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3ÚVODEM. . . 

 
Latinské slovo adventus znamená 
příchod. Adventem i dnes ozna-
čujeme období čtyř neděl před 
vánočními svátky. Je to doba radost-
ného očekávaní a duchovní přípravy 
na Vánoce, doba rozjímání a dobro-
činnosti. Dnes si lze jen těžko před-
stavit tuto dobu spojenou s postem 
a zákazem hodování.
V západní tradici je advent také 
dobou zklidnění. Odpovídalo to ži-
votnímu stylu našich předků, jejichž 
přirozeným rytmem byla intenzivní 
práce v době od jara do podzimu, 

kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek 
v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, 
předení, tkaní, apod.
Vánoce, které adventní čas završují, jsou spojeny s obdarováváním blíz-
kých. Nejcennější jsou ty z dárků, které jsou velmi osobní a často nemají 
materiální podobu.
Byť se snažím více naladit na vánoční strunu, nemohu před koncem 
roku zmínit tak neduchovní věc jako je odpadové hospodářství. Plat-
ba za odpady nás všechny čeká již v polovině ledna a příští rok přináší 
velké změny. Obecní skládka Radim, kam se sváží i naše odpady, roz-
hodnutím tamějšího zastupitelstva uzavřela od ledna brány pro všechny 
velké svozové firmy (tudíž i pro naše FCC Environment) a šetří si zby-
lou kapacitu pouze pro sebe. To přinese ihned zvýšení ceny za likvidaci 

ADVENT
odpadů, a proto naši zastupitelé budou v prosinci schvalovat nový návrh 
cen, které byly pro nás neměnné posledních sedm let. Všechny další 
skládky jsou mnohem dále a mají vyšší ceny, stejně tak jako jedna volná 
spalovna v Liberci. Stát v příštím roce navíc skokově zvýší s přijetím 
zákona o odpadech poplatky za skládkování (příjem státu, nikoli ma-
jitele skládky), a tak budeme napjatě očekávat, jaký to bude mít další 
vliv na  zdražování likvidace odpadů. Stát tím chce docílit vyšší míru 
recyklace odpadu každým z nás, a to do té míry, abychom (původně 
od roku 2024 a nyní od roku 2030) na skládky téměř nic nevozili. Je 
to cíl velmi ambiciózní a úkol byl s lehkostí přenesen na obce a jejich 
obyvatele. Snažíme se s tímto úkolem vypořádat. Ta obec, které pro-
káže vysokou míru recyklace, bude zatížena státním poplatkem méně, 
a ti, co třídí hůře, budou penalizováni poplatkem velmi vysokým. To je 
plánovaná novinka. V letošním roce jsme začali sledovat toky odpadů 
pomocí očipovaných nádob. V příštím roce připravujeme čerpání dota-
ce na barevné nádoby na plast a papír s cílem nabídnout vám je zdarma 
do každého domu, stejně jako to už letos dělají ve Velkých Popovicích. 
Velké kontejnery by pak byly zdarma přístupné pouze ve sběrném dvo-
ře. Sledujeme příklady dobré praxe z celé republiky, ale jakýkoli nápad 
od vás je rovněž vítán. Cokoli, co nám všem pomůže nezvyšovat ná-
klady na likvidaci odpadů a zároveň umožní plnění cílů, které před nás 
staví současná i připravovaná legislativa, jsme připraveni prodiskutovat. 
I díky vám byla Kamenice v oblasti třídění vždy premiantem, tak jsem 
optimista v tom, že dokážeme čelit i novým obtížným výzvám.
Moje přání je ale adventní, prožijte svátky se svými blízkými a s radostí 
a ve zdraví přivítejte Nový rok 2020.

Pavel Čermák, starosta

VÁNOČNÍ ČAS A MÉ ROZLOUČENÍ
Milé čtenářky a milí čtenáři,
blíží se opět vánoční čas se svou at-
mosférou pokoje, radosti a lásky.
Vánoce jsem měla velmi ráda již jako 
malá. Těšila jsem se na zářící, krásně 
ozdobený stromeček s jeho omamnou 
vůní, samozřejmě na dárečky pod 
ním, na vůni a chuť vánočního cuk-
roví, na krásné pohádky, které dávali 
právě a jenom o Vánocích, protože 
jsme si je neměli jak uložit, stáhnout 
a přehrát během roku. Těšila jsem se 
na příbuzné, kteří bydleli daleko a se 
kterými jsme se vždy na vánoční svát-
ky scházeli. Také na sníh, který v době 

mého dětství svojí tichou, bělostnou nádherou přikryl vše, na co dopa-
dl. V ten okamžik těšily Vánoce mé smysly i moji duši. Vždyť tou dobou 
se stává život plným magických chvil, zázraků a hmatatelné lásky. 
Myslím si ale, že není třeba čekat pouze na Vánoce. Celý rok je možné, 
budeme-li mít oči i mysl otevřenou, prožívat mnoho malých či větších 
zázraků, lásky a porozumění. A není již samotná existence, samotné 
bytí jedním velkým zázrakem? Ano, je jím život sám, ta skládanka všech 
našich prožitků. A které jsou ty nejvzácnější?  Koho z nás nenaplní bla-
žeností, když nás naše dítě nebo vnouče chytne kolem krku a dá nám 
pusu a řekne: „Mám tě rád/a“. A vůbec nezáleží na tom, zda je to malý 
špunt, nebo již dospělý člověk. Právě to je jeden z velkých životních zá-
zraků. Proto by v životě mělo jít o uvědomění si, jak velkým darem je pro 
nás přátelství a porozumění, a to jak v kruhu rodinném, tak i dobrých 
přátel, které tak nějak automaticky zahrnujeme do své rodiny. Mysleme 
tedy na to, že je důležité vážit si jeden druhého, brát své blízké s úctou, 
rozdávat jim lásku, úsměv a tím snad také štěstí. Bohužel, ne každý je to 
schopen vidět a vnímat. Proto buďme vděčni za kouzelný čas vánoční, 

který je pro mnohé jediným obdobím roku, kdy se jejich srdce otevírají 
a možná i na krátký čas vnímají magickou atmosféru vánočního času.
Já jsem se vždy snažila nebrat život jako samozřejmost a slušného, vře-
lého, morálního a charakterního chování si u lidí vážit a opětovat ho. 
Jak je to důležité, jsem si s plnou silou uvědomila před rokem, když 
mi lékaři diagnostikovali rakovinu. Nebyl to jednoduchý rok. Nebylo 
jednoduché přijmout to jako fakt. Není ani jednoduchá léčba, kterou 
právě procházím, ale věřím, že vše vyústí ve zdárný konec korunovaný 
vyléčením. 
Miluji náš krásný kraj. Baví mě být alespoň tímto způsobem u toho, 
když se něco děje, tvoří a mění pro ještě lepší žití nás všech a o všem vás 
informovat. Proto jsem, i přes náročnou léčbu, byla velice ráda celý rok 
s vámi, čtenáři našeho zpravodaje, tímto způsobem ve spojení a snaži-
la se přinášet vám zprávy o dění v Kamenici i okolí. Bohužel, léčba je 
opravdu náročná, a tak v tento okamžik musím víc odpočívat, a proto 
mi nezbývá, než předat post šéfredaktora dál. 
Věřím, doufám, že jsem vám v posledních letech dělala naším zpravo-
dajstvím radost a že jste četli zpravodaj se zaujetím a rádi.
Nemohla bych odejít bez poděkování všem, kteří se na tvorbě zpravodaje 
spolupodíleli. Všem přispěvovatelům z řad občanů,  spolků a sportov-
ních týmů, informátorům o kulturním dění v Kamenici i zpravodajcům 
z obecního úřadu, informujícím o důležitých rozhodnutích, směrnicích 
i třeba o vítání občánků. Prostě všem, se kterými se mi opravdu dobře 
pracovalo. Děkuji vám všem za spolupráci.
Ať už vám tento rok přinesl bolest, smutek z odchodu vašich blízkých, 
nebo jste prožívali problémy se zdravím, nenechte se zlomit a srazit 
na kolena. Ať vám život a osud přinesou do vašeho života cokoli, vždy 
je potřeba se vzchopit a jít dál.
Proto vám přeji, abyste našli energii pro život nejen o Vánocích, kdy 
k sobě máme blíž, ale po celý příští rok. 

 Jana Novodvorská, šéfredaktorka
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE

Rada obce  bere na vědomí:
změnu termínu úkolu č. 3666 z usnesení 12/50/ROK/2019 – Dokončení 
rekonstrukce školy Kamenice, nový termín 31. 10. 2019.

Rada obce  doporučuje:
zastupitelstvu obce schválit vypsání výběrového řízení na dlouhodobý 
investiční úvěr ve výši 60 000 000 Kč na financování projektu Intenzifi-
kace ČOV Kamenice.

zastupitelstvu obce Kamenice schválit uzavření smlouvy o bezúplat-
ném převodu stavby vodovodu realizované v rámci akce „Vodovod 
Kamenicko – 1. etapa“ mezi obcí Kamenice jako převodcem na stra-
ně jedné a obcí Sulice, IČO 00240818, se sídlem Kostelecká 150, 251 
68 Sulice - Želivec, jako nabyvatelem 1 na straně druhé, obcí Kos-
telec u Křížků, IČO 00240354, se sídlem Kostelec u Křížků 73, 251 
68, jako nabyvatelem 2 na straně třetí a obcí Křížkový Újezdec, IČO 
00240397, se sídlem Křížkový Újezdec 37, 251 68, jako nabyvate-
lem 3 na straně čtvrté. Předmětem bezúplatného převodu je převod 
vlastnického práva k jednotlivým vodovodním řadům vybudova-
ným v rámci akce „Vodovod Kamenicko – 1. etapa“ a nacházejícím 
se v katastrálních územích jednotlivých obcí a spoluvlastnického 
práva ke společným investicím vybudovaných v rámci stavby „Vo-

ze dne 7. 10. 2019

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

ze dne 30. 10. 2019

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 prodeje pozemku 
parc. č. 503/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m², 
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, v katastrálním území Štiřín, 
v  obci Kamenice, v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – východ, 
ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Ka-
menice – Olešovice, předem určenému zájemci za účelem sjednocení 
vlastnictví a faktického stavu.

dovod Kamenicko – 1. etapa“, vše na základě Smlouvy o sdružení 
finančních prostředků uzavřené mezi obcí Kamenice, obcí Sulice, 
obcí Kostelec u Křížků a Křížkový Újezdec dne 22.11.2004. Účetní 
hodnota převáděného majetku obci Sulice je ve výši 28 980 000 Kč, 
obci Kostelec u Křížků je ve výši 25 800 000 Kč a obci Křížkový 
Újezdec je ve výši  2 007 000 Kč. Smlouva o bezúplatném převodu 
majetku bude uzavřena s účinností ke dni jejího podpisu.

zastupitelstvu obce Kamenice schválit uzavření smlouvy o bezúplat-
ném převodu stavby vodovodu realizované v rámci akce „Vodovod 
Kamenicko – 2. etapa“ mezi obcí Kamenice jako převodcem na stra-
ně jedné a obcí Křížkový Újezdec, IČO 00240397, se sídlem Křížkový 
Újezdec 37, 251 68, jako nabyvatelem na straně druhé. Předmětem 
bezúplatného převodu je převod vlastnického práva k vodovodním 
řadům vybudovaným v rámci akce „Vodovod Kamenicko – 2. eta-
pa“ a nacházejícím se v katastrálním území obce Křížkový Újezdec, 
vše na základě Smlouvy o sdružení finančních prostředků uzavře-
né mezi obcí Kamenice a obcí Křížkový Újezdec dne 11. 12. 2008. 
Účetní hodnota převáděného majetku obci Křížkový Újezdec je 
ve výši 5 942 096 Kč. Smlouva o bezúplatném převodu majetku bude 
uzavřena s účinností ke dni jejího podpisu.
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Zápisy zpracovala Kateřina Kottasová, asistentka starosty  a tajemníka obce

Tento návrh doporučila rada obce ke schválení zastupitelům na zasedání  11. prosince 2019. Výsledná 
podoba bude poté  zveřejněna na úřední desce a na www.kamenice.cz. 

Prodej známek na rok 2020 bude zahájen od pondělí 13. 1. 2020.
Známka na popelnice pro rok 2019 platí do konce ledna 2020. Poplatek můžete hradit na podatelně OÚ Kamenice 

v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet OÚ Kamenice  –  číslo účtu 420 575 329/0800. 
Variabilní symbol je k dispozici na podatelně Obecního úřadu. Je jedinečný pro každý objekt.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2020 NÁVRH!

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE
Kompletní zápisy najdete na www.kamenice.cz nebo osobně  u tajemníka OÚ Kamenice.

Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí:
závěrečný účet Ladova kraje za rok 2018

Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo:
přerušení projednávání bodu změny č. 6 územního plánu Ka-
menice

Rozpočtové opatření č. 6: příjmy 49 773 455 Kč, 
výdaje 43 930 285 Kč, financování 5 843 170 Kč

• vypsání poptávkového řízení na dlouhodobý investiční úvěr 
ve výši 60 000 000 Kč na financování projektu Intenzifikace 
ČOV Kamenice. 

ze dne 16. 10. 2019

Rada obce  schválila:
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Kamenice (jako „budoucí po-
vinnou“) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako „budoucí opráv-
něnou“), č. sml. IZ-12-6001760/1, Těptín, Topasová - kNN - p.č. 471/9, 
k.ú. Těptín. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. 471/13, kat. 
území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0523/2019 „Navýšení ka-
pacity ZŠ Kamenice – stavební práce“ uzavřené se společností SiPe-
stav s.r.o., Týnec nad Sázavou, Krusičany 54, 25741 IČO: 08540446, 
kterým se mění Cena díla a Čas plnění díla.

bezúplatný převod z majetku zřizovatele na Základní školu Kame-
nice:

• Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 609 423,26 Kč –
drobné vybavení učeben
• 6 ks dataprojektor – interaktivní LCD Epson ve výši 282 414 Kč
• 1 ks dokovací stanice ve výši 55 660 Kč
• 1 ks server 128 GB ve výši 75 190,61 Kč
• 12 ks sada bezdrátových čidel ve výši 560 515,56 Kč

Rada obce  doporučila:
zastupitelstvu obce Kamenice uzavřít Kupní smlouvu s Ing. Jakubem 
Harvanem – insolvenčním správcem, IČ: 73656607, se sídlem Sobotec-
ká 455, 511 01 Turnov na odkup pozemku parc.č. 455/9, ostatní plocha, 
zapsaný v evidenci Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrál-
ní pracoviště Praha - východ, na LV č.3026 vedeném pro k.ú.  Ládví. 
Obec Kamenice podá návrh na vklad vlastnického práva a  uhradí 
správní poplatek
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Kamenické sportoviště už má svou provizorní zastře-
šenou tribunu pro 66 diváků, kterou pak vystřídá velká 
multifunkční budova v rámci projektu nového sportoviš-
tě. Nad projektem se s jeho architektem Davidem Zámeč-
níkem diskutovalo na akci v KD Kamenice 7. listopadu 
a z veřejné besedy vzešlo několik užitečných nápadů. 
Za zásadní považuji návrh na přesunutí parkoviště od sil-
nice na Těptín na opačnou stranu k nové cestě ke kostelu. 
Brzy zveřejníme na webu a FB aktualizovanou podobu 
k vašim komentářům. Všechny jsou vítány.

ŠKOLÁCI MAJÍ NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY

V Kamenické škole se 
dočkali modernizace sta-
rých učeben pro odborné 
předměty. Děti se tak 
nyní vzdělávají v moderně 
vybavených třídách pro 
výuku IT, chemie, biologie, 
jazyků, fyziky a pracovní 

výchovy. „Nové učebny na odborné předměty s interaktivním 
vybavením žáky moc baví a předměty jako chemie, přírodo-
pis nebo třeba výpočetní technika se pro ně stávají názornější 
a zábavnější. Jsme za nové prostory moc rádi a těšíme se v nich 
na další kreativní výuku,“ kvituje ředitelka ZŠ Kamenice Pavlína 
Tolarová. Projet spolufinancovala Evropská unie prostřednic-
tvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Starosta informuje občany o tom, co se u nás děje, buduje a připravuje.

STRAŠIDELNÝ HALLOWEEN VE SKATEPARKU
Happening se počátkem listopadu podle organizátora, lektora Lukáše Weilucha, podařil báječně. 
Sjeli se s prkny na kolečkách jezdci různých věkových kategorií a užívali si oblíbený skatepark v Ka-
menici. Po setmění dostalo místo s jezdci v maskách tu pravou strašidelnou atmosféru. Na místě 
byl také stánek s grilem, skvělým svařákem a jinými pochutinami. Kdo nechtěl jezdit v parku, mohl 
si zdarma zajezdit na dvou profi fingerboardových stolech, což využili hlavně ti nejmladší. Díky 
sponzorům bylo možné odměnit všechny jezdce bez ohledu na jejich jezdecké umění a už se prý 
všichni těší na další akce.

MONTOVANÁ TRIBUNA PRO FOTBAL HOTOVA. PLÁNY SE SPORTOVIŠTĚM
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Fotografie na dvoustraně: Barbora Boháčová, archiv obce Kamenice

PODZIMNÍ SETKÁNÍ NA KUKLÍKU

V komorní přátelské sestavě se i přes vrtochy počasí 
diskutovalo v sobotu 9. listopadu o plánech s přírod-
ní plochou vedle nové výstavby na Ládví-Kuklíku. 
Osadní výbor pomohl připravit příjemné zázemí pro 
opékání buřtů a brambor, děti zabavilo dlabání dýní 
i pouštění draků. V nejbližších měsících dotvoříme 
vodní plochu, začneme s výsadbou stromů a usazením 
prvních laviček. Snad už letos se můžeme těšit na sáň-
kování v horní části pozemku.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

Děkuji za Vaši přízeň obecním akcím a projektům. Těším se na aktivní komunikaci a setkávání s Vámi i v příštím roce. 
S přáním krásných Vánoc a šťastného vstupu do příštího roku

POZVÁNÍ NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A BENEFIČNÍ KONCERT 

Kromě srdečného pozvání na tradiční rozsvícení vánočního stromu s doprovodnými trhy a bohatým programem na Ringhofferově 
náměstí v první adventní neděli 1. prosince bych Vás rád pozval i na akci, kde svou účastí můžete pomáhat. 
V druhou adventní neděli 8. prosince ve 14 hod. přijďte do KD Kamenice na Benefiční koncert pro děti, které sem přivezeme z dět-
ských domovů: Pyšely, Sázava a Žďár nad Sázavou. Díky vám se tak o Vánocích rozsvítí oči a splní některá tajná přání i dětem bez 
rodiny. 

MOBILNÍ APLIKACE – „KAMENICE“ 

Pod letošní obecní vánoční stromek jsme připravili malé překvapení a tím je mobilní aplikace 
pro Android i iOS, která do vašeho chytrého mobilního telefonu přinese nejdůležitější informace 
z  Kamenice. Chceme vám maximálně usnadnit přístup k těm základním informacím z obce, které 
mohou usnadnit váš život. Aplikaci budeme dále rozšiřovat i na základě vašich podnětů.
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PODZIM V MATEŘINCE

Snažíme se děti pravidelně otužovat a utužovat jejich zdraví 
častými vycházkami po Kamenici a také jim zpestřovat program 
výlety do blízkého okolí. Děti pozorují plody podzimu, v lese po-
znávají houby, chodí krmit veverky vlašskými ořechy, poslouchat 
zvuky ptáků.
Často  překonávají různé přírodní překážky, procvičují si rovno-
váhu, hrubou i jemnou motoriku a celkovou orientaci v přírodě. 
Z přinesených  přírodních materiálů si pak ve třídě s nadšením 

tvoří různé skřítky podzimníčky a jiné výrobky. Podzim je 
opravdu krásný, barevný, poučný a zábavný. My ho máme moc 
a moc rádi! 
Stejně tak se už nyní těšíme na zimu, sníh a úžasné zimní rado-
vánky, ale o tom zase někdy příště. 
Přejeme vám všem krásné a pohodové Vánoce a hodně štěstí 
a zdraví v novém roce. 

Helena Koubová a Ilona Skřivanová, učitelky MŠ Kamenice

Podzimní období je barevné a krásné, zároveň však i velmi náročné. Nepříznivé počasí, déšť, mlhy, 
chladná rána,  silný vítr. To vše může nepříjemně ovlivnit zdraví malých dětí. 

Velký obdiv a poděkování patří paní učitelce Heleně Salačové 
ze ZŠ Kamenice. 
Tak laskavě a s respektem zvládnout tlupu malých neposedů 
dokáže, myslím, jen ten, pro koho je práce posláním a dělá ji rád. 

Nejen jménem svým, ale věřím, že i jménem většiny rodičů 
dnešní 2.B děkujeme, paní učitelko, za Váš skvělý přístup k na-
šim dětem a přejeme hodně zdraví a sil i v roce 2020.

Barbora Boháčová, maminka Elišky z 2.B

PODĚKOVÁNÍ
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PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH 

7.A NA BLANÍKU

Letošním tématem XV. ročníku Příběhů bezpráví byl pád železné opony. V dokumentárním filmu Karla 
Strachoty Z dopisů psaných přes železnou oponu i z doprovodných materiálů, z nichž jsme uspořádali 
malou výstavku, jsme si připomněli 30. výročí konce komunistického režimu nejen u nás, ale i v okolních 
státech. 

Podle soustředěné pozornosti při sledování filmu i následných 
ohlasů se potvrdilo, že téma Železné opony i náš školní projekt 
k 17. listopadu žáky 8. a 9. tříd velmi oslovily. Většina žáků při 
následné reflexi a besedě zaujala zajímavými názory, vnímavostí, 
empatií i výstižnou argumentací. V mnoha případech bylo znát, 
že už o událostech mluvili s rodiči, prarodiči, učiteli, pamětníky, 
leccos si přečetli... 
Za všechny uvádím pár ohlasů, které vyjadřují bezprostřední 
pocity mladých diváků, např. Valerie Hajnovičové, žákyně 8.A: 
„Naskočila mi husí kůže, když jsem viděla záběry ze sametové 
revoluce. V tu chvíli jsem tam chtěla být, zažít tu atmosféru, po-
cítit tu odvahu a hrdost...“
Vojta Dudek z 9.B píše: „Bylo až nepříjemné sledovat bezmoc 
lidí, jak nemohli až do poslední chvíle nic dělat, jak byli pesi-
mističtí a ani nevěřili, že se systém zhroutí, i když ve vedlejších 
zemích už nastaly změny...“
Barbora Zabloudilová z 8.B dodává: „Rozhodně se teď máme 
lépe. Lidé byli v mnoha směrech utlačováni. Zároveň to ukazuje, 
že se lidé vzchopili a dokázali, že jsme silný národ. Stáli si za tím,      

a i přes drsný odpor to dokázali. Jsem vděčna, že díky nim žiju 
v téhle době.“
A na závěr ještě slova Alžběty Herzové z 9.A: „Cítila jsem po-
chopení, vděčnost a taky obavy o zachování svobody, kterou 
nám tehdy vybojovali.“                

Vlasta Hartvichová, učitelka ZŠ

Koncem října jsme se vypravili celá třída s paní učitelkami  Ježovou a Peštovou na bájnou horu Blaník. Při hodinách 
literatury jsme četli pověst O blanických rytířích, vyprávěli si o svatém Václavu, a tak jsme byli rádi, když nám paní 
učitelka navrhla češtinářsko-zeměpisnou exkurzi právě do těchto míst. 

Počasí ráno moc lákavě nevypadalo, ale během dne se vyčasilo, a my jsme 
si tak mohli užít výstup na horu a krásný pohled do kraje z blanické roz-
hledny, mohli jsme objevovat tajemná místa naší historie, vstřebat pár ze-
měpisných informací, prozkoumat, kudy asi ti rytíři jednou vyjedou z hory 
ven, a na konci cesty si ještě zahrát naše oblíbené hry. Den jsme si pěkně 
užili a ještě jsme zase o něco moudřejší.       7.A a Pavla Ježová, učitelka ZŠ
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ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY
Během podzimních měsíců se naše škola zapojila do projektu 
„Záložka do knihy spojuje školy, aneb list za listem baví mě číst“. 
Celý projekt spočívá v partnerství česko – slovenských škol. 
A vzhledem k tomu, že podporuje čtenářskou gramotnost, zapo-
jily se oba stupně zdejší školy. Záložky děti vyráběly v hodinách 
výtvarné výchovy, českého jazyka a dokonce i na počítači během 
hodin informatiky.
Naší partnerskou školou byla ZŠ Gemerská v Košicích, ze které 
přišla koncem října pozvánka na osobní setkání a předání zálo-
žek. Šest žáků naší školy společně se dvěma učitelkami se do Ko-
šic vypravili a strávili tam dva dny. Nedělní den jsme věnovali 
prohlídce města, odpoledne jsme navštívili Steelpark. V pondělí 

se nám dostalo velmi milého a vřelého přijetí na základní škole. 
Měli jsme možnost prohlédnout si školu a nahlédnout do jed-
notlivých učeben i v čase výuky, setkat se s některými učiteli, 
panem ředitelem, vybranými žáky tamější školy. Tito žáci potom 
utvořili dvojice s našimi dětmi a společně se věnovali celé dopo-
ledne různým úkolům – Gemerské hledačce, česko-slovenským 
výrazům i literárním textům z obou jazyků. 

V příštím roce bychom rádi na naši čerstvou spolupráci navázali 
a opět se propojili skrze záložky. Zástupce z košické základní 
školy jsme na příští rok pozvali k nám. Doufáme, že se jim u nás 
bude líbit.           Pavla Ježová, učitelka ZŠ

DEN OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 

14. 12. 2019
od 14 do 16 hodin

se koná
informační schůzka 

pro zájemce 
z řad rodičů předškoláků  

TĚŠÍME SE NA VÁS
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Jedním ze tří králů je Karel IV.?
Ano. První je svatý Václav, druhý je Karel IV. 
a třetí je Jiří z Poděbrad, který nebyl katolic-
kého vyznání – takže byl ten černý vzadu. 
Pak jsme paní Haldovou požádali o postavič-
ky žen Karla IV., Jiřího z Poděbrad. Pak jsme 
se inspirovali Nocí na Karlštejně a  přibyl 
Arnošt z Pardubic, Petr Parléř, pážata a  tak 
dále. O  některých postavách víme jen to, 
že skutečně existovaly, ale nevíme, jak ve sku-
tečnosti vypadaly. Proto jsem si dovolil dát 
postavě prvního rektora Karlovy univerzity 
podobu mého tatínka, protože on je ten, kdo 
stál na počátku celé téhle sbírky. 

Které betlémy z vaší sbírky vám nejvíc při-
rostly k srdci?
Je to určitě už zmiňovaný Královský betlém, 
který je živoucí a stále může překvapovat ně-
čím novým. A pak je to také skleněný betlém, 
který pochází z konce 19. století. 

Vyrobili ho jablonečtí skláři, kteří dělali skleněné knoflíky. Vždycky, když jim zbyl zbyteček skla, tak ho schovali a z těch zbytečků 
vytvořili a sestavili betlém. S tímto betlémem pak na Štěpána chodili a koledovali. Tohoto betlému si opravdu cením. Jednak z dů-
vodu jeho stáří, jednak se jich nezachovalo mnoho a pak si vážím té manuální práce a zručnosti našich sklářů, kteří dokázali vyrobit 
nádherné dílo. Však uvidíte sama, přivezu ho do Těptína také.
 Lucie Moučková

VÝSTAVA BETLÉMŮ V TĚPTÍNĚ

Hádám, že vám betlémy vozili i přátelé ze svých cest po světě? 
Samozřejmě. Mám betlém z Peru, Me-
xika a dokonce mám i  mýdlový kámen 
z Keni s vyobrazením jesliček. Ten bude 
mimochodem na výstavě v Těptíně k vi-
dění. Vrcholem sběratelské činnosti z této 
porevoluční doby je Královský betlém. 
Vyřezala nám ho řezbářka paní Haldová. 
A protože můj otec byl zatížený na  sbí-
rání medailí s Karlem IV., představují 
figurky v tomto betlému skutečné nebo 
napůl historické postavy nebo jsou aspoň 
v dobových kostýmech ze dvora Karla IV. 

Tenhle betlém ale ještě není konečný.  
Zatím ne. 

Kolik máte betlémů celkem? 
Asi pět set.

A kolik z nich se ještě může 
rozrůstat? 
V podstatě všechny moje 
betlémy jsou uzavřené, tam 
už se nedá nic přidávat. 
Jedinou výjimkou je právě 
Královský betlém, který se 
rozšiřuje permanentně. 
Včetně rozpracovaných figurek už 
jich teď máme asi 50 nebo 60, ale za-
čínali jsme s pasáčkem, ovcemi, chýší a jesličkami, teprve potom 
následovaly další figurky.

V těptínské škole zaplní před Vánocemi velkou část školních prostor betlémy.  Velké, malé, papí-
rové, kamenné, skleněné, dřevěné, perníkové, na obrázcích i vyražené na mincích. 
Přiveze je sem Milan Baše, který se tomuto sběratelskému koníčku věnuje už 25 let. 

Zajímalo mě, jak se ke sbírání betlémů vůbec dostal.

Začalo to už v mém dětství. Vlastně se jim začal věnovat nejdřív tatínek, a sice proto, aby mi jako malému klukovi udělal na Vánoce 
radost. Každý rok koupil nový papírový betlém, přilepil ho na dřevo, lupénkovou pilkou vyřezal a to byly 

naše první betlémy. Potom po revoluci se s betlémy roztrhl pytel, lidé je začali nosit do antikvariátů, 
takže hodně betlémů mám z té doby. Kromě toho nechala moje maminka vyrazit otci k jeho 

padesátinám medaili s portrétem Karla IV. Na rubu je kopie fresky z Karlštejna a tato medaile 
je první medailí, která kdy byla vyražena v tehdejším Československu s vyobrazením betléma. 
Postupně jsme nakupovali další a další betlémy. Později jsme se spojili s paní Horálkovou, 
která pekla perníkový betlém pro dejvický kostel sv. Matěje. Dohodli jsme se s ní, že její betlém 
nafotíme a vydáme jako vystřihovánku v papírové podobě. 

Díky této naší aktivitě jsme získali kontakt na německé betlémáře. Valut bylo tehdy málo a tento 
papírový betlém nám posloužil jako taková směnná komodita, za niž jsme získávali papírové 

betlémy v zahraničí. 
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ZIMA A VÁNOCE V PIVOVAŘE U RINGHOFFERŮ

Zima už si na nás brousí drápy, zatím nesměle, předvánočně něžně. V Ladově kraji ale kdysi bývaly zimy mnohem kruš-
nější, ostatně ještě před deseti a více lety jsme odklízeli záplavy bílé nadílky ze střech a dvorů. 
V kopci nad Velkými Popovicemi směrem k dálnici, když náhle zasněží a umrzne, uvízne občas i dnes kamion s pivem... 
Auta se symbolem Kozla projíždějí po našich silničkách a silnicích za každého počasí, ať jsou tyto pokryty ledem, nebo 
špinavou břečkou. 
Jak to však bylo dříve? Vždyť pivovar ve Velkých Popovicích uvařil první várku známého piva již 15. prosince 1874. 
S Evou Kršňákovou jsme nahlédly do archivů a přinášíme obrázek činnosti Ringhofferova pivovaru v zimě. 
Vzpomínkami svého tatínka na Vánoce a zimu za Ringhofferů přispěl také Vlastimil Čelikovský z Velkých Popovic.

KDYŽ JEŠTĚ AUTA NEBYLA TAK BĚŽNÁ
Počátek zimy přinesl 
starosti hlavně v roz-
vozu piva. Kočí, jenž 
řídil nákladní povoz, 
byl označován slovem 
forman. 
Formani kdysi rozvá-
želi pivo na těžkých 
okovaných vozech 
tažených párem koní 

nebo volů. Voli mívali na paznehtech železné okování, podobné 
koňským podkovám. Jakmile napadl v zimě sníh, bylo nutno tyto 
povozy vyměnit za mohutné 
formanské sáně. Nezbytným 
doplňkem saní byla železná 
stupačka s ozuby, na kterou si 
kočí stoupl a cestou z kopce 
brzdil, a dále rolničky, připev-
něné na postrojích koní. Pivo 
bylo často překládáno z vozů 
na sáně. V mrazech se muselo 
jezdit i vícekrát, aby tekutina 
nenamrzla, a tím neztratila 
na své kvalitě. Pokud napadlo 
hodně sněhu a vozy nemohly 
tak často vyrážet do sněhem 
zapadlých hostinců, kvasnice 
se přidávaly přímo do sudů 
a  kvašení pak probíhalo pří-
mo v hostinci pod dohledem 
hostinského. 

V pivovaru od roku 1903 fungovala vlečka z 6 km vzdále-
ných Strančic. První vločky znamenaly další úmornou práci 
pro  pivovarské – stavění protisněhových zábran kolem vlečky 
a  odhazování sněhu. Bez toho by neodjel jediný vlak s pivem 
k zákazníkům. Formanské povozy ve 20. letech 20. stol. doplnily 
nákladní automobily značky Praga, o něco později Tatra. I když 
se pivo dopravovalo s menší námahou, teplo bylo posádce pouze 
v kopcích, kdy z vozu vystoupila a šla pěšky. Byla totiž rych-
lejší než náklaďák plný piva. Formanské řemeslo zcela zaniklo 
až v 70. letech 20. stol., kdy rozvoz piva zajišťovala na tu dobu již 
komfortně vybavená nákladní auta a cisterny.
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Led byl pro každý pivovar nepostradatelný pro chla-
zení během výroby, při skladování a při zavážení piva 
do pivnic. Ledovat se dalo, jen když byl led na rybníku 
dost silný, aby bez nebezpečí unesl sáně naložené ledem 
i s potahem. Byla to práce obtížná, při  níž se ledaři 
za  mrazivého počasí zahřáli. Měli přiměřené oblečení 
a  na nohou „hluky“, zhotovené po domácku, na  vy-
sokých dřevěných podrážkách. Používali pilové listy 
z  katru na  dřevo, které měly na jednom konci dřevě-
nou rukojeť a na druhém závaží. Jimi odřezávali ledové 
hranolky, pomocí háků je odvalovali z vody a nakládali 
na zvlášť upravené sáně. Led odvážely dva páry koní. 
Bylo potřeba spěchat, aby je nepřekvapila obleva. Práce 
obvykle trvala několik dní, někdy celý týden. Led se 
spouštěl do podzemní lednice po skluzavce. Jednotlivé 
bloky byly rovnány na sebe, skuliny zasypávány ledovou 
tříští a  polévány vodou. Vznikly tak jednolité ledové 
hranoly, které vydržely déle, obyčejně až do podzimu. Bloky 
ledu však byly skladovány i na povrchu. Vyskládané do útvarů 
podobným stohům sena dosahovaly velikosti domu. Tyto ledové 
objekty byly poté obkládány ze všech stran balíky slámy, tloušťka 
této izolace činila i dva metry (v pravé části obrázku). V průběhu 

VÝZVA
Vážení čtenáři, vlastníte-li staré fotografie, které zachycují život v našem regionu v době, 

kdy zde působila rodina Ringhofferových, prosíme vás, 
kontaktujte paní Evu Kršňákovou, předsedkyni KoSaK, členku Zastupitelstva obce Kamenice 

a pracovnici oddělení propagace Pivovaru Velké Popovice, na e-mail: eva.krsnakova@asahibeer.cz. 
Přinesené fotografie budou naskenovány a vráceny majiteli. Předem děkujeme.

Velkopopovický pivovar byl vždy nejen velkým zaměstnavatelem v našem regionu, ale také hybatelem společenského dění. Velké 
Popovice a okolí tedy určitě na zimu neusínaly zimním spánkem. V poválečné, „poringhofferovské“, době se k zimním tradicím 
přidala Mikulášská nadílka v režii ROH či zimní dovolené na chatě ROH, ale to už je jiná kapitola...

ČAS ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
Nazdobením a rozsvícením stromu v areálu pivovaru pro všech-
ny začalo předvánoční období,  advent. 
O Vánocích se v pivovaru ve Velkých Popovicích běžně praco-
valo i na Štědrý den. 
To pan ředitel se sládkem chodili osobně popřát k svátkům všem 
pracujícím zaměstnancům v areálu. Podle vzpomínek velkopo-

ZIMNÍ ZÁBAVA
Vánocemi a oslavami nového roku zimní radovánky však teprve 
začaly. V zimě se hrálo divadlo ve společenském sále v jídelně, 
Sokolovna ožívala slavnostními pivovarskými bály. Sokol byl 
podporován rodinou Ringhofferů. Kromě peněz na stavbu nové 
tělocvičny poskytl baron Felix Ringhoffer peníze na nákup vy-
bavení pro hráče hokejového klubu. Trénovalo se na rybníčku 
uprostřed obce, za umělého osvětlení. Hráči v dresech s rohatým 
maskotem na prsou reprezentovali Velké Popovice i v celore-
publikových soutěžích. Na počátku 40. let minulého století hrálo 
mužstvo dokonce národní ligu. Z hokejového týmu SK Velké 
Popovice vzešli pozdější reprezentanti Československa Ing. Mi-
roslav Reiman a Ing. Václav Kuba.

LED V ZIMĚ NESLOUŽIL JEN K BRUSLENÍ

roku led zvolna roztával a postupně se ze všech stran zmenšo-
val. Za horkého počasí vytékaly zpod „ledového domu“ stružky 
vody. Kusy ledu se v létě pokládaly rovněž na formanské vozy, 
aby pivo bylo dovezeno v co největším chladu. Ledování nahra-
dila na konci 60. let 20. stol. chladírenská technika. 

VÁNOCE V PIVOVAŘE. . . 

povických starousedlíků dostávali za Ringhofferů zaměstnanci 
pivovaru vánoční balíčky. Kromě toho se připravovaly malé dár-
ky pro obchodní partnery firmy. 
Pamětníci vzpomínají, že o válečných Vánocích roku 1943 byly 
v balíčcích pro spřátelené firmy mimo jiné čerstvé jahody (!), 
v roce 1944 to byl prý „jen“ bažant. 

Děkuji paní Evě Kršňákové a panu Vlastimilu Čelikovskému za poskytnutí cenných informací, archivních materiálů a fotografií, bez 
nichž by tento příspěvek nevznikl

Michaela Valentová, členka Redakční rady Zpravodaje z Kamenice
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„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti v pokoji a dokonalý plamen dobročinnosti v srdci“.                                     
Washington Irving, americký spisovatel

PRAVIDELNÉ AKCE!
Ping-pong: sál KD Kamenice, pondělí a úterý dopoledne po domluvě 
s vedením KC. Kontakty na KC Kamenice: 323 672 643, 731 045 466.

Zpívání s kytarou: 12. 12., a poté každý první čtvrtek v měsíci: 2. 1., 
6. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5. atd., v rest. U Partyzána od 16 hod. 

Ostatní čtvrtky dle dohody. Termíny a místo najdete na webu.  Kontakt: 
Lenka Medřická, tel. 732 169 421.              

Středeční + páteční túry - připravuje Jiří Vinkler, 
tel. 606 192 391. Info na webu.
Všechny aktuální informace najdete na: www.kamenice55.eu

PROSINCOVÉ POZVÁNKY:
4. 12. – Adventní tvoření.
Letos si vytvoříme drobné ozdoby na stromek, tradiční i netradiční 
přání do obálky, kterými můžete potěšit své blízké v období Vánoc nebo 
originální jmenovky na dárky. Materiál zajistíme. Přineste si s   sebou 
nůžky různých velikostí, své šikovné ruce a dobrou náladu. 
Občerstvení zajištěno.
Přihlášky do 3. 12. 2019.
Sraz: přísálí KD Kamenice v 10 hod.
Cena: zdarma pro kamenické seniory, 50 Kč/ostatní. Platba na místě.

12. 12. – Přednáška Ing. Pavla Valenty na téma Historie cesto-
vání za obchodem. Netradičně se vydáme do historie létání. Dozvíme 
se o záchraně vzácného letounu Lockheed Electra, kterým J. A. Baťa 
ve 30. letech minulého století obletěl svět. V souvislosti s přednáškou 
připravujeme zajímavou exkurzi o historických letadlech na letišti Toč-
ná během příštího roku, kde se nejen na krásnou Elektru budete moci 
podívat zblízka
Sraz: v přísálí restaurace Na Rynku v 19 hod.
Cena: pro kamenické seniory zdarma, 50 Kč/ostatní.  Platba na místě.

16. 12. – Předvánoční seniorské posezení s nadílkou a progra-
mem. Večer plný kouzel a překvapení! Těšíme se na naše již tradiční 
předvánoční setkání v sále KD v Kamenici. Svátečně naladěni ozdobí-
me vánoční strom, zazpíváme si koledy v doprovodu kytar, povečeříme 
společně u jednoho stolu a rozdáme si dárky. Některé budou osobní, 
některé budou společné. Ty drobné si nadělíme stejně jako vloni: každý 
přineste jeden vánočně zabalený dárek, který bude věnován nezná-
mému kamarádovi, a jeden dárek si každý odnese domů. Chcete 
obdarovat někoho navíc? Tyto dárky umístíme pouze se jmenovkami 
obdarovaných nebo si je nadělíte sami během večera. Uvítáme vaše vy-
nikající vánoční cukroví na stůl a pekařkám předem děkujeme!
Přihlášky do 12. 12. 2019.
Sraz: v sále KD Kamenice ve 14 hod.
Pro kamenické seniory zdarma.

DALŠÍ MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ:
Dne 17. 12. 2019 v 9.30 hod. se s dětmi z MŠ Kostelec u Křížků sejdeme 
znovu, tentokrát při rozdávání dárků u vánočního stromku, které dostanou 
ve školce. My, senioři z Kamenice, si s nimi popovídáme o vánočních zvycích 
dnes a jak to bylo kdysi, když my jsme byli dětmi, a společně si zazpíváme 
s kytarami koledy a lidové písničky

15. 1. – Exkurze do České televize na Kavčích horách. 
Přijďte nahlédnout „za obrazovku“ – do míst, kde se pro vás připra-
vují vaše oblíbené pořady. Dozvíte se, jak se pracuje v České televizi, 
aniž bychom narušili přípravu a realizaci programů a vysílání a přitom 
uspokojili váš zájem, a také odpověděli na vaše otázky. V prohlídkové 
expozici vás čeká zmenšený model všech budov Kavčích hor, podíváme 
se do kina na krátký film o ČT, v upraveném sále najdete pohádkové 
kostýmy, filmové zbraně, paruky, zpravodajské studio, režii a mnoho 
dalších zajímavostí. Provedeme vás studii, kde se natáčejí známé pořa-
dy, a kde jistě potkáte známé osobnosti a navštívíme Galerii ČT. 

Vašimi průvodci budou současní i bývalí zaměstnanci České televize, 
kteří vědí o historii, provozu a osobnostech České televize mnoho za-
jímavého. Vzhledem ke zkušenostem a zážitkům z jejich pracovního 
života bude jejich výklad rozhodně velmi zajímavý!
Každý účastník exkurze se musí při vstupu do ČT prokázat dokladem 
totožnosti (osoby starších 15 let). Za doklad totožnosti se považuje ob-
čanský průkaz nebo cestovní pas.
Přihlášky do 5. 1. 2020 (včetně nahlášení čísla dokladu totožnosti).
Sraz: v 8.15 hod. u KD Kamenice, odjezd v 8.30 hod. 
Zajištěn i odvoz zpět do Kamenice!
Cena: zdarma pro kamenické seniory, ostatní 50 Kč. Platby na místě.
 
22. 1. – Interaktivní beseda se záchranářem Janem Bradnou.
Chcete se dozvědět více, jak vypadá práce záchranářů? Jak funguje zdra-
votnická záchranná služba, jak tísňová linka 155?  S těmito a mnoha 
dalšími užitečnými informacemi nás seznámí zdravotnický záchranář 
s mnohaletou praxí. Prakticky si vyzkoušíme i základní postupy první 
pomoci.
Přihlášky do 20. 1. 2020.
Sraz: v 10.00 hod. v přísálí KD Kamenice, doba trvání besedy cca 2 ho-
diny.
Cena: zdarma pro kamenické seniory, ostatní 50 Kč. Platby na místě.
Občerstvení zajištěno.

29. 1. – Exkurze do Národního muzea.
Za cenu Sensenu jsme získali poukaz na komentovanou prohlídku 
do prostor NM, kterou si můžeme vybrat dle našich preferencí. Slibuje-
me, že se pokusíme vybrat takovou, abyste byli spokojeni. Včas sdělíme 
název prohlídky přes naše webové stránky.  
Přihlášky do 5. 1. 2020.
Sraz v 8.45 hod. u KD Kamenice, odjezd v 9.00 hod. společným auto-
busem, zpět do Kamenice individuálně. 
Cena: zdarma pro kamenické seniory, pro ostatní bude cena upřes-
něna dle ceníku NM na našem webu.

19. 2. – Návštěva hasičské zbrojnice v Těptíně.
Dozvíme se o historii hasičů, činnosti Sboru dobrovolných hasičů 
i fungování Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Budeme si také moci 
prohlédnout zázemí a výjezdovou techniku jednotky.
Přihlášky do 18. 2. 2020.
Sraz: v 14.45 hod. u Billy, odjezd busem č. 444 směr Těptín ve 14.59 
Busem č. 444 zpět do Kamenice v 17.18 hod.
Cena: zdarma pro kamenické seniory, ostatní 50 Kč. Platby na místě.

25. a 26. 2. - Turnaj v ping-pongu v KD Kamenice. 
Dovednost v ping – pongu trénujeme již rok a je na čase poměřit síly. 
Během dvou dnů nás čeká turnaj mezi muži a síly poměří také ženy. 
Na účastníky turnaje čekají drobné dárky a vítěze z každé kategorie věc-
né ceny! Těšíme se na vaši účast během těchto dvou dnů, která prověří, 
jak jsme trénovali. 
Přihlášky do 21. 2. 2020.
Sraz: v 8.30 hod. – registrace, rozlosování. Zahájení turnaje v 9.00 hod.
Během turnaje zajištěno občerstvení i nápoje. 

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE. . . 

NA LEDEN A ÚNOR 2020 PŘIPRAVUJEME:
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY – VĚC POTŘEBNÁ I V KAMENICI
V listopadovém čísle zpravodaje vyšel článek o tom, že našim seniorům chybí v Kamenici 
sociální služby, a proto by uvítali, jak bylo z článku zřejmé, kdyby naši zastupitelé a radní 
takovou službu obyvatelům dopřáli. 
Pan starosta pod tímto dílkem opětně vyzývá občany, aby se na něj obraceli s novými nápady, 
zkušenostmi odjinud, a bude vděčný za sdílení takových poznatků.

Obrátila jsem se proto na paní Terezu Bártovou, která je zaměstnána ve Zdravotním ústavu 
Most k domovu v Jesenici na pozici zdravotní sestry, a tudíž zná tuto problematiku a má již 
dlouholeté zkušenosti. 
Požádala jsem ji o rozhovor přesto, že senioři sepsali své požadavky naprosto otevřeně a kon-
krétně v minulém čísle. 
Mám k paní Tereze velikou důvěru. Zaujala svým poutavým a zaníceným vyprávěním na be-

sedě, kterou jsme společně nabídli našim seniorům již v loňském roce, a rovněž svým přátelským a profesionálním postojem ke své práci a ke klien-
tům.  Třeba vás náš rozhovor zaujme. Možná přispěje i k tomu, že se sociálních služeb v Kamenici v blízké budoucnosti dočkáme. 

Paní Terezo, jaký je rozdíl mezi zdravotní a sociální službou?
Lékař schvaluje nebo doporučuje zdravotní péči v domácím prostředí 
prostřednictvím agentur, které domácí zdravotní péči zajišťují – napří-
klad Most k domovu v Jesenici. 
Úkony, které zdravotní sestry vykonávají, a jedná se o odborné úkony, 
hradí zdravotní pojišťovna. Na rozdíl od sociální služby, kterou si hradí 
klient sám. Klientem se stává člověk, který se obrátí na sociálního pra-
covníka v těchto oblastech:
Bydlení – když hrozí ztráta bydlení, pomoc nalézt nové bydlení, pří-
padně domov pro seniory, azylový dům. Pomoc s vyplněním žádosti 
o příspěvek na bydlení, doplatky na bydlení atd. Pomoc se zajištěním 
pečovatelské služby, různých SOS tlačítek, tak, aby bylo zajištěno doma 
bezpečí.
Sociální pomoc – pomoc se zajištěním různých dávek při nízkém dů-
chodu nebo platu, zajištění pomoci z potravinové banky, snaha před-
cházet sociálnímu vyloučení, případně jej aktivně řešit.
Rodina a mezilidské vztahy – pomoc při nezájmu rodiny, týrání dětí 
a seniorů, konfliktech v rodině. Předcházení osamocení, zajištění dob-
rovolníků či zajišťování dalších služeb, aby nebyl senior sám.
Majetkové vztahy – nasměrování na právní poradnu, snaha o zajištění 
právních konzultací zdarma. V případě jednoduchých listin pomoc 
při jejich sepisování – např. návrhy k soudu, třeba svěření dítěte do péče 
apod.
Zdravotnictví – pomoc při zajišťování dostupnosti péče, pomoc zpro-
středkování zdravotní péče, zajištění dovozu či odvozu, když se napří-
klad babička nemá jak dostat k lékaři, tak jí s tím pomůžeme.
Dluhy, exekuce – pomoc při řešení dluhů, insolvencí, komunikace 
s úřady a exekutory, doprovod na daná pracoviště.
Veřejná správa – pomoc s komunikací a doprovody na jednotlivé úřa-
dy, kde si klient neví rady. Pomoc při sepsání různých žádostí, kterým 
sám klient nerozumí.

To je spousta odborných úkonů, kdo vlastně vykonává činnost soci-
álního pracovníka?
Sociální pracovník je kompetentní a vyškolený k tomu, aby došel do ro-
diny na žádost klienta, jeho blízkého (blízké rodiny) či lékaře, ve vý-

jimečných případech souseda a provedl tzv. sociální šetření. Sociální 
pracovník sídlí na příslušném úřadu. Např. v Kamenici by měl kancelář 
na obecním úřadu. Provádí šetření a koordinuje práci najatých a rov-
něž vyškolených pečovatelů v případě, že je pečovatelská služba v obci 
zaregistrována. 

Co je to sociální šetření? Co si pod tím můžeme představit? 
Sociální pracovník přichází do rodiny a pohovorem s klientem či rodi-
nou šetří potřeby klienta. Jednotlivé oblasti popsané výše, ale také sepíše 
úkony, které se pro klienta budou v budoucnu vykonávat. Po sepsání 
šetření je navržena smlouva, ve které je zapsaný druh úkonů, které si 
klient objednal. 

A co vykonávají pečovatelky, jaká je jejich náplň práce?
Vyškolené a prověřené pečovatelky vykonávají konkrétní úkony 
již u  konkrétního klienta, tzv. přímou péči, vyplývající ze smlouvy. 
Např. drobné nákupy, pomoc v domácnosti, atd. 
O takové přímé péči jsi psala, Majko, v minulém čísle zpravodaje. Musí 
dodržovat smlouvu, kterou sepsal sociální pracovník v šetření. 
O každém úkonu pečovatelé provedou zápis, který slouží jako doklad 
k vyúčtování. Maximální cena těchto úkonů je 130 Kč, pokud některé 
z nich nedotuje obec. 

Kdo tedy hradí práci sociálního pracovníka a kdo práci pečovatelů? 
Sociálního pracovníka platí příslušný úřad, jako svého zaměstnance, 
pokud si k takovým výkonům nenajme agenturu. 
Úkony pečovatelů hradí klient dle ceníku stanoveného zákonem, v tom 
je rozdíl oproti zdravotním službám. 
Obec může tyto úkony v některých případech dotovat. Sociální služba 
v daném místě či obci se také může podle potřeb klientů rozhodnout, 
které úkony bude v obci vykonávat a které ne.

Paní Terezo, děkuji vám za rozhovor a za váš čas, který jste věnovala této 
problematice. 

Marie Hajdušková

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, co se zlatem třpytí.
Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový žádný není!

Radostné Vánoce, pevné zdraví a vitalitu po celý rok 2020 
všem ze srdce přejí vaše Majka a Marie.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. . . 
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NAVŠTÍVILI JSME HŘEBČÍN V KLADRUBECH!
Další z našich celodenních výletů, které pro nás uspořádaly naše Maruš-
ky, patřil návštěvě Národního hřebčína Kladruby nad Labem.
Za mrazivého rána dne 30. 10. 2019 jsme vyjeli z Kamenice směr 
Kladruby. Hned při příjezdu se nám otevřel pohled na rozsáhlé plochy 
ohrazených pastvin pro koně a následně celý hřebčín, který je nádherně 
opraven a udržován v čistotě.
Chov koní je zde datován již od r. 1560  a celý hřebčín je vystavěn v em-
pírovém slohu.
Prohlídku jsme začali v kočárovně, kde je mimo jiné i kočár, ve kterém 
jezdil prezident T.G.M. Dále nás průvodkyně seznámila s vlastním cho-
vem koní, jejich stavbou těla, typickým klabonosým znakem, značením 
koní, atd. Plemeno starokladrubských koní běloušů je chováno v Klad-
rubech, ve Slatiňanech chovají vraníky. V každém hřebčíně je okolo 250 
koní.
Ve vlastním ustájení jsme viděli plemenné hřebce a koně ve výcviku. 
Plemeno je určeno především pro zápřah do kočárů k ceremoniální 

a reprezentativní službě. Pro svoji potřebu si je přijíždějí vybírat a kupo-
vat i z britského dvora.
Po skončení první části prohlídky následoval chutný oběd v přilehlé 
restauraci.
V odpolední části prohlídky  jsme absolvovali prohlídku zámku a koste-
la, který též patří hřebčínu, nikoliv církvi.
V zámku se často zdržoval císař Franz Josef s manželkou Sisi, kteří zde 
relaxovali právě při jízdě na koních. Ti také v zámku zanechali mnoho 
originálních předmětů.
V roce 2019 byl Národní hřebčín Kladruby zařazen do seznamu světo-
vého dědictví UNESCO.
Po ukončení prohlídky jsme si ještě dali dobrou kávičku. I přes chladné 
ráno se nám počasí vydařilo, organizace klapala perfektně jako vždy 
a  nabyli jsme spoustu nových informací z úplně jiného prostředí.
Těšíme se již dnes na takovéto další počiny.

Božena Vacková a Irena Sluková. 

DALŠÍ KRÁSNÉ MÍSTO Z CYKLU TAJEMNÉ TOULKY PRAHOU
Tak máme za sebou letošní poslední Toulky Prahou. Jistě mi dají za prav-
du všichni, kdo měli tu možnost se tohoto zúčastnit, že to bylo více než 
důstojné ukončení. Nejen výběr Židovského města, ale především jako 
vždy naprosto erudovaný výklad paní Ivany Tatkové, která opět proká-
zala vědomosti, které musíme pouze než obdivovat. Díky tomu jsme se 

dozvěděli tolik zajímavých věcí o židovské komunitě, což asi pro mnohé 
z nás  byla první možnost, jak alespoň ve stručnosti  se s tímto  tématem 
seznámit. Návštěva synagog, počínaje Staronovou a přes židovský hřbi-
tov konče synagogou Maislovou  tento zážitek jenom umocnila. 
Myslím, že jsem vyjádřil  názor všech zúčastněných.

Děkuji P.etr Roubíček

NESMYSLNÁ NENÁVIST
Kamenický zámek byl (hned po revoluci), prodán cizákovi Fagonemu, 
který jej natolik poničil nešetrnými zásahy a narušil statiku tak, že není 
dodnes jasné, půjde-li vůbec stavba zachránit. V parku pak nechal po-
stavit železobetonové torzo „něčeho“… a zmizel. Park zůstal uzamčen 
a zablácenou cestou podél plotu chodili občas jen návštěvníci bohoslu-
žeb, neboť jinudy cesta ke kostelu nevedla.
V podobně zanedbaném stavu byl i rybník, do něhož vede odpad 
z místní čistírny odpadních vod, takže se na dně rybníka usazují kaly 
a čas od času (v něm) hynou ryby, a (na něm) kačenky, ale jistě i jiní 
živočichové, o kterých pravděpodobně ani nevíme…
Když se „objevil“ někdo (a cizák to rozhodně nebyl), koupil rybník, 
nechal jej na vlastní náklady vyčistit a zabezpečit břehy. Posléze odkou-
pil od Fagoneho zámek – tedy jej vlastně opět přiřadil k původnímu 

rodinnému areálu – neboť se nikdy netajil tím, že se považuje za jed-
noho z  pokračovatelů a udržovatelů Ringhofferovské tradice… tak 
bylo najednou zle… a vznikl spolek poukazující na to, že se Strojmetal 
rozšiřuje.
Myslíte si, že Ringhofferům padaly peníze z nebe? Jistěže ne. Museli 
velmi tvrdě pracovat a v případě Kamenice to bylo právě v „dřívějším“ 
Strojmetalu. Na rozdíl od tolika nenávistných útoků proti Strojmetalu, 
jsem přesvědčen o tom, že Ringhofferovská podnikatelská dynastie – 
při pohledu sem dolů – je právě na Strojmetal nejvíc pyšná, protože 
Strojmetal si nerozděloval vydělané peníze v dividendách, ale investo-
val. Rozšířil provoz a zmodernizoval výrobu. 
Změna územního plánu pro Strojmetal tedy neprošla. Možná to Stroj-
metal nezničí… ale oslabí (oproti konkurenci) určitě… 

MUDr. Petr Máj

KRITIKŮM STROJMETALU

PŘIŠLO DO REDAKCE. . . 

Tak se Vám to konečně povedlo, aby zámek zůstal v tomto dezolátním 
stavu. Brzy by byl zámek dokončen a zářil by novotou. 
Připomenu znovu, že „podnikatel“ z Itálie G. Fagony dokázal zámek 
úplně zničit. Byl zde neskutečný nepořádek. Zbyly zde pouze obvodové 
zdi a střecha. Nebyla slyšet žádná kritika, a tak soudím, že se vám toto 
líbilo. Nosné trámy ze zámku Fagony vyřezal a nechal dopravit do své 
vlasti, kde z nich vyřezali svaté. Trámy byly totiž mohutné a kvalitní. 
Nám starším usedlíkům je to velice líto, protože jsme jako zaměstnanci 
Strojmetalu chodili brigádně budovat mnoho staveb v obci. Například 
kulturák, bytovky, mateřskou školku, letní kino a tribunu na hřišti. 
Pro  svoji obec jsme přiložili ruku k dílu rádi, a proto jsme pomohli, 
i když Národní výbor organizoval brigády na úpravu koupaliště ve Stru-
hařově, a to šatny, pískoviště a houpačky pro děti. Chodili rádi pomáhat 
jak místní lidé, tak i Pražáci. Často přišlo brigádničit až 300 lidí a mezi 
nimi také herci jako například Petr Kostka, Jiří Somr, Alois Švehlík, Ru-
dolf Hrušínský, František Smolík a dokonce i krásná Olga Schoberová. 
Místní na to rádi vzpomínají, hlavně lidé ze Struhařova. Na to, jak se 
všichni sešli v restauraci, kde se výborně vařilo, a jak se skvěle bavili 
na hezkých zábavách. Bylo zde příjemně živo. 
Vy, kteří píšete petici a pořádáte různé schůzky, pomozte v obci tam, 
kde je to opravdu třeba. Vyhrňte si rukávy, jako my v minulosti,  a po-
stavte třeba novou poštu – například...

Nyní se vrátím ještě ke Strojmetalu. Nehledejme problém tam, kde není. 
U nově a krásně opravené opěrné zdi z přírodního kamene někteří 
„znalci“ upozornili na to, že spáry tohoto kamene nejsou vodorovné. 
Opravdu? Opravdu toto chceme řešit? To snad vědí i děti, že přírodní 
kámen je ze všech stran nepravidelný. A kameny jsou každý jiný…
Pozastavení jednání o stavu zámku jistě vadí i obecnímu úřadu, protože 
v zámku mělo být učiliště, které by bylo výhodné pro děti z Kamenice, 
a také mateřská školka, která by obci pomohla. 
V současnosti je statika zámku narušená a každý si dovede dát jedna 
a jedna dohromady a je mu jasné, že zámek takto bude i nadále chátrat, 
až se jednoho dne vše zbourá a bude po chloubě kamenického zámku. 
Potom se budete drbat na hlavě, a nebo někde jinde, ale bude již pozdě!
Kritika je dobrá, ale ten, kdo kritizuje s rukama za zády a nepřichází 
s konstruktivním řešením, tak určitě nic prospěšného neudělá. Můžete 
se i urazit. Ale nevím, zda si uvědomujete, že to byla možná jediná na-
děje, jak vrátit zámek zpět do života. 
Vaším vystupováním urážíte mnoho lidí, kteří pro to něco udělali 
a hlavně jste jejich snahu dobrat se dobrého konce doslova otrávili. 

Věřím, že můj příspěvek ve zpravodaji, který rád čtu a který se mi líbí, 
bude uveřejněn. 

Děkuji Pavel Vránek



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“

PROSINEC 2019
1. prosince od 8.00 - Ringhofferovo náměstí Kamenice a kul-
turní dům Kamenice
Adventní Ringhofferovy trhy

3. prosince od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Oskar Petr: Vzpomínka na Marsyas, koncert
Vstupné 340 Kč předprodej / 390 Kč na místě

5. prosince od 15.00 do 18.00 – Knihovna Kamenice
Mikuláš v knihovně
Vstupné dobrovolné

7. prosince od 8.00 – Kulturní dům Kamenice
Kamenický pohár
Vstupné 100 Kč

10. prosince od 9.00 a 11.00 – Kulturní dům Kamenice
Radek Banga:  Když chceš, tak to dokážeš
Představení pro děti II. stupně ZŠ 
Vstupné 60 Kč

10. prosince od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Promítej i ty: AsexualLove, Dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma

11. prosince od 17.00 – Knihovna Kamenice
Vlastimil Vondruška v Kamenici
Beseda s autorem
Vstupné zdarma

13. prosince od 9.30 – Kulturní dům Kamenice
Divadlo Pohádka: Pohádky na Vánoce
Divadlo pro děti
Vstupné 60 Kč

13. prosince od 19.30 – Zámek Štiřín
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Koncert
Vstupné 600 / 650 / 750 Kč

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - 2020
Prodej známek na rok 2020 bude zahájen od pondělí 13. 1. 2020.
Známka na popelnice pro rok 2019 platí do konce ledna 2020. 
Poplatek můžete hradit na podatelně OÚ Kamenice v úředních 
hodinách, nebo převodem na bankovní účet OÚ Kamenice.
Ceny a podrobné informace najdete na straně 5.



KULTURNÍ AKCE

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

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

•	 Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých 
Popovicích: neděle 8.30 hodin

•	 Kostel narození Panny Marie v Oleš-
kách: 1. sobotu v měsíci 14.30 hodin

 BOHOSLUŽBY . . .

KULTURNÍ AKCE

17. prosince od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Láska a párečky
Divadelní představení
Vstupné bude upřesněno

25. prosince – Kulturní dům Kamenice
Vánoční disko
Vstupné bude upřesněno

PROSINEC 2019

PLESY V KD KAMENICE
24. ledna od 20.00
MYSLIVECKÝ PLES, Hraje skupina CODA
Vstupné 150 Kč

31. ledna od 20.00
SPOLEČENSKÝ PLES, Hraje skupina HORVATH BAND
Vstupné 250 Kč

14. března od 19.30
ZÁMECKÝ KVĚTINOVÝ PLES, Hraje orchestr Josefa Hlavsy
Vstupné 700 Kč

21. března od 20.00
KAMENICKÝ PLES, Hraje Concordia band
Vstupné 250 Kč

AKCE U SOUSEDŮ
21. 12. 2019 
KOZLÍ NADÍLKA V NÁVŠTĚVNICKÉM CENTRU PIVOVARU, 
10 -16 hodin, 13.00 speciální prohlídka pivovaru pro veřejnost
Přijďte si pro čerstvé pivo stočené do patentní lahve na vánoční 
stůl nebo pořiďte dárky s vygravírovaným osobním věnováním 
a potěšte své nejbližší půllitrem se jménem.
 
31. 12. 2019
SILVESTROVSKÝ PIVOVAR, 
11 -14 hodin Mimořádné silvestrovské prohlídky pro veřejnost 
v 11, 12, 13 a 14 hodin s přípitkem a předsevzetím do nového 
roku, které vám po celý rok bude střežit samotný kozel Olda. 

Přátelé, kamarádi,
již 8 rokem pořádáme sbírku dárečků od hodných „Ježíšků“ 
pro Dětský domov Pyšely. Tento rok to nebude jiné a do 
brzké doby zveřejním online seznam s přáním dětí, co by si 
přály od Ježíška.
Jelikož to není samozřejmost, že takto přispíváte a myslíte 
také na druhé, tak jsme se rozhodli v adventní čas udělat již 
tradičně hezké nedělní odpoledne plné dílniček, vánoční 
hudby a radosti a úsměvů všech hodných lidí a dětí nejen z 
dětského domova.
Letos se přidaly další dva dětské domovy: kromě DD Pyšely, 
také DD Sázava a DD Žďár nad Sázavou.
Proto bychom vás chtěli srdečně pozvat strávit společně jak 
s dětmi z dětských domovů, tak se všemi hodnými lidmi, co 
pomáhají a přispívají v tento adventní čas.
Prosíme všechny, kteří se bude chtít účastnit (budeme rádi 
i za dětičky) této akce, prosím dejte „zúčastním se“ do udá-
losti na FB nebo pošlete krátkou zprávu na email: jan.pibil@
vrkacademy.cz

Kdy a kde: 8. 12. od 14 - 18 hod. Kulturní dům Kamenice

Těšíme se na viděnou :-)
Jan Píbil

SBÍRKA DÁREČKŮ
OD HODNÝCH 

JEŽÍŠKŮ PRO DĚTI 
Z DĚTSKÉHO DOMOVA



POHODOVÉ SVÁTEČNÍ DNY 
V ZÁVĚRU ROKU 2019

A MNOHO ZDRAVÍ A PŘÍJEMNÉHO 
V ROCE 2020

NEJEN NAŠIM ČTENÁŘŮM PŘEJÍ 

JANA NOVODVORSKÁ a DAGMAR WALACHOVÁ

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA

VÁNOČNÍ KOLO ŠTĚSTÍ
ZATOČ A VYHRAJ DÁREČEK!

2. 12. 2019 – 19. 12. 2019 

V KNIHOVNĚ VE VÝPŮJČNÍ DOBĚ

V DOBĚ OD 23. 12. 2019 DO 1. 1. 2020
BUDE V MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNĚ ZAVŘENO
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100 LET KAMENICKÉ KNIHOVNY

Knihovna byla zprvu u tehdejšího starosty 
obce pana Jankovce v Kostelci u Křížků. 
V roce 1922 při rozdělení obce na Štiřín a Kos-
telec u Křížků čítala knihovna 134 svazků knih 
a měla být rozdělena v poměru 66 % obci Štiřín 
a 34 % Kostelci u Křížků. Protože nebylo dosa-
ženo dohody, nechala si obec Štiřín knihovnu 
celou a Kostelci zaplatila jen 34 % náhrady. 

Knihovníkem se stal Karel Vodešil, zedník ze Struhařova, u něhož 
knihovna sídlila. Knihovník Karel Vodešil vedl knihovnu do roku 1929, 
kdy se této funkce vzdal. 
Dne 15. 9. 1929 byl jmenován dalším knihovníkem František Němeček, 
elektrotechnik ze Štiřína, jenž vše zaznamenal v obecní kronice, kterou 
dlouhá léta vedl. Po jeho smrti knihovnu převzala jeho dcera Marie. 
V roce 1928 byla knihovna přestěhována do školy v Kamenici. 
Sloučení obce v roce 1960 znamenalo i sloučení místních lidových 
knihoven. a knihy byly převezeny do knihovny v budově MNV Nová-
Hospoda, Prvním knihovníkem byl Josef Šimáček z Prahy, který půj-
čoval knížky jen od jara do podzimu, kdy zde pobýval na letním bytě. 

Kamenická knihovna prošla v posledních letech velkou proměnou. Byl 
obnoven knihovní fond, který je pravidelně doplňován o novinky. Stále 
se zkvalitňují služby pro čtenáře. Dnes již nestačí, aby knihovna plnila 
pouze funkci „výdejny“ knih. Na knihovnu jsou kladeny mnohem vyšší 
nároky a požadavky. Nikdo se dnes nepozastaví nad tím, že knihovna 
pořádá výstavy, výchovné programy, koncerty, různé soutěže a dokonce 
také zájezdy. Kamenická  knihovna, v rámci možností, nezůstává po-
zadu. Není sice velká prostorem, aktivitami se ale vyrovná i mnohem 
větším knihovnám. 

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny

Čerpáno z knihy Kamenice v proměnách věků, Kroniky obce a z archiválií knihovny.

Posledních třicet let je knihovna vedena profesionálními knihovnice-
mi. Nejprve paní Bohumilou Roubíčkovou. Za jejího působení byla 
knihovna vedena tzv. lístkovou metodou. To znamená, že veškeré 
knihovnické činnosti byly vykonávány ručně, vpisováním do katalogů, 
knih i karet čtenářů. Tento systém byl pro knihovnici velice pracný 
a pro rychlé tempo dnešní doby již nevyhovující. Proto byl do knihov-
ny zakoupen nový software – integrovaný knihovní systém CLAVIUS. 
V roce 2015 nastoupila do knihovny jako vedoucí knihovny profesio-
nální knihovnice Ing. Jana Novodvorská. V té době knihovna obsaho-
vala okolo 9000 knižních svazků a bylo registrováno 357 čtenářů. 
Ve stejném roce proběhla rozsáhlá revize knih a bylo dokončeno převe-
dení veškerých dat knihovny do knihovního systému CLAVIUS. 
Další rok bylo v knihovně zřízeno dětské oddělení,které do té doby 
chybělo. 

Pro děti knihovna pořádá různé akce. Nejoblíbenější je spaní v knihov-
ně. Akce i nově zřízené oddělení lákají do knihovny mnoho malých 
čtenářů. 
Převedením dat do elektronického systému CLAVIUS se zlepšila práce 
knihovnice, ale vzhledem k tomu, že zakoupená verze neobsahovala 
veřejný katalog, nebylo možné poskytnout čtenářům potřebný komfort. 

V zimě ho zastupoval Stanislav Čí-
žek, později Jaroslav Samek, který se 
stal knihovníkem od roku 1974. 
Knihovna měla pobočky v Těptíně 
u  paní Vrabcové, na Ládví u paní 
Stehlíkové a ve Všedobrovicích 
u paní Kutičkové.
V roce 1979 pak byla knihovna pře-
stěhována do JKP v Kamenici (dneš-
ního KD), kde byly knihy odborně 
složeny.
V roce 1992 se knihovna opět stěho-
vala z 1. patra KD do přízemí levého 
křídla dnešního obecního úřadu.
Zatím k poslednímu stěhování 
knihovny došlo v roce 2000. Knihovna se přestěhovala do místnosti kde 
býval dříve bar místní restaurace.

Zde sídlí knihovna dodnes.

Založení kamenické knihovny je vztahováno k rozhodnutí Zastupitelstva obce Štiřín, které  se dne 14. 12. 1919 usneslo věnovat 
400 Kč na založení obecní knihovny. Za tento obnos se zakoupily různé zábavné i poučné knihy a tím se započala psát historie 
kamenické knihovny.

CHRONOLOGIE HISTORIE KAMENICKÉ KNIHOVNY:

SOUČASNOST
Od roku 2017 je knihovnicí Dagmar Walachová. Ve stejném roce byl 
do knihovny zakoupen nejnovější knihovnický elektronický systém 
TRITIUS, jehož součástí je on-line katalog a mnoho dalších výhod jak 
pro čtenáře, tak také pro práci knihovníka. 
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Pane faráři, přiznám se, že nejsem zvyklá rozmlouvat s duchovním. 
Vlastně ani nevím, zda používám správné oslovení. Není správnější 
„otče Konstantine“? 
Obě oslovení jsou v pořádku a správná. 

Na konci dnešní mše lidé zazpívali českou státní hymnu. Krásné...
No samozřejmě! Vždyť dnes slavíme velké výročí. Byl to výraz poděko-
vání za svobodu, kterou máme.

Zpěv státní hymny považuji za výraz vlastenectví, pocitu příslušnosti 
k národu. Nemyslíte, že toto dnes poněkud chybí? Nemělo by se věnovat 
více času výchově k vlastenectví ve školách?
Škola nezmůže nic, pokud dítě není vedeno v rodině. Nejdůležitější je 
jednoznačně výchova v rodině. Dítě je jako houba, nasává, co vidí a sly-
ší, kopíruje chování rodičů. Rodiče by proto měli být dětem příkladem. 
V pozitivním smyslu.

Pokud dovolíte, budu teď trochu zvídavá... Konstantin je Vaše řeholní 
jméno? Bylo mi řečeno, že jste premonstrát. Znamená to, že jste vstoupil 
do řádu a stal se knězem?  Jaká byla Vaše cesta k tomu, co děláte? 
Vezmu to popořadě.  Konstantin je řeholní jméno. Kromě něj mám ještě 
občanské jméno. Pocházím z věřící rodiny, proto jsem vstoupil v 18 le-
tech do premonstrátského kláštera na Strahově, studoval na Teologické 
fakultě UK a poté byl vysvěcen na kněze. Po šesti letech v klášteře jsem 
začal působit jako farář. Premonstrátský řád příští rok slaví 900 let 
příchodu do českých zemí. Je to po benediktinském řádu tedy druhý 
nejdéle působící církevní řád na našem území. Z premonstrátů často 
vycházejí kněží, kteří působí ve farnostech.

Poprvé jsem vás viděla, když jste jednoho nedělního rána v cyklistic-
kém úboru s kolem na rameni vyběhl schody ke kostelu sv. Martina 
v Kostelci u Křížků. Vaše „Pozdrav Pán Bůh!“ teprve prozradilo, kdo 
jste. Působíte velice charizmaticky, civilně a vlídně. Je to trend v rámci 
katolické církve, aby se přiblížila lidem? 
Nejde o trend. Mně to přijde jako úplně normální a přirozené chování. 

Působíte nejen v Kostelci u Křížků, ale také v kostele sv. Františka z As-
sisi v Kamenici. Jezdíte k nám z Říčan. V kolika kostelích sloužíte? Čím 
se zabýváte, když nejste v kostele? Jinými slovy, co dělá farář, když právě 
nekáže, nebo se nepřipravuje na kázání? 
Sloužíme s otcem Matějem ve dvanácti kostelích, střídáme se. Když 
právě nesloužíme mše svaté, děláme všechno, co si dokážete představit. 
Vyřizujeme úřední věci ve farnosti, fara je úřad. Je to úřední moloch. 
Máme tolik práce, asi jako každý starosta na obci. Např. vedeme na faře 
v Říčanech matriční knihy – křestní, pohřební, svatební, biřmovací. 
Kromě toho chodím po nemocných, vyučuji náboženství na farách, 
setkávám se s lidmi, kteří za mnou přijdou na faru do Říčan. Na faře 
s páterem Matějem také pracujeme, staráme se o zahradu, tak jako ka-
ždý o svůj dům. Když mám chvilku volna, rád sportuji. Jezdím na kole 
a hraji tenis, hrál jsem ho závodně do 18 let. Teď už hraji jen rekreačně. 

Oba naše kostelíky jsou velmi krásné, mají bohatou historii. Ovliv-
ňuje vás nějak vědomí toho, že rotundu sv. Martina údajně nechal 

postavit biskup Vojtěch z rodu Slavníkovců? Chtěl jste proto být 
farářem právě u nás? Mohl jste si vybrat, kde chcete působit? 
Nemohl jsem si vybrat, byl jsem do naší farnosti poslán panem kardi-
nálem v roce 2009. Každý kostel má svou historii, měli bychom ji znát. 
V naší farnosti jsou některé kostely opravdu velice staré, gotické, nebo 
dokonce románské – např. Olešky (románský, Narození Panny Marie), 
Jažlovice (románská rotunda sv. Václava), Velké Popovice (gotický, Pan-
ny Marie Sněžné), Kostelec u Křížků (románská rotunda sv. Martina), 
Kunice (románský, sv. Máří Magdaleny). Dále sloužíme mše v Mukařo-
vě (kostel Nanebevzetí Panny Marie), samozřejmě v Říčanech (sv. Petra 
a Pavla), v Oticích (sv. Mikuláše), v Popovičkách (sv. Bartoloměje), v Li-
panech (sv. Martina), ve Všestarech (Panny Marie Lurdské) a v Tehově 
(sv. Jana Křtitele). 

Mnoho Čechů samo sebe vnímá jako neznabohy. Má to své historické 
kořeny, jak víme. Husitství, násilná rekatolizace po bitvě na Bílé hoře... 
Mnoho věřících vystoupilo z katolické církve po 1. světové válce a ná-
sledném rozpadu Rakouska-Uherska.  2. světová válka a po ní 40 let 
budování socialismu jistě nepřineslo změnu, která by byla z pohledu 
katolické církve pozitivní. Mluvíme spolu v den, kdy uplynulo přesně 
30 let od další radikální změny v naší společnosti. Cítíte po Sametové 
revoluci nějakou změnu uvnitř lidí?  
Cítím změnu, hledá se někdy těžko, ale je. Lidé jako kdyby neuměli na-
ložit se svobodou. Připadá mi to od mantinelu k mantinelu. 

Kostel vnímá řada lidí v Čechách spíše jako architektonický prvek 
v  krajině, dominantu obce, ozdobu města či jako nádhernou kulisu 
varhanních koncertů. Domnívám se, že i proto je u nás tolik oblíbená 
Noc kostelů.  
Ano, souhlasím. Kostely v Kamenici a blízkém okolí by také měly čím se 
pochlubit a upoutat návštěvníky této akce.

I přesto, že většina Čechů nezná církevní kalendář, liturgický rok je pro 
mladší generaci většinou neznámý pojem, mnohde se slaví pouť a po-
svícení. Lidé pečou „pouťové“ koláče, vaří slavnostní oběd. Náš rozho-
vor se rodí v neděli po tzv. poutní mši v kostele sv. Martina v Kostelci 
u Křížků. Znamená to, že v Kostelci je pouť? 
Ano, v pondělí bylo sv. Martina a dnes je pouť, tedy svátek patrona kos-
tela. Je to – a vždy byla – prostě příležitost být spolu. Lidé se radovali, šli 
na poutní mši svatou a potom si ve stáncích před kostelem na památku 
něco koupili – hrníček, perníkové srdce, nebo si jen osladili život tu-
reckým medem. Rodiny se scházely u společného stolu v širším kruhu 
než obvykle.

V některých částech Kamenice chtějí prý místní obyvatelé obnovit tradi-
ci posvícení. Opět další tradice, která spojuje lidi. Pokud vím, posvícení 
je spojeno se svátkem vysvěcení kostela, tedy by se v konkrétní obci, 
která má kostel, mělo vztahovat ke konkrétnímu datu. Jak to vlastně je?
Ano, posvícení je svátek vysvěcení kostela, na rozdíl od pouti, která je 
svátkem patrona kostela, jak jsme již řekli. Každá obec, ačkoliv nemá 
kostel, patřila a patří pod nějakou konkrétní farnost. Takové obce vždy 
spadaly (a spadají) pod příslušný kostel v dané farnosti, proto slavily po-
svícení, tedy svátek vysvěcení onoho kostela, jako by byl u nich v obci. 

POVÍDÁNÍ S OTCEM KONSTANTINEM 
Je nedělní ráno 17. listopadu 2019 a v kostele sv. Martina v Kostelci u Křížků za chvilku skončí mše svatá, tentokrát „pout-
ní“. Kromě zvuku varhan a zpěvu církevních písní se ozve také píseň Kde domov můj. V krásném provedení, zpívaná 
od srdce. To se pozná. Za chvíli se otevírají dveře kostela a věřící se pomalu začínají rozcházet. 
S místním farářem, otcem Konstantinem, jsme si dohodli schůzku k rozhovoru pro Zpravodaj z Kamenice. 
Listopad se co nevidět přehoupne do prosince a začne advent, období, kdy by měli lidé mít k sobě blízko, přemýšlet nejen 
o  věcech všedních, ale zamýšlet se i nad smyslem svého bytí. Předvánoční čas a Vánoce jsou plné křesťanských zvyků, 
s nimiž se podvědomě ztotožňujeme. 
S otcem Konstantinem si však budeme povídat i o věcech zcela světských.
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Náš rozhovor si přečtou čtenáři Zpravodaje z Kamenice v čase advent-
ním. Advent je dnes uchopen především komerčně. Někde hluboko 
v nás je ale uloženo, že o Vánocích se narodí Ježíšek, a proto mu pečeme 
cukroví, zdobíme obydlí, aby se mu zde líbilo. Jsou dnešní lidé schopni 
vnímat tento předvánoční čas, který je podle katolické tradice časem 
přípravy na příchod Spasitele, jako dobu vhodnou k usebrání se, k za-
myšlení, ke zpomalení, ke vzájemnému sbližování?
Přál bych lidem, aby toho schopni byli.

Jaký je v dnešní době individualismu a všeobecného odporu k autoritám 
vztah lidí k duchovním? V každé obci či městečku kdysi bývali – kromě 
starosty – nejvyšší autoritou tři lidé: učitel, farář a lékař. To dnes jistě již 
neplatí. Máte pro to nějaké vysvětlení? 
Problém je především v tom, že dnes kněz v té obci nebydlí, jak tomu 
bývalo dříve. Pouze dojíždí, přesně jako já. Proto se s lidmi nemohu 
scházet a mluvit s nimi tak často, jak bych chtěl. Možná i oni by mne 
chtěli vídat častěji než jen jednou týdně při mši. Ale kněží je obecně 
málo, takže sloužíme mše ve více obcích. V neděli sloužíme s páterem 
Matějem mši celkem na čtyřech místech, každý jinde, samozřejmě. 
Ve třech kostelích dokonce i v sobotu, protože není možné zvládnout 
ve dvou všechny kostely v jednom dni – v neděli. Jsou to tedy tzv. sobot-
ní mše s nedělní platností. Jak vidíte, času je opravdu málo...

V čem by měl dnešní člověk hledat oporu ve složitém světě, jímž je ob-
klopen, nehledá-li ji v Bohu?  Je úlohou duchovního při kázání v kostele 
nebo jinde „promlouvat do duše“ i těm, kteří „nevěří“?
Přijďte a uvidíte. Přeji všem hodně zdraví a Božího požehnání.

Děkuji za rozhovor.
Michaela Valentová, členka Redakční rady Zpravodaje z Kamenice

LADŮV KRAJ. . . 

SVAZEK LADŮV KRAJ JSOU LIDÉ
„Opáčko“
Minule jsme si ujasnili, že Ladův kraj je 19letý dobrovolný sva-
zek 24 obcí Prahy-východ podporující nejen turistiku, údržbu 
stezek, ale i rozvoj obcí a života v nich. A kdo konkrétně ve svaz-
ku pracuje? 
Ve svazku pracuje a rozhoduje 24 starostů. Ti ze svých řad vybrali 
a pověřili pět členů do rady. Radními svazku Ladova kraje jsou: 
Vladimír Kořen, předseda svazku, starosta obce Říčany, Pavel 
Čermák, místopředseda svazku, starosta obce Kamenice, Vác-
lava Zímová, starostka obce Velké Popovice, Rudolf Semanský, 
starosta obce Mukařov a David Hlouch, starosta obce  Tehov. Ti 
byli loni v prosinci nově zvoleni na další čtyři roky a pravidelně 
se scházejí nad mnoha úkoly. 
Pokračujeme i začínáme znova
Je tu pak i tým lidí, kteří tzv. řídí agendu, vedou projekty, ko-
ordinují setkání, apod. A tady došlo v průběhu letošního léta 
ke změně. Přestěhovala se, a proto odešla dlouholetá pracovnice 
svazku Jana Kolorosová, která měla na kole projeté všechny stez-
ky a znala téměř každý kout. Právem jí patří velký dík! 

Její práce se v říjnu nově ujala 
Pavlína Jurtíková z obce Len-
sedly, milovnice cyklistiky a tu-
ristiky s odbornou kvalifikací. 
V týmu nadále zůstává Marek 
Buday, který pomáhá svazku 
a obcím s veřejnými zakázkami. 
Komunikaci s veřejností, propa-
gaci svazkových akcí i projektů 
má už rok v kompetenci Hana 

Bolcková z Velkých Popovic, 
čímž výčet celého týmu kon-
čí. 
Věříme, že dobře navážeme 
na práci minulého týmu 
a těšíme se i na vaše podněty, 
které jsou pro nás důležité, 
a děkujeme za ně. 

Na webových stránkách 
(www.laduv-kraj.cz), které 
budou od příštího roku nové, 
najdete už nyní aktuální kalendář akcí z celého mikroregionu, 
stejně tak na našem Facebooku či Instagramu. Na webu si může-
te otevřít svazkový občasník Ladovník, kde je mnoho fotografií 
z našich akcí. Tak ať je nám v Ladově kraji dobře!  

Hanka Bolcková, Ladův kraj, Dobrovolný svazek obcí 
Č. Voděrady, Čestlice, Hrusice, Kaliště, Kamenice, Klokočná, 
Kostelec u K., Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mu-
kařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby, Struhařov,  Světice, 
Svojetice, Tehov,  Tehovec, V. Popovice, Všestary, Zvánovice/
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DARUJME SI K VÁNOCŮM OPRAVENÉ STEZKY
„Pomozte nám opravit značení, tabule a lavičky pro pěší a cyklisty.“ 

Adventní a předvánoční čas nabádá k rozjímání, soucítění a podpoře opuštěných, slabších či 
jinak znevýhodněných. Lidé v tento čas také častěji přispívají do sbírek z různých koutů naší 
republiky či zahraničí. Sbírka, kterou už na začátku roku vyhlásil Ladův kraj, se přímo týká nás 
všech, a přesto jí veřejnost či místní a místně působící firmy přehlížejí. 

JEDNÁ SE O STEZKU KRAJEM JOSEFA LADY, KTERÉ JE UŽ PŘES DESET LET! 
Cílem sbírky je shromáždit prostředky na opravy odpočívek, lavic, infotabulí i značení

Okružní stezka Krajem Josefa Lady, dlouhá 76 km, spojuje svaz-
kové obce  a zajímavá místa v regionu. Stezka je značena červe-
ným květem. 
Najdete zde například Národní přírodní rezervaci Voděradské 
bučiny, obdivovat budete moc i scenérie řeky Sázavy, Přírodní 
park Velkopopovicko a mnohé další zajímavosti. 

Trasa vede vesměs po značených cyklotrasách nebo turistických 
trasách. 
Je to příležitost nejen pro jednotlivce, ale i pro malé či 
velké firmy, jak se podílet na zlepšování svého okolí. 
Můžeme teď něčím konkrétním ukázat, že nám není 
krajina mezi Prahou a řekou Sázavou lhostejná.

JAK PŘISPĚT?

JEDNOTLIVCI, FIRMY, ORGANIZACE - POŠLETE PŘÍSPĚVEK NA ÚČET SBÍRKY LADOVA KRAJE.

107 - 1172230237/0100 (Komerční banka)

DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI, KAŽDÁ KORUNA BUDE UŽITEČNÁ!

Vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. 

Můžeme vystavit reprezentační dárcovský certifikát: „Tato osoba/společnost/sdružení, apod. podporuje kraj Josefa Lady“.
 

Dárce pozveme na otevření obnovené stezky. 

Zveřejníme na webu a Facebooku Ladova kraje. 

Můžeme umístit jméno/logo na konkrétní vybraný venkovní mobiliář (závisí na výši daru). 

Předem všem dárcům děkujeme za každou věnovanou korunu. 
Svým příspěvkem dokážete, že Vám, občanům malebného kraje za humny Prahy, není jejich okolí lhostejné.

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj není typicky komerční podnik ani charitativní organizace, a právě proto je pro něj náročné nacházet 
zdroje na opravy vybavení na stezkách. 
Svazek byl založen před 18 lety s cílem podpořit mikroregion s dvaadvaceti, nyní čtyřiadvaceti obcemi. 
Kromě legislativní pomoci obcím se stará o udržování spolupráce mezi obcemi, rozvoj kultury, sportu, udržování tradic, atd. 
Starostové všech dvaceti čtyř obcí Ladova kraje odsouhlasili vyhlášení veřejné sbírky a věří, že si lidé uvědomí, že stezky jsou součástí 
jejich okolí, nejsou samozřejmostí a vyžadují péči, aby byly zachovány. 

Hanka Bolcková, Ladův kraj, Dobrovolný svazek obcí  
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HRUŠNĚ JSOU NA MÍSTĚ.
DĚKUJEME ZA POMOC!

Nehledě na vytrvalý déšť v sobotu před svát-
kem sv. Martina se k výsadbě hrušňového 
stromořadí sešlo zhruba padesát obyvatel 
Kamenice a Kostelce u Křížků. Díky patří 
každému, kdo se nezalekl nečasu a přišel 
se skvělou náladou a úsměvem na tváři. 
Rodina Grafnetterova (sponzor výsadby) 
poznala, že u nás žijí pracanti do nepoho-
dy – doslova. Kameničtí senioři splnili, co 
slíbili – dostavili se v hojném počtu, ostatně 

jako vždy. Pan Žilík s technikou a Honza Jedlička s naftovým 
agregátem nás zachránili před totálním prochlazením. První 
nám ušetřil mnoho času a práce s kopáním jam a se zálivkou 
stromů, díky druhému mohla bez přestávky jet várnice s hor-
kým čajem. K tomu ke svačině vynikající koláče a domácí su-
šenky od Marušky Čekalové, od Tatkových, od Kačky Kohlové 
a ze soukromé pekárny. To vše způsobilo, že když jsme měli v půl 
jedenácté vysazeno, nechtělo se nám domů a vyčistili jsme ještě 
přilehlý remíz. Jen na oheň a špekáčky tentokrát kvůli dešti ne-
došlo. Tak snad příště, na jaře 2020...
Sledujte naše plány na www.kamenicko.cz a na FB spolku Ka-
menicko.

Text a foto: Michaela Valentová, spolek Kamenicko

Všem lidem dobré vůle přejeme pokojné prožití Vánoc 
a mnoho zdraví a štěstí v novém roce. 

Těšíme se na další setkávání s těmi, 
které stejně jako nás baví společně měnit věci k lepšímu. 

Spolek Kamenicko
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SÁRA IHNAČÁKOVÁ - ÚSPĚŠNÝ ROK 2019 
Sára má skoro za sebou velmi úspěšný rok 2019, kdy sklízela ovoce své práce a talentu. Věnuje se krásnému olym-
pijskému sportu judu a má v současné době i nejpříkladnější vzory v našich reprezentantech v čele s Lukášem 
Krpálkem a Adamem Kopeckým. Její výsledky jsou po celý rok velmi vyrovnané a z každého turnaje v tomto roce 
přivezla medaili, a že jich není málo.
Dovolili jsme si Sáru trochu vyzpovídat a doufáme, že bude vzorem i pro naše další závodníky a závodnice. Sára 
nechodí jen na své tréninky, má zájem i o naše nejmladší svěřence a chodí s nimi pomáhat a trénovat je.

Sáro, kdy jsi  začala s judem a proč?
S judem jsem začala v necelých 4 letech.  K judu mě přivedli rodiče a má starší 
sestra, která také dělávala judo. Již tenkrát se mi tréninky moc líbily a chtěla 
jsem se zapojit co nejdříve.

Kolikrát týdně trénuješ?
Trénuji 3x týdně po 1,5 hod. Doma si občas chodím zaběhat a před závody 
ještě trochu posiluji. Navíc jezdím na soustředění, teď mě čeká soustředění 
celorepublikového výběru kluků a holek v Plzni.

Co pro tebe judo a kolektiv okolo něj znamená?
Na judo chodím už skoro 9 let. Je to pro mne nepostradatelná část života. 
Judo není jen o chvatech, pádech, držení a porážce soupeře, ale především 
o disciplíně a hlavně o úctě k trenérům, kamarádům a soupeřům. 
Jsme vedeni k tomu, abychom si navzájem pomáhali, podporovali se a re-
spektovali. Díky tomu všemu máme úžasný kolektiv.

Jakých výsledků si nejvíce ceníš?
Velice si cením 3. míst, která se mi podařila získat na mezinárodních turna-
jích v Budapešti a v polském Nowa Sólu, kde jsem reprezentovala Středočeský 
kraj. 
V září se mi podařilo vybojovat zlatou medaili na Českém poháru v Brně, to 
je turnaj s velkou mezinárodní účastí.
A asi největší radost pro mne je 2. místo z Přeboru žactva ČR. 
Všechny turnaje jsou rok od roku těžší, protože obliba juda mezi holkami 
vzrůstá a soupeřek je hodně a dobrých.

Jak vidíš svoji sportovní budoucnost|?
Judo dělám strašně ráda a jsem ještě o to víc šťastná, když mám nějaké úspě-
chy.  Jsem hodně bojovná a velice ráda vyhrávám.
Cíl – každý by chtěl asi ten nejvyšší, takže pro mne – dostat se na olympiádu. 
Vím, že na sobě musím ještě hodně pracovat a dát víc píle do tréninků a pří-
pravy.  Děkuji všem trenérům JUDO CLUBU  Kyklop za přípravu a podporu.
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JUDO CLUB KYKLOP
OHLÉDNUTÍ ZA KONČÍCÍM ROKEM 2019 

Nezadržitelně se blíží konec kalendářního roku a je načase trochu bilancovat a shrnout  činnost našeho klubu za celý rok 2019. 
Máme za sebou velmi aktivní a rušný podzim. Od ledna do prosince jsme se zúčastnili  20 oblastních, krajských, celostátních a me-
zinárodních turnajů. Naše členská základna patří k největším v celé republice, a to se projevuje v počtu závodících dětí, kterých je 
v současné době 85. Je potěšitelné, že se nám daří motivovat i mládež ve věku 12 – 18 let a připravovat ji na závody tak, aby udržela 
krok s nejlepšími judisty v republice. Máme za sebou  letošní mistrovství a přebory České republiky a vůbec jsme se neztratili

Je nutno podotknout, že kvalita turnajů se neustále zvyšuje, přibývá no-
vých závodníků a na medaili a další krásná umístění si sáhnou skutečně 
jen ti nejlepší.

UMÍSTĚNÍ:

Tereza Valínová  3. místo   Mistrovství ČR dospělých
Barbora Svobodová 5. místo   Mistrovství ČR dospělých
Sára Ihnačáková  2. místo   Přebor ČR mladších žáků
Bohumil Gazda  5. místo   Přebor ČR mladších žáků
Anna Šimková  5. místo   Přebor ČR mladších žáků
Daniel Moučka  5. místo   Přebor ČR starších žáků
Klára Blaškovanová 5. místo   Přebor ČR starších žáků

Na jaře 2019  jsme vyhráli Krajský přebor starších žáků družstev 
a jako vítězové jsme skládali  družstvo za Středočeský kraj na ce-
lostátní soutěži. Zde nám o jeden vyhraný zápas unikl přímý 
postup do finále a nakonec jsme skončili pátí ze 14 družstev. I tak 
patří všem našim závodníkům uznání za nasazení a bojovnost.
 
Ocenění si ale zaslouží všechny děti, které  tráví svůj volný čas 
v tělocvičně, chtějí na sobě pracovat, učit se nové věci. Nebojí se 
konfrontace s ostatními závodníky, dokážou se radovat  z vítěz-
ství, ale i poučit z porážky. Jezdí na turnaje a soustředění nebo 
jen pravidelně trénují.

Všechny výsledky z turnajů jsou k nahlédnutí na našich strán-
kách www.judo-kyklop.cz .
 
Naši menší a mladší závodníci se zúčastnili Říčany Cupu, Kralu-
py Cupu a Trilobit Cupu a opět ukázali, že umějí vyhrávat.

Mezi nejlepší závodníky také  patří Tomáš Hovorka, Tereza Wei-
ssová, Pavlína Skřivanová, Filip a Jakub Žaloudkovi, Jan Strejček, 

Matěj Kolařík, Jáchym Otáhal, Tomáš Moučka, Jakub a Ondra 
Zvěřinovi a je i mnoho dalších, kteří udělali pokrok a jsou přísli-
bem pro příští rok.

Daří se nám i na trenérské a rozhodcovské úrovni.

V srpnu složil zkoušky jako mezinárodní rozhodčí náš pan tre-
nér Rostislav Lukš.
Tereza Valínová a Barbora Svobodová složily zkoušky na trenéra 
2. třídy juda a 1. dan.
Ondřej Zvěřina se stal trenérem 3. třídy a v prosinci bude skládat 
zkoušky na rozhodčího.
Trvale s námi trénuje pan Jiří Sosna, Josef Brož a v současné 
době ještě nárazově přijíždí Libor Švec, trenér z USK, který se 
podílí na přípravě naší současné seniorské reprezentace.
Snažíme se, aby naši závodníci měli v rámci možností tu nejlepší 
možnou přípravu.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný nový rok 2020 !

Alena Mairichová
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Nejvíc mě baví začátky tréninků, říká Vašek Šmergl z Floorball Academy.
Vašek Šmergl je dlouholetý člen Floorball Academy. Florbalistou je už tři roky a tréninky ho pořád baví. Mladému 
sportovci jsme položili pár otázek, abychom přiblížili prostředí tréninků dalším dětem i jejich rodičům. Právě sami 

účastníci totiž dokážou nejlépe popsat, jak se ve Floorball Academy cítí. 

Ahoj Vašku, jak ses vůbec o Floorball Academy dozvě-
děl?
O floorbale mi řekla máma, šel jsem se podívat na ukázkový tré-
nink a hned jsem se přihlásil. Asi před třemi lety.

Jaký byl tvůj první trénink?
Můj první trénink byl skvělý, bylo tam hodně známých dětí a po-
znal jsem i nové.

Kdo vás trénuje? Jak se k vám trenéři chovají?
Trenéři jsou super, jak Dan, tak i Oliver. A prima byl i Kuba. Jsou 
dobří, zábavní a spravedliví.

Máš s Floorball Academy nějaký velký zážitek? 
Můj největší zážitek je florbalový kemp v létě Na Fialce. Trénova-
li jsme tam každý den celý týden.
Jaká část tréninků tě nejvíce baví, co je tvoje nejoblíbenější ak-
tivita?
Nejvíc mě baví začátek, když hrajeme hry a turnaje se 4 nebo 
5 týmy. A nejraději mám, když hraju na středu.

Doporučil bys Floorball Academy i jiným dětem? Proč?
Určitě doporučuju těm, kteří chtějí hrát kolektivní sport. Je to 
zábava a ne ztráta času.

ČAS A MÍSTO TRÉNINKŮ:
V Kamenici mají členové Floorball Academy možnost trénovat v tělo-
cvičně základní školy dvakrát týdně – mladší sportovci 
v pondělí od 15.15 do 16.15 a v pátek od 14.00 do 15.00, starší florbalisté 
ve stejné dny o hodinu pozněji. 
Cílem dvou tréninků týdně je nejen rychlejší zlepšování florbalových 
a obecně sportovních dovedností, ale i prohlubování kamarádských 
vztahů mezi našimi členy. 
Přivést své ratolesti na ukázkový trénink můžete kdykoliv. Podrobnosti 
najdete na novém webu FloorballAcademy.cz.                         Vítek Voltr

https://okkamenice.cz/nedelni-treninky/

NEDĚLNÍ TRÉNINKY
OK Kamenice oznamuje všem vášnivým 

příznivcům orientačního běhu, že dále pokračuje 
v pořádání tréninků, které probíhají každou neděli 

od 10.00 pro všechny zájemce, bez rozdílu věku, 
oddílu a výkonnosti.

Pro děti do 10 let doporučujeme doprovod dospělého 
(pokud nemají větší zkušenosti s OB).

VÍCE INFORMACÍ O TRÉNINCÍCH NEJDETE NA:

TRENÉŘI JSOU ZÁBAVNÍ A SPRAVEDLIVÍ 
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O víkendu 5.– 6.10.2019 se v lesích u obce Tis u Blatna konalo Mistrovství ČR štafet 
a družstev v orientačním běhu. Pro dorost Kamenice to byl dvojnásobně zlatý víkend!

Před rokem jsme se se čtenáři zpravodaje velmi rádi podělili 
o naši radost ze zlaté medaile kamenických dorostenek z Mis-
trovství republiky štafet. Rok se sešel s rokem a nás čekala ne-
lehká obhajoba titulu. A závod byl letos velmi dramatický. Naše 
štafeta ztrácela po 1. úseku 5 minut na nejlepší, na 2. úseku se 
holky posunuly ze 14. na 4. místo, a o vítězi se tak rozhodovalo 
až v závěru posledního úseku. Kamenická finišmenka Lucka 
Semíková se v  něm v samém závěru dotáhla na čelo závodu 
a  v těsném finiši dokázala o jedinou vteřinu před soupeřkami 
z Hradce Králové a Turnova zvítězit! Kamenice tak obhájila loň-
ský mistrovský titul.

Výjimečný úspěch našeho klubu doplnili ve stejný den i doros-
tenci – a to 2. místem a stříbrnou medailí. O den později navíc 
společný tým dokázal zvítězit v mistrovském závodě smíšených 
družstev. Kamenický dorost tak neuvěřitelným způsobem opa-
noval letošní vrchol sezóny orientačních běžců. Příští rok bude 
velká část našich „zlatých“ dorostenců již závodit v  kategorii do-
spělých a zopakování tohoto úspěchu a sen o „zlatém hattricku“ 
bude pro naše dorostence velmi obtížný. Na letošní medailový 
rok budeme ale v každém případě ještě dlouho vzpomínat. 

GRATULUJEME!
Martin Škvor, OB Kamenice

Štafeta dorostenek 
(zleva Sofie Šafková – Karolína Bejvlová – Lucie Semíková)

Družstvo kamenických dorostenců 
(zleva Sebastian Šafka – Lucka Semíková – Martin Gajda – Karo-
lína Bejvlová – Jan Gajda – Sofie Šafková – Ondřej Janda)

DOROSTENCI Z KAMENICE 
NEJLEPŠÍ JSOU V REPUBLICE 
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ROK 2019 U MAŽORETEK  

DĚVČATA ZÍSKALA TATO UMÍSTĚNÍ:

Mistrovství Evropy – umístění:
Adéla H. 4. místo sólo 2 bat kadet, 
Karolína T. 7. místo sólo 2 bat junior, 
Eliška Č. 16. místo sólo 2 bat junior, 
Pocahontas kadet 7. místo,  
Poseidon senior 7. místo, 
Adéla Č. senior sólo 2 bat 18. místo, 
Senior mini 2 bat 8. místo, 
Klasik junior mistr Evropy 2019, 
Klasik senior ll.vicemistr Evropy 2019, 
Miniformace flag junior mistr Evropy 2019.

Jaký byl pro nás rok 2019? Byl opravdu náročný. Po kvalifikačních kolech, nepostupových soutěžích a vystoupeních 
v obci Kamenice následovalo mistrovství Evropy v Chorvatsku, letní soustředění na Staré Živohošti a mistrovství 
světa v Praze. 

Mistrovství světa – umístění:
Flag Junior MINI 1. místo a titul mistr světa 2019, 
Classic Junior 2. místo a titul I. vicemistr světa 2019, 
Classic Senior 3. místo a titul II. vicemistr světa 2019, 
Sólo 2 baton cadet Adéla H. 4. místo, 
Sólo 2 baton junior Karolína T. 5. místo, 
Duo 2 baton 5. místo, 
Flag sólo cadet Ema B. 6. místo, 
Flag sólo junior Eliška Č. 6. místo, 
Mini 2 baton senior 6. místo, 
Pocahontas cadet 6. místo, 
Poseidon senior 6. místo, 
Flag duo senior 7. místo, 
Flag sólo senior Valerie P. 12. místo.
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SAMOZABARVOVACÍ BRÝLOVÉ ČOČKY  SE SLEVOU 30%
SLEVA se vztahuje na všechny skladové brýlové čočky Transitions

a Transitions XTRActive -  vhodné do auta.

CRIZAL  KIDS 1+1 - PRO DĚTI Ke každému páru brýlových čoček 
Junior Airwear Crizal Kids UV nebo Junior Airwear Crizal Prevencia 

získáte druhé čočky ve stejných dioptriích zdarma.  

Grand Prix v Moskvě
Obdržely jsme nominaci na 10. Grand Prix v Moskvě. Také 
v  Moskvě děvčata velice pěkně reprezentovala nejen Českou 
republiku, ale hlavně Kamenici. I když je pravdou, že komentá-
torce vyslovení názvu dělalo velké problémy. 

Z velké dálky jsme se vrátily s krásnými umístěními:
Karolína T. junior 2 bat – 1. místo, 
Adéla H. kadet 2 bat – 2. místo, 
Adéla Č. senior 2 bat – 3. místo, 
Adéla Č. senior baton – 5. místo, 
Trio senior 2 bat – 2. místo, 
Miniformace senior 2 bat – 5. místo.

Doufáme, že také v příštím roce budeme mít tu čest obohatit 
plesy v obci Kamenice svými vystoupeními a reprezentovat obec 
na republikové i mezinárodní úrovni.

Markéta a Anna Novotných

PŘEJEME VŠEM NAŠIM FANOUŠKŮM, 

DIVÁKŮM I SPONZORŮM 

KRÁSNÉ VÁNOCE

INZERCE. . . 

AKCE 1+1 prodloužena do konce roku. Nebaví vás neustále hledat 
brýle na čtení nebo střídat brýle do dálky a na blízko? Řešením jsou 
multifokální brýlová skla Varilux – jedny brýle na všechny vzdálenosti. 

Nyní akce: dva páry Valirux za cenu jednoho!

VÝROBNÍ JEDNOOHNISKOVÉ BRÝLOVÉ ČOČKY  1+1  
Jeden pár zaplatíte a druhý získáte za zvýhodněných podmínek.

Podrobné informace a akcích získáte v oční optice.

NAVŠTIVTE NAŠI OČNÍ OPTIKU VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU A VYUŽIJTE AKCE, 
KTERÉ JSME PRO VÁS S FIRMOU ESSILOR PŘIPRAVILI.
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