektorka vzdělávacích programů, a  její  kolega 
Vít Hrbáček. Součástí je diskuze a zodpovězení vašich dotazů.

Účast je ZDARMA a workshopy jsou otevřené i pro zájemce, jejichž děti nenavštěvují naši MŠ!!!

TERMÍNY:   Jedná se vždy o úterý 15.00 – 17.30 hodin, v budově MŠ Kamenice.

Těšíme se na shledání a doufám, že workshopy vám ukážou nové cesty a možnosti ve výchově a vzdělávání vašich dětí.  
 Jana Boučková, ředitelka MŠ Kamenice

 



ZÁBAVA A POUČENÍ, TO NÁS BAVÍ, TO NÁS TĚŠÍ!
První pololetí nám uteklo jako voda a my se chceme pochlubit, co 
všechno jsme stihli a jak jsme si to společně užili.
Začátkem školního roku si vždy nejvíce užíváme školní zahradu a vy-
cházky do okolí školky. Děti se vzájemně poznávají a zvykají si na nové 
kamarády.
Během září proběhlo fotografování, které bylo netradiční. Děti se fotily 
v bednách, což se jim velice líbilo, neboť si mohly samy zvolit, jak si 
do krabice sednou nebo lehnou.
Od října již pořádáme a pravidelně navštěvujeme nejrůznější akce. 
V Kulturním domě pro nás bylo připraveno hned několik pořadů:
Pohádka POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT, dvě pěkně začouzené 
pohádky ČERT A KÁČA a PEKELNÁ POHÁDKA a nakonec krásné 
hudební představení VÁNOČNÍ PŘÍBĚH, zde si děti poslechly vyprá-
vění o narození Ježíška a společně jsme si všichni zazpívali nejznámější 
vánoční koledy.
Ve školce jsme nezaháleli:
V listopadu nás přijela pobavit skupina DUO EDEN s cirkusovým vy-
stoupením. Představila se nám různá cvičená zvířátka - opičky, pejsci 
a hadi. Všechny děti, které si hada pohladily mají náš obdiv, byly oprav-
du statečné!!!
Hodně zábavy si děti užily i při MIKULÁŠSKÉ BESÍDCE S JIRKOU 
HELEKALEM. Toto hudební vystoupení bylo plné písniček, soutěží 

a  tance. Jeho součástí bylo i maňáskové 
divadlo s malým čertíkem. Ve spolupráci 
se ZŠ v Kamenici pořádáme každý rok 
Mikulášskou nadílku s andílky a čerty. 
I letos se akce moc povedla a všem účast-
níkům ještě jednou děkujeme.
18. a 19. 12. proběhly VÁNOČNÍ BE-
SÍDKY pro rodiče, kde děti předvedly, 
co se naučily. Nechyběla ani vánoční 
nadílka, Ježíšek dětem přinesl spoustu 
dárků - auta, panenky, stavebnice a různé 
kreativní hračky, na kterých si děti zdo-
konalují svůj um.
V lednu proběhlo screeningové vyšetření 
zraku pomocí diagnostické videokame-
ry.
Velký úspěch měla i návštěva mobilního 
planetária s pohádkou JAK ŠEL MĚSÍC 
NA NÁVŠTĚVU KE SLUNCI. 
Ale o tom však až zase příště.

 Helena Koubová a Linda Vejmelková, 
učitelky MŠ Kamenice
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ZA POZNÁNÍM, ZA OBCHODEM I ZA PRACÍ …

JAK ŽILA NAŠE ŠKOLA A ŠKOLNÍ PARLAMENT 
PŘED VÁNOCI

POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE

Koncem listopadu proběhlo na naší škole školní kolo 48. ročníku dějepisné olympiády, tentokráte na téma 
Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.
Nejlepších výsledků dosáhli: ELIÁŠ PORTEŠ, 8.A,  SÁRA KOKEŠOVÁ, 9.B,  a MATYÁŠ SVOBODA, 8.A třída.  
Úspěšnými řešiteli jsou i  Karolína Jandová,  9.A, Štěpán Veselý, 9.B, a Julie Štěpánková, 9.A .        
Blahopřejeme a medailistům přejeme mnoho úspěchů i v okresním kole!
Ostatním přátelům historie děkujeme za účast!      Vlasta Hartvichová, učitelka ZŠ

Během měsíce prosince proběhlo na naší škole 
několik akcí. Některé z nich inicioval Školní 
parlament, u jiných „jen“ pomáhal. Každo-
pádně se snad nikdo v posledním měsíci roku 
nenudil.  Začátkem prosince si i u nás ve škole 
dali dostaveníčko čerti v doprovodu Mikuláše 
a andělů s některými nezbednými žáky. Akce 
to byla veliká, pro některé i malinko stresující. 
Třeba už příští rok budou hodnější.
V dalším týdnu se odehrála beseda s bývalým 
říčanským kaplanem a současným farářem 
farnosti Nové Strašecí Timotejem Maria Pav-
lem Váchou. Tématem samozřejmě byla doba 
adventní a čas Vánoc. Besedy se zúčastnili 
všichni zástupci Školního parlamentu, kteří 
s sebou přivedli i „zvědavé“ jedince. Nakonec 
se nás sešla úplně plná třída. Děti byly zvídavé 
a aktivně se do diskuse zapojovaly. 
V témže týdnu jsme také měli možnost v Kul-
turním domě Kamenice navštívit divadelní 
představení Víti Marčíka ml. Vánoční příběh. 
Marčíkovo pojetí tohoto tématu bylo jako 
vždy originální, s dokonale vypracovanými 
rekvizitami v podobě loutek a neméně skvě-
lým hudebním doprovodem. Na konci jako 
třešničku na dortu nám dopřál i rockovou 
koledu Pásli ovce valaši.  Jediné, co nás trochu 
mrzí, je to, že naše děti musíme stále upozor-

ňovat na to, že se z hlediště během představení 
neodchází, že nekoukáme do svých mobilních 
telefonů a že je potřeba se soustředit na to, co 
se děje na jevišti. Věřím, že až se toto dětem 
podaří, budou mít z divadelního představení 
mnohem větší a silnější zážitky.
A konečně poslední týden jsme se už opravdu 
vánočně naladili během každodenního ranní-
ho desetiminutového zpívání koled v amfite-
átru před školou. Účastnil se ten, kdo si chtěl 
zazpívat či zahrát na hudební nástroj. Každé 
ráno jsme tak odcházeli s dobrou náladou 
do své třídy. V úterý nás čekal druhostupňový 
turnaj v přehazované, kde se měly možnost 
střetnout  a porovnat své síly týmy ze všech 
tříd, a také turnaj  5.ABC ve vybíjené a další 
mezitřídní zápolení. A kdo vyhrál? Mrkněte 
se na stránky naší školy. 
Poslední hodinu ve čtvrtek byla na plánu „Vá-
noční hra“. Děti musely vyluštit různé šifry, 
v kterých byly ukryty indicie pro získání po-
kladu. Když objevily to správné místo ve ško-
le, mohly si do třídy donést vánoční poklad. 
V pátek se už potom všichni těšili na  třídní 

besídky, kde společně s paní učitelkami roz-
balovali dárečky, zpívali koledy a společně si 
užili poslední školní den v tom minulém ka-
lendářním roce.
Všechno nejlepší do nového roku přeje 

Školní parlament a Pavla Ježová, učitelka ZŠ

V pondělí 10. prosince žáci  6.A,B a C navštívili představení Pokoj lidem dobré vůle v divadle Na Fidlovačce. A jak se jim líbilo?

• Pěkně zpracovaný vánoční příběh.
• Měli pěkné kostýmy.
• Když jsem viděl, že jsou tam i čerti, trochu     
   jsem se bál.
• Nejvíce se mi líbili andělé.

• Potěšilo mě, že jsme mohli společně s profesio-    
   nálními herci zpívat koledy.
• Vadilo mi, že některé děti během představení  
   nahlas mluvily.
• Mohlo to být delší.

• Líbili se mi čerti, protože ještě nikdy jsem  
   je neviděl kolem narozeného Ježíška.
• Překvapilo mě, že tam hráli herci, které 
   znám z televize.

Tak příště třeba na nějakém delším kuse! Budeme se těšit.                 Žáci 6.A a Pavla Ježová, učitelka ZŠ
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ZO ČSOP Velké Popovice a Spolek Kamenicko vás zvou na: 

Sraz: na zelené turistické stezce  
nad Lojovicemi, vedle hlavní silnice  
vedoucí z Brtnice (viz. mapka) 

Využijte kontaktní telefon: 731 406 175

Těšíme se na vás!:)

„Od zámku 

Vycházku po trase budoucí  
naučné stezky

Vycházka je součástí projektu s názvem „Komunitní tvorba naučné stezky „Od zámku k zámku“ přírodním parkem  
Velkopopovicko“, který byl podpořen v rámci grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu pro rok 2018.

k zámku“

Cíl: vytipovat 5 budoucích zastavení v krajině barona Ringhoffera 
mezi zámky Lojovice a Štiřín pro tvorbu naučné stezky, která naváže 
na naučnou stezku “Poznejme Kamenicko” v okolí Štiřína, plánovanou 
spolkem Kamenicko v roce 2019

Čas: sobota 2.2.2019  
v 10 hod.

SPOLKY V KAMENICI . . . 

V Ý Z V A
obyvatelům Struhařova

Vážení spoluobčané a sousedé,

se zvolením nového zastupitelstva obce přichází i konec mandátu stávajících členů Osadního výboru Struhařova. 
Budeme rádi – pokud Vás zajímají potřeby naší osady a dění v obci a chtěli byste pomoci při zajišťování potřeb a součin-
nosti našeho Struhařova s vedením Obce Kamenice členstvím v novém osadním výboru – když se přihlásíte telefonicky 
nebo emailem: 
Ing. Jan Štrach, telefon: 602 582 278, e-mail: jan.strach@email.cz

V termínu do: 15. 2. 2019

Předpokládaný termín veřejné schůze občanů s hodnocením uplynulých 4 let, spojené s volbou členů nového Osadního 
výboru Struhařova, je plánován na 13. 3. 2019  v Restauraci Na Rynku (v salónku).  
Pozvánku včas obdržíte.
Čekají nás úkoly spojené s dokončením výstavby hřiště pro míčové sporty v rámci areálu dětského hřiště, dále příprava 
další etapy výstavby chodníku v Ringhofferově ulici, popřípadě řešení dalších problémů, které nás ve Struhařově trápí.

Osadní výbor Struhařov
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VČELKY A MY 
NĚCO O NÁS, NĚCO O PROPILOSU

V roce 2019 navazujeme na tyto naše in-
formačně publikační pokusy a seznámíme 
čtenáře Zpravodaje s tím, co naše základní 
organizace v roce 2018 pro své členy dělala, 
a jak se celkově vyvíjela v několika posledních 
letech.
Nejdůležitějším aktem pro organizaci je Vý-
roční členská schůze, na které se schvaluje 
činnost spolku pro nadcházející období. 
Ta proběhla na začátku února. Po jejím skon-
čení se všichni včelaři rozletěli ke svým včel-
kám. Po létě jsme se všichni setkali na konci 
listopadu při vyhodnocení sezóny a výplatě 
dotace na zazimovaná včelstva. Avšak ani 
v  mezidobí jsme nebyli nečinní. Pro začína-
jící včelaře bylo naším předsedou V. Křížem 
a jednatelem V.  Uhrem zorganizováno pět 
besed zaměřených na  předání informací 
a  zkušeností (zkušenost je nepřenositelná, 
avšak snaha byla) z práce se včelkami tak, aby 
měli možnost maximálně se vyvarovat chyb 
začátečníka. S  prací včelařů jsme seznamo-
vali naše spoluobčany na akcích pořádaných 
obcí Kamenice, a to „Pochod krajinou barona 
Ringhoffera“ a „Podzimní slavnosti“. V průbě-
hu celého roku probíhala jednání o poskytnutí 
dotací a darů na provoz naší základní orga-
nizace s  vedením pěti obcí, na jejichž území 
naše organizace působí. Jednání byla úspěšná, 
vedením všech obcí děkujeme. Od všech, bez 
ohledu na jejich výši rozpočtu, jsme získali 
stejnou částku. Prostředky byly použity přede-
vším ke zkvalitnění chovu včel, zejména pří-
spěvky členům na nové matky z vyšších chovů, 
na léčivo, na  pomůcky pro práci se včelami 
a  s medem, odbornou literaturu či ochranné 
pomůcky pro včelaře. Další důležitou činností 
bylo zajištění a distribuce léčiv. Mimo běžně 
používanou kyselinu mravenčí a Varidol 
k hubení roztočů jsme poprvé letos aplikovali 
i nové, plně ekologické, a tedy i dražší léčivo 
VarroMed. Jednalo se o první rok léčení s tím-
to prostředkem, zkušenosti máme mezi včelaři 
rozdílné a stále je vyhodnocujeme. Za zdravá 
včelstva to rozhodně stojí. Mnoho dalších 
prováděných činností již nesouviselo přímo 
se včelkami, ale s přebujelou administrativou, 
kterou snad zná každý, tj. zejména daňové při-
znání, statistické hlášení, evidence členů, pří-
spěvků, účetnictví atp. Kde jsou ty doby kdy 
za Rakousko-Uherska byl náš spolek v  roce 
1913 zapsán za 7 dnů od podání návrhu, a tím 
administrativa končila.
Pro „statisticky“ založené čtenáře uvádíme 
několik dat z období 2011 až 2018. Počet ak-
tivních členů naší ZO se od r. 2011 do roku 

2018 zvýšil ze 45 (z toho dvě ženy) na 60 
(11 žen). Zájem o členství v naší ZO dokládá 
i skutečnost, že v posledních dvou letech by se 
rádi stali našimi členy i včelaři ze sousedících 
okresů, to však metodika svazu nedoporu-
čuje, a proto je k jejich zklamání odmítáme. 
Naši včelaři se v roce 2011 starali o 430 včel-
stev a v roce 2018 již o 488 včelstev. Největší 
počet včelstev byl evidován v roce 2016, a to 
532, kdy jsme měli 56 členů. Dle statistických 
hlášení naše ZO vyprodukovala nejvíce medu 
v roce 2016, a to 11 416 kg. Údaj však není úpl-
ně přesný, neboť ne každý do hlášení zahrnul 
i med, který spotřeboval sám nebo jeho rodi-
na. Velice zajímavý údaj je průměrná snůška 
na úl. Ta byla nejvyšší v roce 2015, a to 21,97 
kg. Od té doby se neustále snižuje a v r. 2018 
byla pouze 17,96 kg. Zde je výrazně vidět, jak 
se na snůšce medu odráží místní klimatické 
změny. 

PROPOLIS
A abychom nebyli nudní a nehovořili pouze 
o  naší ZO, řekněme si také něco o tom, co 
pro nás včelky dělají. Dnes by to mohlo třeba 
být o propolisu. Propolis je přírodní materiál, 
který včely používají k dezinfekci úlu a k utěs-
ňování mezer v úlu tak do velikosti 2  mm. 
Větší mezery již utěsňují včelím voskem. Pro-
polisem též včelky obalují i zdroje virů a bak-
terií, které nedokáží odstranit z úlu ven, a to 
tak, že je v úle „propolisem zakonzervují“. Tato 
vlastnost propolisu byla využívána i k mumifi-
kaci v Egyptě. 
Propolis včelky získávají z rostlin, které jím 
chrání své mladé výhony a pupeny. V závis-
losti na ročním období a na rostlině, ze které 
je získán, má barvu od světle hnědé až téměř 
po černou. Výsledkem je směs pryskyřičných 
látek, včelího vosku, éterických olejů a dal-
ších stopových prvků s prokázaným vysoce 
antibakteriálním účinkem. Získaní propolisu 
není až tak snadné, proto jeho komerční sběr 
není mezi včelaři příliš rozšířený. Pro běžnou 
osobní potřebu ho včelař nejčastěji získává 

při čištění rámků a úlů. Při nízkých teplotách 
se jedná o tvrdou hmotu, která od 25 stupňů 
Celsia získává na elastičnosti a je ji možno 
relativně snadno seškrábnout. Pro komerční 

sběr jsou vkládány do úlů tzv. propolisové 
mřížky, které včelky zalepí propolisem, a ten 
je z nich po vyjmutí vydrolen. 
Díky svým vlastnostem se využívá v mnoha 
odvětvích počínaje farmakologií přes kosme-
tiku, potravinářský průmysl a např. výrobou 
hudebních nástrojů konče. 
V běžném životě nejčastěji používáme tinktu-
ru z propolisu. Koncentrovanou tinkturu není 

doporučeno používat přímo, ale je vhodné 
ji ředit nebo z ní vyrobit propolisovou mast. 
Též je před použitím výrobku s propolisem 
vhodné zjistit si na malém kousku jemné kůže 
zápěstí, zda na něj nemáte alergickou reakci. 
Nejčastější užití je léčba oparů, aftů, zánětů 
dásní, plísňových onemocnění nebo k rychlej-
šímu léčení drobných poranění. 
Literatura uvádí i další léčebné účinky 
při vnitřním užití, to je však nutné vždy kon-
zultovat s lékařem. (zdroje: www.ivcelarstvi.
cz/propolis/, https://cs.wikipedia.org/wiki/
Propolis) 
Všem čtenářům přejeme, aby zejména v tom-
to období, kdy útočí chřipky, byli zdraví 
a spokojení a nemuseli propolis používat pro 
jeho léčebné schopnosti, ale hlavně pro účinky 
kosmetické nebo technické.

J. Procházka a V. Uher, 
Foto – archiv autorů

Není to dlouho, co jsme se rozloučili s rokem 2018 a čas nám začal ukrajovat první dny z nového kalendářního roku končícího na číslici devět 
(dle gregoriánského kalendáře).  Mnoho z nás na konci roku hodnotí své úspěchy a radosti, v horším případě neúspěchy a zklamání, a stejně tak 
to děláme i u nás, včelařů. Po loňském zjištění, že naši základní organizaci zná jen úzká skupina zájemců, ale široká veřejnost neví o nás téměř nic 
(to je to zklamání), jsme se rozhodli více informovat naše spoluobčany o naší činnosti. K nápravě tohoto stavu, ve spolupráci s redakcí Zpravodaje, 
vyšly o nás v závěru roku 2018 ve Zpravodaji první články.
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TROCHU STATISTIKY ZA ROK 2018
Knihovní fond Místní veřejné knihovny k 31. 12. 2018 čítá 8 652 knih. 

 BELETRIE - DĚTI                  1 683  NAUČNÁ LITERATURA - DĚTI        343

 BELETRIE - DOSPĚLÍ    5 503  NAUČNÁ LITERATURA - DOSPĚLÍ  1 068
 OSTATNÍ 55

Místní veřejná knihovna k 31. 12. 2018 registruje 583 čtenářů.

V roce 2018

• navštívilo knihovnu 2 308 návštěvníků 

• bylo provedeno 6 110 výpůjček 

• čtenáři si vypůjčili: • 5 792 knih,  
•    288 periodik 
•      30 speciálních dokumentů

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

Knihy vložené do fondu v lednu 2019

Riskovat se musí - J.D. Robb
Tady a teď - Adele Parks
Strážce srdce - Francois Saganová
Stopy mizí v mlze - David Morrell
Znovu já - Formanová Gayle
Jaký je život po životě - Eben Alexander

Nezbedné kůzlátko: Příběhy se šťastným 
koncem - Mary Kelly
Zahrádka pod hvězdami - Petra Brauno-
vá, Martina Komárková, Martin Otevřel
Děsná dvojka - Mac Barnett, Jory John
Deník mimoňky 2 - Rachel R. Russellová
Sedm kamenů -  Aleksej Šein

Dagmar Walachová, knihovnice

Do knihovního fondu bylo v roce 2018 zařazeno 129 nových knih a 580 knih bylo do knihovny darováno 
z jiných knihoven, zejména z Říčan, a od občanů Kamenice. Za dary děkujeme.
V rámci Výměnného knižního fondu nabídla knihovna svým čtenářům nové a žádané tituly z benešovské knihovny. Celkem se v roce 
2018 jednalo o 120 knih, vždy 60 knih na půl roku.. 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE V KNIHOVNĚ - MIKULÁŠ
Nadílka v knihovně se stala oblíbenou. Do knihovny přišlo kolem 50 dětí. Některé se těšily, některé se trochu bály čerta. Anděl ale 
rozptýlil všechny mráčky na tváři. Děkujeme  Vláďovi Kalivodovi a Žanet Novodvorské, že si ukrojili ze svého volného času a přišli 
do knihovny potěšit děti i rodiče. Atmosféru, která panovala při nadílce v knihovně, nejlépe přiblíží fotografie.

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny



KONTAKT: 323 673 105
web: www.kamenice.cz 
e-mail: podatelna@kamenice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE
Pondělí a středa:  
7.30–12.00 hodin  13.00–17.00 hodin

OBECNÍ ÚŘAD

KULTURNÍ AKCE

KONTAKT: 

Kulturní centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434
251 68 Kamenice

Telefon:
323 672 643 
Mobil: 
731 045 466

Email:
kckamenice@kamenice.cz
Web:
www.kckamenice.cz 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí – čtvrtek:      8.00–12.00    13.00–16.00

     „do ruky“

ÚNOR 2019
7. února od 19.30 hod. - KD Kamenice
Kamenické Impro(Šou)
Pořádá Obnovený ochotnický spolek Tyl
Vstupné dobrovolné

13. února od 19.30  hod. - KD Kamenice
Cestujeme s Jiřím Kolbabou
Přednáška a projekce víceprezidenta Českého klubu cestova-
telů
Vstupné 190/250 Kč

15. února od 20.00 hod. -  KD Kamenice
Společenský ples
Vstupné 250 Kč

17. února od 17.00 hod. – Zámek Štiřín
Janáček / Schubert / Dvořák / Čajkovskij
Igor Ardašev hraje na klavír v rámci cyklu koncertů Sukův 
hudební Štiřín
Vstupné 300 Kč

18. února od 9.30 hod. - KD Kamenice
Maxipes Fík
Divadlo pro mateřské školy + 1.-3. třídu ZŠ
Vstupné 60 Kč

21. února od 10.15 hod. - KD Kamenice
Robinson Crusoe
Divadlo pro druhý stupeň ZŠ
Vstupné 60 Kč

Kulturní centrum 
Kamenice s Lesní MŠ a ZŠ 

Devětsil
zvou na 

KDY: 
neděle 3. 3.
13:00 prodej pochutin 
13:30 sraz maškar

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

s KýM: 
s kapelou a BlackOut Fire Theather Praha

www.kckamenice.cz        www.devetsil.eu

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
na KAMENICKÝ PLES

16. března 2019

ve 20.00 hodin v KD Kamenice

Vstupné 250 Kč
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ÚNOR 2019

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 Popo-
vicích: neděle 8.30 hodin

 BOHOSLUŽBY . . .

26. února od 19.30 hod. - KD Kamenice
Promítej i ty: Lepším člověkem
Dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma

BŘEZEN 2019
3. března od 13.00 do 16.00 hod.
Masopust 
Prostranství před kulturním domem 

4. března od 9.30 hod. - KD Kamenice
Splněná přání
Divadlo pro mateřské školy
Vstupné 60 Kč

7. března od 19.30 hod. - KD Kamenice
Caveman
Divadelní představení 
Vstupné 350/400 Kč

9. března od 19.30 hod. - Zámek Štiřín
Zámecký květinový ples
Vstupné 600 Kč

16. března od 20.00 hod. - KD Kamenice
Kamenický ples
Vstupné 250 Kč

19. března od 19.30 hod. - KD Kamenice
Jdeme na Ježka
Koncert Ondřeje Rumla a Matej Benko Quintet
Vstupné 350/400 Kč

26. března od 19.30 hod. - KD Kamenice
Promítej i ty: Za hranicemi možností
Dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma

28. března od 19.30 hod. - KD Kamenice
Ťik ťak 
Repríza divadelního představení, pořádá Obnovený ochotnic-
ký spolek Tyl
Vstupné bude upřesněno

12.-13. dubna po celý den  -   KD Kamenice 
Jarní bazar, Pořádá Klub žen

15. dubna od 9.30 hod. - KD Kamenice
Jaro s Kamarády, Divadlo pro mateřské školy, vstupné 60 Kč

23. dubna od 19.30. hod. - KD Kamenice
Promítej i ty: Silvana, dokument festivalu Jeden svět,vstup zdarma

25. dubna od 19.30 hod. - KD Kamenice
Kamenické Impro(Šou), vstupné dobrovolné

26. dubna od 19.30 hod - Zámek Štiřín
Koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers, vstupné 500/600 Kč

30. dubna od 16.00
Běh čarodějnic, začínáme před kulturním domem

DUBEN 2019
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POŘÁDÁ OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL VE SPOLUPRÁCI S KC KAMENICE
www.spolektyl.cz  www.kckamenice.cz

K a m e n i c k é  I M P R O  ( š o u )

                   OBNOVENÝ 
   OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL                                     
                                  VS.
        jÍLOVŠTÍ OCHOTNÍCI

7. ÚNORA  2019
19.30

SPOLEČENSKÝ PLES
15. února 2019

od 20.00 hodin v KD Kamenice.
Doprovodný program, bohatá tombola.

Prodej vstupenek v KC Kamenice.
VSTUP 250 Kč
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Těptínští hasiči ani v roce 2018 nezaháleli. Po celý rok se aktivně věnovali práci s dětmi, vyjížděli k hašení požárů, účastnili se soutěží 
a mnoho dalšího, co se dočtete v následujících zprávách.
Práce dobrovolných hasičů si vážíme, protože je třeba mít na paměti, že i dobrovolní hasiči kromě hašení požárů zasahují při živel-
ních pohromách, ať již se jedná o extrémní sucho nebo povodně, dále pomáhají při ekologických haváriích, při dopravních nehodách 
a jiných mimořádných událostech. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí. 
Za to jim velký dík.                                             Redakce

Dámy a pánové, vážení hosté. 

Členové našeho sboru se pravidelně, a někteří i nepravidelně, scházeli 
na schůzích, na kterých jsme plánovali mnoho akcí.    
Co jsme tedy celý rok dělali? I když si to mnozí neuvědomují, je toho mno-
ho. V lednu jsme uspořádali úspěšnou valnou hromadu, které předcházelo 
plno úkolů, aby vše dobře dopadlo.
26. února nás zde v hasičárně navštívily děti z místní lesní školky. Prohlédli 
si naše zázemí i výjezdovou techniku.
S příchodem jara nás čekal každoroční úklid obce. Sešlo se nás opět málo, 
ale odcházeli jsme spokojeni s výsledkem. Když už jsme byli zabráni 
do úklidu, vydrbali jsme a naleštili naší hasičárnu i výjezdovou techniku. 
Tu jsme využili už na asistenci při Štiřín krosu. Sportovcům vyšlo počasí, 
a tak jsme nemuseli zasahovat. Stali jsme se tím pádem tak trochu atrakcí, 
hlavně pro děti. Posledního dubna jsme, jako každý rok, za pomoci dalších 
občanů z vesnice postavili májku. Večer jsme zapálili čarodějnický oheň. 
15. května jsme navštívili mateřskou školku na Pohoří. S dětmi jsme si za-
soutěžili v hasičských dovednostech a užili si hezké dopoledne. 
Drobotině jsme se věnovali i na začátku června. Den dětí jsme opět oslavili 
procházkou po lese a plněním úkolů. Děti si za ně odnášely nějaké dobroty 
a možná se i něčemu přiučily.
Mladí hasiči také nezaháleli a pilně se připravovali na okrskovou soutěž. 
Na tu se jim podařilo postavit ke startu družstvo přípravky, družstvo mlad-
ších žáků i družstvo starších žáků. Přípravku, náš hasičský potěr, tvoří děti 
věku 3–6 let. Usměrnit a naučit 15 těchto drobečků tolik věcí, aby zvládli 
všechny disciplíny, byl výkon hodný uznání. Na soutěži byl jejich útok vr-
cholem veškerých klání. Vidět čtyřleté děti vláčející těžký rozdělovač a mo-
tající se mezi hadicemi za všeobecného povzbuzování rodičů, vedoucích 
a okolního davu je něco neskutečného. Za to patří veliký dík jejich vedou-
cím Ireně Čížkovské a Drahušce Švarcové.
Kroužek mladých hasičů byl před prázdninovou přestávkou ukončen pěším 
výletem po Hornopožáreckých lesích. Vyrazili jsme v sobotu dopoledne 
a cestou jsme plnili různé úkoly. To, co jsme se celý rok učili, jsme si teď 
mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Ošetřovali jsme popáleniny, zlomeninu, 
museli jsme navzájem spolupracovat při přenášení rozměrného břemene 
i při lovení zprávy s úkolem a popisem další cesty z rybníčku. Přes Vlčí rokli 
a lom Borovíčko jsme se vrátili zpátky do Těptína. Po poslední disciplíně, 
požárním útoku, na nás čekaly buřty a příjemný odpočinek nejen v bazénu.
Bohužel se hasičskou soutěž nepovedlo uspořádat na konci jara, jak je 
zvykem. Náhradní termín jsme našli na konci září. Počasí nám přálo a tak 
jsme mohli změřit síly s ostatními družstvy. Klání probíhala velmi dobře, 
družstva si navzájem fandila a pomáhala. Na start se připravovali naši starší 
muži, když v tu chvíli se rozezněly jejich telefony. Soutěž nesoutěž, všichni 
utekli na výjezd. Vrátili se přesně na vyhlášení výsledků. Přípravka byla prv-
ní, mladší žáci obsadili 3. místo a starší žáci 2. místo.  Družstvo žen skončilo 
na 2. místě. Muži, jelikož útok neodběhli, skončili na 4. místě. Protože však 
soupeři uznali, že skutečný zásah je důležitější, odnesli si naši muži cenu 
za první místo.
Po soutěži se děti sešly, abychom jim mohli rozdělit zasloužené ceny a užít 
si i trochu netradiční zábavu. Děti se od té doby dále schází a učí se novým 
dovednostem. Věříme, že se děti budou dále zdokonalovat  a zájem o hasiče 
jim vydrží. Vedoucím přejeme mnoho sil a chuti do dalších schůzek.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ . . . 

TAKÉ LETOS PŘINÁŠÍME NAŠIM ČTENÁŘŮM ROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TĚPTÍN

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH TĚPTÍN ZA ROK 2018

Se začátkem školního roku jsme byli opět požá-
dáni o vytvoření stanoviště v rámci braného dne 
pro druhý stupeň kamenické základní školy.
Naši kolegové z Pyšel oslavili v letošním roce 
140 let od založení sboru. Na jejich slavnosti jsme vystavili výjezdovou tech-
niku. Potkali jsme se i s dalšími okolními sbory. Byl to moc fajn den. 
Všem těmto akcím se věnuje jen hrstka členů sboru  - a to je většina z nich 
i  ve výjezdové jednotce, takže mají ještě další povinnosti. Je velká škoda, 
že  je nás tak málo, ale jak vidíte, množství akcí jsme s vypětím všech sil 
zvládli. Za to bychom všem aktérům chtěli poděkovat, vždyť bez jejich nasa-
zení, píle a obětavosti by se žádná z akcí neuskutečnila.
Za spolupráci v uplynulém roce děkujeme rovněž vedení obce Kamenice 
a  zaměstnancům Obecního úřadu Kamenice, kteří nám vycházejí vstříc, 
a to jak jednotce, která je organizační složkou obce, tak Sboru dobrovolných 
hasičů Těptín, zájmové organizaci působící na úseku požární ochrany.
S díky nesmíme zapomenout i na naše sponzory. Bez jejich přispění by naše 
aktivity byly velmi omezené. Mezi ně patří náš dlouholetý a největší sponzor 
Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. v čele s generálním ředitelem panem 
inženýrem Jelínkem starším, dík patří společnosti MP Sweet Petra Dvořáka 
za sladkosti pro děti a Petrovi Štumbauerovi za různé občerstvení. Dále také 
společnosti ABUS CZECH s.r.o., která dodala našim dětem jako sponzorský 
dar dětské přilby.
Naši celoroční práci berme jako velký úspěch. Z úspěchů je třeba se radovat, 
ale také je nutné si jich vážit! Nechť nám je proto uplynulý rok i roky minulé 
inspirací a hlavně motivací pro další dobrovolnou činnost!

Do roku 2019 si všichni přejme, ať nám vydrží síly a dosáhneme všeho, co 
jsme si pro tento rok předsevzali. 

Všem našim členům a jejich rodinám, našim přátelům a kamarádům přeje-
me hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů! 
Ať nás po celý rok provázejí jen samé dobré zprávy!    
                                     Barbora Prošková    
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SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTKY SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TĚPTÍN ZA ROK 2018.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Těptín 
je organizační složkou obce zařazená do ka-
tegorie jednotek požární ochrany JPO III/1. 
Znamená to, že jejím zřizovatelem je obec Ka-
menice, veškeré náklady hradí obec ze svého 
rozpočtu a členové výjezdové jednotky mají 
s obcí podepsány dohody o členství ve výjez-
dové jednotce. K 31. 12. 2018 bylo v jednotce 
vedeno 15 členů. 1 velitel jednotky, 2 velitelé 
družstev, 2 strojníci a 10 hasičů.
Výjezdy jednotky jsou ve velmi krátkém 
čase od vyhlášení poplachu a  klobouk dolů 
před těmi, kteří při poplachu tak rychle vyjíž-
dějí. Naše jednotka má v širokém okolí stále 
velmi dobrou pověst.
Členové jednotky letos prošli cyklickými 
školeními na dýchací techniku, školením 
pro strojníky i velitele a v rámci cvičení na zá-
chranu na  ledu. Další vzdělávání nás čeká 
i  v  tomto roce. Někteří členové se chystají 
na kurz pro strojníky a několik z nás se bude 
seznamovat s lezeckou problematikou.
3. března jsme využili velmi mrazivého počasí 
a zúčastnili jsme se školení a praktického vý-
cviku záchrany na ledu. Teoretická část nás 
čekala na stanici HZS v Jílovém. Poté jsme se 
přesunuli k Sázavě na Žampach. Zde jsme si 
do ledu na zamrzlé řece vyřízli cvičný otvor. 
Odvážní figuranti se teple oblékli a v  tzv. 
suchých oblecích předstírali více či méně 
aktivní „probořence“ do ledu. Ostatní potom 
cvičili jejich záchranu. Všichni jsme obstáli 
na výbornou. Jeden z nás si vyzkoušel i vari-
antu skoku za tonoucím v zásahovém obleku. 
V sedmi stupních pod nulou a mrazivé vodě 
to byl vskutku obdivuhodný výkon. Sám ak-
tér tento způsob označil jako úplně poslední 
možnost pomoci.
14. dubna jsme byli opět v  Jílovém. Zde se 
v  objektu bývalé pekárny konalo pravidelné 
cvičení pro nositele dýchací techniky. Jako 
vždy byla nejprve pro osvěžení paměti teore-
tická část a pak hurá do akce. Každá skupinka 
měla za úkol prohledat určitou část budovy, 
najít a vyvézt pohřešované osoby a uhasit po-
žár. Vše se povedlo a získané zkušenosti může-
me v případě potřeby využít. 
Někteří členové naší jednotky jezdí na stáže 
na  stanici v Jílovém. Zde jsou zapojeni mezi 

členy HZS a plní všechny úkoly jako profe-
sionální hasiči.  Za tuto možnost jim velice 
děkujeme. 
Noční hasičsko-záchranářské cvičení v Přesta-
vlkách u Čerčan se v tomto roce nekonalo. 
Zásahů bylo v loňském roce celkem 35. 
Jednalo se o 28 požárů a  7 technických po-
mocí. Z toho jsme vyjížděli 5krát k padlým 
stromům, 1krát k dopravní nehodě a jednou 
jsme zachraňovali uvízlého psa v ledu. 
Ze zásahů bychom připomněli ty, které nám 
nejvíce zůstaly v paměti. 
3. února v Kamenici požár uskladněné slámy. 
Už tenkrát jsme prorokovali, že se sem určitě 
vrátíme. 
O měsíc později, když nastaly mrazy, nás 
operační středisko zvedlo k technické pomoci 
– zamrzajícího psa v nádrži přímo před naší 
hasičárnou. 
Přišlo horké léto a drobných i větších požárů 
lesa nebo louky přibývalo. 8. srpna ve 2.10 hod. 
v noci jsme byli povoláni do Kamenice na po-
žár hnoje ve statku. Na základnu jsme se vrá-
tili po šestnácti hodinách. Hladoví, zpocení 
a  spálení nejen od ohně. Vše jsme uklidili 
a připravili na další výjezd. Po 19 hodině jsme 
jeli zpět na dohlídku a opět hasili. Za čtyři dny 
nám přišel výjezd a  na stejné místo. Když se 
naše telefony po osmi dnech rozezvonily, opět 
se zprávou pracovně nazvanou hnůj, vypadalo 
to už jako velmi špatný vtip.  Domů jsme se 
vrátili opět po dlouhých 9 hodinách. Přivezli 
jsme si opět nevábně vonící oblečení a  opět 
i náznaky úpalu. 
19. listopadu ve 20.24 hod. jsme byli vysláni 
k požáru rodinného domu ve Velkých Popovi-
cích, ze kterého jsme se vrátili až po půlnoci. 
O několik dní později jsme vyjížděli k dalšímu 
požáru chaty, tentokrát až do katastru obce 
Petrov do osady Haway. Z tohoto zásahu se 
kluci vraceli s naší Tatrou doslova po tmě. Ta-
tra nám přestala totiž svítit. Naštěstí byla hned 
opravena a nemusela se odhlašovat z výjezdů. 
Posledním zásahem v roce 2018 byla dopravní 
nehoda. Buďme rádi, že pro všechny zúčastně-
né dopadla dobře. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ . . . 

Všichni členové jednotky stále pracují bez 
nároku na odměnu, ač podle zákona tato 
možnost je.
Členové jednotky si také dopřáli jednodenní 
výlet. Nejprve jsme se podívali na geometrický 
střed Čech. Poté jsme se ze stanice Petrov pře-
sunuli vlakem do Jílového. Od zastávky jsme 
došli k Sázavě a zde jsme se přívozem dostali 
na protější břeh. Po Posázavské stezce jsme 
se příjemně prošli až do Pikovic. V místní 
restauraci jsme se posilnili a  zrekapitulovali 
příjemný den. Po výšlapu zpět do Petrova, kde 
jsme měli zaparkovaná naše auta, jsme se vy-
dali do svých domovů. Ale i na cestě zpět jsme 
pomohli s vytažením jiného auta z příkopu 
v Jílovém.
Nevylepšovali jsme jen své znalosti a doved-
nosti, ale věnovali jsme mnoho hodin i údržbě 
a opravám stárnoucí techniky. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem ak-
tivním členům jednotky za  jejich zásahovou 
činnost, ale také za dobrou údržbu techniky 
a výstroje, a v neposlední řadě za účast na od-
borné přípravě a praktickém výcviku. Za pod-
poru rovněž děkujeme zřizovateli jednotky 
Obci Kamenice a Hasičskému záchrannému 
sboru Středočeského kraje se sídlem v  Klad-
ně, Územnímu odboru Kladno, stanicím 
Jílové u  Prahy, Říčany a  Benešov, se kterými 
spolupracujeme nejen při zásahové činnosti, 
ale i  při běžných provozních záležitostech 
jednotky. Děkujeme rovněž příslušníkům 
a členům okolních jednotek a sborů, se který-
mi se potkáváme jak u zásahů, tak při odborné 
přípravě a výcviku.
A tak jako každoročně, i letos vzpomeneme 
na obrovské úsilí hasičů záchranářů na celém 
světě, kteří mnohdy v nepředstavitelných pod-
mínkách bojovali s živly k záchraně životů, 
zdraví a k ochraně majetku občanů.
Desítky záchranářů ve světě položili své životy, 
poškodili si své zdraví při výkonu svého ne-
lehkého zaměstnání, které je u dobrovolných 
hasičů nedoceněným koníčkem, které zatěžuje 
nejen dobrovolné hasiče samotné, ale často za-
sahuje do chodu jejich vlastních rodin. Mnoh-
dy velice tragicky.

Ladislav Červený, velitel
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Vítáme vás v novém roce 2019. Ještě jednou přejeme pevné zdraví a v každém dni trošku toho humo-
ru, ať je nám na světě veseleji.
Těšíme se s vámi na nové objevy po okolí i vzdálenějších místech, na sportovní klání, rukodělné 
tvoření, besedy, ale hlavně na společná setkání.

„Zdrojem pravé radosti jsou naše vztahy s ostatními lidmi.“ 
Dalajláma a Desmond Tutu

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

Dotazy a přihlášky na kontaktech: 773 222 369 nebo 721 865 938. Majka a Marie.

NOVÁ AKTIVITA!

Trénování ping–pongu v přísálí KD Kamenice, každé pondělí od 13.00–16.00 hod. a úterý od 8.00–12.00 hod. Nutno zavolat 
den předem na KC Kamenice tel.: 323 672 643 nebo 731 045 466 a potvrdit svou účast. V tyto dny hrát nelze: 25. 2., 26. 2. a 19. 3. 

ZIMNÍ NABÍDKA!

Bruslení pro seniory zdarma na zimním stadionu v Říčanech, každé pondělí od 8.00–10.00 hod.
Více info na tel. 737 268 000.

POZVÁNKY NA ÚNOR A BŘEZEN:

14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3. – Pravidelné zpívání s kytarou od 16.00 hod. U Partyzána. 

6. 2. - Beseda s Policií ČR. Seznámíme se s obecnými pravidly dodržování bezpečnosti, a to nejen na ulici, ale i doma, na úřadech, 
v nákupních centrech a jiných místech, která běžně navštěvujeme.
Kde: přísálí KD Kamenice v 10.00 hod. 
Vstup pro kamenické seniory volný, ostatní 50 Kč. 
Občerstvení zajištěno. 

20. 2. - Muzeum Policie ČR. S průvodkyní projdeme křížovou chodbou s historií vzniku bezpečnostních sborů na našem území, 
četnickou kanceláří, sálem současné policie, několik sálů kriminalistiky a známé kriminalistické případy. Další expozice a výstavy 
individuálně.  Káva a občerstvení – automat. 
Sraz u KD Kamenice v 9.15 hod., odjezd busem v 9.30 hod.  Návrat individuální.
Přihlášky do 18. 2. 2019. 
Cena: 20 Kč/kameničtí 65+, 50 Kč/ostatní.  
Platba na místě.

1. 3. – Turistický výlet. Sraz v 10 hod. v Kamenici na plácku u nástěnky (roh ul. Jednosměrné, Kalinové a Ringhofferovy mezi síd-
lišti). Plán trasy (7–10 km s přestávkami) se upraví dle zdatnosti turistů na místě. Do batůžku drobná svačina, něco sladkého a pití. 
Kdo máte hole na chůzi, vezměte s sebou. 
Návrat do Kamenice do 14.00 hod. 
Organizuje Jiří Vinkler, tel.: 606 192 391.

6. 3. - Exkurze do Národního technického muzea v Praze. Za dobu delší než sto let zde byly vybudovány rozsáhlé sbírky doku-
mentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Muzeum před-
stavuje dějiny technického důvtipu ve 14 stálých expozicích: Doprava, Architektura, Stavitelství a design, Astronomie, Tiskařství, 
Fotografický ateliér, Interkamera, Technika v domácnosti, Chemie kolem nás, Měření času, Hornictví, Herna Merkur, Technika hrou, 
Uhelný a rudný důl a Televizní studio. Možnost občerstvení nebo oběda přímo v muzeu.                           
Sraz u KD Kamenice v 8.45 hod., odjezd busem v 9.00 hod.
Předpokládaný návrat v 16.00 hod.
Přihlášky do 3. 3. 2019.
Platby 4. 3. 2019 od 18.00 – 19.00 hod., rest. Na Rynku. 
Cena: 100 Kč/kameničtí 65+let, 250 Kč/ostatní.

20. 3. - Maškarní taneční zábava s kapelou Ruleta Band. Tentokráte jsme pro vás připravily tanec nejen v rytmu country, ale 
i 70. a 80. léta české i zahraniční muziky a neuškodí ani troška folku. 
Vstup usnadní maska a tu nejkrásnější a nejoriginálnější oceníme!
Kde:  salonek restaurace Na Rynku od 15.00-20.00 hod. 
Přihlášky do 3. 3. 2019.
Platby 4. 3. 2019 od 18.00–19.00 hod., rest. Na Rynku. 
Vstupné: 100 Kč/os.

29. 3. – Turistický výlet.  
Organizuje Jiří Vinkler, zájemci volejte tel.: 606 192 391.
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Napadlo nás podě-
lit se o naši radost 
ze zpívání s klienty 
Domova pro se-
niory v Pyšelech, 
kam jsme 5. 12. za-
vítali na návštěvu 

a krátký „koncert“. 
Dědečkové i babičky si s námi broukali a nás 
hřálo na srdci, že jsme je mohli potěšit zpěvem 
i popovídáním si o životě. 

Za účastníky Marie G.

Všechny plánované akce pro vás krátce, ale 
výstižně sepsala Blanka Lerchová. 
Ve svém povídání se ještě vracím k času před-
vánočnímu a částečně i vánočnímu. Tedy rok 
utekl jako voda a my 55+ se znovu setkává-

me v  předvánoční 
výtvarné dílničce 
v  Kulturním centru. 
Tvoříme adventní 
věnce, svícny, anděly 

a ozdoby na vánoční stromeček za pomoci 
lektorky Bohunky Bauerové. Má neuvěřitelně 
šikovné ruce a my se snažíme něco málo od ní 
přiučit. Vyrobené ozdoby jsme posléze použili 
na náš vánoční stromeček. Ten jsme společně 
zdobili 13. prosince na našem předvánočním 
posezení v Kulturním centru. A že se nás tady 
sešlo! Naše Marušky připravily skvělý pro-
gram. Mimo jiné i „Veselou tombolu“, u které 
jsme se moc nasmáli. Personál  restaurace 
Na Rynku nám připravil výborné občerstvení 
a za to jim velmi děkujeme! My jsme si do-
nesli domácí cukroví, hrálo se, zpívalo a došlo 
i na tanec. Marušky nám rozšířily taneční gra-
motnost o další kousek. 
Šlo o  country 
tanec a mohu 
zodpovědně pro-
hlásit, že ten nám 
opravdu šel! 

Ani se nám nechtě-
lo domů.
A protože se oprav-
du setkáváme rádi, 
opět jsme zaplnili 
20. prosince restau-
raci U partyzána 

s kytarami a zpěváků i tentokrát bylo víc než 
dost. Skvělým bodem našeho posezení byl 
výborný guláš. Díky pane kuchaři Víťo! To pro 
nás bylo další překvapení od našich děvčat. 
Velký obdiv zaslouží Tomáš Kopecký, který 
přestože měl nabitou restauraci, se stále usmí-
val a nebyla žádná nervozita. Milá byla i jeho 
mladá pomocnice. I tentokrát bychom seděli 
a zpívali dlouho, dlouho... Přejeme vám všem 
klidný a pohodový rok 2019, aby vám zdraví 
sloužilo a životní optimismus neopouštěl.
Našim Maruškám děkujeme za péči a starostli-
vost, s jakou pro nás všechny akce připravují!! 
A nám pak přeji, abychom se stále rádi setká-
vali a život aby nás stále bavil! 

Za nás všechny  Blanka Lerchová

Naposledy jsme se potkali 28. 12. v  restau-
raci U Slunce, poslední zpívání, pro  mnohé 
poslední přátelské 
posezení ve starém 
roce. 
Sešlo se asi 25 přá-
tel, naše zpívání ne-
vadilo ani ostatním 
hostům. Když jsme se ohlédli, prozpěvovali si 
s námi. Repertoár přibývá, i nové tváře. 
Kolem sedmé si přejeme šťastný nový rok 
2019 a domlouváme se na silvestrovskou túru. 
Hodně zdraví v novém roce a na viděnou 
za všechny seniory se těší              Majka H.

Během našich setkání se zrodil nápad pravi-
delných vycházek okolím Kamenicka.
Na prvním výšlapu dne 15. 12. nás bylo celkem 
pět, Čtvrtečkovi, kteří naplánovali trasu, Vin-
klerovi a Jaroušek. Trasa vedla zimní krajinou  

přes Skuheř, Těptín, 
přes louky směrem 
na  Markvart, podél 
obory na Pohoří. 
Zpět z Pohoří dru-
hou stranou obory 
do Kostelce u Kříž-

ků a do Kamenice. 
Pohodovým tempem a krásnou zasněženou 
krajinou jsme ušli asi 15 km. 
Na Silvestra 31. 12. dopoledne jsme se vydali 
na druhý výšlap v počtu osmi nadšenců. Pro-
šli jsme kolem Mlýnského a Struhařovského 
rybníka, které měly 
v ten den jasné 
kontury a hladkou 
hladinu. Ve  Štiříně 
jsme si dali k svačině 
buchty s  tvarohem, 
které napekla Zdenka, a tak si odpočinuli před 
výstupem. 
Zajímaly nás opravené studánky. 
Objali jsme krásně vzrostlé jedle pro načerpá-
ní pozitivní energie a pokračovali dál. Cesta 
se vinula loukami okolo rybníků až do Kříž-
kového Újezdce. 
Na  polích a loukách jsme viděli pasoucí se 
srnky. 
Občerstvovací zastávka byla na Mandavě 
a  pak přes starý Želivec jsme se vraceli zpět 
do Kamenice.  
Poslední plánovaný výšlap se konal 6. 1. 
Pro  nepřízeň počasí nás šlo sice málo, celé 
2 osoby, ale nakonec se šlo pod heslem: „Není 
špatného počasí, jen špatně oděný turista.“ 
Vypravili jsme se kolem Mlejňáku do Struha-
řova, lesem na rozcestí Řepčice - Všedobrovi-
ce, přes Štiřín na Želivec, kde jsme se ohřáli 
v restauraci U Slunce.
Fotky žádné nemáme - neměl nás kdo vyfotit. 
Věříme, že příští termín nám bude více naklo-
něno nejen počasí, ale přibyde do našich řad 
chůzedychtivých seniorů.

Za seniory sepsali manželé Vinklerovi.

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

KONTAKT MEZI GENERACEMI DĚTEM CHYBÍ
V letošním školním roce jsme navázali spolupráci 
s Klubem seniorů z Kamenice. Nápad, se kterým 
za námi přišla paní Marie Hajdušková, se nám hned 
zalíbil. Víme z každodenní praxe, jak děti nadšeně 
reagují, pokud je ze školky vyzvedávají prarodiče, 
a jak hezky o nich vypráví. Právě častější kontakt mezi 
generacemi dětem chybí.
Začali jsme tedy hned v listopadu, kdy jsme babičky 
pozvali na pomoc při pečení perníčků. Pokud si někdo 
z nás představoval šedovlasé stařenky s bolavými zády, 
byl překvapen. Dnešní babičky mají elán a „šmrnc“. 
Nastoupily vyzbrojeny zástěrami, válečky na těsto 
a  dobrou náladou. Hned s dětmi navázaly kontakt 
a ve třídách to vypadalo jako ve velké domácí kuchyni. 
Perníčků jsme napekli díky pomoci paní kuchařek 
ze ZŠ v Kostelci více než v loňském roce. 
Z výdělku jsme se společně s dětmi rozhodli zakoupit 
Montessori hračky a také zaslat tisíc korun na konto 

adventních koncertů. Shodou okolností i na pomoc 
seniorům.
Další setkání nás čekalo v prosinci. Pozvali jsme 
babičky a jednoho dědečka na naše vánoční besíd-
ky a  kávičku. Po besídce jsme si společně zazpívali 
koledy za doprovodu kytar a  přivolali tu správnou 
vánoční náladu.
Také v novém roce spolupráce pokračuje. V lednu si 
děti přinesly do školky své oblíbené hračky a povídaly 
o nich. Na návštěvu přišla i babička Majka, která dě-
tem přinesla ukázat své památeční hračky a poutavě 
o nich dětem vyprávěla.
I na jaře plánujeme další setkání, třeba nad hezkou 
knížkou nebo při společném pěším výletu. 
Děkujeme všem seniorům, kteří jsou ochotní věno-
vat svůj volný čas dětem, a přejeme jim mnoho zdraví 
a pohody v novém roce.

Za děti a zaměstnance Jitka Kubátová

CO JSME S KLUBEM SENIORŮ „55+ AKTIVNÍ“ ZAŽILI V PROSINCI ROKU 2018 A V LEDNU 2019?
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Valentýnský pobyt na Štiříně
8. - 17. 2. 2019

Oslavte svou lásku romantikou na zámku

Valentýnský pobyt zahrnuje:
● ubytování v zámecké budově ve dvoulůžkovém pokoji DeLuxe 

na 1 noc, snídani pro dvě osoby
● romantickou večeři o čtyřech chodech pro dva při svíčkách

● privátní whirlpool na 50 minut pro dva s lahví sektu
● malý dárek na pokoji

Cena: 2.900,-Kč

Zámek Štiřín · Ringhofferova 711 · Štiřín, 251 68 Kamenice
Tel.: +420 255 736 111 · Fax: +420 255 736 261 · E-mail: hotel.zamek@stirin.cz · www.stirin.cz

PLACENÁ INZERCE. . . 

HVĚZDNÉ DUO JOSEF ŠPAČEK (housle) 
A MIROSLAV SEKERA (klavír) OKOUZLILO ŠTIŘÍN

Famózní koncert si užili milovníci klasické hudby v neděli 13. ledna na zámku Štiřín. Za vý-
jimečné podání skladeb především Ludwiga van Beethovena a Petra Iljiče Čajkovského skli-
dili umělci ve vyprodaném Salmově sále ovace a potlesk publika vestoje. 

Do kroniky koncertního cyklu poté vepsali, „Opět zde na krásném Zámku Štiřín a opět ve skvělé 
společnosti! Děkujeme, Josef Špaček a Miroslav Sekera.“ 

Mladý český houslista Josef Špaček se rychle establuje jako jeden z nejlepších houslistů své ge-
nerace, získává prestižní ocenění po celém světě a ne náhodou byl zahrnut v časopise Forbes mezi nejvýznamnější české osobnosti v anketě 
„30 pod 30“. Miroslav Sekera se hře na klavír věnuje od tří let a současně s klavírem započal studium hry na housle. Díky umění hry na klavír 
a současně na housle byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém filmu Amadeus režiséra Miloše Formana.  
„Je mi ctí, že Josef Špaček a Miroslav Sekera jsou stálice v našem programu, jejich energická a osobitá interpretace je mimořádná,“ řekl po koncertu 
generální ředitel Zámku Štiřín Václav Hrubý.                     Společnost Regio Štiřín, ww.stirin.info
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ZÁMĚR PRODEJE ŠTIŘÍNA UŽ NENÍ AKTUÁLNÍ. 
MÁ VYUŽITÍ.

Na prosincové služební návštěvě na zámku Štiřín sdělil na dotaz ČTK premiér Andrej Babiš (ANO), že po-

čet akcí pořádaných na zámku Štiřín značně vzrostl, je navíc otevřen celoročně veřejnosti, a proto už není 

prodej státního areálu v Kamenici u Prahy aktuální. Andrej Babiš ještě jako ministr financí před několika 

lety privatizaci zámku navrhoval.

Premiér Andrej Babiš otočil
Začátkem prosince se na Štiříně nefor-
málně sešli členové jeho kabinetu, aby 
probrali například priority svých resor-
tů. A možná to byl největší impuls, aby 
premiér otočil. Babiš uvedl, že do září 
2014 se konaly na Štiříně dvě státní akce 
ročně a zámek neměl využití. Z toho 
důvodu navrhoval prodej. 

Kultura a další akce
Po změně zřizovací listiny, kdy se zá-

mek otevřel všem státním organizacím, počet akcí vzrostl 
podle něho na 90 ročně. „Hospodářský výsledek je od té doby 
kladný, a tak záměr o prodeji zámku již není aktuální," napsal 
v sms zprávě zaslané večer ČTK ministerský předseda.

Zámek je státní organizace
Zámek je zřízen jako státní příspěvková organizace, která 
spadá pod ministerstvo zahraničí. Organizace podle Babiše 

zcela naplňuje dva hlavní úkoly, jimiž jsou péče o kulturní 
památku a služby pro státní sektor. Navíc pro veřejnost ročně 
pořádá podle premiéra tři desítky kulturních akcí, patří mezi 
ně koncerty a  plesy. „Zámek se stal vyhlášeným kulturním 
stánkem Středočeského kraje," dodal premiér.

V roce 2012
O prodeji se mluvilo již v roce 2012, když byl ministrem za-
hraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09), a to kvůli úsporným 
opatřením. 

Snaha o převod zámku na Poslaneckou sněmov-
nu nebyla úspěšná
Na konci minulého volebního volebního období dolní 
komory nakonec nebyla úspěšná snaha převést zákonem 
zřizovatelskou funkci příspěvkové organizace Zámek Štiřín 
z ministerstva zahraničí na Sněmovnu, byť měla podporu 
většiny poslanců.

Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/prodej-stirina-uz-neni-aktualni-506172.html 

ZPRÁVA ČTK . . . 
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PŘEMÝŠLEJME
„Jéje, paní Nová, co vy tady, Ajda stůně?”“Ale kdepak, jen jí jdu pro prá-
šek. Jako vždycky před Silvestrem.”„No, náš Pajda prášky nemůže, zaví-
rám se s ním každý Silvestr před půlnocí do koupelny.“ 
Tenhle rozhovor jsem vyslechla ve veterinární čekárně koncem prosin-
ce. Obdobný problém řeší každoročně tisíce pejskařů, jejichž miláčkové 
slyší lépe než my lidé, a kteří zoufale přemýšlejí, jak svého kamaráda 
uchránit půlnočního běsnění, které zvíře nechápe a jen se šíleně bojí. 
Domácí mazlíci jsou ale pořád na tom nepoměrně líp než ostatní zví-
řata, která svého ochranitele s práškem nebo zvukotěsnou koupelnou 
nemají. Neumím si představit, co námi lidmi rozpoutané peklo udělá 
třeba se zvěří v lese, spícími ptáky, atd. Ve městech lze ještě půlnoční 
ohňostroj pochopit a tolerovat. Co mi ale hlava nebere, je každou chvíli 
odpálený ohňostroj u lesa na vsi. Ne, teď už nemluvím jen o Silvestru, 
ale o oslavách všech kategorií. Takže to kolem nás vybuchuje, racho-
tí a blýská naprosto nečekaně a nepředvídatelně po celý rok. Protože: 

Pepíček má 3. narozeniny, Vonásková svatbu, je den dětí, matek, otců, 
Valentýn, VŘSR,... a vždycky je třeba to oznámit světu (naší vesnici) 
pořádným odpalem. A nejlíp navečer, kdy všechno ztichne, protože to 
bude přeci nejvíc vidět a slyšet. Nejsem příznivcem zákazů, většinou se 
pak stejně porušují - jako třeba nesmyslný zákaz posekat trávu v neděli 
(když jeden musí s traktorem na pole, protože prostě potřebuje pracovat 
a druhému zas počasí zkomplikovalo údržbu zahrady ve všední den). 
A tak chci jenom zkusit apelovat na vás všechny, kteří se přestěhovali 
z měst na venkov, protože chtěli pohodu a klid, chtěli být blíž přírodě 
a vychovávat děti k lásce a respektu ke všemu živému. Nevykašleme se 
na to? Nedomluvíme se, že zrušíme rušení zvířecích i lidských sousedů 
rachejtlemi? Nepoužijeme částku utracenou za dělobuchy  rozumněji? 
Strašně se přimlouvám a myslím, že si troufnu mluvit i jménem srnek, 
které se nám pasou každé ráno za domem.

Petra Novotná, Ládví

Také jste tak rádi, že máme v okolí Kamenice tak krásný kus přírody? I 
ze vzdálenějších míst či z Prahy si ho sem desítky lidí jezdí užívat. I park 
Štiřínského zámku,  který propojuje okolní lesy a Struhařovský rybník. 
Ideální pro všechny, kteří si sem v době, kdy se nehraje golf, přišli za-
běhat, na procházku nebo si tady v zimě a při dostatku sněhu vytvořili 
na cvičné louce běžkařský okruh. 
Jenže nastala změna! Na podzim přeběhla přes vypuštěný rybník 
až na golfové hřiště divoká prasata a poničila jeden green. A tak si vede-
ní zámku a golfového klubu asi řekli a dost! Prasata a lidi nám tu chodit 
nebudou. Nechali zhotovit opravdu bytelný elektrický ohradník. 
Ochrana parku před prasaty je pochopitelná, ale proč nebylo možné ne-
chat zhotovit 2 branky pro lidi, případně ceduli s pravidly, kdy je vstup 
možný, a kdy ne. Golf se hraje 6-7 měsíců v roce. 
Proč je tím znemožněn i pohyb kolem rybníka? Tady už není pronajatý 
pozemek, který si chtějí chránit. Za ohradníkem je i stoka povrchové 
vody, kterou obec vybudovala a má ji udržovat, ale jak?

A tak zatímco se všude jinde parky a zahrady otevírají veřejnosti, a i tím 
se podporuje zdravý životní styl, tady je tomu naopak, na zámku si to 
nepřejí. 
Desítky milionů korun státních dotací ročně a tedy i našich peněz, které 
zámek spotřebuje k životu a ..? Dojdeme k elektrickému ohradníku. 
Ani na obci nikdo nejedná o možných pravidlech pro návštěvníky. Jak 
se k tomu postavit? Obléknout si žluté vesty a jít na nádvoří zámku pro-
testovat či po česku sklopit hlavu a smířit se s tím, že holt nepatříme 
mezi vyvolené, kteří hrají golf. 
Dlouhé roky jsme žili za elektrickým ohradníkem. Tenkrát jsme nesměli 
ven, tentokrát nesmíme dovnitř.  Doba se vrací? Jen pro vyvolené, kte-
rým patří celý park, okolní lesy a rybníky, ostatní mají smůlu. 
A tak nejen zámek, areál  Atis, ale nyní i park zeje prázdnotou. 
Alespoň ondatry, které tu u rybníka také žijí, mají více klidu k životu. 
Když se naučí podlézat elektrický ohradník.

Jitka Jedličková, Kamenice

Součástí památkově chráněného zámeckého 
komplexu ve Štiříně je též jeden z nejlépe udr-
žovaných parků v ČR. 
Náročná obnova této kulturní památky byla 
započata v roce 1985 a trvala 25 let. Naše 
organizace je povinna o tento státní majetek 
pečovat, dále jej rozvíjet a chránit. 
Zámek Štiřín je celoročně otevřen široké ve-
řejnosti v celém rozsahu služeb, které nabízí          
(viz www.stirin.cz). Těchto služeb využije 
ročně více než 55 000 hostů a my děláme vše 
proto, aby naši hosté byli spokojeni. 
Zámecký areál ve Štiříně je perlou a chloubou 
našeho regionu, zámecký park pak pro svou 
dendrologickou hodnotu a mimořádnou úro-
veň údržby tou nejcennější devizou. 
Již 10 let se potýkáme se škodami až devastací 
zejména výsadeb a travnatých ploch způsobe-

ných černou a spárkatou zvěří. Vzniklé škody 
již přesáhly 4 miliony korun. 
Po mnohaletých neúspěšných a finančně ná-
kladných opatřeních proti řádění zvěře jsme 
přistoupili k instalaci mobilního elektrického 
ohradníku, který spolehlivě chrání nejcennější         
a intenzivně udržovanou část zámeckého par-
ku. Je to účelný a šetrný způsob jak zvěři, která 
se chová přirozeně a bez zlých úmyslů nazna-
čit, aby si svou potravu hledala jinde. A zvěř 
to respektuje! Na rozdíl od člověka - občana 
- vandala. Tito k nám volně a bezplatně při-
cházeli a kradli nám lavičky, mnohé vysazené 
keře a květiny, na motorkách a kolech ničili 
travnaté plochy, uřezávali špičky vzácných 
jehličin na vánoční stromky, ulamovali roz-
kvetlé rhododendrony, ničili oplocení atd. 
Je to smutné a především k zamyšlení!

Návštěvníci, kteří se chtějí potěšit krásou zá-
meckého parku, jsou u nás vítáni. Ke vstupu 
slouží pouze recepce na zámku nebo Domu 
Atis, kde návštěvník svůj příchod ohlásí. 
Od jara do podzimu se v části parku hraje golf 
dle následování tradice rodiny Ringhofferů,   
kteří byli zakladateli této hry v Čechách. Golf 
se ve Štiříně hrál již v roce 1917. 
Francouzská zahrada s fontánou a tzv. Relax 
park jsou ale celoročně místem k procházkám 
či pikniku. 
Od podzimu do jara, tedy mimo golfovou se-
zonu, je možné procházet se celým zámeckým 
parkem a užít si jeho krásy. Vstup je po celý 
rok zdarma. Vítáme každého hosta, který 
k nám přichází dveřmi. Děkuji za pochopení. 
Těšíme se na Vás. 
Václav Hrubý, generální ředitel Zámek Štiřín

Ač to není na venek příliš vidět, obec vyjednává s majitelem pozemků o možnosti upravení nákladného stávajícího elektrického ohradníku tak, 
aby byl přijatelnější i pro naše obyvatele, především ze Struhařova. Na druhou stranu nasloucháme argumentům vedení zámku, které zajistilo 
cílevědomou a odbornou památkovou obnovu zámeckého parku, který se dnes zařadil na přední místo mezi historické zahrady a parky v České 
republice. Nikdo si nepřeje, aby toto úsilí bylo zmařeno. Ohradník brání vstupu do parku volnou krajinou, zadní vstup do parku po obecní cestě je 
stále volně k dispozici.
O výsledcích jednání, jakož i o stávajících pravidlech pro návštěvníky kulturní památky zámeckého parku a v sezoně i golfového hřiště, budeme 
informovat na stránkách Zpravodaje z Kamenice                                       Pavel Čermák, starosta @kamenice.cz

ŠTIŘÍNSKÝ ZÁMECKÝ PARK JE PRO NAŠE HOSTY CELOROČNĚ ZDARMA OTEVŘEN.
OHRADNÍKY SPOLEHLIVĚ CHRÁNÍ JEHO VZÁCNÉ DŘEVINY A TRAVNATÉ PLOCHY

Dle zvyklosti Zpravodaje z Kamenice dáváme prostor k vyjádření dotčeným stranám:

PRASATŮM A LIDEM VSTUP ZAKÁZÁN!

OBEC KAMENICE
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1. Pokud nemáte daňového poradce
Termíny odevzdání formulářů
Finanční úřad  - Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických 
osob  - 1. dubna 2019
Česká správa sociálního zabezpečení  a Vaše zdravotní pojiš-
ťovna - Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné 
činnosti a  úhrnu záloh na pojistné  - 2. května 2019
Termíny pro platbu
Finanční úřad  - 1. dubna 2019
Česká správa sociálního zabezpečení  a Příslušná zdravotní po-
jišťovna  - Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 
8 dní od podání přehledu, max. 10. 5.  2019

INFORMACE PRO OBČANY - FINANCE . . . 

Termíny podání daňových formulářů a platby daní a nedoplatků
Přehled všech termínů pro podání daňového přiznání, přehledů pro zdravotní pojišťovny a sociální správu a pro platbu daní a nedoplatků. Pokud 
níže uvedené termíny nestíháte, odklad daňového přiznání.

2. Pokud máte daňového poradce
Termíny odevzdání formulářů
Finanční úřad  - 1. července 2019  (Je nutné na finanční úřad nejpozději 
1. dubna 2019 předložit plnou moc podepsanou daňovým poradcem.)
Česká správa sociálního zabezpečení  a Vaše zdravotní pojišťovna 
- 31. července 2019 (Je nutné tuto skutečnost ČSSZ i vaší zdravotní 
pojišťovně nejpozději 30. dubna 2019 oznámit předložením plné moci 
podepsané daňovým poradcem.) 
Termíny pro platbu
Finanční úřad - pondělí 1. července 2019 
Česká správa sociálního zabezpečení a Příslušná zdravotní pojišťovna 
- Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání 
přehledu, max. 8. srpna 2019

BEZPLATNÁ DLUHOVÁ PORADNA
Cesta integrace provozuje v Říčanech Občan-
skou poradnou od roku 2007. Nově se více 
specializuje na dluhové poradenství, finanční 
gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle 
příslušné akreditace Ministerstva spravedlnos-
ti ČR, jakožto v současnosti jediná organizace 
v regionu. Všechny služby poskytuje zdarma. 
Pro koho jsme určeni a s čím můžeme pomo-
ci? Pro všechny z Říčanska, kteří řeší, nebo 
jim hrozí finanční problémy spojené s  půjč-

kami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo 
s  bydlením či zaměstnáním a potřebují po-
radit směr, jak své problémy řešit a to včetně 
případného podání návrhu na oddlužení dle 
zákona o insolvenci.  V neposlední řadě nabí-
zíme bezpečné, důvěrné a nezávislé prostředí.  
Kde sídlíme? Masarykovo nám. 6/17, Říčany. 
Prosíme o objednání se na tel.: 312 315 284, 
či emailu: dluhovaporadna@cestaintegrace.cz. 
Více informací na www.cestaintegrace.cz. 

Projekt „Cesta z dluhů“ realizován díky fi-
nanční podpoře z Operačního programu 
Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2
.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spo-
lupráci s MAS Říčansko, o.p.s. 

Markéta Hubínková, vedoucí Centra primár-
ních programů a Občanské poradny
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JARMILA VÁCLAVOVÁ

V této lokalitě jsem doma!

606 377 788

KOMPLETNÍ  
REALITNÍ SLUŽBY 

www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

Prodáváte nemovitost?
Nabídněte ji mým klientům!

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

Prodám poz. 7.000 m² u Senohrab 100 Kč/ m² a 17.000 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. t. maj. 603 442 474

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

 

  

 

 

 
Srdečně Vás zveme 

na taneční zábavné odpoledne 
Kdy: 9. března 2019 od 15:00 

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

možnost chutného občerstvení 
Vstupné 50,-Kč/rodina 

 

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

Těšíme se na Vás! 
Osadní výbor Ládví 

 

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
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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



Kulturní centrum 
Kamenice s Lesní MŠ a ZŠ 

Devětsil
zvou na 

KDY: 
neděle 3. 3.
13:00 prodej pochutin 
13:30 sraz maškar

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

s KýM: 
s kapelou a BlackOut Fire Theather Praha

www.kckamenice.cz        www.devetsil.eu


