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KAMENIČTÍ SENIOŘI SE BAVÍ I VZDĚLÁVAJÍ

Super seniorské bubnování!
Ve čtvrtek 24. ledna jsme se sešli v Kulturním domě v Kamenici na akci bubnování, kterou provázel lektor Petr Šušor. Byli jsme překvapeni, 
že  jsou bubny různých velikostí, tvarů, barvy, každý buben má svůj specifický zvuk a pochází z různých koutů světa. Každý z nás si vybral buben 
a pan Petr nás seznámil s historií a technikou bubnování. A tak jsme si užili bubnování a zpěv nejen v rytmu Afriky a Indie, ale i rytmu severo-
amerických indiánů. Všem se to moc líbilo a odcházeli jsme plni nových dojmů.                           Marcela Nádvorníková

Jsme velmi rádi, že nám opět svůj čas věnovala advokátka JUDr. Edita Arnold, která v rámci přednášky 22. 1. odpovídala na konkrétní dotazy 
našich seniorů, a že jich nebylo málo. I malé rozšíření povědomí v právní oblasti jistě všem přineslo větší klid na duši. Děkujeme za to. 

Naše poděkování patří také Veronice Čermákové a Evě Stulíkové, tiskovým mluvčím Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje v Benešo-
vě. Ve středu 6. 2. pro nás připravily velmi zajímavou besedu o tom, jak se bezpečně chovat ve veřejném prostředí, jak si chránit svůj majetek, jak 
se zachovat v konkrétních situacích, apod. Sešlo se nás poměrně hodně a téměř všichni se zapojili do diskuse. 
Dostali jsme také užitečné a praktické dárky.                    Marie Grafnetter
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Geoportál GEPRO - tiskový výstup

Meritko 1:1786

Dnešní úvodník věnuji 
tématu, které tento měsíc 
rozvířilo atmosféru v Ka-
menici.
Je to změna č. 6 územní-
ho plánu obce Kamenice, 
která se týká pouze Stroj-
metalu.
Tomu, že se jedná o žhavé 
téma, nasvědčuje fakt, 
že po několika letech při-
šlo na  zasedání zastupi-
telstva obce mnohem více 
obyvatel než obvykle, kon-
krétně okolo šedesáti lidí. 
Zájem byl upřen na již 
výše zmíněný návrh 

na změnu územního plánu. V současné době je návrh schválený 
a v příštích měsících bude posuzováno, zda za stávající novou 
halou – obrobnou – směrem k lesu, může vyrůst ještě jedna ta-
ková hala – rovněž obrobna. V plánované hale by se měly obrábět 
podvozkové díly, vykované v dolních halách. Tyto podvozkové 
díly  budou určeny pro připravovaný nový model elektromobilu 
značky Mercedes. 
Zábor nového rovinatého území by pak mohl být z větší části 
kompenzován vedlejším svažitým územím, které je již dnes plat-
nou průmyslovou zónou.

Jinde a jindy by takový záměr nevzbudil s největší pravděpodob-
ností žádné emoce. Avšak v kontextu minulého dění  a v poli-
tickém mikrokosmu ohromné. Máme za sebou 15 let, kdy mezi 
obcí a největší firmou na jejím území komunikace vázla. Velký 
podíl na tomto stavu měl spor, který vznikl mezi oběma subjekty 
na základě záměru Strojmetalu vybudovat v areálu potenciálně 
škodlivou slévárnu HCM, ze které šel strach. 
Dnes je tento záměr smeten ze stolu a obě strany se po tolika 
letech posunuly dál. Po ukončení všech soudních sporů, nadešel 
čas sednout si ke kulatému stolu a diskutovat otevřeně o všem. 
co se nashromáždilo a je třeba řešit. Mimo jiné například možný 
hluk, kamionovou dopravu, ale samozřejmě i budoucí rozvoj 
v rámci areálu.
Pravda je, že dění kolem Strojmetalu silně rozdělilo nové zastu-
pitele na ty, kteří jeho vedení stále nevěří, proto vytvářejí prostor 
pro potenciální nové bariéry a obranné valy a ty, kteří se snaží 
prolomit patnáctileté mlčení a najít novou linku komunikace 
prospěšnou oběma stranám. Oba názory jsou obhajitelné a  le-
gitimní a je otázkou osobního vyhodnocení situace u každého 
jednotlivce, k jakému dalšímu postupu se více přiklání.
Pod mrakem emocí by pak mohlo zapadnout, že zastupitelé 
na stejném zasedání schválili rozpočet 2019 a tím otevřeli cestu 
k realizaci všech investic, oprav, ale i dalších akcí naplánovaných 
pro zbylých 10 měsíců letošního roku, kde na výdajové stránce 
bude použito 101 mil. Kč.
Více už se dočtete na dalších stránkách.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE

Rada obce  schválila:
•  v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce prodeje části 
pozemku parc. č. 855/2  -  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
cca 32 m², zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, k.ú. Těptín, ve vlast-
nictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice 
-Olešovice.
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 188/18 – Chodník Stru-
hařov, uzavřené společností Stavby Jech & Hoffmann s.r.o, Praha 3, 
Husitská, PSČ 130 00 IČ: 05676924, dne 29. 5. 2018.

ze dne 23. 1. 2019

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

Rada obce doporučila:
• zastupitelstvu obce schválit uzavření darovací smlouvy mezi investory 
XXX a obcí Kamenice na bezúplatný převod řadu tlakové kanalizace 
v pozemcích parc. č. 432/16, 432/17 a 432/3 v katastrálním území Lá-
dví, obec Kamenice do majetku obce.
• zastupitelstvu obce schválit uzavření darovací smlouvy mezi investory 
XXX a obcí Kamenice na bezúplatný převod prodloužené kanalizační 
stoky v pozemku parc. č. 722/8 v katastrálním území Ládví, obec Ka-
menice do majetku obce. 

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

ze dne 5. 2. 2019

Rada vzala na vědomí: 
• předloženou projektovou dokumentaci na akci „Tlaková kanalizace Vše-
dobrovice  - Štiřín“ pro územní řízení.
•  předloženou kalkulaci návrhu výše vodného a stočného v obci Kamenici 
pro rok 2019 - vodné 57 Kč/ m³ a stočné 53,55 Kč/m³, ceny jsou včetně 
DPH.

Rada obce  schválila:
•  uzavření Nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 1.  4. 2019 na část 
pozemku parc. č. 628/1, ostatní plocha, jiná plocha, stanoviště č. 3 pro-
dejní plochy (tržiště), o výměře 24 m², zapsané na LV 10001, k.ú. Ládví, 
ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice 
- Olešovice, s přihlášeným zájemcem, firma iQuod s.r.o., IČO 25678426, se 
sídlem Biskupcova 1762/78, Žižkov, 130 00 Praha 3, za účelem stánkového 
prodeje točené zmrzliny a případně rychlého občerstvení.

• uzavření Nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 1. 3. 2019 na část pozem-
ku parc. č. 628/1, ostatní plocha, jiná plocha, stanoviště č. 2 prodejní plochy 
(tržiště), o výměře 24 m², zapsané na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví 
obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice-Olešovice, 
s přihlášeným zájemcem, firma BENEA s.r.o., IČO:49968076, se sídlem 
Křižíkova 1529, 256 01 Benešov, za účelem stánkového prodeje pe-
kařských, mléčných a cukrářských výrobků.
• v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny 
pozemku parc. č. 773/2 - zahrada, o výměře cca 303 m², zapsaného 
na listu vlastnictví č. 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kameni-
ce, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice-Olešovice, za po-
zemek parc. č. 779/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
360 m², v katastrálním území Ládví.
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DANOVÉ PŘIZNANÍ JE MOŽNÉ PODAT

 

77628111
00000000 

Středočeský kraj 

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny 
na www.financnisprava.cz v záložce „Daně“ a budou aktuálně vyvěšeny na hlavní stránce 
v „Novinkách“. 

Daňová přiznání lze podat přes aplikaci EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese 
www.daneelektronicky.cz.
Interaktivní formuláře DAP k DPFO a DPPO budou nejpozději do konce ledna také k dispozici 
na stránkách Finanční správy v záložce „Daňové tiskopisy“. 

Leták k podávání daňových přiznání k daním z příjmů je vyvěšen na www.financnisprava.cz 
pod záložkami „Daňové tiskopisy – Databáze aktuálních daňových tiskopisů – Daň z příjmů 
(FO i PO) – Letáky“. 

V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN BUDE NA FÚ ZAJIŠTĚNO PŘIJÍMÁNÍ 
DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ S TÍM SPOJENÝCH:

 od 25. 3. do 29. 3. 2019 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do 17.00 hodin 
 v pondělí 1. 4. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin 
 
Současně sděluji, že v letošním roce nebude zprovozněna informační telefonní linka 
FÚ pro Středočeský kraj.  

Ing. Ivana Dražilová, ředitel odboru Finanční úřad pro Středočeský kraj

21. 3. 2019  v  15.30–18.00 na OÚ v Kamenici

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČR 2019  
VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH

 Český statistický úřad organizuje v souladu se zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v ČR.  Odborně proškolení tazatelé osloví v období mezi 2. únorem a 26. květnem 2019
více než 11,5 tisíce domácností ve všech krajích České republiky.

Cílem šetření, které probíhá formou 
osobního rozhovoru respondentů s taza-
teli ČSÚ, je získat aktuální data pro hod-
nocení sociální a ekonomické situace 
obyvatel České republiky. 
Získané údaje jsou cenným zdrojem in-
formací o změnách ve složení domácností 
a o výši a struktuře jejich příjmů. 
Výsledky jsou důležitým podkladem 
pro  hodnocení vývoje životní úrovně 
a příjmové situace českých domácností.
Díky harmonizaci šetření napříč státy 
Evropy jsou údaje navíc mezinárodně 
srovnatelné. 

Šetření Životní podmínky se koná pra-
videlně každý rok, naposledy proběhlo 
na jaře 2018. 
Pracovníci zapojení do šetření se budou 
prokazovat průkazem tazatele a  pří-
slušným pověřením, které je ve spojení 
s  občanským průkazem opravňujícím 
k  provedení šetření Životní podmínky 
2019 popřípadě průkazem zaměstnance 
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je za-
ručena anonymita zjištěných údajů a zís-
kaná data jsou důsledně chráněna podle 
přísných požadavků zákona č. 89/1995 
Sb. o státní statistické službě a podle zá-

kona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů.
Data z tohoto šetření budou zveřejněna 
na tiskové konferenci v březnu 2019 a ná-
sledně v publikaci.
Prosím, abyste případné dotazy občanů, kteří 
budou osloveni našimi zaměstnanci, zod-
pověděli ve smyslu  tohoto  sdělení  nebo  je  
odkázali  na  pracovníka  Krajské  správy  ČSÚ 
pověřeného  řízením šetření Životní podmín-
ky 2019 paní Bc. Zuzanu Maškovou, 
telefon: 731 439 298, 274 053 195 

Ing. Monika Braunšveigová, 
ředitelka KS ČSÚ pro Středočeský kraj
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KAMENICE A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
S loňskou novelou stavebního zákona se i v Kamenici změnil přístup k pořizování změn územního plánu. Dosavadní praxe, která měla 
počátky v devadesátých letech, vypadala tak, že se na obci shromažďovaly podněty na dílčí změny územního plánu a řádově každé čtyři 
roky pak obec zahájila velkou změnu územního plánu. Nynější legislativa předpokládá, že zastupitelé budou projednávat návrhy žadatelů 
průběžně a bezodkladně, a to se také děje. Po změně územního plánu č. 5 je nyní zahájeno projednání i změn č. 6 a č. 7.

O změnu územního plánu může požádat podle § 44 stavebního zá-
kona občan obce nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická 
nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. 
Návrh na pořízení změny územního plánu musí obsahovat náležitos-
ti uvedené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, tj.: 
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho 
vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území 
obce, 
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, 
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, 
d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny, 
e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších 
nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písmeno f) stavebního zákona. 
O pořízení změny rozhoduje zastupitelstvo obce a není na ni právní 
nárok. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradně 
potřebou výše uvedeného žadatele, může obec podmínit pořízení změ-
ny částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její pořízení žadatelem 
jako navrhovatelem. Obec toto právo plně využívá.
Dnes platný stavební zákon vnímá smysl územního plánování v ko-
ordinaci soukromých a veřejných zájmů v území a ve vytváření tako-
vých předpokladů pro výstavbu, které zároveň respektují podmínky 
pro udržitelný rozvoj území.
Z toho vyplývá, že nejde pouze o odbornou činnost, ale především 
o metodu plánování a řízení rozvoje sídel a území v širším slova smy-
slu. Toto činí z územního plánování komplexní a velmi sofistikovanou 
disciplínu.
Kdo se na procesu územního plánování podílí?
• politici – samospráva – iniciuje pořizování územně plánovacích doku-
mentací a rozhoduje o jejich schvalování
• úředníci – orgán územního plánování (v Kamenici je to Odbor územ-
ního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech, 
nebo jiná odběrně způsobilá osoba uvedená v zákoně – tzv. „létající“ 
pořizovatel) – pořizuje územně plánovací dokumentace, dotčené orgá-
ny státní správy se k nim formou stanovisek vyjadřují (například Kraj-
ský úřad Středočeského kraje)
• odborníci – projekční týmy, architekti – zpracovávají dokumentace 
pod vedením autorizovaných osob

• veřejnost – občané a občanská sdružení – účastní se projednání 
dokumentů způsobem stanoveným zákonem, případně spolupracuje 
na jejich přípravě.
Kamenice začala pořizovat svůj první územní plán v roce 1996 a ten 
začal platit v roce 2000. V roce 2005 pak byla schválena veliká změna, 
kdy bylo doplněno větší množství rozvojových ploch. Od té doby zastu-
pitelé velmi konzistentně a bez ohledu na politickou příslušnost žádné 
velké rozvojové zastavitelné plochy do územního plánu nepřidali. Ani 
současné zastupitelstvo na tom nechce nic měnit.
Obecní samospráva má v oblasti územního plánu funkci  iniciativní 
– tvoří a pak přijímá územní plán a jeho změny. Platný územní plán 
následně aplikuje a eventuálně vymáhá nebo jeho porušení sankcionuje 
stavební úřad, což je složka obecního úřadu, která vykonává přene-
senou působnost státu, a ta je a musí být zcela nezávislá na voleném 
vedení obce, tedy zastupitelích, radě i starostovi. Nikdo ze zastupitelů, 
ani starosta, pak nesmí a nemůže zasahovat do jakýchkoli stavebních 
řízení, ve kterých není obec účastníkem řízení. Nikdo kromě nadříze-
ného krajského úřadu pak nemůže úkolovat čímkoli stavební úřad. 
Byť toto uspořádání je platné skoro třicet let, přesto se to mnoha obča-
nům plete, a co víc, plete se to i některým z matadorů zastupitelů.
Územní plán ve svých proměnách musí navazovat na Strategický 
programový dokument, který schválilo předchozí zastupitelstvo v roce 
2016 a který je rovněž volně přístupný na webu obce. V tomto doku-
mentu se píše, jakým směrem se chce Kamenice ubírat a jaké jsou obec-
ní priority. Strategický plán se bude průběžně aktualizovat, ale hlavní 
osy jsou považovány již za ukotvené.
Jakým směrem se bude Kamenice ubírat? Kamenice, byť má historic-
ky velmi bohaté průmyslové kořeny z doby rodiny Ringhofferů, na které 
navázala na začátku minulého století nynější firma Strojmetal, je v sou-
časné době hlavně rezidenční oblastí, kde funkce průmyslu ustoupila 
do pozadí. 
Lidé se do Kamenice stěhují právě proto, že je zde klid a zdravé život-
ní prostředí. Paradoxně v posledních letech více než cokoli jiného ško-
dí suburbanizační tlak. Po roce 1989 měla Kamenice mírně nad 2 000 
a nyní má skoro 4 500 obyvatel. To znamená, že škodí negativní jevy 
spojené s masivní migrací obyvatel do prstence okolo Prahy. 
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Právě za této situace je velmi důležité nalézt rovnováhu mezi jed-
notlivými aspekty, které ovlivňují náš život. Není zde uvažován ani 
plánován žádný masivní rozvoj průmyslu, ani rušící podnikatelské 
aktivity provozované v čistě bytové zástavbě (a té je absolutní většina). 
Kamenice by současně neměla být oblastí, kde lidé jen přespávají. Cílem 
obce je, aby na jejím území lidé trávili svůj volný čas, utráceli peníze 
za služby nebo výrobky, které se zde prodávají.  Předpokladem je, že se 
v Kamenici budou do určité míry rozšiřovat pracovní příležitosti, 
především ve službách, čímž by se snížila dopravní zátěž na silnicích, 
které jsou nyní ve špičkách přetížené. Pokud budou kameničtí pracovat 
na území obce nebo v okolí, nebudou nuceni stát v kolonách cestou 
do práce a zamořovat ovzduší exhalacemi z nadměrné dopravy. V tomto 
kontextu je snaha, aby nemizela stávající pracovní místa v tradičních 
podnicích, ať už průmyslových, jako je Strojmetal, Van Gillern, FMP 
a dalších. Tak také pracovní pozice v menších stavebních a řemeslných 
firmách jsou důležité, ale bohužel závisí na stavebním boomu. Obec 
masivně podporuje rozvoj škol a školek, které zaměstnávají mnoho lidí 
a stabilizují obyvatele Kamenice.  Snahou obce je pomáhat při vytváření 
uspokojivých podmínek pro dobré zaměstnavatele.
Ochrana životního prostředí je při tvorbě strategický plánů na před-
ním místě. Vzhledem k tomu, že kameničtí občané si cení a mají vyso-
ko na svém žebříčku hodnot, své životní prostředí, je právě tato oblast 
významnou prioritou při práci a plánování obce. Obec je dozorcem 
i rádcem v momentech, kdy je životní prostředí ohroženo. 
V některých ohledech se mnohem snáze právo vymáhá na velkých 
firmách, které  jsou totiž více na očích, než na drobných živnostnících 
nebo i na nepodnikajících spoluobčanech. Je představitelné, že pokud 
někdo v kamnech doma pálí plasty, tak zamořuje ovzduší více než 
možné zplodiny z výroby plastů, kde jsou nejdokonalejší filtry. Některé 
staré nákladní vozy živnostníků, kteří bojují o přežití v těžkém konku-
renčním prostředí, mnohdy hlučí a kouří více než moderní kamiony 
větší firmy, které musí plnit normu EURO6. Traumatizující zátěží obce 
bývá i počínání těch sousedů, kteří vypalují trávu, spalují listí a někdy 
i  horší věci. Sekačky, upravené motocykly nebo rachejtle zatěžují ži-
votní prostředí a ruší často více než ventilátor ze sousedova tepelného 
čerpadla. Nemíníme brát na lehkou váhu přítěž největších zatěžovatelů 
životního prostředí, ale je potřeba vidět věci v souvislostech a uvědomit 
si, že někdy ti, co jsou neviditelní, mohou být pro nás větší hrozbou než 
ti, kteří jsou denně vystaveni našim pohledům. Sankce ze zákona by 
pak měly dopadat co nejspravedlivěji na všechny zatěžovatele životního 
prostředí. Platí ale i stará pravda, že někdy je ještě účinnější než jakákoli 
sankce osobní domluva.
Strategické plány rozvoje Kamenice a územní plán nastavují pra-
vidla pro udržitelný rozvoj. To se v Kamenici daří. Podařilo se najít 
rovnováhu mezi bydlením a průmyslovými zónami. 
Nové průmyslové zóny na našem katastru se již neplánují. Dokonce 
u dlouhodobě nevyužité průmyslové zóny ve Struhařově se nyní inten-
zivněji ozývají hlasy volající po jejím zrušení. V současnosti se hledá 
rovnováha mezi živnostenským podnikáním a bydlením. Obojí je po-
třebné, obojí je často historicky různě provázáno, a proto je obtížně to 
měnit. 
Někteří kameničtí živnostníci, v rozporu s územním plánem, podni-
kají ve svém domě a ruší okolí. Jak tento rozpor vyřešit? Povolit, nebo 
zakázat? Máme tu služby, jako je kadeřník, psí hotel, hlídání dětí bez 
zajištěného parkování, autoopravny, které hlučí, nájemní ubytování, 
které ruší okolí a mnoho dalšího. Jedním z teoretických řešení je navrh-
nout majiteli stěhování do zóny, kde se smí podnikat. Takové zóny však 
v Kamenici téměř nejsou. Ty, co existují, nejsou na prodej ani pronájem. 
Bude proto závažnou otázkou pro zastupitele, zda vůbec takové oblasti 
v rámci územního plánu povolí vytvářet, a pokud ano, tak kde. Velmi 
nešťastným řešením by bylo řemesla a služby z Kamenice vystrnadit 
pod záminkou absolutního klidu pro relaxaci.
Obytných zón je od roku 2005 téměř nadbytek. Po tomto roce každé 
zastupitelstvo vážilo na lékárnických vahách, zda nějaké další pozemky 
přidat mezi zastavitelné plochy. Proto v posledních letech bylo vyhově-
no jen třem žádostem z devadesáti. Legitimní úvahou, která se nabízí, 

zda vrátit některé obytné zóny zpět mezi louky. Stavební zákon v § 102 
odst. 3 od minulého roku vylučuje placení náhrady vlastníkovi, který 
nevyužil možnosti započít stavbu v zákonné lhůtě. Konkrétně zákon 
říká, že „...náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže 
k uvedenému zrušení došlo na základě jeho návrhu nebo po uplynutí 
5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny“. Některé 
stavební pozemky v Kamenici jsou prázdné déle než 15 let.
Svět okolo nás se mění tak rychle, jako nikdy před tím. Je potřeba se 
se změnami seznamovat a patřičně na ně reagovat, a to i ve strategic-
kém plánování. Nelze spoléhat na to, že úspěšný bude ten, kdo změny 
nevnímá nebo je ignoruje, a týká se to i obce. Obec musí být na změny 
připravena a musí je ovlivňovat ve prospěch svých obyvatel, jinak se 
odehrají živelně. Masivní změny se odehrávaly i v minulosti, jen niko-
li tak rychle. Vždyť jen za života nám známé rodiny Ringhofferů, zde 
v Kamenici, vznikl pod zámkem okolo roku 1854 rybník, zatopením 
louky, aby byla voda na nový měděný hamr, a ten byl po 50 letech zase 
vysušen, aby vznikl prostor pro slévárnu mědi a masivní rozšíření vý-
roby. Dnes velmi těžko představitelný zásah do přírody. Ringhofferovi 
pro   rozšíření výroby výrazně měnili územní plán i tehdejšího města 
Smíchov tak, že kostel a náměstí se ocitly zcela mimo původně plánova-
né umístění. Dnes opět téměř nemyslitelné.
Naději na úspěch má ten, kdo má připraveno pár tahů dopředu. 
Přesně tento přístup je vnímán vedením obce i zastupiteli jako jediný 
zodpovědný k celému kamenickému regionu a ke každému jednotlivé-
mu kamenickému občanovi.

Pavel Čermák, starosta
  OBSAH ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KAMENICE – PŘÍLOHA 1B 

 

ING. ARCH. MILAN SALABA 5 

 

 

Průmyslová zóna 
Smíšené jádro obce 
Parková zeleň
Les
Kulturní památka

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN V OBLASTI



8 INFORMACE Z OBCE KAMENICE. . . 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PRO ROK 2019

ROZPOČET OBCE KAMENICE 2019
Druh příjmu Částka
Daňové příjmy 59 950 000
Místní, správní poplatky a odvody 5 057 000
Daň z nemovitých věcí 9 000 000
Příspěvek na výkon státní správy 3 920 100
Dotace investiční 8 270 119
Příjmy VaK (nájem vod.if., příspěvky obcí, přípojky) 5 390 200
Nájmy (bytové, nebytové prostory, vysílač) 1 570 000
Ostatní příjmy 2 265 000
Příjmy celkem 95 422 419
Druh výdaje Částka
Dopravní infrastruktura 22 227 500
Vodohospodářská infrastruktura 3 325 000
Školství, kultura a sport 28 139 100
Bytový a nebytový fond 750 000
Komunální služby, správa majetku, odpady 20 625 161
Služby obyvatelstvu (požární ochrana, podpora spolků, 
sociální služby)

1 366 000

Zastupitelstvo obce 2 356 728
Místní správa 20 681 905
Ostatní výdaje 2 170 000
Výdaje celkem 101 641 394

Částka
Příjmy 95 422 419
Výdaje -101 641 394
Splátky dlouhodobých úvěrů -9 413 600
Vyrovnání rozpočtu ze zůstatku běžného účtu 2018 15 632 575

Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo na svém zasedání dne 6. 2. 2019 rozpočet pro rok 2019. 
Tomuto jednání předcházelo zasedání rady obce Kamenice, jednání finančního a kontrolního výboru a dvě pracovní setkání zastu-
pitelů v prosinci loňského roku, kde se diskutovaly různé návrhy, řešily jednotlivé požadavky a hledala kompromisní řešení odpo-
vídající finančním možnostem obce. 
Kamenice bude hospodařit s příjmy 95 422 419 Kč a na výdaje počítá se 101 641 394 Kč. 
Plánovaný schodek rozpočtu bude vyrovnán zůstatky na bankovních účtech. 

Marcela Michaliková, vedoucí Ekonomického odboru
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PLÁN SCHVÁLENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2019 
Vážení spoluobčané, tímto vám předkládáme Plán schválených investičních akcí pro rok 2019. 
Plán zahrnuje u některých akcí pouze fázi projektu a u některých i fázi realizace (stavby). Úspěšný průběh akce může být ovlivněn mnoha faktory, 
jako jsou majetkoprávní vztahy, rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, správců technické infrastruktury atd. Některé akce mohou být finančně 
kryty právě v závislosti na postupu přípravných fází.

INVESTIČNÍ AKCE PLÁN V ROCE 2019 AKTUÁLNÍ STAV AKCE

SILNICE

 Úpravy okolí OU + parkoviště projednání projektu, zahájení stavby předpoklad 2. 
pololetí 2019 probíhá územní řízení

 Komunikace Slámová dokončení projektu vč. osvětlení a odvodnění, 
projednání projektu probíhá projektování

 Komunikace Návršní zadání projektu vč. osvětlení a odvodnění příprava zadaní projektu
 Komunikace Náhorní Nachová řešení majetkoprávních vztahů dokončena stavba

 Komunikace Vnitřní zadání projektu  vč. odvodnění příprava projektu
 Komunikace Okružní zadání úpravy projektu + projekt dešťové kanalizace poptávka zpracovatele projektu

 Komunikace Topasová zadání projektu vč. osvětlení a odvodnění příprava zadání pro projekt
 Komunikace Tyrkysová zadání projektu vč. osvětlení příprava zadání pro projekt
 Komunikace Topolová zadání projektu vč. odvodnění příprava zadání pro projekt

 Chodník Jednosměrná inženýring, pokud dojde k předání komunikace od Kraje zahájení inženýringu v 2. polovině roku

 Chodník Ládví Valnovka řešení majetkoprávních vztahů dokončena stavba, zkolaudováno
 Ringhofferovo náměstí soutěž studie, příprava zadání zahájení v 2. polovině roku

 Chodník Struhařov I kolaudace chodníku a výstavba veřejného osvětlení příprava kolaudace chodníku

 Chodník Struhařov II stavba chodníku u rybníčku + výstavba veřejného 
osvětlení příprava veřejné zakázky na zhotovitele

 Chodník Olešovice dokončení a kolaudace chodníku probíhá stavba
 Chodník Pražská I                             

(zastávky bus Nová Hospoda) dokončení projektu, projednání projektu probíhá projektování

 Chodník Pražská II                          
(od ul. Jednosměrná k MŠ) dokončení projektu, projednání projektu probíhá projektování

 Chodník ZŠ přes hráz I                 
(od ZŠ k bus zastávce u Masny)

projednání projektu, zahájení stavby předpoklad 2. 
pololetí 2019 probíhá projednávání, souhlasy vlastníků pozemků

 Chodník ZŠ přes hráz II                     
(od aleje ke kruhovému 

objezdu+prodloužení VO)
projednávání projektu probíhá projednávání, souhlasy vlastníků pozemků

Chodník Benešovská dokončení a kolaudace chodníku probíhá stavba
Chodník Všedobrovice Štiřín zadání projektu poptávka zpracovatele projektu

 Chodník Těptín II                   
(Topasová - Kozlí kámen) projednání studie, zadání dalšího stupně projektu poptávka zpracovatele projektu

 Chodník Těptín III                         
(od ZŠ k ul. Topolová)

zpracování prováděcího projektu, zahájení stavby 
předpoklad 2. pololetí 2019 podáno na sloučené řízení

 Přechod sídliště zadání úpravy projektu zahájení v 2. polovině roku

 Zastávky autobus přístřešky Všedobrovice + 1x Ládví zahájení v 2. polovině roku

 ČOV intenzifikace zahájení stavby příprava veřejné zakázky na zhotovitele, 
administrace dotace

 Kanalizace Všedobrovice Štiřín pokračování projektu, administrace dotace probíhá projektování

 ZŠ 2. etapa nástavba stavba portálu, terénních úprav,můstku příprava prováděcího projektu
 ZŠ vybavení tělocvičny vybavení nové tělocvičny dokončena montáž vybavení

 ZŠ 3. etapa učebny vybavení a rekonstrukce 7 učeben, administrace dotace příprava veřejné zakázky na zhotovitele

 KC přestavba realizace svatební síně, zadání projektu přestavby vč. 
kotelny, vzduchotechniky

poptávka zhotovitele svatební síně, příprava zadání 
pro projekt přestavby

 Nábytek hasičárna Všedobrovice pořízení nábytku zahájena poptávka dodavatele

 Skatepark dokončení stavby probíhá stavba
 Modernizace tribuny fotb.hř. dodávka, dotace? podána žádost o dotaci

 OÚ interiér stavba wc invalida, archiv příprava podkladů pro výběr zhotovitele

  OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

  OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI 

 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, NAKLÁDÁNÍ S KALY

 ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pro vaší informovanost budeme čtvrtletně aktualizovat webovou stránku o investičních akcích http://www.obeckamenice.cz/investicni-akce/
Šárka Medřická, vedoucí Odboru investičního

TABULKA SCHVÁLENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ:
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DOČKALI JSME SE SNĚHOVÉ NADÍLKY!
Ačkoli je zima období mrazů, sněhu a náledí, děti ze 
školky se nemohou dočkat, až vyběhnou ven, kde si 
užijí spousty legrace a dovádění s kamarády. Nejra-

ději mají koulování, stavění iglú, jízdu na bobech a stavění sněhuláků, 
zkrátka všechny činnosti a pohybové hry, které k zimě patří. Díky tomu-
to období můžeme při našich procházkách obcí pozorovat Mrazíkovy 
kresby na oknech a stopy lesních zvířat. 
Nezapomněli jsme ani na to, že zvířátka v zimě potřebují naši pomoc. 
Tak jsme se vydali na procházku, abychom nakrmili lesní zvěř a posta-
rali se o ptáčky, které k nám létají na zahradu, a nasypali jim ptačí zob. 
Zimu jsme si řádně užili a s radostí vyčkáme na jaro, které nás brzy 
obklopí svou rozmanitostí barev a vůní. 

Aneta Beránková a Petra Skoumalová, učitelky MŠ Kamenice

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KAMENICI . . . 

JAKÉ BYLO 1. POLOLETÍ PRVŇÁČKŮ
První pololetí uteklo jako 
voda a s nimi i prvních 5 mě-
síců našich prvňáčků ve škol-
ních lavicích. Nástupem 
do  školy se pro děti mnoho 
mění. Přicházejí  samozřejmě 
nové požadavky a nároky 
na  děti i jejich rodinu, ale 
snažíme se, abychom dětem 
vstup do  1.  třídy usnadni-
li přátelskou atmosférou 

a  zpestřením školního vyučování prostřednictvím různých  třídních 
i celoškolních projektů, kulturních akcí a výukou i  mimo školní lavice. 
S dětmi z 1. A jsme už toho společně prožili nemálo. Z dětí, které se 
v září začaly seznamovat s písmeny a čísly, se postupně stávají čtená-
ři, kteří rozumí přečteným slovům i kratším textům, sčítají a odčítají 

do  10,  a to zdaleka není všechno. 
Každé dítě má své tempo, společně 
se  snažíme překonávat případné ne-
snáze. Při vyučování často střídáme 
aktivity v lavicích i mimo ně, 

UČÍME SE VENKU SPOLEČNĚ
Pobyt venku je u nás v 2. C součástí učení. Na konci prosince a začátku 
ledna jsme k tomu přizvali i 1. C. Nejprve jsme připravili a roznesli s dět-
mi z 1. C krmítka pro ptáky. Po Vánocích napadlo tolik sněhu, že jsme 
nemohli odolat. V pátek jsme vyrazili na louku ke Kostelci. Svítilo slunce, 
na sněhu jsme pozorovali třpytivé krystaly a vločky, které tam připravily 
vítr a mráz. Sledovali jsme zaječí stopy, vykrajovali ze sněhu různé tvary 
sněžných „dortů“. Ale hlavně jsme kopec společně báječně ujezdili. 
   Lenka Matoušková, Jana Zítková, učitelky ZŠ

pracujeme s interaktivní tabulí, učíme se sebehodnocení a hlavně ka-
marádskému chování k ostatním. Kromě času stráveného ve třídě jsme 
si za první pololetí společně stihli užít třídní projekt k výročí vzniku 
ČSR, oslavili dušičky a Halloween, potěšili jsme vyrobenými andělíčky 
staré lidi v rámci projektu Ježíškova vnoučata, vyrobili jsme vánoční 
dárky pro rodiče, okrajově jsme se zúčastnili programu Edison, vyrazili 
společně do lesa, závodili několikrát na bobech a v těchto dnech za-
končujeme třídní projekt o lidském těle. Mnoho práce, radostí, možná 
i menších starostí, ale především snad pěkných společných zážitků nás 
ještě čeká, než si odneseme závěrečné vysvědčení. Věříme, že nás potěší 
stejně jako to první – pololetní.                     Šárka Hynková, učitelka ZŠ

CHCEME ZKRÁŠLIT NAŠI ŠKOLU
Jistě víte, že naše škola prošla další etapou 
přístavby. Vznikly nové i staronové prostory 
a zákoutí, které jsou zatím smutné a holé. Pro-
to pracovníci školy spolu se žáky promýšlejí  
projekt  Zkrášlujeme školu, dokonce proběhl 

30. ledna už první projektový den. I když byl 
trochu narušen vyšší nemocností, podařilo se 
nám udělat několik pěkných návrhů. Spojili 
jsme se i s jednou firmou, která nám pomůže 
s výrobou některých záměrů. Pokračovat v re-

alizaci našich plánů budeme v rámci jiného 
školního projektu,  a to Dne Země.
Držte nám i škole palce, ať se nám práce pěkně 
podaří.            

Žákovský parlament 

ZŠ Kamenice hledá od září 2019 
učitele různých aprobací, pro 1. i 2. stupeň. 
Životopis zasílejte na reditelka@kameniceskola.cz, 
informace na telefonu 731 030 747
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ OLEŠOVICE

Zápis do 1. ročníku Základní školy, Olešovice, Ringhofferova 436, 
se koná dne 9. dubna 2019 od 13.00 do 16.00 hodin. 
Informace na www.skolaolesovice.cz.

Vedení školy, zaměstnanci a žáci Vás srdečně zvou 

na den otevřených dveří 21. března 2018 
v čase od 8.00 do 16.00 hodin.  
Nabízíme možnost prohlídky školy i internátu, návštěvu výuky, 

setkání s pedagogy a vedením školy. 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Základní škola Olešovice 
PŘIJME UČITELE – SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA 

s nástupem od 1. 9. 2019. 

Nabídky zasílejte na info@skolaolesovice.cz 
nebo na tel.: 731 415 507

PROJEKTOVÝ TÝDEN EDISON
Od pondělí 4. do pátku 8. února probíhal na naší škole již podruhé 
projektový týden Edison, zaštiťovaný mezinárodní studentskou orga-
nizací AIESEC. Osm stážistů z Číny, Kyrgyzstánu, Filipín, Ruska, Jor-
dánska, Ukrajiny, Indonésie a Chile navštívilo naši školu a žáky 4. – 9. 
tříd seznámilo prostřednictvím prezentací se svými zeměmi. Žáci měli 

možnost poznat jiné kultury a porovnat život u nás se životem v jiných 
částech světa.  Týden byl zároveň velkou příležitostí k procvičení ang-
ličtiny. Ubytování pro zahraniční hosty poskytly rodiny žáků naší školy, 
jimž tímto velmi děkujeme. 

Kamila Šilerová, učitelka ZŠ

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V ANGLICKÉ OLYMPIÁDĚ 
V únoru proběhlo okresní kolo anglické olympiády v Čelákovicích, kterého se účastnili i žáci ZŠ Kamenice. 

V kategorii  I.A (6.–7. třídy) vybojoval nádherné 3. místo Jakub Nováček 
a ve starší kategorii II.A (8.–9. třídy) získala Magda Bláhová pěkné 11. místo 
z celkového počtu téměř třiceti soutěžících. 

Gratulujeme. 
Kamila Šilerová, učitelka ZŠ
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KNIHY VLOŽENÉ DO FONDU V ÚNORU 2019

ŠKOLA NARUBY – ANEB ANI JEDEN DEN BEZ ČTENÍ
Kamenická veřejná knihovna se připojila k celostátnímu projektu ŠKOLA NARUBY. Projekt vznikl díky 
spolupráci KLUBKU SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) a Městské knihovny Český 
Těšín a podporuje celostátní kampaň Celé Česko čte dětem. Projekt byl zahájen v březnu 2008.

Tento projekt chce oslovit nejen děti, ale hlav-
ně jejich rodiče, prarodiče a další dospělé, kteří 
mají smysl pro humor a jsou ochotni věnovat 
dětem svůj čas. Akce vychází ze skutečnosti, 
že děti si velice rády hrají na školu, v čemž jim  
pomohou tyto deníčky. Do nich musí rodiče, 
sourozenci, prarodiče nebo jiní dospělí zapi-
sovat, co svému dítěti četli a jak dlouho. A dítě 
jim podepíše, že je to pravda, případně jejich 
výkon doplní kresbou a oznámkuje. 

Dojmy si mohou „čtecí rodiny“ sdělovat 
na schůzkách pořádaných v knihovně.
Na konci roku deníčky v knihovně vystavíme.
Více informací vám poskytne a deníček zdar-
ma vydá paní knihovnice Dagmar Walachová.
Na obrázcích si můžete prohlédnout vzory 
takových deníčků z jiných knihoven.
Těšíme se na vaše zaplněné deníčky a věříme, 
že tato akce bude bavit celé rodiny.

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

ČTENÁŘSKÉ DENÍČKY PRO DĚTI A RODIČE     (deníčky jsou pro čtenáře zdarma)

PŘIJĎTE SI PRO ČTENÁŘSKÉ DENÍČKY DO KNIHOVNY A PŘIDEJTE SE K NÁM.

Dopisy, které nikdo nečetl  –  Iona Greyová
Nejlepší víkend – Patrik Hartl
Podivná svatba na Lichnici – Vlastimil Vondruška
Dobro v tobě – Linda Olsson
Žena v černém – Susan Hillová
Lidé, kteří mě znali – Kim Hooper
Lazar – Lars Kepler
Slib mlčení – Linda Castillo
Zázraky Archanděla Michaela – Doreen Virtue
Děvčátko Momo a ukradený čas – Michael Ende
Jede, jede poštovský panáček
Klobouky z Agarveny 3. Bílá věštba – Markéta Prášková
Kouzelné ptačí království. 
Spící kolibříci – Anne Bootheová 
Káťa a Škubánek – Hana Lamková, Josef Lamka, Libuše Koutná
Nejhorší děti na světě 2 – David Walliams

Dagmar Walachová, knihovnice

14 DNÍ BEZ POPLATKŮ
U příležitosti 10. ročníku – Březen měsíc čtenářů 2019

vyhlašujeme POPLATKOVÉ PRÁZDNINY
od  18. 3. 2019 do 31. 3. 2019

Přijďte a přineste do knihovny knihy, které máte doma již dlouho, 
a my je od vás převezmeme bez jakýchkoli poplatků a pokut.

TĚŠÍME SE NA VÁS I NA VRÁCENÉ KNIHY.



ČTENÁŘSKÉ DENÍČKY PRO DĚTI A RODIČE     (deníčky jsou pro čtenáře zdarma)

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

INFORMACE

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“

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 ochotnický spolek Tyl
Vstupné bude upřesněno

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE 
OSADNÍHO VÝBORU STRUHAŘOV 
se koná ve středu 13. března 2019 v 19.00 hodin 

v salonku restaurace Na rynku v Kamenici.

 PROGRAM:
• výsledky práce  OV za uplynulé funkční období
• diskuze
• volba členů nového OV na období 2019–2022

KULTURNÍ AKCE

DANOVÉ PŘIZNANÍ ZA ROK 2018

JE MOŽNÉ PODAT na OÚ v Kamenici

dne 21. 3. 2019  v  15.30 –18.00  hodin
 

VÝZVA
Žádáme naše spoluobčany, 

aby ve svůj vozový den, 

v úterý 5. 3. 2019
či středu 6. 3. 2019
či čtvrtek 7. 3. 2019

nechali svoji nádobu na směsný odpad 
až do večera před domem a uklidili ji později. 
Od úterka do čtvrtka bude probíhat 

označování nádob čipem.  
Děkujeme. Obecní úřad
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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 jeho Melody Makers
Vstupné 500 / 600 Kč

30. dubna od 16.00 hod. před KD Kamenice        
Běh čarodějnic
sraz před Kulturním domem Kamenice
Vstup zdarma

www.laduv-kraj.cz www.kozel.cz

V sobotu 9. března 2019 od 9–15 hod.

Zabijačkové speciality
Ukázky tradičních řemesel
Prohlídky pivovaru se školou čepování piva
Doprovodný hudební program

Ladovské vepřové  
hody v pivovaru  
Velké Popovice

013_VPK A2_ladovské vepr hody.indd   1 20.2.2019   16:40:51

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 

 

DUBEN 2019
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HARM
ONOGRAM

 SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU - OBEC KAM
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sklo - 1 x 14 dní (sudé týdny)

kovy - 1 x 14 dní 

patří sem: olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré léky,suché články, monočlánky, oleje, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače

nepatří sem: stavební suť, pneumatiky, lepenky, železo (sporáky, bojlery), linolea, koberce

POZOR - nejsou odebírány!!! televizory, lednice, vysavače, monitory, drobné elektrospotřebiče - Tyto je  možné celoročně ZDARM
A odevzdat ve sběrném dvoře

zdarm
a uložení na sběrném

 dvoře v určený den od 8.00-13.00 hod.

patří sem: starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textilie,boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, W
C, umyvadla, plast. vany

nepatří sem: komunální odpad tříděný a netříděný, nebezpečný odpad, elektrozařízení, odpad zeleně, stavební sutě a pneumatiky

m
obilní svoz ze stanovišť v určený den od 9.00-14.00 hod. Celý rok je pak m

ožné odevzdávat rostlinný bioodpad do kom
postárny AGORA na Želivci.
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Fandové tohoto stále populárnějšího 
interpreta už nejspíš tuší, že náplní jeho 
koncertu budou především největší hity 
Osvobozeného divadla, neboť album 
a stejně tak i koncert nesou název Ondřej 
Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha.
„Pokaždé, když je zpívám, napadne mě, 
jaký poklad v těch písních jako národ 
máme. Nacházím v nich nejen skvě-
lou češtinu a mistrnou hru se slovy, ale 
i  narážky na neduhy tehdejší doby, kte-
ré,  ačkoliv je to neuvěřitelné, prosakují 
i do současnosti. Písničky jsme společně 
s  pianistou Matějem Benkem a trumpe-
tistou Miroslavem Hloucalem upravili 
do současného jazzového zvuku a k jejich 
interpretaci máme kromě již zmíněných 
dvou pánů ještě další muzikanty – mistry 
svého oboru. Na kontrabas hraje Rasťo 
Uhrík, na tenor saxofon Radek Zapadlo 
a bicí soupravu obsluhuje dnes již le-
gendární bubeník Bady Zbořil,“ prozra-
zuje v  rozhovoru s Kateřinou Čadrovou 
pro  aktuální číslo KULtury v KAmenici 
Ondřej Ruml. 

Opuštěný na jevišti nebude, jak zpěvák 
sám zmiňuje, spolu s ním zahraje skvělá 
sestava Matěj Benko Quintet, která platí 
za skutečnou all-stars kapelu současné 
pražské jazzové scény.
Kritiky k tomuto dílu Ondřeje Rumla 
uvádějí, že ony takzvané osvobozené 

Předprodej * informace * rezervace
 přes webticket nebo u nás v KC – Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice

telefon: 323 672 643 / 731 045 466.

Otevírací doba:
PONDĚLÍ–ČTVRTEK:    8.00–12.00    13.00–16.00

standardy nejen citlivě interpretuje, ale 
zároveň k nim přidává i hodně tvůrčího. 
Ne náhodou převzal v roce 2015 na kon-
certu v pražském Jazz docku za toto al-
bum Zlatou desku.
Některé skladby jsou prý oproti zavede-
ným podobám poněkud hybnější, jiné 
naopak volnější a rytmicky přefrázované, 
ale všechny údajně nesou punc pokory 
a empatické úcty k žánru.
Jak je to doopravdy, se přesvědčí také 
návštěvníci koncertu v Kamenici, neboť 
půjde o takřka věrnou scénickou podo-
bu superlativy ověnčované desky. Zazní 
hlavně osobitě zpracované hity Osvo-
bozeného divadla, jako jsou Klobouk 
ve křoví, Tři strážníci, Stonožka, Tmavo-
modrý svět, David a Goliáš, Život je jen 
náhoda, Šaty dělaj člověka a řada dalších.

Začínáme v 19.30 hodin. 
Vstupenky je možné zakoupit 
v předprodeji 350 Kč
na místě 400 Kč

Kateřina Čadrová, KC Kamenice

S vlastní koncertní podobou hudby Jaroslava Ježka vystoupí v kamenickém kulturním domě herec, zpěvák a muzikant Ondřej Ruml.

CAVEMAN, NEBOLI 
,,OBHAJOBA JESKYNNÍHO MUŽE“ 

Máte chuť se rozesmát až k sl-
zám? Přijďte se podívat na slav-
nou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, 
partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví.

Divadelní představení Caveman, 
neboli „Obhajoba jeskynního 
muže“, kterou napsal a na jevišti 
sám uvádí Rob Becker, před-
stavuje humorné přemýšlení 
o rozdílech mezi muži a ženami 
a o tom, jak tyto rozdíly vyvolá-
vají často nedorozumění. Toto 
představení je jedním z  nejú-

spěšnějších her pro jednoho 
herce divadel v USA i v Kanadě.
„Humorný pohled na současný 
feminismus, mužskou citlivost 
a erotogenní zóny. Skutečný hit, 
který působením času nijak ne-
bledne.“ New York Post, USA
Autor: R. Backer, Režie: P. Hartl
Hrají: J. Holík, J. Slach

7. března 2019 v 19.30 hodin

Vstupenky je možné zakoupit 
v předprodeji 350 Kč
na místě 400 Kč

Jiří Valášek, KC Kamenice

,,Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru, dlouho u nás nevídanou!!“
Instinkt, ČR

KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE. . . 
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„Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, 
díky hladu sytost, díky únavě odpočinek“ 

Hérakleitos

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

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

PRAVIDELNÉ AKCE:

Trénování ping–pongu v KD Kamenice, každé pondělí a úterý dopoledne, ostatní dny po domluvě s vedením KC. Nutno zavolat 
den předem na KC Kamenice tel. 323 672 643 nebo 731 045 466 a potvrdit svou účast. V tyto dny hrát nelze: 19. 3. a 15. 4.

14. 3, 28. 3., 14. 4., 28. 4. – Zpívání s kytarou, od 16.00 hod. U Partyzána.
Ostatní čtvrtky zpíváme v restauraci U Slunce na Želivci.

Pravidelné túry okolím Kamenicka. Sportujeme tím nejpřirozenějším způsobem chůzí krásnou kamenickou přírodou v kolektivu. Trasa 
se upravuje na místě podle zdatnosti účastníků a počasí. Do batůžku: drobná svačina, něco sladkého a pití. Hole na chůzi vítány. Návrat dle 
dohody. Pro méně zdatné možnost kratší verze trasy nebo dojezd zpět do Kamenice autobusovou dopravou. 
Kdy: každý pátek v 10.00 hod. v Kamenici na plácku u nástěnky mezi sídlišti
Připravuje Jiří Vinkler, tel.: 606 192 391.

POZVÁNKY NA BŘEZEN A DUBEN:

6. 3. – Exkurze do Národního technického muzea v Praze. 
Sraz u KD Kamenice v 8.45 hod., odjezd busem v 9.00 hod. Společný návrat v cca 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+, 250 Kč/ostatní.

20. 3. – Maškarní taneční zábava s kapelou Ruleta Band. 
Přijďte si zatančit v rytmu country, na 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.

3. 4. – Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ – Loreta s průvodkyní paní Ivanou Tatkovou. Tentokráte se vydáme krátkou procházkou z Pohořelce, 
kde nás vysadí autobus, kolem Černínského paláce k Loretě (prohlídka Lorety včetně návštěvy svaté chýše, kostela Narození Páně a unikátního 
loretánského pokladu). Přes Nový Svět dojdeme na Hradčanské náměstí, kde se občerstvíme v kavárně Národní galerie ve Šternberském paláci. Poté 
si prohlédneme přilehlou zahradu a prohlídku zakončíme obrazárnou. Celý okruh je náročnější na čas, proto nás autobus odveze v odpoledních 
hodinách nazpět do Kamenice. Předpokládaný návrat v cca 17.30 hod.
Sraz u KD Kamenice v 8.30 hod., odjezd busem v 8.45 hod.
Přihlášky do 1. 4. 2019  Rezervujte si svá místa včas, kapacita je 20 míst!
Platby 1. 4. 2019  18.00 – 19.00 hod., rest. Na Rynku. 
Cena: 350 Kč/kameničtí senioři 65+, 450 Kč/ostatní (v ceně: vstupy, polévka s pečivem, bus tam i zpět). 
Dalšími okruhy cyklu „Tajemné toulky Prahou“, které letos připravujeme, budou Kampa a Židovské město.

10. 4. – Velikonoční tvoření s lektorkou Bohunkou Bauerovou. Vytvoříme si před svátky Velikonoc a jara výzdobu do našich domovů a venkovních 
prostor. Zveme všechny ženy, které mají rády ruční tvoření a sdílení příjemné ženské komunity. Obohatíme se novými nápady nebo naučíme něco 
nového ostatní. Materiál na tvoření a občerstvení zajištěno. Můžete si přinést i vlastní přízdoby.
Kde: přísálí KD Kamenice v 15.00 hod.
Cena: 100 Kč/kameničtí senioři 65+, 150 Kč/ostatní. Platba na místě.

26. 4. – Výlet do Stromovky.  V letošním roce nás čekají krásné výlety po vlastní ose v rámci pravidelných pátečních túr. Jedním takovým výletem 
je park Stromovka, založený zřejmě Přemyslem Otakarem II: roku 1268. Dnes se o rozloze 95 hektarů rozprostírá v Praze–Bubenči ve Vltavské nivě, 
oddělena Císařským ostrovem. Královská obora s Místodržitelským letohrádkem jsou  chráněnou přírodní památkou. 
Vydáme se ranním autobusem k nejbližší stanici metra, odtud na Holešovické nádraží a tramvají k Veletržnímu paláci. Zamíříme přímo do obory, 
kde projdeme nejzajímavější místa: Rudolfovu štolu, fontánu ve starém parku, Místodržitelský letohrádek, piknikové louky, Planetárium a pomník. 
Stromovka skýtá klidná i rušnější zákoutí i možnosti občerstvení. Na konci dubna je již díky (snad) teplému počasí zakusíme.
Sraz u autobusové zast. Kamenice – Kulturní dům.
Odjezd směr Praha: bus č. 339 v 7.51 hod. 
Odjezd zpět směr Kamenice: ze zast. Budějovická, bus č. 337 v 14.50; 17.50 hod., bus č. 339 v 15.20; 15.50; 16.20; 16.50 hod. 
Cena: zdarma (dopravu si platí pouze ne-senioři do 70 let a ostatní útratu).
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VČELAŘI V ZIMĚ – VČELKY A PYL NA JAŘE

Kalendář nám ukazuje začátek března, a to je právě ta doba, kdy u nás včelařů začíná vrcholit příprava na začátek nového včelařského 
jara. Letošní první měsíce roku byly, oproti minulým letům, nezvykle bohaté na sněhové srážky a příroda alespoň chvíli vypadala tak, 
jak ji kreslil pan Lada na svých obrázcích.

I tak vypadala zima v Kamenici

Všichni si přejeme, aby se tento charakter 
počasí udržel a doufáme, že alespoň v tomto 
roce se příroda vrátí na chvíli k „normálu“ 
tj. nástup jara bude probíhat pozvolně. 
Přezimující včelky by tím získaly možnost 
dostat se do síly před zahájením své medové 
snůšky po extrémně horkém a suchém loň-
ském létě a podzimu. Silný zážitek s „ladov-
skou zimou“ jsme si užili i při pořádání naší 
administrativně nejdůležitější roční akce 
a tou je výroční členská schůze. 
Vypadalo to tak, že počasí nemá rádo ne-
jen naše včelky, ale ani nás. V den konání 
schůze postihla Čechy sněhová kalamita, 
v našem kraji napadlo 20 cm sněhu. Polo-
vina našich včelařů má bydliště v Praze. 
Dopravní situace v hlavním městě, příval 
sněhu na Pražském okruhu a na D1 zkom-
plikovaly některým příjezd. Vše se nakonec 
velmi dobře zvládlo, i díky personálu re-
staurace U Vlkové, vždyť teprve půl hodiny 
před začátkem schůze skončil několikahodi-
nový výpadek proudu v oblasti. Účast byla, 
vzhledem k podmínkám, velmi dobrá téměř 
70 % našich členů, zástupci z OO ČSV Pra-
ha východ a předseda sousedních včelařů 
z Velkých Popovic. 
Před zahájením schůze jsme předali našemu 
nákazovému referentovi k odeslání na  pa-
razitární vyšetření vzorky měli. Na schůzi 
jsme splnili všechny zákonem nám dané 
povinnosti, popřáli jubilantům a seznámili 
jsme naše členy s  průběhem a stavem žá- Naši letošní jubilanti

Včela při sběru pylu

dostí o  příspěvky na činnost od  obecních 
úřadů, na jejichž území naše ZO působí. 
Po klasickém obědě, letos to byl hovězí guláš 
s knedlíkem jsme se přibližně ve 14  hodin 
nerozběhli jako jindy, ale pro změnu, vzhle-
dem k počasí, odklouzali ke svým včelkám 
čekat a připravovat se na jaro.
Jak první jarní den pozvolna začíná klepat 
na dveře, tak se s ním ruku v ruce blíží 
pro  poměrně velkou skupinu našich spo-
luobčanů alergiků začátek zdravotních 
potíží způsobených pylem z rostlin. To, co 
někomu způsobuje zdravotní problémy, to 
je pro  naše včelky jedním ze základních 
potravinových zdrojů. Bez pylu by včelky 
zahynuly. Po dlouhé zimě začíná matka 
s  přibývajícím sluníčkem a oteplováním 
klást. Klade denně stovky vajíček a z nich 
líhnoucí se larvy potřebují potravu. Dělni-
ce krmí vylíhlé larvy kašičkou, její hlavní 
složkou je právě pyl. Loňské zásoby, uložené 
v buňkách plástů, začnou brzy docházet. 
Včelky, na rozdíl od nešťastných alergiků 
,čekají na to, až začnou kvést jarní „pylo-
nosné“ rostliny. 
Jako první se plné pylu hlásí jehnědy lísek, 
a pak následuje vrba jíva, která je dalším bo-
hatým zdrojem. Jak se v úlech líhnou mladé 
včely, včelstvo se dostává do síly. Následně 
začínají kvést třešně, meruňky, jabloně 
a další ovocné stromy, ty jsou za teplého po-
časí včelami obsypané. Pro ně jsou zdrojem 
nejen pylu ale i nektaru. 
Opylováním květů nám pomohou k bohatší 
úrodě ovoce. Včela přináší pyl v takzvaných 

rouskách na třetím páru nohou. Aby na-
sbírala jeden pár rousků, musí navštívit asi 
80 květů, jeden rousek váží přibližně 7 mg. 
Průměrné včelstvo za jeden rok spotřebuje 
30 kg pylu. 
Při bohaté snůšce pylu může včelař do úlu 
vložit na 2–3 dny pylochyt, ve kterém zůsta-
ne část přinášeného rouskového pylu. Ten 
se následně může využít v potravinářství, 
kosmetice nebo léčitelství. Je bohatý na vi-
tamíny, minerály a stopové prvky, obsahuje 
draslík, hořčík, fosfor, zinek. 
Pro konzumaci je třeba povrch pylových 
zrnek narušit, nejlépe nabobtnáním. Lépe 
využitelný pro člověka je pyl, který je ulože-
ný v plástech. Obsahuje navíc enzymy, pro-
biotické bakterie a kvasinky, které pomáhají 
ke snadnějšímu strávení. Jeho získání je ov-
šem mnohem pracnější. A jako všude v pří-
rodě, co je pro někoho až zdraví ohrožující, 
je pro jiného existenční nutnost. 
Jelikož se včelky líhnou od jara až do pod-
zimu, je potřeba v přírodě zachovávat dru-
hovou rozmanitost tak, aby po celou dobu 
měly možnost získávat pro své larvičky 
zdroje potravy, a nespoléhat se jen na velké 
širé žluté lány. Ty sice po určitou dobu včel-
ky dostatečně zásobí, ale nastanou-li vedra, 
jaká byla v loňském roce od počátku léta 
a na které příroda není díky lidským zása-
hům připravena, květy zasychají. 
Při slabé druhové rozmanitosti s rozdílnou 
tolerancí k teplotám pak včelky nemají 
pro  larvičky čerstvý pyl a zpracovávají zá-
soby určené právě pro první generace včel 
v dalším roce. 
Jak moc se tato skutečnost z loňského roku 
projeví na síle letošních včel, poznáme snad 
již brzy, až vylétnou a začnou bzučet okolo 
úlů.

J. Procházka a V. Uher
Foto – archiv autorů
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Na programu jednání zastupitelstva dne 6. 2. 2019 byl mimo 
jiné bod Schválení pořízení změny ÚPO Kamenice. Pod tím-
to bodem se „skrývá“ schválení zadání změny územního plá-
nu ve zkráceném řízení na žádost pana Jelínka (majitel firmy 
Strojmetal).
Na tom by asi nebylo nic divného, pokud se nepodíváte na to, 
o  jaké pozemky se jedná a co na nich stojí. Dle stávajícího 
územního plánu jde o část plochy ZP 1 (parková zeleň), 
na kterých v současné době již stojí černá stavba parkoviště 
a příjezdové cesty areálu Strojmetalu.
Z diskuze vyplynulo, že ohledně těchto staveb vede stavební 
úřad řízení o odstranění stavby. Dále na zastupitelstvu zazně-
lo, že stávající územní plán je jediným důvodem, proč sta-
vební úřad zahájil řízení o odstranění černých staveb namísto 
toho, aby je dodatečně povolil. Pan starosta toto výslovně 
potvrdil s tím, že Strojmetal má jinak veškerá pozitivní vyjád-
ření a stanoviska dotčených orgánů státní správy.
Pokud tedy obec vyhoví žádosti pana Jelínka a schválí poža-
dovanou změnu územního plánu, tak zjednodušeně řečeno 
dojde jednak k rozšíření průmyslové zóny na území zámecké-
ho parku a navíc se otevře cesta k legalizaci černé stavby par-
koviště a příjezdové komunikace (tyto stavby pak mohou být 
dodatečně povoleny). Požadovaná změna územního plánu by 
navíc umožnila výstavbu další plechové haly rovněž na ploše 
parková zeleň, kde zatím žádná stavba nestojí.
Pro mě jako občana je to něco naprosto nepochopitelné-
ho. Já  si přece nemohu koupit kus parku, a na něm jen tak 
bez stavebního povolení postavit rodinný dům a pak jedno-
duše požádat obec o  změnu územního plánu. Tedy mohu, 
ale obec mi těžko vyhoví, naopak by nechala stavební úřad 
černou stavbu odstranit.
Kdo se ale zúčastnil zastupitelstva, velice se divil. Zastupitelé 
panu Jelínkovi vyhověli a spustili proces vedoucí ke změně 
územního plánu. A to i přes odpor občanů, kteří se v hojném 
počtu zúčastnili a dávali rozumné argumenty proti.
Pro zadání změny územního plánu byli zastupitelé: paní Mai-
richová, pan Růžička, pan Valášek, pan Mojžíšek, pan Hladík, 
pan Prošek, pan Topinka a starosta pan Čermák.
Proti změně územního plánu byli zastupitelé: pan Kalaš, pan 
Otáhal a pan Syrůček. Ostatní zastupitelé se zasedání nezú-
častnili.
V rámci diskuze zaznělo i několik velmi zajímavých věcí. Pan 
starosta řekl, že není černá stavba jako černá stavba, když 
obhajoval změnu územního plánu na žádost pana Jelínka. 
Bylo to v souvislosti s diskuzí na téma předchozí černé stavby 
obytného domu v zámeckém parku. Mnozí si jistě vzpome-
nou, že přesně tam, kde je dnes černá stavba parkoviště, byla 
před několika lety černá stavba obytného domu předchozího 

majitele zámku. Jemu ovšem obec nevyhověla a ke změně 
územního plánu nedošlo, což umožnilo stavebnímu úřadu 
odstranění černé stavby domu. Je otázka, proč je pro pana 
starostu Čermáka jedna z těch černých staveb černější?
Neustále nám bylo podsouváno, že je potřeba panu Jelínkovi 
vyjít vstříc, protože je jeden z největších zaměstnavatelů v Ka-
menici, nicméně kolik přesně zaměstnává občanů z Kame-
nice, jsme se nedozvěděli a podle všeho to neví ani ostatní 
zastupitelé. Rozhodně panu Jelínkovi neupírám, že je úspěšný 
podnikatel. Podnikat je ale potřeba v souladu se zákony a nové 
výrobní haly je třeba stavět tam, kde je tomu uzpůsobena in-
frastruktura, a ne v bezprostřední blízkosti centra obce, která 
má bezmála 7  tis. obyvatel. Navíc prakticky v klidové zóně, 
kde je sportoviště a velká základní škola. Kromě toho původní 
areál kovárny mědi (hamr) barona Ringhoffera byl situovaný 
v údolí a nijak nekolidoval se zámkem ani jeho okolím. Těžko 
by si baron Ringhoffer zastavoval zámecký park parkovištěm 
a výrobními halami. Naopak, když se potřeboval rozšířit, tak 
vybudoval nový výrobní areál na Smíchově. 
Opětovně se řešil i hluk z provozu Strojmetalu, který zatěžuje 
značnou část území Kamenice. Pan Jelínek dosud vždy tvr-
dil, že hluk není vůbec slyšet, respektive že všechna měření 
jsou v normě a hluk nepřekračuje zákonné limity. Tentokrát 
ale přiznal, že hluk slyší i on ve svém domě (popsal ho jako 
monotónní hučivý zvuk větráku), nicméně že jemu to nevadí, 
protože to znamená, že fabrika jede. 
Každý z nás má na danou věc svůj názor. Já si myslím, že zá-
kony jsou tady pro každého a měli by je dodržovat všichni 
stejně. Rovněž obec Kamenice by měla měřit všem stejným 
metrem. Nelze někomu nadržovat a bránit jeho černé stav-
by jen proto, že má podle některých zastupitelů větší přínos 
pro obec než my ostatní občané Kamenice. Navíc je k diskuzi, 
jaký vlastně přínos má firma Strojmetal pro Kamenici a zda 
je skutečně větší než přínos nás všech ostatních občanů, kteří 
zde žijeme. 
Každý by se měl nad těmito věcmi zamyslet. Protože pláno-
vané rozšíření výrobního areálu Strojmetalu na úkor zámec-
kého parku, stejně jako umožnění legalizace černých staveb 
Strojmetalu jsou nevratné kroky, dle mého přesvědčení čistě 
a pouze ve prospěch soukromých podnikatelských zájmů jed-
né společnosti na úkor několika tisíc obyvatel Kamenice, aniž 
bychom za to získali jakýkoliv adekvátní veřejný prospěch, 
který bychom si mohli užívat my a po nás naše děti.
Pokud by náhodou někoho zajímalo, jak přesně zasedání za-
stupitelstva dne 6. 2. 2019 probíhalo, tak si to bohužel nepo-
slechne, protože zvukový záznam nebyl pořízen, dle sdělení 
obce pro technickou poruchu na záznamovém zařízení.

Veronika Vozábová, Spolek Kamenicko

ROZŠÍŘENÍ STROJMETALU: 
POSTŘEHY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 2. 2019
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DVA ZÁMKY, DVA RŮZNÉ OSUDY 
Kamenici zdobily v minulosti zámky 
rodiny Ringhofferů. Štiřínský i kame-
nický zámek bývaly častým námětem 
starých pohlednic. Oba byly dominan-
tou. Jak to s nimi vypadá dnes? Minulý 
Zpravodaj z Kamenice přinesl zprávu 
o zámku Štiřín. O kamenickém zámku 
mlčí, ačkoliv právě on by si zasloužil 
pozornost, dokud ještě stojí. Každý jistě 
vidí mohutné stavební úpravy kolem 
zámku. 
V parku vyrostla nová výrobní hala, část 
parku se proměnila v parkoviště, byly 
vykáceny letité stromy. Na tak malou 
obec jistě velké novoty. Každá obec by 
mohla být hrdá, že má na svém území 
tolik kulturního dědictví, i když ne tak 
významného, aby zajímalo UNESCO. 
Každá památka má ovšem hodnotu, 
především pro místní občany. Pojďme 
si společně velice stručně shrnout fakta 
z nedávné doby. Mnozí je znají, někteří 
jen zčásti a jiní vůbec, protože se do Ka-
menice přistěhovali nedávno.
Druhá světová válka převrátila osudy 
lidí, odnesla miliony životů. Mnoho 
věcí po ní už nikdy nebylo jako před ní. 
Ringhofferovské zámky v  Kamenici 
jsou učebnicovým příkladem těchto 
převratných změn – změn ve vlastnic-
tví, v účelu využití, ve vzhledu... Přesto 
všechny přežily 40 let budování sociali-
smu v poměrně zachovalém stavu, kte-
rý rozhodně nehrozil demolicí. Byly 
využívány, tedy i  vytápěny, udržovány 
tak, aby mohly sloužit svému účelu 
(v Kamenici a v Olešovicích byly školy, 
ve Štiříně školicí středisko ministerstva 
školství). To, jak byly někde změněny 
zámecké interiéry, není tématem to-
hoto článku. Příčky, překližka, bakelit 
a nátěr voděodolnou zelenkavou bar-
vou – symboly socialistického řešení 
vnitřního prostoru. Štiřínský park, 
za  Ringhofferů utvářený po vzoru 
Průhonického parku a plný vzácných 
stromů a keřů dovezených zdaleka, 
zarostl náletovými dřevinami. Trochu 
udržována (pravidelně sekána) byla 
jen francouzská zahrada. Alespoň to je 
patrné z fotografií ze 70., možná 80. let 
20. století. Do kamenického zámku 
chodily místní děti do základní školy, 
v objektu vedle zámku byla i mateřská 
škola, takže park nezarostl tak jako jeho 
štiřínský kolega. Totéž lze říci o zámku 
v Olešovicích.
Sametová revoluce opět přinesla změ-
ny. Zatímco štiřínský zámek zůstal 
i  nadále ve  vlastnictví státu, obec Ka-
menice se rozhodla zbavit se majetku, 
který „nepotřebovala“, a s velkou slávou 
prodala a předala v roce 1997 zámek 
v Kamenici italskému podnikateli. Ten 

se „proslavil“ železobetonovým skele-
tem (černá stavba) postaveným v bez-
prostřední blízkosti zámku a kostela, 
devastací kořenového systému starých 
stromů v  parku (bezprostřední okolí 
historické památky) a tím, že začal 
„opravovat“ zámek. Zmizelo mnoho 
původních interiérových prvků, které 
přežily školu (dřevěné obložení stěn, 
historické dveře apod.), byly vytrhány 
podlahy (prý dřevomorka). Ze zámku 
zbylo torzo. Ovšem rekonstrukce nená-
sledovala. 
Stavebním úřadem bylo nařízeno od-
stranění černé stavby, tedy železobeto-
nového skeletu. Italský podnikatel však 
mezitím zkrachoval, jeho majetek byl 
po několika letech nabízen k  prodeji 
v dražbě. Obec o koupi neměla zájem, 
a tak zámek i s přilehlým parkem kou-
pila firma PP Strojmetal, s.r.o., která 
vlastní sousedící pozemky. 
Deklarovala odstranění černé stav-
by, opravu zámku, vznik učňovského 
střediska, obnovení mateřské školy. 
Ušlechtilý záměr, ale později se ukáza-
lo, že oprava zámku je nejistý podnik, 
neboť objekt byl předchozím vlastní-
kem podkopán až na skalní podloží. 
Mluví se o narušené statice. Je logické, 
že investovat finanční prostředky v  ta-
kovém rozsahu nedává smysl. Cílem 
každého podnikání je tvorba zisku, 
nikoliv ztráty. Černou stavbu nový 
vlastník odstranil, jak slíbil. Na jejím 
místě však postavil jinou černou stavbu 
– parkoviště pro 80 aut. Načerno byly 
vybudovány i přístupové komunikace, 
kvůli kterým padlo mnoho stromů. 
A to vše se odehrálo v parku, který byl 
součástí kulturní památky – zámku Ka-

menice. V současné době se mluví zcela 
otevřeně o  „odpamátkování“ zámku. 
Co bude následovat? Co čeká zubožený, 
podkopaný zámek, někdejší dominantu 
Kamenice?
Zatímco ve Štiříně se již koncem 80. let 
dali dohromady lidé, kteří se už ne-
mohli dívat na devastaci parku a začali 
ve svém volnu s jeho čistěním a obno-
vou, v Kamenici všichni nečinně při-
hlížíme již od 90. let tomu, jak se nám 
před očima ztrácí kulturní památka 
a  devastuje její okolí. Ve Štiříně kdysi 
lidé dokázali přesvědčit státní úřady, 
že je nutno něco udělat pro záchranu 
kulturního dědictví. Park i tzv. šafářský 
dvůr s konírnou a dalšími bývalými 
hospodářskými objekty díky tomu po-
sléze vstaly z mrtvých. 
V případě kamenického zámeckého 
parku veškeré státní instituce totálně se-
lhaly. Počínaje kamenickým stavebním 
úřadem a konče orgány ochrany pamá-
tek a ochrany přírody a krajiny. Nevidí 
a nekonají, dávají nám jasný signál, 
že tvorba zisku je nade vše. Ano, tvor-
ba zisku je logický cíl, nepochybně, ale 
platí zde obecná pravidla, která by měl 
každý dodržovat. Nad dodržováním má 
bdít stát. Nemám pocit, že by bděl. 
Zastupitelé obce Kamenice se na  za-
sedání zastupitelstva 6.  února  2019 
rozhodli pro projednávání změny 
územního plánu, kterou se mj. zlegali-
zují černé stavby v parku kamenického 
zámku. Takže ten, kdo na tomto zasedá-
ní zastupitelstva tvrdil, že zastupitelstvo 
neřeší černé stavby, že řeší „jen“ změnu 
územního plánu, se těžce mýlil. 
Michaela Valentová, Spolek Kamenicko
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PLÁNY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Těptínští hasiči si zvolili nového starostu, kterým se stal pan František Švarc. Nové-
mu starostovi přejeme v jeho nové pozici hodně úspěchů. (Na fotografii  vpravo se 
nachází vzadu nový starosta SDH Těptín František Švarc a v popředí velitel výjezdo-
vé jednotky Ladislav Červený).

V Těptíně nezapomínají ani na životní jubilea 
svých kolegů, těch si váží a svoji přízeň dávají 
najevo oceněním jejich práce. Tentokrát panu 
Moučkovi (fotografie vlevo)

NOVINKY A GRATULACE DO SDH TĚPTÍN

V minulém čísle jsme vás seznámili s činností SDH Těptín a nyní by-
chom rádi představili plán na rok letošní. 
Každý měsíc se pravidelně koná výborová schůze. Na ní může samo-
zřejmě přijít kdokoli a vznést svůj požadavek. My obvykle řešíme pro-
vozní věci a plánujeme detaily předem daných akcí.
V tomto měsíci nás čeká návštěva Těptínské lesní školky. V březnu to 
bude úklid hasičské zbrojnice. 
Duben bude činorodý. Hned na začátku se připojíme k akci ,,Čistý La-
dův kraj“ a budeme uklízet naši obec. Byli bychom velmi rádi, kdyby 
přišli i ostatní obyvatelé Těptína. Všichni chceme, aby v místě, kde žije-
me, nám bylo dobře, a čisté okolí k tomu určitě patří.
Každý rok v dubnu se koná Štiřín kros a my zde obvykle děláme asis-
tenci. Koncem dubna se již tradičně chystáme postavit májku a možná 
zapálit čarodějnický oheň.

V květnu je svátek svatého Floriána a při této příležitosti bude den ote-
vřených dveří v hasičské zbrojnici. Kdokoli si může přijít prohlédnout 
naše zázemí a výjezdovou techniku. Na květen připadá i Okrsková sou-
těž v požárním sportu.
Červen začneme dětským dnem a výlety kroužku mladých hasičů a jed-
notky.
O prázdninách budeme odpočívat, nabírat síly na podzim a užívat si 
letních radovánek.
S příchodem nového školního roku navštívíme školy a školky a  opět 
začne kroužek mladých hasičů.
Akcí je v plánu mnoho a není výjimkou, že na poslední chvíli přibudou 
další. Mrzí nás však, že je připravuje stále jen hrstka lidí. Byli bychom 
proto rádi, aby se připojili i ostatní občané. Vždyť většinu z výše uvede-
ných akcí děláme pro obec, lidi a pro děti. 

Bára Prošková 

SPORT . . . 

NEDĚLNÍ TRÉNINKY
Orientační běžci nezahálí ani v zimě, kdy je takzvaně „po sezó-
ně,“ a již se chystají na další. Stalo se již tradicí, že téměř kaž-
dou neděli od listopadu do konce února jste se mohli zúčastnit 
tréninků orientačního běhu a vyzkoušet si tento krásný sport. 
Většinu těchto tréninků pořádal oddíl orientačního běhu OK 

Kamenice, takže se konaly v blízkém okolí. Volit se dalo ze tří stupňů obtížnosti tras, 
kdy pro začátečníky byly připraveny trasy dlouhé přibližně 2 km vzdušnou čarou, 
zvolené tak, aby se účastníci naučili správně orientovat v mapě a terénu. Pro pokro-
čilé závodníky byly k dispozici dvě varianty tratí, a to Krátká o délce přibližně 3 km 
nebo Dlouhá o délce přibližně 6 km vzdušnou čarou. Osobně jsem se zúčastnil dvou 
těchto tréninků a mohu je všem vřele doporučit. Příjemně se proběhnete nebo projdete, to už je jen na vás, po lese a uděláte něco 
pro své zdraví a kondici. Někdy je trénink lehčí, to když dostanete ještě k mapě popis kontrol, což ale není pravidlem, pak se musíte 
spolehnout jen sami na sebe a správné čtení mapy. Těším se, že se zase společně uvidíme na nějaké sportovní akci. 

 Vláďa Kalivoda

PSORIENŤÁK – 10. 3. 2019, 
který se uskuteční v nedalekých Voděradských bučinách. 

Bližší informace k této akci najdete na na adrese: 
https://goo.gl/an38h1

Pokud máte rádi orientační běh i běhání se psem je tu pro vás

KAMENICKÉ SPOLKY  . . . 
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LEDOVÉ PUTOVÁNÍ
V sobotu 16. února se vydaly téměř dvě stovky účastníků na trať 
tradičního turistického a cykloturistického Kamenického oka. 
Délka trasy byla jako obvykle 21 km s jistou tolerancí. 
Smekám před autory tras, protože vymysleli opět novou, krás-
nou trasu a opět dodrželi délku 21 km téměř přesně, měřil jsem 
to na svých garminech a vyšlo to (ony mi tedy chytré hodinky 
naměřily pár kilometrů navíc, ale to bylo dáno mou nepozornos-
tí a špatným odbočením na rozcestí Gabrhele, takže jsem došel 
až do Mokřan, kde jsem se otočil a vracel zpátky…). 
Ale zpátky na start, za symbolické startovné každý účastník 
obdržel plánek s mapkou, slovním popisem trasy a seznamem 
zajímavostí, které cestou potká.  Na druhou stranu této startovní 
karty dostávali účastníci cestou razítka za průchod kontrolními 
body.  
Počasí letos přálo, takže sluníčko svítilo a hřálo, v tomto ročním 
období až nečekaně. Problémem byl ale povrch cest, protože 

na většině trasy byl zrádný led. Sníh, kte-
rý napadl v předcházejících týdnech, ne-
stihl všechen roztát a noční mrazy z něj 
vytvořily velmi kluzkou ledovku. O to víc 
jsem obdivoval účastníky na kolech. 
Cesta vedla kolem rozhledny Ládví 
přes mnoho hezkých vyhlídkových míst 
do Babic, dále pokračovala na Gabrhele 
a do Pyšel. 
Zhruba v polovině trasy, na kontrole 

u Pyšel, bylo nachystáno občerstvení, kde si každý mohl vybrat, 
jestli si dá horký čaj, vývar nebo sušenku. 
Z Pyšel se pokračovalo po cyklostezce do osady Dub, kde jsou 
význačné stromy, z nichž nejzajímavějším je dub letní starý při-
bližně 300 let s obvodem kmene 524 cm. 
V Lojovicích jsme viděli krásně opravený zámek, který kdysi 
patřil do panství Ringhofferů.  

Nakonec se šlo přes rozcestí u Všedobrovic do Struhařova a ko-
lem rybníků zpět ke Kulturnímu domu Kamenice, kde byl start 
i cíl. 
V cíli byl pro každého přichystán tematicky zdobený perníček. 
Byl velmi chutný, hned jsem ho snědl.
Můj celkový pocit z celé akce je velmi pozitivní, trasa se mi opět 
moc líbila, protože minimum cesty bylo po asfaltu, což ocenily 
především tlapky mého psa, který si to také velmi užil. 
Děkuji za fotky panu Radku Zítkovi. A opravdu velké poděková-
ní patří všem skautům ze střediska Kamenice, kteří se na přípra-
vě a organizaci této nezapomenutelné akce podíleli.
Za rok na shledanou se těší

Vláďa Kalivoda 

VÝSLEDKY SE ZAPOČÍTÁVAJÍ DO SÉRIE ZÁVODŮ 
3. ROČNÍKU POHÁRU LADOVA KRAJE 2018/2019 
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WineShop Outlet Store • Modletice 78
Tel.: +420 315 559 515 • outlet@wineshop.cz
OTEVŘENO: PO – PÁ  10–18 hod.

www.wineshop.cz
JESENICE

ŘÍČA
NY

PRAHA

BRNO

12

10

AKČNÍ NABÍDKA Platí od 1. 3.
do 31. 3. 2019
nebo do vyprodání
zásob

Jedná se o jednorázovou akční slevu, sčítání více slev není možné.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

SLEVA 35%SLEVA 35% SLEVA 30%

SLEVA 25%SLEVA 40%

SLEVA 20%

SLEVA 25%

ZONIN CHIANTI
CLASICCO DOCG

0,75 l

Červené víno suché
Odrůda: 95% Sangiovese,  5% Canaiolo

VÍNO MĚSÍCE WALCH PINOT GRIGIO 
„MARAT“ ALTO ADIGE

DOC
0,75 l

Bílé víno suché
Odrůda:

100% Pinot Grigio

CHATEAV DE LA 
GALINIERE SAINTE 

VICTOIRE
0,75 l

Růžové víno suché

8. 3.
MDŽ

PORTO VALDOURO
ROSÉ 

0,75 l

Portské - likérové
víno sladké růžové

DARK  RUM
RON CARIBA

0,7 l / 37,5%

Karibský tmavý rum

ROTKÄPPCHEN 
SPARKLING WINE

DEMI SEC
0,75 l

Bílé šumivé víno
polosuché

TRIDENTE
TEMPRANILLO

0,75 l

Červené víno suché
Odrůda:

100% Tempranillo

ITÁLIE

ITÁLIE

PORTUGALSKO

ŠPANĚLSKO

FRANCIE
NĚMECKO

JAMAJKA

Karibský tm

JA

Čer

10
B

100

282Kč 209Kč120Kč 89Kč 179Kč 138Kč
,90

261Kč 209Kč217Kč 155Kč

226Kč 189Kč
,90

313Kč 250Kč

Rubínově červené, suché, plné 
a jemné Chianti s elegantním 

aroma  alek a sušených švestek. 
Vhodné ke grilovanému hovězímu 

masu, zvěřině, těstovinám
a pikantním sýrům.



26 INZERCE. . . 

Středisko sociální péče
okolí Kamenice, Velkých Popovic a Říčan

poskytuje terénní osobní asistenci: 
kompletní péči o seniora a jeho domácnost;

poskytuje služby mediátora: mimosoudní řešení sporů sou-
sedských, rodinných

774 994 357
Mgr. Věra Bobovská,

email: bobovska@socialnipece.cz, www.socialnipece.cz

TOČENÁ ZMRZLINA
HLEDÁ SE BRIGÁDNÍK

INFORMACE O PRACOVNÍM MÍSTĚ
Přijmeme brigádníky do stánků s točenou zmrzlinou.

Možnost naplánovat si dny, které chcete pracovat.
Pracovní doba od 9.30-19.30 hodin.

Náplní práce je obsluha zákazníků s úsměvem,
po každé směně úklid pracoviště, čištění stroje na zmrzlinu.

Ideální pro studenty, ženy na mateřské a seniory.
Finanční odměna ve výši 90-110 Kč/hod. 

plus dýška od zákazníků. Navíc peníze za každou prodanou 
zmrzlinu. Denní výdělek 1000 až 1300 Kč.

Min. věk 16 let.
Místo výkonu KAMENICE U PRAHY,

NÁSTUP od 1. 4. 2019

POŽADUJEME:

•	 Zodpovědnost
•	 Komunikativnost
•	 Samostatnost
•	 Finanční gramotnost
•	 Ochotu učit se novým věcem
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POŽADUJEME:
•	 Zodpovědnost
•	 Komunikativnost
•	 Samostatnost
•	 Finanční gramotnost
•	 Ochotu učit se novým věcem

NABÍZÍME:
Mzda 90-110 Kč plus dýška

Peníze navíc za každou prodanou zmrzlinu
Dlouhodobá brigáda. Pravidelná výplata

Pracuj v pivovaru!
Kozel Olda hledá  
nové parťáky  
do výroby

Neváhej a staň se součástí 
Velkopopovického Kozla. 
Nástup možný ihned!

Za práci nedáváme jen pivo  
na dovolenou a na Vánoce,  
ale nabízíme taky:

•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč  
•   K tomu příplatky a čtvrtletní 
     bonusy 10 %
•   5 týdnů dovolené
•   Dotované stravování + pitný režim  
     na pracovišti zdarma
•   Možnost ubytování na firemní  
     ubytovně přímo u pivovaru
•   Příspěvek na kulturu, sport,  
     dovolenou a zdravotní péči ve výši  
     10 000 Kč ročně
•   Příspěvek na penzijní/životní  
     připojištění ve výši 12 000 Kč ročně
•   Multisport kartu
•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017
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do výroby

Neváhej a staň se součástí 
Velkopopovického Kozla. 
Nástup možný ihned!

Za práci nedáváme jen pivo  
na dovolenou a na Vánoce,  
ale nabízíme taky:

•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč  
•   K tomu příplatky a čtvrtletní 
     bonusy 10 %
•   5 týdnů dovolené
•   Dotované stravování + pitný režim  
     na pracovišti zdarma
•   Možnost ubytování na firemní  
     ubytovně přímo u pivovaru
•   Příspěvek na kulturu, sport,  
     dovolenou a zdravotní péči ve výši  
     10 000 Kč ročně
•   Příspěvek na penzijní/životní  
     připojištění ve výši 12 000 Kč ročně
•   Multisport kartu
•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017
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NABÍZÍME:
Mzda 90-110 Kč plus dýška. Peníze navíc za každou prodanou 

zmrzlinu. Dlouhodobá brigáda. Pravidelná výplata

V případě zájmu nás kontaktujte na masek.petas@seznam.cz
nebo telefonicky: 737 989 528
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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.

92 x 63

PRODÁME VAŠI NEMOVITOST 

služby pro naše klienty poskytujeme zdarma

nejvyšší prodejní cena nemovitosti

JUDr. Pavla Příkopová - Kafin reality

Tel.: 775 894 421,  kafin@seznam.cz

Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

SROZUMITELNOST a JISTOTA

rychlé vyplacení kupní ceny
bezpečná úschova peněz u notáře

kvalitní právní zajištění průběhu prodeje
ZVÝŠÍME CENU VAŠÍ NEMOVITOSTI 

BEZPLATNÝM PORADENSTVÍM 

Vše se točí kolem Vás

Děkujeme, že respektujete společenskou 

etiku. Stylový oděv té doby vítán!

Zámek Štiřín a Ringhoffer Golf Club si Vás dovolují pozvat na tradiční

Večerem provází Hana Heřmánková, Ondřej Havelka a Václav Větvička  
K tanci a poslechu hraje Josef Hlavsa & orchestra Prague  

Casino • Tombola 
Vstupné 600 Kč, prodej vstupenek na zámecké recepci, tel.: 255 736 111

9. března 2019 od 19.30 hodin, Salmův sál

Speciální cena za dvoulůžkový pokoj v den plesu od 1500 Kč včetně snídaně
Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice • E-mail: hotel.zamek@stirin.cz • www.stirin.cz

30. léta 

v rytmu swingu
CENY A ROZMĚRY 

INZERÁTŮ 
(BEZ DPH)

celá strana: 4 000 Kč

na zrcadlo sazby: 
188x264 mm, 

na spad: 
210x297 mm + 5 mm

1/2 strany: 2 200 Kč
(170x120 mm)

1/4 strany na výšku: 
1 160 Kč

(90x130 mm)

osmina: 600 Kč
(92x63 mm)

*

Řádková inzerce 
do 150 znaků zdarma

nad 150 znaků jsou zpoplat-
něny 15 Kč za slovo

*
Barva inzerátů

CMYK

  ŘÁDKOVÁ INZERCE
   Koupím staré OBRAZY
   různých motivů a stáří 
   do mé soukromé sbírky. 
   Tel. kontakt: 704 787 323.




