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Od podzimu bylo
v Kamenici vysazeno
190 nových stromů.

Z obsahu vybíráme:
K čemu slouží strategické plány obce

str. 6

Nové výsadby

str. 8

Seznamte se: Iryna Hradilová
Květen 1945 v Kamenici a okolí

str. 12 a 13
str. 17

Relaxace po práci
Vyčistěte si hlavu a protáhněte tělo
při společné podvečerní vyjížďce na koloběžkách do okolí Kamenice

Úterý 12.5.2015 v 18.00
před KC Kamenice
Půjčovné koloběžky 80 Kč
Doporučujeme rezervaci předem
nakolobezku@seznam.cz, tel. 777 654 089

15.

foto na titulní straně: Radovan Zítko
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ÚVODNÍK
Milí spoluobčané,
s odhodláním jsem v minulých týdnech vstoupil na pozici místostarosty s vidinou porovnat a především předat
své zkušenosti získané praxí v oblasti správy nemovitostí, kde již několik let působím. Nebylo pro mě velkým
překvapením, že způsob správy obecního majetku je odlišný od správy komerčních objektů, vidím však poměrně
velkou škálu různých činností či nástrojů, které budu uvádět do praxe v rámci správy majetku obecního.
Jedním z nejdůležitějších základních kamenů pro vylepšení současného stavu je posílení personálních pozic
v rámci obecního úřadu, přičemž pro mě je prioritním vytvoření pozice zodpovědné za řádnou správu majetku, a to
včetně evidence, plánování a řízení činností směřujících k řádnému plnění výkonu správy.
Jsem stále více přesvědčen, že nejenom budování nové infrastruktury je nutné pro vytváření spokojeného života
v obci, v mém přesvědčení panuje rovněž názor, že jedním ze základních pilířů je správně fungující infrastruktura
stávající, a to nejenom ta „pohledová“. Nesmíme tak zapomínat například na kotelny, kanalizace, a další.
Pevně věřím, že se mi to s podstatnou pomocí stávajících či budoucích spolupracovníků bude dařit ke spokojenosti nás všech. Ocením také jakýkoli podnět ze strany široké veřejnosti.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se zapojili do akce Čistý Ladův kraj!
Adam Jedlička

Životní jubileum a vítání
občánků
Mají Vaši blízcí v roce 2015 významné životní jubileum? Chcete, aby jejich jubileum bylo zveřejněno ve Zpravodaji z Kamenice? Nezapomeňte nám to
včas nahlásit na obecní úřad a bezplatně zveřejníme.

Vítání občánků
Rodiče, máte-li zájem o přivítání Vašeho dítěte, hlaste se na Obecním úřadu
Kamenice. Zákonné zástupce dítěte neobesíláme, jelikož musíme dodržovat zákon na ochranu osobních údajů.
Rodič, který bude mít o vítání zájem, vyplní jednoduchý formulář a pošle
na e-mailovou adresu podatelna@obeckamenice.cz, nebo odevzdá osobně na podatelně, či zašle poštou. Pro účely evidence bude zájemce požádán
o jméno a datum narození dítěte, jeho jméno a vztah k dítěti, kontaktní telefon
a adresu, na kterou bude zaslána pozvánka před konáním slavnostního obřadu.
Přihlášku k vítání občánků v obci Kamenice naleznete na www.obeckamenice.
cz – v sekci obecní úřad, formuláře ke stažení.
Vítání občánků, v pořadí již třetí, plánujeme na podzim 2015.
OÚ Kamenice

Voda pro Kamerun - poděkování
Česká organizace Kedjom-Keku, jejímž cílem je
zastavit kácení stromů v horském mlžném lese
v Kamerunu a obnovit tak tento jedinečný ekosystém znovuzalesněním vykácených oblastí, velice
děkuje zaměstnancům, žákům, rodičům a přátelům ZŠ Kamenice, kteří se podíleli při realizaci
projektu Voda pro Kamerun 2015 a na školní dobročinné sbírce, konané od 23. do 27. 3. 2015.
Díky Vaší pomoci bude v Kamerunu vysázeno
333 stromů. Děkujeme.
Více informací o tomto projektu naleznete
na webových stránkách www.kedjom-keku.com.
Lucie Žáčková, dobrovolnice Kedjom-Keku
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Ze schůze Rady obce Kamenice 2. března 2015
Rada obce schválila:
n uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. sml.: 14/1914/kh/Pí/BS mezi Středočeským
krajem zast. KSÚS Středočeského kraje (budoucí povinný)
a Obcí Kamenice (budoucí oprávněný) a J. B., Všestary (investor) k pozemní komunikaci a podmínkám stavby a provozu
„Vodovod pro parc. č. 461/6; 461/14; 461/16 v k. ú. Štiřín“.

n uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užití č. PP02/15 mezi

poskytovatelem VITA software, s.r.o. a uživatelem Obcí Kamenice – poskytnutí práv k užívání SW – stavební úřad 8 li-

cencí, silniční úřad 1 licence, propojení SSL kancelář 7 licencí
a zároveň schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. TP63/10 týkající se platby technické podpory.
n uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Vodovod
a kanalizace v ulici Toulovská.
n cenové nabídky na zabezpečení kolaudace v ulici Slunečná,
a to dešťové kanalizace za cenu 8.500 Kč a povrchu komunikace za cenu 7.800 Kč firmou UNIVES, s.r.o.
n objednávku dvouplášťové myčky TT-110ABT v ceně
126.313,47 Kč včetně DPH do školní jídelny ZŠ Kamenice

Ze schůze Rady obce Kamenice 18. března 2015
Rada obce vzala na vědomí registrace akcí:
n smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti mezi Obcí
– Oprava můstku nad přítokem do Štiřínského rybníka v obci
Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s., č. sml. IV-12-6016130/1 –
Kamenice.
Kamenice, Těptín – kNN, - č. p. 707/119 – vklad do katastru
– Oprava koryta bezpečnostního přelivu Štiřínského rybníka
nemovitostí.
v obci Kamenice.
 Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene
– Rekonstrukce ulice Lotosová po přívalovém dešti.
– osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku
Rada obce schválila:
parc. č. 707/147 v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kan uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru inmenice.
vestora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci n smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcnés firmou Garnets Consulting, a.s., IČ 27349675 na akci „Obho břemene- služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
nova poškozené kanalizace po živelní události 2013 (Sídliště
mezi Obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s., č. sml. IV-12I. a II.) za cenu 110.000 Kč + DPH.
6018264/VB/5 – Ládví, Lotosová – kNN, p.č. 364/1, 47, 48
n uzavření příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru inv k.ú. Ládví. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek pro
vestora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymezení věcs firmou Garnets Consulting, a.s, IČ 27349675 na akci „Plynoného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provod, vodovod a kanalizace v ulici Tichá, Kamenice“ za cenu
vozování zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno se
25.000 Kč + DPH.
zřizuje k pozemku parc. č. 369/9 ostatní plocha v kat. území
n uzavření Smlouvy o právu stavby na cizím pozemku (vybuLádví, ve vlastnictví Obce Kamenice.
dování tlakového kanalizačního řadu) parc. č.725/27 a parc.
n schvaluje cenovou přílohu pro rok 2015 ke smlouvě o dílo
č. 823, oba v k.ú. Těptín mezi obcí Kamenice a Ing. M. H.,
s obchodní firmou A.S.A., spol. s r.o. na svoz 13 kusů nádob
Strančice (investor). Po kolaudaci bude kanalizační řad bezna kovy z domácností, četnost svozů 1 x 2 měsíce. Odbor
platně převeden na obec Kamenice.
technických služeb vyhodnotí, zda je tato četnost dostatečná.
n uzavření nových nájemních smluv s lékaři a optičkou v objekn

n

abídku Bc. M. Z., Zahradnické služby, Praha 8 na výsadbu
tu Ringhofferova 434, Kamenice s účinností od 1. 5. 2015.
21 ks bříz v „Březové aleji“ za nabídkovou cenu 83.314 Kč
n souhlasí z pohledu vlastníka s žádostí Ing. M. H., Stranči(není plátce DPH).
ce o napojení na dešťovou kanalizaci k parc. č. 725/18
v k.ú. Těptín. Povolení bude vydávat vodoprávní úřad MěÚ
Rada obce neschválila:
v Říčanech.
n uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Kamenice n uzavření smlouvy o dílo s firmou J. D. na zpracování projektové dokumentace interiéru nástavby ZŠ Kamenice.
(povinná strana) a Českou republikou – Hasičský záchrann

žádost M. F., Votice, zast. Mgr. K. K., Kamenice, a nesouný sbor Středočeského kraje (oprávněná strana). Předmětem
hlasí s dělením pozemku parc. č. 619/66 v k.ú. Těptín dle
smlouvy je zřízení služebnosti – právo uložení, provozu, údržpřiloženého výkresu.
by a opravy stavby plynovodní přípojky pro pozemek parc.
n odkládá žádost R. K., Kamenice o vyjádření obce k dokumenč. 931/1 v k.ú. Těptín.
taci pro vydání územního rozhodnutí „Místní přístupová kon smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou podle § 1746 odst.
munikace v k. ú. Ládví“.
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi BENNEX,
s.r.o., Praha 4 (vlastník pozemku) a Obcí Kamenice (staveb- n žádost paní M. M. – spolek Plamínek Těptín, o. s. (lesní školka) o pronájem dvou obecních bytů v Truhlářské 855 pro potřeby
ník). Předmětem smlouvy je založení práva stavebníka prospolku na dobu určitou jednoho roku.
vést stavbu splaškové stoky kanalizace a vodovodního řadu
na pozemcích parc.č. 540/44, 540/45 a 540/56 v k.ú. Ládví n žádost T. K., Kamenice o pronájem obecního pozemku parc.
(ulice Luční).
č. 503/2 v k. ú. Štiřín.

Ze schůze Rady obce Kamenice 24. března 2015
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Rada obce schválila:
n cenovou nabídku firmy Elektroservis s.r.o. na osvětlení přen vysázení trvalkového záhonu na Ringhofferově náměschodu pro chodce v Ringhofferově ulici za cenu 105.995 Kč
tí za cenu 19.784 Kč a vysázení levandulového záhonu na
+ DPH na akci „Oranžový přechod“. Byly podány tři nabídRinghofferově náměstí za cenu 19.593 Kč firmou Zahradnické
ky.
služby, Bc. M. Z.
n objednání internetového Geoportálu od firmy GEPRO,
n zadání „miniprojektu“ na opravu silničních obrubníků a odPraha 5 za cenu licence 8.000 Kč/1 rok.
vodnění, kousek předláždění u autobusové zastávky na Ring- n na návrh Komise pro sport a kulturu dotace pro rok 2015:
hofferově náměstí.
SK Kamenice – Běh čarodějnic 10.000 Kč;
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 ažoretky Hraběnky Kamenice – Oblastní kolo Národní souM
těže mažoretek a twirlingu ČR ve výši 40.000 Kč;
MCC Kros – 20.000 Kč;
KC Kamenice – Taneční soutěž juniorů – 10.000 Kč;
Judo Club Kyklop, o.s. – Turnaj v judu pro mládež do 20 let
– 21.000 Kč;
OS Plamínek Těptín – Masopust, Velikonoční jarmark –
2.700 Kč.
S žadateli bude uzavřena veřejnoprávní smlouva na základě
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Další žádosti budou předloženy na příštích jednáních rady.
n uzavření nájemní smlouvy s firmou NORANET-CZ, a.s.
na umístění telekomunikačního zařízení (antén) na stožáru
za cenu 5.000 Kč/měsíc a poskytování internetu obci, obecnímu úřadu, kulturnímu centru zdarma.
n cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro
výběr zhotovitele, stavební povolení a zajištění vydání stavebního povolení na rekonstrukci komunikace v ulici Lotosová ve výši
34.000 Kč + DPH dle cenové nabídky společnosti XG 28, s.r.o.
n podání žádosti PO Kulturního centra Kamenice o dotaci pro
rok 2015 ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
– oblast podpory obecních knihoven na SW vybavení knihovny. Příspěvková organizace KC Kamenice se zavazuje spolufinancováním ve výši 10 %. Celkové náklady na projekt činí
73.000 Kč.

Odvoz nebezpečného odpadu
16. května 2015
Svozová místa:
Všedobrovice	ul. Vrbová u separačních nádob,
čas příjezdu 8,00 hod.,
nakládka 20 min.
Štiřín		ul. Šípková u separačních nádob,
čas příjezdu 8,25 hod.,
nakládka 20 min.
Struhařov	ul. Safírová u hotelu,
čas příjezdu 8,50 hod.,
nakládka 20 min.
Olešovice	ul. Okružní u rybníčku,
čas příjezdu 9,15 hod.,
nakládka 20 min.
Nová Hospoda	ul. Na Vyhlídce u dětského hřiště,
čas příjezdu 9,40 hod.,
nakládka 20 min.
Kamenice	Ringhofferova náměstí,
čas příjezdu 10,05 hod.,
nakládka 20 min.
Skuheř	ul. Krajní u rybníka,
as příjezdu 10,35 hod.,
nakládka 20 min.
Těptín	ul. Táhlá u kapličky,
čas příjezdu 11,00 hod.,
nakládka 20 min.
Ládví 	ul. Lovecká u prodejny,
čas příjezdu 11,30 hod.,
nakládka 20 min.
Ládeves 	u Vejmělků č.p. 251,
čas příjezdu 11,55 hod.
nakládka 20 min.
Chtěl bych vás zároveň požádat o trpělivost při případném zdržení na některém předchozím stanovišti.
Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se
budou odebírat od občanů: olověné akumulátory, zářivky, staré
léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací
přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky
a ustalovače, případně jiné.
Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály,
lepenka a pneumatiky, lednice, televize a elektroodpad.
Luboš ŽÁČEK
vedoucí OTS

n podání žádosti Obce Kamenice o dotaci pro rok 2015 ze Stře-

dočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
na „Podporu obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek
sborů dobrovolných hasičů“. Celkové náklady na projekt činí
cca 220 tisíc Kč, obec se zavazuje spolufinancovat projekt
ve výši 10 %.
n podání žádosti Obce Kamenice o dotaci pro rok 2015 ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na projekt „Výstavba
chodníku v Jednosměrné ulici“. Celkové náklady na projekt
činí cca 4,4 mil. Kč, obec se zavazuje projekt spolufinancovat
ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů.
n nejnižší cenovou nabídku firmy PROPOS, s.r.o. na opravu
opěrné palisády u ZŠ Kamenice ve výši 68.283 Kč + DPH.
Rada obce Kamenice zřizuje nový odbor OÚ Kamenice – odbor
správy majetku.
Rada obce jmenovala pracovní skupinu „Základní škola Kamenice“ ve složení Ing. P. Zítko, Mgr. R. Dziadkiewicz, A. Jedlička,
Mgr. P. Tolarová, Mgr. P. Malá. Pracovní skupina připraví zadání
pro studii proveditelnosti přístavby základní školy.
Informativní zápisy pořízené s ohledem na zákon 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Jana Havlíčková, OÚ

Svoz zahradního odpadu
v květnu
pro trvale žijící obyvatele a majitele
rekreačních objektů na území Kamenice
Kontejnery budou přistaveny na uvedených stanovištích mezi 9 a 16 hodinou.

Termíny v květnu: 2., 16. a 30. května
Místa svozů
Všedobrovice - Vrbová u separačního hnízda
Štiřín

- Šípková u separačního hnízda

Struhařov

- Safírová u hotelu

Olešovice
- Okružní u rybníčka		
Nová Hospoda - Na vyhlídce u dětského hřiště
Kamenice

- Korunní u separačního hnízda

Kamenice

- odbočka k ČOV

Skuheř

- Hluboká u rybníčku

Těptín

- Táhlá u separačního hnízda

Ládví

- Lovecká u prodejny

Ládeves

- u Vejmelků č. p. 251

Prosíme, vhazujte do těchto kontejnerů pouze odpad rostlinného původu!
Prosíme, udržujte pořádek v okolí kontejnerů!
Pokud ze strany občanů nebudou tyto podmínky splněny, obec si vyhrazuje právo celý projekt pozastavit.
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K čemu slouží strategické plány obce
Vážení spoluobčané,
po posledním jednání zastupitelstva obce Kamenice (ZOK) jsem
se rozhodla napsat pár slov o tom, co je to Strategický plán obce
(SP) a Územní plán (ÚP), z jakého důvodu je třeba je mít a řídit se
jimi. Na několika předešlých ZOK byly projednávány žádosti o přestavbu chaty určené k individuální rekreaci (IR) na rodinné domy
(RD), a to v lokalitách, v nichž to platný ÚP obce Kamenice povoluje. ÚP umožňuje tuto změnu provést za podmínky schválení zastupitelstvem obce. Žadatelé se v případě neodsouhlasení jejich žádosti
mohou cítit dotčeni, ale zastupitelé by měli rozhodovat na základě
skutečných poměrů v lokalitě, tj. na základě stavu stávající a budoucí technické a dopravní infrastruktury.
Jestliže v nějaké době stavím na svém pozemku chatu, kterou chci
později přestavět na rodinný dům, a nezajímám se, zda to umožňuje
územní plán, může se mi přihodit, že mi rodinný dům ani po letech
nebude na tomto místě povolen. Důvodů může být několik. Jedním
z hlavních důvodů je dopravní obslužnost – cesta bez zpevněného
povrchu, chybí odvedení dešťové vody, kanalizace, vodovod, osvětlení, plyn apod. Rozhodující je také šíře komunikace: zda se vyhnou
dvě protijedoucí vozidla, může projet sanita, požární auto, popeláři
atd. A pak také v rozvoji obce není žádoucí z každé chatové oblasti
dělat trvale obydlenou část osady, zejména s ohledem na kapacitu
infrastruktury obce (místa v MŠ, v ZŠ, kapacita čistírny odpadních
vod apod.). To vše je třeba vědět a do budoucna počítat se strategií,
která rozhodovala o vašem podnětu někde na počátku, abyste si nemuseli položit otázku:
„Proč zrovna v mém případě neudělali zastupitelé výjimku
a neodsouhlasili můj tak dobrý plán – vystavit z chaty dům? Proč
mně a mé rodině neumožní trvale bydlet v krásném místě, vychovávat zde své potomky, zapojit se do dění v obci a přinášet jí peníze ze
svých daní? Ostatním to povolili bez dlouhých průtahů.“
Důvody jsou právě výše popsané. Jedná se o chatovou oblast,
kde chataři nekladou stejné nároky na komunální obslužnost jako
občané s trvalým pobytem. V momentě změny pak sahá obec k podmiňování, jako například: odkoupení či postoupení části pozemku
od vlastníka nemovitosti, kde se vybuduje příjezdová cesta, která
splní všechny požadavky na komunikaci, a to na náklady žadatele;
vybudování místa na kontejnery s odpadem a podobné věci, které
většina občanů splní jen proto, aby mohli stavět. Toho jsme se stali
svědky na posledním zastupitelstvu. Až za rok, za dva žadatel přijde

Policie informuje
n D
 ne 20. 3. 2015 krátce po 20. hodině bylo při silniční kontrole
v ulici Spojovací u řidiče prokázáno ovlivnění návykovou látkou. Vzhledem k tomu, že jednalo o přestupek, byla věc zaslána
k projednání správnímu orgánu při MěÚ v Říčanech.
n D
 ne 26. 3. 2015 došlo k vloupání do kůlny u chaty ve Skuhři,
přičemž zde měl pachatel způsobit škodu kolem 100.000 Kč.
n D
 ne 5. 4. 2015 krátce po půlnoci na ulici Pražská bylo při silniční kontrole u řidiče prokázáno více jak 1,5 promile alkoholu v krvi. Následující dem mu bylo sděleno podezření z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky a v současné době již o vině
a trestu rozhoduje soud.
n Z
 dejší součástí policie je prošetřována událost, k níž došlo 5. 4.
2015 v časných ranních hodinách, kdy v kulturním domě při diskotéce došlo k napadení několika osob.
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Připomínám telefonní čísla na policejní služebnu na Nové Hospodě: 725 961 501 nebo 974 881 740.
npor. Josef Schůt

znovu a požádá o připojení na vodu, kanalizaci, bude chtít řádnou
komunikaci ke své nemovitosti, osvětlení apod., co potom? Mnohdy
se stane, že obec na tyto požadavky finančně nedosáhne – a zase tu
máme problém.
Strategický plán obce (SP) – je dokument, který by měl předkládat jasné vize, priority a strategie, které obec chce do budoucna
prosazovat, aby se obec rozvíjela správným směrem, dle očekávání
občanů. Mezi strategické plány obce řadíme Program rozvoje obce,
Rozpočet obce a Rozpočtový výhled a Územní plán.
Program rozvoje obce – je strategický dokument, obsahující
vize a rozvoj ve všech oblastech své správy, a to patří do kompetence
zastupitelů a také osadních výborů, které jsou prodlouženou rukou
zastupitelstva a mohou díky svým výborům snadněji komunikovat
s občany svých osad.
Analýza současného stavu již byla zpracována v podobě dokumentu „ Strategický programový dokument pro období 2014
– 2020“, který se nachází na webu obce. Úkolem současných zastupitelů je zpracovat navazující část – návrhovou část, která bude
obsahovat budoucí cíle a priority v rozvoji obce minimálně na toto
funkční období. Prozatím investiční rozvojovou část na rok 2015 obsahuje Rozpočet obce a to hlavně v příloze č. 1 – Plán investičních
akcí v roce 2015.
Dalším strategickým plánem obce je Územní plán. Na předposledním a posledním zasedání zastupitelů z řad veřejnosti zaznělo,
že obec obdržela v minulých obdobích požadavky na změnu ÚP,
kterými se doposud nikdo nezabýval. Pan starosta Ing. Pavel Čermák přislíbil se nad ÚP se zastupiteli setkat a žádosti občanů projednat.
Když nastavíme kvalitní strategické plány obce, můžeme se tím
vyhnout potížím při projednávání jednotlivých žádostí změn v území, protože budeme mít jasné principy a pravidla, která budou platit
pro všechny stejně. Budeme mít dobře informované občany, kteří
se budou podílet na rozvoji obce. Sami se budou zajímat, zda jejich pozemek v budoucnu projde nebo neprojde novou strategií, aby
se mohli správně rozhodnout, jaký záměr na svém pozemku chtějí
uplatnit nejen v krátkém, ale i dlouhodobém horizontu.
Přeji všem, aby se vaše plány a vize do budoucna splnily a dobře
se vám v tomto krásném místě žilo. Za OV Ládví.			
		
M. Hajdušková, zastupitelka
odborná konzultace A. Dziadkiewiczová, zastupitelka

Tašky ke třídění odpadů

Připomínáme, že si na Obecním úřadě v úředních hodinách mohou občané vyzvednout sadu
pevných barevných tašek ke třídění odpadu
v domácnosti.

Obec Kamenice nabízí odprodej vytěženého, rozřezaného dřeva, cca 40 m³,
za cenu 35.000 Kč včetně DPH.
Preferujeme
odkoupení veškerého dřeva najednou.
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Z redakční pošty
Ekologové a „ekologové“
Pamatuji, jak v někdejších Kovohutích Kamenice, nyní Strojmetalu, kouřily tři vysoké komíny a nad zdejší kotlinou se tvořil smog.
Stojmetalu se v 80. letech minulého století podařilo po značných obtížích zavést do zdejšího kraje plyn a ovzduší se o hodně zlepšilo.
Toto zlepšení ale už 9 let neplatí v Okružní ulici v Olešovicích. Po zavedení vody a plynu byl zde zvolen špatný způsob opravy asfaltové
ulice. Místo opravení dvou rýh se na celou (!) silnici navezlo asi 50
tun asfaltového recyklátu. Recyklát se nemůže do asfaltu zamáčknout
jako třeba do hliněné cesty, jen se o něj rozdrtí a neskutečně práší.
Protestovali jsme na obecním úřadě ústně, telefonicky, před dvěma
lety dokonce dopisem podepsaným všemi 28 obyvateli Okružní ulice.
Místo aby nás na OÚ pochopili, navezli na polovinu naší ulice dalších asi 60 tun asfalto-dehtového recyklátu! Šli jsme na zasedání zastupitelstva a tam nám bylo slíbeno, že „se to vyřeší“. Řešení přišlo.
Přijel Bobcat a srovnal nahrnutý recyklát, což prašnost ještě zvýšilo.
Nevíme, proč naše ulice byla vůbec opravována tímto recyklátem,
který je určen jen jako podkladní vrstva a na tento způsob oprav
nemá patřičné povolení. Přesto je v Okružní ulici recyklát už 9 let
nasypaný na původní silnici coby svrchní vrstva – a práší, a práší…
Byli bychom rádi, aby se obecní úřad naším problémem zabýval a ne nás na zasedání zastupitelstva odbyl slibem, že do šesti
let budou všechny ulice v pořádku. Představa, že když jsme si vytrpěli už 9 let, budeme ještě 6 let žít v tomhle prachu, je ale dost
smutná – nemyslíte? 
Miroslav Šmíd



Nový chodník kolem
Hamerského rybníka
Zpravodaj je pro mne časopis, který velmi pozorně čtu
a mám jej raději, než kterékoliv
noviny. Sám jsem si řekl, že již
osobně svoje připomínky nebudu do tohoto časopisu uvádět, ale nemohl jsem se nepozastavit nad článkem s titulkem „Veřejné oko“,
kde někdo kritizuje chodník na hrázi Hamerského rybníka a má
strach o zdravotní stav stromů.
Vodní režim je tu jasný, protože stromy jsou v těsné blízkosti rybníka. Jedná se o duby a dobře tyto stromy popisuje paní Mgr. Valášková, která se na straně č. 6 zmiňuje o tom, že dub je strom, u kterého
kořeny směřují do hloubky a mají jednoznačnou tendenci vyhýbat se
překážkám.
Jelikož zde chodím velmi často, tak znám názory lidí a většina
lidí kladně hodnotí čistý chodník a nezapomene hodit oko na kamenný ostrůvek a pohled na potok, jehož strany zdobí nádherné kvádry
kamene.
Když se kdysi někdo skrýval za anonym, tak patřil za udavače.
Nám, kteří zde bydlíme delší dobu, se zde šlape dobře a dřívější bláto
je pro nás minulostí. Je vidět, že zdejší podnik jde na to od lesa, jak
se kdysi říkávalo, a vidět Strojmetal uvnitř, tak se „Veřejné oko“
bude na tento svět jen usmívat. 
P. Vránek

Odpověď: Zásahy do kořenové zóny
stromů
Studie prováděné na dřevinách v městském prostředí vedou k závěrům, že dlažba negativně ovlivňuje růst stromů, zejména kvůli
snížení dostupného kyslíku a povrchové vody. Dále se uvádí, že uzavření půdního povrchu ovlivňuje chemii půdy. Uvolňování vápenitých složek z betonových krytů totiž zvyšuje pH půdy a ovlivňuje
dostupnost živin. Dalším negativním faktorem je zvýšení teploty
v kořenové zóně, která je výrazně vyšší pod uzavřeným krytem, což
může vést k poškození kořenových tkání.
Pokud k razantní změně stanovištních podmínek dojde u dřeviny, která roste dlouhodobě ve stresovém prostředí (omezený prostor
k růstu kořenů, nedostatek vody nebo naopak zamokření, pojezd pod
stromy, solení apod.), může to velmi zásadně ovlivnit její další zdravý růst.
Pokud se zabýváme zásahy do kořenové zóny stromů, ráda bych
upozornila na prokázanou, ale stavbaři stále opomíjenou souvislost
mezi mechanickým poškozením kořenů a destabilizací stromů.
Jestliže totiž při výkopech dojde k přerušení kořenů, dojde v místě
rány k průniku dřevních hub. Pokud půjde o houby, které se specializují na rozklad kořenů (václavka, hnojník, kořenovník,…) začnou
kořeny hnít a ztrácejí svoji stabilizační funkci. Toto poškození nemusí být na první pohled zjevné. Hniloba se rozvíjí postupně a stromy
mohou spadnout třeba až mnoho let poté, co byly kořeny poškozeny.
Tak tomu bylo např. při tragické události ve Zlíně, kdy na autobusovou zastávku spadl na první pohled zdravý strom. Později se ukázalo, že pod kořeny byla umístěna betonová deska, která způsobila
uhnití větší části kotvicích kořenů….
Tady je třeba apelovat na odpovědnost těch, kteří provádějí dohled nad výkopovými pracemi v blízkosti stromů, a také investorů,
kteří nebudou upřednostňovat nejjednodušší a nejlevnější variantu
při realizacích. Toto se týká zejména výkopů pro pokládání či rekonstrukci sítí všech druhů (vodovod, kanalizace, plyn, elektro, telefon
a další). Nejenže by měli brát v potaz zdravotní stav stromů, ale také
bezpečnost obyvatel, kteří se v blízkosti dotčených stromů pohybují.
V současné době již existují metody, které zpětně prokážou, jakým
způsobem a kdy k poškození kořenů došlo. V případě škodné události lze potom dokázat zavinění tomu, kdo nešetrný zásah do kořenů
stromu provedl.
Šárka Valášková, referent pro ŽP
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Opravená vodoteč
v Olešovicích
V průběhu března byla zrekonstruována vodoteč podél lipové aleje, ústící do Mlýnského rybníka, která byla po povodni v r. 2013 poničená a zanesená.
Akce byla provedena z iniciativy a na náklady Lesů ČR a.s., podle schváleného projektu. Byl použit přírodní lomový kámen a byly vybudovány
příčné prahy pro zachování dobré průtočnosti. Koryto bylo odpovídajícím
způsobem zpevněno a přitom byl zachován přírodní ráz této lokality.

Nové výsadby v obci Kamenice
Na konci roku a letos na jaře bylo vysazeno:
stromořadí jeřábů v ulici Na Vyhlídce (20 ks)
dubové stromořadí v Jílovské ulici (81 ks)
dubové stromořadí v ulici Hamerská (27 ks)
jírovce v Jílovské ulici (2 ks)
javorová alej za sportovním areálem v Kamenici (24 ks)
stromořadí hrušní ve Všedobrovicích (7 ks)
lípy v Jednosměrné ulici (8 ks)
lípy na dětském hřišti na Valnovce (2 ks)
lípy na dětském hřišti na Nové Hospodě (2 ks)
lípa na křižovatce ulic Návršní a Na Vyhlídce
ovocné keře na dětském hřišti v centru (24 ks)
dubové stromořadí na hrázi Štiřínského rybníka (22 ks)
V nadcházejícím období bude vysazeno:
dubové stromořadí na hrázi Štiřínského rybníka (22)
dřeviny v parčíku ve Štiříně (14 ks )
břízy v březové aleji v Kamenici (21 ks)
dřeviny na dětském hřišti ve Struhařově (2 ks dřevin)
lípa a trvalkový záhon u pomníčku v Olešovicích
javory babyky v ulici Na Pokraji (8 ks)
lípy na začátku památné aleje ve Všedobrovicích (4 ks)
trvalkové záhony v centru obce
Mladé výsadby jsou náchylné na poškození, prosíme o ohleduplnost při pohybu v jejich blízkosti.
V případě, že zaregistrujete poškození, prosíme, nahlaste toto na obecním úřadě, tel. 737 258 291
Šárka Valášková, referent pro životní prostředí
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Historická hádanka IV.
Řešení z minulého čísla:

Poznáte tento dům?
Většina z nás kolem něho často jezdí. Abychom vám hádání ulehčili, přikládáme nápovědu J. Pišny:
Jedná se o návrh, který nikdy nebyl realizován, hlavně pokud jde o levý trakt, tam až do 30. let minulého
století byl chlév. Zajímavé je, že byl ale vydán na pohledech, viz foto.
Své odpovědi můžete posílat na adresu redakce@obeckamenice.cz, nebo zatelefonovat na číslo
323 673 105. Úspěšného řešitele čeká odměna.

Na fotce byl zámeček v Olešovicích. Jednopatrový zámeček původně vystavěný
na obdélném půdorysu, později s četnými
přístavky, takže budova vyvolává dojem
nepravidelné vily. Před první světovou
válkou budovu přestavěl a rozšířil architekt Jiří Stibral. Nyní zde sídlí Základní
škola Olešovice.

Poděkování
za přednášku i za pozvání
Ráda bych za celý OV Ládví poděkovala paní učitelce Vlastě Hartvichové za přednášku „Nad historií Ládví“. Konala se
v dubnu v hotelu Valnovka, za hojné účasti nejen Ládeváků. Zároveň tímto způsobem předávám vzkaz od paní učitelky Hartvichové: „Děkuji Vám za Vaše pozvání, za úžasně vřelou a přátelskou atmosféru, v níž je člověku dobře. Celé setkání pro mne
bylo velkým svátkem. Ráda přijdu, kdykoli mě pozvete. Ládví
se zdá být nevyčerpatelnou studnicí témat, o kterých lze hovořit. Obdivuji, co děláte pro své sousedy, jak organizujete jejich
setkání. Tak to má být. Potom se místo, kde lidé žijí, stává skutečným a opravdovým domovem. Lidé přestanou mít deprese,
protože spolu „MLUVÍ“, setkávají se a vznikají přátelství! Přeji
Vám, všem Ládevákům i přespolním, pevné zdraví a mnoho dalších skvělých akcí!“
Marie Hajdušková
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FOTOSTOPOVAČKA
Hledáte zábavu na víkendové nečasy? Myslíte si, že už jste v Kamenici viděli
opravdu úplně všechno a že už Vás nic nepřekvapí? Jste přesvědčeni, že vašemu
bystrému zraku nic neunikne? Pojďte si vyzkoušet naši hru - Fotostopovačku. Jejím
cílem je na určité trase najít místa, kde byly vyfoceny konkrétní fotografie a seřadit
je do správného pořadí. Hra není omezena věkem ani časem, stačí se jen umět dívat
kolem sebe.
Pravidla hry a fotografie jsou ke stažení na: http://tinyurl.com/fotostopovacka1
Skauti Kamenice

Květinový den

19. května kameničtí skauti opět podpoří sbírku Ligy proti rakovině (která letos slaví 25 let své
existence) prodejem kvítků měsíčku lékařského
v obci Kamenice. Vybrané prostředky se využívají na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických pacientů,
podporu onkologické výuky, výzkum a vybavení
onkologických center. Tradice květinových sbírkových dnů vychází z irského konceptu tzv. Daffodil
Days (Narciskové dny), které pořádá The Irish Cancer Society již od roku 1988. Po dohodě s irskými
organizátory převzala základní myšlenku této sbírkové akce v roce 1997 Liga proti rakovině Praha
a založila v České republice tradici květnových
sbírkových dnů, při nichž dobrovolníci nabízejí
žluté kvítky měsíčku lékařského a informují o prevenci rakoviny. První sbírkový den proběhl 14.
května 1997, veřejnosti
bylo nabízeno 30.000
kytiček a vybráno bylo
350.000,- Kč. Květnové
sbírkové dny se postupem let staly nejznámější sbírkovou akcí u nás
a zdárně se zvyšoval
jak počet nabízených
kytiček a preventivních
letáků, tak množství peněz získaných od dárců.
Sbírku lze také podpořit
prostřednictvím
dárcovské smsky: „DMS
KVET“ na číslo 87 777.
10
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NOVINKY Z KNIHOVNY
Táta v sukni po česku
Kdo se dívá v televizi na Show Jana Krause, určitě
mu neušel jeho host Dominik LANDSMAN, který se
kvůli ztrátě zaměstnání stal „matkou na plný úvazek“.
Určitě vás pobaví jeho kniha DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA aneb Proč by muži neměli mít děti. Už
od útlého dětství jsem chtěl být otcem. Ve školce všichni chtěli být kosmonauty, policisty nebo princeznami (dokonce i můj kamarád Vašík chtěl být princeznou). Já však ne. Já chtěl být otec. Ptali se mě:
„A opravdu nechceš být kosmonaut?“ Má odpověď zněla vždy rezolutně NE
a stále jsem jim opakoval, že budu otec. Jak roky plynuly, prošel jsem klasickým vzdělávacím procesem. Základní školu jsem bral jako nutné zlo, které
musím přetrpět, abych si jako otec dokázal spočítat, kolik mám dětí. Na střední jsem se trochu oťukal a začal shánět matky ke svým dětem. Kupodivu jsem
ale žádnou spolužačku neukecal. Jelikož žádná vysoká škola obor „otcovství“
nenabízela, musel jsem jít na jeden z tradičních oborů a doufat, že ho nikdy
nepoužiju. Svého snu být otcem jsem se nehodlal vzdát. A pár let po škole to
přišlo. Stal jsem se otcem. Paráda. Jsem otcem již skoro dva roky, a když se
ohlédnu, raději bych byl tím kosmonautem.

Fejetony, které pohladí
Ivanka DEVÁTÁ má dar vidět i v běžných věcech
a událostech všedního dne zajímavé náměty pro své fejetony, čerpá je ze života své rodiny, ale pozornost věnuje i lásce, vztahům, nemocem, náhradním dílům a třeba i bulváru.
Ve své knize RADŠI NEKOUKAT jich shromáždila více
než šedesát a všechny jsou plné jejího laskavého humoru.
Navíc tu nechává promlouvat i věci samy, takže se dozvíte,
co si myslí rohožka, klobouk, váza či kapesník. A že ani
u toho nebude chybět humor, tím si můžete být jisti.
Bohumila Roubíčková
knihovnice z Kamenice

Všedobrovické drátování
a jiné kratochvíle
S příchodem jara ožívá také hasičská zbrojnice ve Všedobrovicích. Krokusy na záhonu už odkvetly, brzy nastane
čas narcisů, poté rozkvetou irisy, zazelená se vrbový altánek.
Přijďte se podívat. Kromě pátečních deskových her, které neustaly po celou zimu a mají stále více přívrženců, a sousedských posezení se do hasičárny po zimní pauze opět vracejí
tematické akce, těšící se také nemalé oblibě určitého okruhu
lidí z celé Kamenice. Každý si v hasičárně tedy najde to, co
ho baví.
Poslední březnovou sobotu ožila hasičárna opět turnajem
ve scrabble. Kdo přišel, byl účasten zajímavého klání v prakticky profesionálních podmínkách, které se protáhlo do odpoledních hodin. Soutěží se vždy o zajímavé ceny, takže kdo
o scrabble v hasičárně ještě neslyšel, může nyní zvážit svou
účast na dalším turnaji, nebo si přijít zahrát jen tak pro radost
v pátek odpoledne.
Po velkém úspěchu loňského velikonočního tvoření, které bylo pod naší taktovkou, účastnice letošního ročníku pod
odborným vedením zkušené lektorky zdobily vejce technikou
drátování. Kolem dlouhého stolu bylo úplně plno. Pokud jste
někde zahlédli plakátek na tuto naši akci, kde bylo ilustrační
foto se složitě odrátovanými vejci, pak vězte, že přesně s takovými novopečené „drátenice“ v poslední březnový pátek téměř po třech hodinách práce s křehkým materiálem odcházely domů. Výsledek obětavého nasazení lektorky a šikovnosti
účastnic kurzu. S paní lektorkou je domluveno další setkání,
tentokrát zaměřené na výrobu originálních šperků z korálků.
Mělo by se uskutečnit v červnu. Samozřejmě budete včas
informováni plakátkem na obecních vývěskách, ve Zpravodaji, na stránkách KC Kamenice i na FB OV Všedobrovice
a Štiřín.
Jana Kohlová, Michaela Valentová

Mezinárodní den rodiny 2015
Program

Připravili jsme pro Vás:

14:00 Divadelní představení:
Strašlivě strašidelná noc
14:00-18:00 - hlavní program
17:00 Divadelní představení:
Vodní království

nafukovací atrakce
tématické soutěže
malování na obličej
škola líčení pro maminky
s Mary Kay
a mnoho dalšího …

Občerstvení zajištěno

Sobota 16. května
14 - 18 hod. před KD Kamenice
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Seznamte se

Iryna Hradilová:

Rodičovství
je v životě
snad to
nejdůležitější

12

Z Vašeho jména usuzuji, že jste původem z některé ze zemí bývalého Sovětského svazu?
Ano, naše rodina pochází z Ukrajiny. V Česku však žiji větší část
svého života, jsem občanka ČR, prošla jsem český vzdělávací systém, Česká republika je pro mě domovem do té míry, že je pro mě
těžké hodnotit něco z pohledu cizince.
Jak už jsem se zmínila, jste zakladatelkou internetového
projektu Uvědomělý rodič. Jak jste přišla na tento nápad?
UvědomělýRodič.cz vznikl na základě velmi hodnotných knih,
které zásadním způsobem ovlivnily můj život. Začátkem všeho byla
knižní řada Zvonící cedry Ruska od Vladimíra Megreho, která pro
mě osobně představuje studnici nejrůznějších praktických informací
a významnou životní inspiraci. Doporučuji ji všem svým přátelům,
každému, kdo hledá šťastný a naplněný život v souznění s přírodou.
Ale byly to i další knihy, většinou původně v ruštině. Některé přeložila do češtiny moje maminka, později jsem se na překladech začala
podílet i já. Tyto knihy prezentuji také na svých stránkách, protože
je považuji za základní četbu každého rozumného, nebo chcete-li
uvědomělého rodiče, budoucího rodiče nebo prarodiče, ale vlastně
i všech ostatních.

Je vystudovaná překladatelka
a tlumočnice v oboru ruština/
ukrajinština. Před šesti lety se
přivdala na Ládví, má čtyřletého syna
Olivera a překypuje nápady, které
postupně realizuje. Jedním z nich je
celorepublikový projekt Uvědomělý rodič.
Myšlenka přišla asi před rokem a má stále
více příznivců. Iryna Hradilová o sobě
s úsměvem říká, že v současné době je
hlavně aktivní matkou.
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je pro mě život a také čas strávený s dětmi, zejména samozřejmě
s mým synem. V souvislosti s proběhlou akcí Čistý Ladův kraj bych
chtěla upozornit například na článek Třídíte odpad správně?, který pojednává o základních pravidlech zkušeného „třídiče“ odpadu,
o omylech, kterých se můžeme při třídění odpadu dopouštět, a také
o tom, jak se téma recyklace může změnit v zábavnou užitečnou hru
s našimi dětmi.
Návštěvníci webu UvědomělýRodič.cz mají možnost se přímo
podílet na jeho rozvoji. Tak například rubrika Moji kreativní rodiče přináší zajímavé a prospěšné projekty rodičů, matek nebo otců,
pro které rodičovská nebo otcovská dovolená neznamenaly období
stagnace, ale právě naopak. Čerstvě vzniká i nová sekce Najdi smysluplnou akci ve svém okolí, která má za cíl přinášet seznam zajímavých a smysluplných akcí pro rodiny s dětmi po celé ČR.
Věřím, že se v budoucnosti uskuteční i další nápady, které realizujeme třeba s příznivci Uvědomělého rodiče. Zapojit se do projektu
může úplně každý a těším se na všechny komentáře, příspěvky nebo
třeba i společná setkání.

A název? Ten vznikl samovolně. Rodičovství vnímám jako významnou etapu lidského života, snad dokonce tu nejdůležitější. Když
už se stanete rodičem, jste jím na celý život. Ze začátku vychováváte
a pak doprovázíte nového člověka na jeho cestě životem. No a když
je rodičovství moudré, uvědomělé, co víc si může dítě (nebo třeba
i vnouče) přát?
Co si Vy představujete pod pojmem „uvědomělý rodič“?
Především je to člověk, který přemýšlí o svém životě. Vnímá
souvislosti v každodenním životě, a pokud s něčím není spokojený, pak se snaží o změnu především u sebe. Je pro něj důležité, co
dýchá, jí a pije. Pečuje o svůj „malý“ domov, ale v žádném případě
nezapomíná na ten „větší“, kterým je okolní příroda. V kontextu rodičovství je to pak člověk, který přistupuje k dítěti s láskou a úctou
jako k malému učiteli, protože právě společně s dětmi rosteme i my,
dospělí. Zároveň svým dobrým příkladem a správným životním přístupem učí své děti, jak se úspěšně a šťastně pohybovat v současném světě.
Co všechno najde návštěvník na webových stránkách uvedomelyrodic.cz?
Návštěvník webu má možnost poznat zmíněné knihy, které prezentuji jak prostřednictvím krátkého popisu, tak postupně i v podobě
recenzí na základě vlastních zkušeností s jednotlivými tituly. Chtěla bych obzvlášť zdůraznit článek Kniha jako lék, rádce i inspirace,
který se týká již zmiňované knižní řady Zvonící cedry Ruska. Ale
najdete tu i další hodnotné knihy z oblasti zdravého životního stylu,
osobního rozvoje a rozumné, efektivní výchovy dětí.
Nejdřív jsem měla v úmyslu pouze prostřednictvím osobního blogu seznamovat čtenáře s hlavními myšlenkami z knih, které jsem četla a které
mě zásadním způsobem ovlivnily. Tento
prvotní nápad se však tematicky rozšířil. Na webu najdete i několik článků
od mých přátel (kteří jsou také rodiči)
na nejrůznější témata z oblasti uvědomělého rodičovství a dále převážně moje
vlastní texty, do nichž mimo jiné vkládám
zkušenosti z naší rodiny, které možná
někoho obohatí nebo inspirují k vlastním objevům. V současné době přibývá
na webu zhruba jeden článek týdně. Témata vznikají zcela spontánně, inspirací

Jak jste na tom Vy coby uvědomělá maminka?
Nejlépe by na to odpověděli lidé, kteří mě znají. Hodně také napoví články, které píšu, potažmo celý projekt, který je velmi osobní.
Ale abych byla alespoň trochu konkrétnější. Myslím, že pro rodiče
je zásadní mít na dítě čas, proto se u nás doma snažíme, abychom
měli dostatečný prostor na komunikaci se synem. Je důležité s dítětem být, aniž byste třeba měli zapnutou televizi, věnovat mu svou
pozornost a mluvit s ním. Mluvit a vysvětlovat samotný život, jak
to v přírodě funguje, jak funguje člověk, co je pro něj důležité. Nevadí, že je váš společník ještě malý. Nesmírně děti podceňujeme,
když si myslíme, že ničemu nerozumí, a jen je zahlcujeme hromadou
umělých hraček... A také často dětem všechno zakazujeme. Jen si to
představte, dítě v klasickém bytě v podstatě nic nesmí, protože by
mohlo něco zničit, ušpinit nebo si ublížit. Zbývá mu sedět v hromadě
nesmyslných předmětů, kterým říkáme hračky, nebo později u tabletu. Ale kam to vede?
Co je pro Vás jakožto maminku čtyřletého syna nejdůležitější při jeho výchově?
Láskyplný přístup a pochopení. Příroda jako svobodný prostor,
který umožňuje spontánní, přirozený rozvoj osobnosti, rozvoj myšlení a fantazie. A také aby byl obklopen dobrými, stejně smýšlejícími
lidmi.
Jak se Vám v této souvislosti žije na Ládví?
Život v Ládví je celkem klidný a velmi příjemný. Myslím, že
každý by vyzdvihl krásu zdejší přírody, která poskytuje spoustu
skvělých příležitostí de facto v blízkosti hlavního města. Bohužel
i přes dnešní možnosti si člověk přírody ne vždy váží. A jaká je to
škoda. V tomto kontextu bych chtěla poděkovat našemu obecnímu
úřadu za skvěle propracovaný systém třídění odpadu. Jen se stačí
rozhlédnout. Nechybí ani takové „vychytávky“, jako jsou nádoby
na použité baterie a tonery do tiskáren před vchodem do obecního
úřadu.
Líbí se mi, že to tady žije. A nejen „dole“ v Kamenici, ale teď už
i tady nahoře na Ládví. Rodiče se mohou setkávat jen tak, ale i u příležitosti nejrůznějších akcí, mají možnost poznávat nejen tradiční způsoby
dětské výchovy a výuky, ale také alternativní, které jsou v dnešní zrychlené a přematerializované době tolik
významné. V nedalekém sousedství
si můžete zajít pro domácí vajíčko,
a když jdete na procházku, lidé vás
pozdraví. To znamená, že to lidské
v nás stále přetrvává.

Lucie Moučková



Foto: Natali Ya Photo,
Geniava Photo,
UvedomelyRodic.cz
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Základní škola Kamenice
Krásný den se Strakonickým dudákem
Jednu březnovou neděli jsme navštívili v Národním divadle v Praze představení hry
J. K. Tyla Strakonický dudák. Národní divadlo vypadá nádherně zvenku a i uvnitř. Hned
po vstupu na vás dýchne kouzelná atmosféra a cítíte se slavnostně. Vidíte, jak je všechno
nádherně nazdobeno, okouzluje vás lesk zlata, ze stěn hledí mistrovská výtvarná díla, překvapí vás sochy i busty. Velký dojem na nás udělala celá atmosféra. To ticho, když jsme
usedli a představení začalo. I když patří hra Strakonický dudák k české národní klasice,
v režii J. A. Pitímského vzniklovelmi moderní a vtipné představení, které se nám všem
líbilo, a proto jsme skvělé výkony herců odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
Když jsme se vraceli, šli jsme večerní Prahou po mostě, ze kterého byla vidět Vltava,
osvětlený Pražský hrad, Národní divadlo a mnoho dalších pamětihodností.
Celý večer byl náramně krásný, nezapomenutelný, prostě památeční! 

Žáci 8.A a 8.B třídy ZŠ v Kamenici.

Dvoudenní výlet němčinářů do Salzburgu a do Berchtesgadenu neměl chybu!
Krátce po čtvrté hodině ráno 31. 3. vyjíždíme od ZŠ v Kamenici. Po příjezdu do Salzburgu nás čekala prohlídka jeho historického centra, které patří k památkám světového dědictví a je zapsáno
na seznamu UNESCO od roku 1996. Začali jsme návštěvou krásných romantických zahrad zámku Mirabell, potom jsme pokračovali
přes most starobylými uličkami k rodnému domu a k pomníku W. A.
Mozarta, dále kolem zajímavé kašny do salzburského dómu, který
zdobí dokonce dva obrazy českého barokního malíře Karla Škréty
– Seslání Ducha svatého a Ukřižování. Rezidenční náměstí dodává
Salzburgu atmosféru noblesního knížecího města, neboť tam stojí budovy Staré
a Nové rezidence zdejších arcibiskupů.
Odtud jsme se vydali přes tržiště vzhůru
k pevnosti Hohensalzburg a z jejích oken
a vyhlídek jsme viděli město v celé kráse
jako na dlani. Pak jsme navštívili rodný
dům W. A. Mozarta v Getreidegasse 9
a vychutnali si všechna lákadla v okolí.
V podvečer jsme odjeli do nedalekého St. Leonhardu, kde jsme se ubytovali
v příjemném rodinném penzionu Leonharderhof a odpočinuli si před dalším
dnem.

Po vydatné snídani jsme se přemístili do německého Berchtesgadenu. Tam jsme se převlékli do pracovní kombinézy a vyjeli důlním
vláčkem do nitra solného dolu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého
o soli i o jejím dobývání, sklouzli jsme se po skluzavce, svezli lanovkou a pluli za zvuku hudby a hry světel po podzemním jezírku. Kvůli
nepřízni počasí jsme sice nemohli vyjet do Dokumentačního centra
v Obersalzbergu a následně navštívit tzv. Orlí hnízdo Kehlsteinhaus,
ale majestátní Alpy a procházka kolem jezera Königsee, které se podobá norským fjordům, nás též velmi okouzlily.
Zpáteční cesta domů poměrně
rychle ubíhala. Vyplnili jsme soutěžní kvíz, tři vylosovaní obdrželi výhry,
zhlédli jsme dva filmy a večer ukončili naše putování u školy v Kamenici.
Za pěkný výlet a krásné zážitky děkujeme především paní učitelce Věře Brtnové, hlavní organizátorce celého zájezdu,
a vůbec všem, kdo ho pro nás připravili.
Těšíme se na další podobnou výpravu
i v příštím školním roce!
Přes padesát účastníků zájezdu ze
7., 8. a 9. tříd
s L. Pikorovou a V. Hartvichovou.

SBÍRKA PRO KEDJOM – KEKU SE VYDAŘILA
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Všechno začalo vlastně tak docela obyčejně tím, že se na své bývalé učitelky obrátila jedna studentka VŠ s prosbou, zda by nemohli
jejich žáci vyrobit kasičky pro sbírku Voda pro Kamerun, pořádanou
na vysázení stromů v oblasti deštných pralesů občanským sdružením Kejdom - Keku. A tak se při výtvarné výchově pustili všichni deváťáci a žáci 8. A do výroby papírových kasiček. Při lepení
a zdobení děti z 8. A spontánně napadlo, že by takovou sbírku chtěly
udělat také. Proč ne! Po dohodě s organizátory a doručení zapečetěné a řádně orazítkované kasičky
sbírka proběhla od 23. do 27. března 2015. Osmáci celý týden poctivě
vyráželi každý den ráno do ostatních
tříd, a využili dokonce i návštěvy rodičů při třídních schůzkách. Když se
kasička předávala, byla náramně těžká. Vážila totiž 3,57 kg! Po úředním
otevření se zjistilo, že bylo vybráno
neuvěřitelných 6 654,- Kč, za něž
se vysází v Kamerunu 333 stromů!
Zásluhou žáků, rodičů, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy
v Kamenici se podařilo získat desetinu z celkové částky této celostátní

sbírky! Poděkování proto patří jednak všem dárcům, jednak žákům
8. A za veškerou iniciativu, propagaci a organizaci sbírky!
V pátek 17. dubna pak bylo odměnou pro žáky všech devítek
a 8. A setkání s Eliškou Hlízovou z o. s. Kejom - Keku, která jim
přijela vyprávět o svých zážitcích z půlročního pobytu v Kamerunu. Učila tam ve škole vybudované zmíněným sdružením a zároveň
poznávala zajímavou africkou zemi, přírodu i lidi. Svou poučnou
přednáškou zaujala všechny přítomné posluchače. Dozvěděli se, že
hlavním cílem občanského sdružení
je záchrana a obnova horského mlžného lesa na severozápadě Kamerunu ve vesnici Kedjom - Keku. Kromě toho, že ve své škole učí tamější
děti, osvětově působí na jejich rodiče
a ostatní dospělé. Za to jim patří obdiv a uznání i přání, ať se jim jejich
nesmírně užitečná práce daří! Děkujeme i našemu hostu za pestrý kaleidoskop informací a fotografií.
Kdo se chce dozvědět více, případně pomoci, podívejte se na stránky
http://kedjom-keku.com.

Vlasta Hartvichová, TU 8.A
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Projekt Patroni 1. tříd pokračuje

V pondělí 30. března se v rámci projektu Patroni 1. tříd sešla 1.A
s 9.C. Třídní učitelky pro ně připravily bohatý projektový den na téma
Velikonoce. Den zahájilo povídání o Velikonocích, kvíz, bludiště, křížovka a spojovačka. Další hodinu společně četli pohádku O kuřátku
a odpovídali na otázky. Při venkovním matematickém závodu všechny
trochu zaskočilo aprílové počasí, protože takovou sprchu, jakou schytali,
nikdo neočekával. Ve třídě pak pokračovala hodina matematiky, následovala jiná soutěž - kapitánům deváťákům bylo přiděleno číslo a prvňáci
po třídě hledali vajíčka s příklady, jejichž výsledek byl shodný s číslem
jejich kapitána. Poslední dvě hodiny společně malovali vajíčka, vyráběli
velikonoční přáníčka, beránky a kuřátka. Den byl pro všechny náročný,
deváťáci si znovu ověřili, jak je složité zaujmout mladší děti, a prvňáci
se znovu mohli utvrdit v tom, že mají ve škole velkého kamaráda, který
je ochotný jim pomoct.

Danka Dudková, Petra Fendrychová

I u nás máme chytré hlavy
Těší mě, že v kamenické škole máme mnoho chytrých hlav. Když
se k tomu navíc přidá ochota používat je nad rámec běžné výuky,
je to skvělé. Mezi nimi jsou tři, které se svým úsilím propracovaly do okresního kola matematické olympiády. Patří Marku Bizíkovi
a Tomáši Plíhalovi z 8.B a Ondrovi Moučkovi z 6.B. Ve středu 8.
dubna změřili své síly v Gymnáziu Čelákovice s věkově odpovídajícími soupeři. Jak v konkurenci především studentů gymnázií obstáli,
dosud nevíme, ale už jen to, že se na tuto úroveň dostali, je obdivuhodné.
Přeji všem třem klukům i nadále hodně vyřešených matematických úloh a jsem ráda, že je v naší škole máme.
Hana Kudrnáčová, učitelka matematiky

4.C otvírala Zdravou kantýnu
15. dubna jsme prožili zajímavé dopoledne. Přijela k nám paní
Petra Scholzová, která se stala naší průvodkyní projektem, který
jsme nazvali Zdravá kantýna. Po úvodní informaci o tom, co nás
dnešní dopoledne čeká a co je to vlastně zdravé jídlo, jsme se všichni
pustili do práce. Rozdělili jsme se do pěti skupin a každá skupina
si vylosovala recept na pomazánku - tuňákovou se zeleninou, cizrnovou, trochu jinou vajíčkovou s pohankou, mrkvovou nebo tvarohovo-pórkovou. Suroviny jsme si chodili „kupovat“ do „obchůdku“ k paní Scholzové. Hotové pomazánky jsme namazali na tmavý
chléb a na talíři pěkně ozdobili a pak už jsme jen ochutnávali a čekali
na vyhlášení nejchutnější pomazánky. Pak jsme zkusili také vyrobit
ovocné špízy a popovídali jsme si o přípravě zdravého pití a o pitném režimu. Ale ani to ještě nebylo všechno. Ještě jsme po úklidu
ve skupině společně vymýšleli a malovali obrázky s názvem svačiny.
Na závěr jsme za absolvování našeho prvního „kurzu vaření“ obdrželi certifikát. A pokud se i vy zajímáte o zdravou výživu, podívejte
se na webové stránky www.zdravidoskol.csez. Paní Petře Scholzové
velmi děkujeme za to, že jsme s ní mohli vniknout do světa zdravého
stravování a za pěkně strávené dopoledne.
Děti ze 4. C a třídní učitelka

ZŠ Kamenice hledá od školního roku
2015/2016 kvalifikovaného školního
psychologa na zkrácený úvazek. Životopis
můžete zasílat na
reditelka@kameniceskola.cz.
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CO SE DĚTI Z DEVETSILU NAUČÍ OD MRAVENCŮ?
Environmentální výchova a vzdělávání je součástí vzdělávací koncepce lesní
mateřinky i lesní ZŠ Devětsil. Co a jak se dá naučit u mraveniště? Seznamte se
se zážitkovou pedagogikou školky a školy, kde je ještě pro příští školní rok několik
volných míst.
Je předjaří, ale slunce má už takovou sílu, že probudilo hmyz. Děti z Devětsilu jdou na výpravu k mraveništi. V zimě vypadalo mraveniště zvenku mrtvé, ale
dnes se to na něm jen hemží. Děti mravence pozorují. Napadají je otázky, na které
hledají s pedagogy odpovědi. Co dělali mravenci v zimě? Jak se zahřáli? Čím se
živili? Spali přes zimu? Pamatují si vyšlapané cestičky v okolí mraveniště, když jimi
dlouho nechodili? Budou mít na jaře mladé? Podle čeho se dělí o práci? Otázek je
spousta. Pedagogové se snaží v dětech zájem prohloubit tím, že je vybízí k společnému hledání odpovědí. Ani oni sami neznají na řadu dotazů odpověď, a pohotově si
pomáhají donesenými pomůckami. Vnitřek mraveniště je demonstrován na papírovém modelu, vývojová stadia mravence objasní puzzle, v encyklopedii se dá dočíst
o jejich průměrném stáří... Na co se odpověď nenalezne na místě, to bude později
konzultováno s entomologem, který se školkou spolupracuje.
Co se děti s mravenci dnes naučily? Naučily se trpělivému pozorování, výstižnému popisování, přesnému formulování otázek a hledání odpovědí s pomocí informačních zdrojů. Mimo tyto dovednosti však získaly i vztah k mravencům – vnímají
je jako živé tvory s jedinečnými schopnostmi. To vše je dobrý předpoklad pro to, aby
tato generace nahlédla, že příroda je moudrá a rozmanitá a že je třeba k ní přistupovat s respektem.
Více na: www.skoladevetsil.cz a www.devetsil.eu

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY DEVĚTSILU

KDY: 3. 8. – 7. 8. a 10. 8. – 14. 8.
KDE: v zázemí lesní mateřinky Devětsil
VÍCE: www.devetsil.eu

Plamínek Těptín – škola a příměstské tábory
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V minulém čísle Zpravodaje jsme představili budoucího učitele
málotřídní komunitní základní školy, kterou otevíráme 1. září. Jirka
Hladík bude hlavním „hostem“ na společné schůzce pro ty z Vás,
kteří se chcete dozvědět nové informace ohledně vybraného prostoru
pro výuku, konceptu výuky a veškerých organizačních záležitostech
týkajících se plánovaného provozu. V úterý 12. května v 16.30 jste
zváni do klubu Opido, Topasová 1836, Kamenice - Těptín. Výuku základní školy budeme pro tento rok realizovat právě zde - spodní
část, sloužící jako prostor pro setkávání, bude ve všední dny od půl
osmé do půl druhé rezervována dětem pro výuku. V prostorách zřídíme vhodné zázemí - výškově nastavitelný nábytek, osvětlení pro
trénování čtení a psaní, školní tabule, nástěnky. K dispozici je plně
vybavená kuchyňka na ohřev oběda a kompletní hygienické zázemí.
Zahradu Opida chceme v případě příznivého počasí také využívat,
pro výuku i pro přestávky. Dětem se tu bude líbit!
S Jirkou Hladíkem se Vaše děti mohou potkat také na některých
z našich letních příměstských táborů. Od 20. do 24. července je připravena Cesta do pravěku, kde se děti naučí lovu mamutů, malování na stěny jeskyně, bubnování, rozdělávání ohně a další pro život
nezbytné dovednosti. Od 10. do 14. srpna se z pravěku přeneseme
rovnou do středověku a v týdnu nazvaném Cesta do středověku,
kdy se děti stanou mladými rytíři a budou se učit rytířským dovednostem. Mimo jiné si vyzkouší i jízdu na koni! Všechny tyto týdnem a námětem ohraničené aktivity se budou konat v Těptíně, v zázemí lesního klubu Bílý Orel, Tisová ulice, denně od 8.00 do 16.00.
Další informace o těchto i dalších příměstských táborech najdete
na webových stránkách www.plaminek.info.
Pokračujeme v budování základní školy v Těptíně. Stávající projekt, o kterém Vás už několik měsíců pravidelně informujeme zde,
na stránkách Zpravodaje, na webových a facebookových stránkách
Spolku Plamínek Těptín, má od 1. dubna spuštěny vlastní webové
stránky. V současné době přemýšlíme o rozšíření původně pláno-

vaného projektu také o druhý stupeň základní školy. Na webových
stránkách www.skolateptin.info najdete anketu, která má za cíl mapovat potřeby a přání těch, kteří uvažujete o škole v Těptíně jako
o možnosti vzdělávání pro Vaše děti. Výsledky ankety by měly
ukázat rozsah zájmu o školku, školu s 1. stupněm, nebo tzv. úplnou základní školu, tedy od 1. až do 9. třídy. Potěší nás, věnujete-li vyplnění ankety pozornost a také zašlete-li mailem nebo skrz
kontaktní formulář otázky, které vás ohledně školy napadají a na něž
jste na webu nenašli odpovědi. Pomůžete nám tak z těchto nových
internetových stránek vytvořit kvalitní informační centrum.
Na závěr bych ráda poděkovala všem dětem a pedagogům ze
školky za účast na akci Čistý Ladův kraj. Pomohly jsme alespoň
trochu odlehčit lesu za pozemkem školky. A také všem rodičům,
kteří se v neděli 12. 4. účastnili brigády na pozemku školky.
V neposlední řadě děkujeme i panu Josefovi Skružnému za zajištění dřeva z lesa.Za spolek Plamínek Těptín, Monika Matoušková
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Květen 1945 v Kamenici a okolí
Letos si připomínáme 70 let od konce 2. světové války a je to
více než dobrá příležitost k tomu si o této významné události povědět více. Pokusit se pohlédnout více na dobu a připomenout si činy
našich předků, kteří stáli tváří v tvář smrti.
Zatímco podstatná část západní a východní Evropy byla již od fašismu osvobozena, na začátku května 1945 v Čechách a na Moravě
byla u moci protektorátní vláda. Na našem území stále operovala
německá armáda, plně bojeschopná, která kladla trvalý odpor postupujícímu ukrajinskému frontu rudé armády maršála Malinovského
a takřka zastavila její postup na Vysočině. Dalším velkým nebezpečím byla početně velká a moderně vyzbrojená posádka speciálních
oddílů SS v zabraném území na Benešovsku. Ani americká armáda
postupující k Plzni neměla postup zcela jednoduchý.
Ze 4. na 5. květen ústředí domácího odboje v Praze společně
s košickou československou vládou spustilo osvobozující akce proti
okupantům. Snažili se obsadit nejdůležitější strategická místa, jako
byl rozhlas a přístupové cesty do města. Z Prahy se stala válečná
zóna a bojovalo se brzy o ulici po ulici. Kromě vojenských posádek
ve městě kladla trvalý odpor také řada Němců (často fanatických
fašistů), která obsadila střechy pražských budov a puškami střílela
na české obyvatelstvo. K městu samotnému se hnala masa vojenských posádek Waffen-SS, které měly rozkaz obsadit okolní návrší
nad Prahou a město ostřelovat.
Odboj proto volal nejen po pomoci z okolních oblastí středních
Čech, ale především po zastavení těchto posádek na příjezdových
cestách. Toto naléhání došlo až k jednotlivým místním odbojovým
organizacím kolem Prahy a také k nám. Již od začátku okupace
na Jílovsku působilo „Hnutí za svobodu“ s velením přímo v Jílovém v tehdejší Úrazové pojišťovně, pod vedením Antonína Pišny.
Organizace fungovala až do Heydrichiády, kdy bylo pražské velení
organizace prozrazeno a jeho vedoucí Jiří Pleskot byl zatčen, odvezen do Mathausenu a zde roku 1943 popraven. K obnovení činnosti
došlo až na konci roku 1943. Hnutí sbíralo důležité informace o dění
v zabraném území, kde se vytvořil výcvikový prostor Waffen-SS,
z továrny na letadla v tunelech kolem Sázavy pod Jílovém, v roce
1944 kryli a spolupracovali s výsadkovou skupinou Šahur (jeho členy připomíná pomník na Želivci), která se skrývala ve stavení u Hluchých v Nechanicích. Společně s ilegálním komunistickým vedením
pomáhalo ukrýt na konci války v Jílovém básníka Františka Halase.
Po hlavní silnici ku Praze se přesunovala různorodá vojenská technika a kolony prchajících německých obyvatel. Projíždějící vojáci
stříleli bez varování na cokoliv, co se v okolí silnice pohnulo.
Celá řada rodin se přemístila z obydlí do úkrytů, někteří i do blízkého lesa, kde prožívali poslední dny
války (víme, že takto odešli obyvatelé
žijící přímo u hlavní silnice, tj. z Ládví,
Olešovic, ale také některé rodiny
z Těptína a Kamenice, kudy procházely
silnice do Jílového a Týnce). Těptínští
pamětníci vzpomínají, jak pozorovali
s napětím a obavami kolony na hlavní
silnici. Po 5. květnu a vyhlášení povstání se začaly dělat na silnicích záseky
a zátarasy, aby se alespoň podařilo zbrzdit postup německého vojska do hlavního města. Těchto akcí se již účastnila
celá řada místních mužů.
5. 5. na Křiváčku došlo k prvnímu
velkému ozbrojenému střetu s německým vojskem. Němci obklíčili celou
ves, prchající hochy, kteří se ukryli na školní zahradě, zajali a střelou
do týlu popravili, z toho dva obyvatele
nynější obce Kamenice: Josefa Knihu
z Kamenice a Josefa Maternu ze Štiřína. Očité svědectví o tomto hrůzném
činu podal řídící učitel Steininger ve své

kronice (bohužel je tato kronika v současnosti nezvěstná, alespoň se
zachoval opis květnových událostí z ní v kamenické kronice). Němci
následně vyvedli všechny muže z Křiváčku a nechali je na dešti asi
hodinu u mrtvých těl stát, poté je uvěznili ve škole a nechali hlídat
stráží. Na druhý den vojáci opustili školu a odjeli, vězně osvobodil
až řídící Steininger.
Téhož dne došlo k tragické události v Olešovicích. V místech,
kde je dnes parčík za autobusovou zastávkou, stávala původně stará
zájezdní hospoda Hvězda. Kolem budovy na křižovatce hlídkovala
skupinka mužů a jeden z nich držel v rukou flobertku. To vyprovokovalo osádku projíždějícího vozidla, z něhož náhle vyskákalo
několik vojáků a začalo skupinku pronásledovat. Ti se snažili schovat v blízkém hostinci. Poslední běžel Václav Chotětický z Kostelce
u Křížků, který držel do posledních chvil dveře, aby mohli ostatní
utéci zadem do polí a luk a zachránili si tak život. Vojáci však dveře
vyrazili a Chotětického výstřelem do obličeje usmrtili. Na Valnovce
byl v podvečer 5. 5. z projíždějícího pancéřového vozu zastřelen 16
letý hoch Zdeněk Zloský, který se na zahradě shýbal pro motyku.
6. 5. byl na Želivci zastřelen pro výstrahu poštovní doručovatel
František Šimek ze Želivce, poté co předtím odzbrojil s dalšími vlastenci tři německé vojáky. Ačkoliv byl Šimek zatčen příslušníky SS
a vyslýchán, žádného ze svých společníků nevyzradil. Jeho mrtvolu
ponechali u příkopu u mostku přes silnici s odstrašujícím nápisem.
Téhož dne byli zabiti čtyři muži z Čakovic u lesa Boroviny u rozcestí u Radějovic, kam je dovlekli němečtí vojáci, nechali je odklidit
záseky a surově je umučili (muži měli hlavy rozbité pažbami).
7. 5. došlo k hroznému masakru ve Velkých Popovicích, při němž
byli zastřeleni vojáky SS i pracovníci ze štiřínského Ringhofferova statku, obyvatelé Štiřína a Všedobrovic, kteří jeli s povozem pro
mouku do pivovaru: Antonín Kráčmera, František Nihilč, Jaroslav
Pazdera, Karel Pála, Ondřej Hušek. Společně s nimi bylo ve Velkých
Popovicích zastřeleno celkem 29 osob.
V těchto dnech také odjeli Bohumil Hubka, hostinský z Nové
Hospody, s Bohumilem Doležalem nákladním automobilem pro
zbraně směrem k Benešovu. Bohužel je již nikdo nikdy nespatřil.
Skromné pomníčky, které se krčí u cest a silnic, možná často přehlédneme při rychlé jízdě do školy, práce či za nákupy, ale jsou pro
nás také nositeli a poselstvím událostí, které se u nás odehrály před
70 lety. Je nutné si připomínat, že ani svoboda nebyla nabyta bez
obětí, že ani v době, kdy k nám 9. května 1945 dorazila rudá armáda,
bylo v okolí Prahy ještě brutálně prolito mnoho krve a mnoho lidí
přišlo o život. A doufejme, že takové hrůzy války a okupace už nikdy
nebudeme nuceni prožívat. 
Jan Pišna
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Jarní úklid v Kamenici
Rádi bychom poděkovali účastníkům jarního
úklidu Čistý Ladův kraj 2015 - skautům, žákům
ZŠ Kamenice a ZŠ Olešovice, lesním školkám
Devětsil a Plamínek, oddílu orientačního běhu,
fotbalistům, osadním výborům Ládví, Skuheř,
Struhařov, Všedobrovice-Štiřín, Těptín a hasičům Těptín, jakož i ostatním občanům obce, kteří
nezůstali lhostejní, zapojili se a přispěli ke zvelebení prostředí, ve kterém žijeme.
Děkujeme také zaměstnancům Technických
služeb Kamenice za svoz pytlů a službám firmy
Obr za zajištění kontejnerů.
Věříme, že se i příští ročník jarní úklidové
akce setká se zájmem, účastí a podporou občanů
všech věkových kategorií a přispějeme tak k celosvětovému projektu Ukliďme svět.
Organizační tým akce Čistý Ladův kraj

Všedobrovice a Štiřín –
Břehy Štiřínského rybníka bez černé skládky

Jarní úklid ve Struhařově
V sobotu, 11. 4. se v rámci regionální akce „
Čistý Ladův kraj“ uklízelo i ve Struhařově. V ulicích a v okolí rybníka se za necelé 2 hodiny posbíralo 13 pytlů odpadků všeho druhu, pracovalo se
i na spodní části budovaného dětského hřiště. Zúčastnilo se 21 dospělých a 14 dětí, členové osadního výboru samozřejmě, přišli jednotlivci i celé
rodiny vesměs z novějších obyvatel, které jsme
ostatně očekávali. Ti ze starousedlíků, v jejichž
účast jsme doufali, nezklamali a nepřišli. Zato
jedno velké překvapení se přece jen konalo. Úderem deváté hodiny přišla struhařovská pamětnice,
letos osmdesátiletá paní Marie Vaňková a rovnou
s dotazem, co že se bude dělat a kde má začít. Její
účast i práce, kterou odvedla, je pořádným políčkem těm, kteří se ke společné práci staví zády
a možná se na nás dívali za záclonou svého okna.
Vážená paní Vaňková, přejeme pevné zdraví,
děkujeme za Vaši účast a zájem o veřejné dění
ve Struhařově. Zasloužíte si naši velkou úctu.

Osadní výbor Struhařov

Poděkování
Obec a obecní úřad děkují paní
Marii Grafnetter za organizování
a obětavou pomoc při zabezpečení úklidové akce „Čistý Ladův
kraj“.
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V rámci pravidelných brigád se ve Štiříně a Všedobrovicích mimo jiné snažíme vyčistit naše osady od černých skládek, vzniklých, soudě podle „archeologických“ nálezů, někdy v sedmdesátých či osmdesátých letech. Loni a předloni to bylo u štiřínských
studánek. Letos se štiřínští sousedé sešli 11. dubna v Šalvějové ulici, aby zbavili břeh
rybníka nánosů starého komunálního odpadu. Mnozí si totiž ještě dobře pamatují, jak to
tam dříve bývalo krásné – plážičky, kde bylo vedle sebe i dvacet dek s těly vystavenými slunci. Po hladině rybníka se prý dokonce proháněli surfaři, kteří přijížděli z Prahy.
Trávu vyžínali místní pro domácí zvířectvo,
nebo se občas použil traktor se sekačkou.
Jak vypadalo toto místo nyní, popíšu pro
ty obyvatele Kamenice, kteří do Štiřína často
nechodí, a pokud ano, zajdou spíše do zámku. Břeh zarostl náletovým křovím, pod
kterým byly haldy odpadků – láhve, kabely,
smaltované hrnce, rozbité porcelánové nádobí, dráty, pružiny, dokonce i plná krabice keramických kachliček. Všechny neporušené,
ve výborném stavu. Těsně podél cesty, které
místní dříve říkali „škvárovka“, rostl hustý
lem kopřiv z obou stran. V křoviskách strádaly dva staré šeříky a pár stromů. Se šalvějí spojitost veškerá žádná...
Tato stará „škvárovka“ je teď jediným místem procházek pro místní seniory, kteří
vzhledem ke svým problémům s pohybovým aparátem vlastně ve Štiříně nemohou
nikam jinam jít. Rozhodli jsme se jim každodenní pohyb trochu zpříjemnit. Deset místních dobrovolníků se činilo celý den (80 hodin), aby naplnilo 28 pytlů odpadem ze
skládky. Za námi zůstal čistý a srovnaný povrch a hromady vyřezaného křoví.
Vše se zdařilo díky panu Janu Gillernovi, který obětavě a zcela zdarma poskytl svou
techniku i vlastní pracovní sílu a strávil s námi celých pět hodin. Nutno dodat, že pan
Gillern se na kultivaci břehů Štiřínského rybníka nepodílí poprvé – již před dvěma roky
nám obětavě pomohl připravit místo pro výsadbu nové lipové aleje na hrázi. Vřelé díky.
Sobotou práce u rybníka však neskončila. Pokračování přišlo v pondělí, kdy pracovníci technické čety obce odvezli všechno, co jsme pro ně „připravili“. Děkujeme tímto
i jim, jelikož chápeme, že asi s něčím takovým nepočítali. Upřímně řečeno, my také
ne... Přesto šlo všechno jako po drátku. Ještě jsme v Šalvějové neskončili, ještě není
úplně „vyhráno“. To nejhorší, skládku, snad ale už máme za sebou. Zbývá ještě vyčistit
další úsek břehu, aby vznikl příjemný prostor, kde bude možné se opět posadit do trávy,
případně na jednoduchou lavičku. Škoda jen, že celému prostoru vévodí rezavé silo
a hromady vápna pod ním. Ale nic netrvá věčně, pokud je dobrá vůle, všechno jde.
Pevně v to doufáme.			
Michaela Valentová
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ÚSPĚCHY
KAMENICKÝCH
MAŽORETEK
Dne 28. 3. 2015 se Mažoretky Kamenice zúčastnily
soutěže v Kolíně v disciplíně sóla a dua. Umístění
byla následující:
sólo Viktorie Šitlerová 		

1. místo

sólo Karin Dvořáková 			

5. místo

duo Tereza Švehlová a Julie Stejskalová 	

3. místo

duo Tereza Žohová a Valerie Palkosková 

8. místo

duo Barbora Švehlová, Tatiana Stejskalová  5. místo
Dne 29. 3. se Mažoretky Kamenice zúčastnily soutěže Chodovské berušky ve skupinových formacích.
Děvčata se umístila: MIMI Hraběnky 2. místo, BABY
Hraběnky 6. místo, Hraběnky 5. místo.
Ve dnech 11. - 12. 3. se Mažoretky Kamenice zúčastnily soutěže v Klatovech, opět v disciplíně sóla a dua.
Viktorie Šitlerová se se svým sólem umístila na 6.
místě ze 39 účastnic a postupuje na Mistrovství
ČR. Další umístění:
duo Tereza Švehlová a Julie Stejskalová 	
2. místo
duo Tereza Žohová a Valerie Palkosková  10. místo
duo Tatiana Stejskalová, Barbora Švehlová  11. místo
Markéta Novotná, trenérka
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STŘECHY BÁRTA
KLEMPÍŘSKÉ
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
–	montáž střešních oken
–	drobné tesařské práce
(pergoly a přístřešky)
–	drobné zednické
a sádrokartonářské práce
Dále provádíme rekonstrukce bytů.
739 406 302

davidbaarta@seznam.cz

Řádková inzerce
Nabízím úklid domácnosti. Tel.: 731 526 902
Hledám flexibilní paní na nepravid. hlídání synů (2

a 3,5r) + pomoc v domácnosti. Pouze se zkušenostmi, ŘP
výhodou. Zájemkyně s výborným vztahem k dětem pište:
Hlidani.Kamenice@seznam.cz.
n 
Prodám chatu – Kamenice – Ládví, poz. 470 m2, chata 22
m2, udržovaná, studna, el. přípojka, příjezdová cesta až k chatě, nádherný výhled, klidná lokalita. 730.000 Kč. Kontakt – Jiří
Larva – 732 61 62 63.
n 
Prodám zahradu 427 m2 v Kamenici „K Zahrádkám“. Na pozemku elektrika, studna, bazén, sklep, skleník, 2 zahradní domky. Volné od 10/2015. Tel.: 606 619 100
n 
Nabízím výuku/doučování angličtiny a němčiny (v Těptíně nebo u Vás), překlady, tlumočení, korektury textu. Tel.:
736 688 341.
n
n
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SLUŽBY s.r.o.

HOTEL ZÁMEK ŠTIŘÍN

SBĚRNÝ DVŮR

přijme

Portýra / Bagážistu

Požadujeme:

komunikativní úroveň anglického jazyka
vztah k práci s lidmi
nadstandartní vystupování
příjemný vzhled a upravenost
schopnost rychlého řešení situací
odolnost proti stresu

Nabízíme

příjemné pracovní prostředí
zaměstnanecké beneﬁty
možnost karierního růstu

Kontakt:

domov pro Váš odpad
Poskytujeme:
• Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2m3 do 3tun), domovních
a živnostenských odpadů (3m3 do 1tuny, 6m3 a 10m3 do 1,5 tuny).
• Zemní práce – traktorbagr, minibagr, kolový nakladač,
manipulátor s teleskopickým ramenem
• Doprava – Iveco, Tatra, Scania návěs s vanou
• Speciální technika – Avia plošina 15m, mulčovač, štěpkovač
• Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů
• Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů
• Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu)
• Likvidace nebezpečných odpadů - eternit, lepenka, barvy, pneu. (za poplatek)
• Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady
• příjem jedlých olejů a tuků zdarma (pouze v uzavřené PET lahvi)
Prodej propanbutanu: 10kg za 380 Kč a 2kg za 90Kč

Kde nás najdete
Sběrný dvůr
Kamenice 1067
251 68
Těptín

Kamenice

Zde nás najdete

tel.: 255 736 355, 724 319 489
e-mail: sekretariat@stirin.cz

Čakovice

Otevírací doba:
Duben-říjen
Po-pá 7.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
So 7.00 - 13.00
Listopad
po-pá 7.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
so 7.00 - 13.00
Prosinec-březen
Po-pá 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
So 8.00 - 12.00

kontaktujte nás na tel.: 603 209 114

www.obr-odpady.cz

KOMPLETNÍ
REALITNÍ SLUŽBY
For Home

JARMILA VÁCLAVOVÁ
www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

606 377 788
V této lokalitě jsem doma!
SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY
TEL. 608 620 390 (objednávky telefonicky)
Servis do dvou pracovních dnů.
Odvoz kol do servisu z Vašeho domova i k Vám
zpět ZDARMA.
Kontakt:
Servis: Michal Beneš
Sokolská 241, 25169 Velké Popovice
TEL: 608620390
Prodejna: Jaromírova 50, 120 00 Praha 2,
www.cykloseky.cz, obchod@cykloseky.cz
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k. z. Průhonice – Čestlice

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Trávníkové hnojivo
EXPERT PLUS 10 kg

Benzinová sekačka s pojezdem HB 46 R/2
pro travní plochy do 1000 m2, šířka záběru 46 cm, 4-taktní
100 cm3, výkon 1,6 kW/ 2,2 PS při 2800 ot./ min., startování lankem, centrální nastavení výšky střihu v 5-ti polohách,
šasi z ocelového plechu, koš 55 l, hmotnost 28 kg

až na cca 330 m ,
obsahuje železo
a hořčík, na všechny
druhy trávníků,
použití po celé
vegetační období
2

5.790,- !

198,- !
10 kg

2,2 PS

dle našich
záručních podmínek

46 cm

Zahradní ratanový nábytek Mia
ocelová konstrukce, výplet stálobarevný PE-ratan, barva:
hnědá natur, set tvoří: 4x stohovatelné křeslo, stůl
180 x 100 cm (deska stolu z tvrzeného bezpečnostního skla)

včetně motoru
a dálkového ovládání

Designová markýza
2 provedení barevnosti, bílý rám konstrukce,
materiál: polyester 280 g/ m2, s vodoodpudivým efektem, včetně adaptéru pro stropní
a nástěnnou montáž rozměr:
3,5 x 2,5 m
4 x 2,5 m
5x3m

8.690,vyrobeno
ve Finsku

9.490,-

13.490,-

8.990,- !
5-dílný set

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU
STĚNA 28 mm
3x3m
VČETNĚ PODLAHY!

29.990,- !

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m,
výška hřebene střechy 250 cm, výška boční stěny
200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité
dveře s kovovým prahem, dveřní křídla a okna předmontovány, zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými
mřížkami

K nákupu nad 500,- Kč
získáte s tímto kupónem
0,5 l kapalného hnojiva
na muškáty a další
balkónové rostliny

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130

ZDARMA!

Tato nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Zpravodaj z Kamenice

www.bauhaus.cz

Platnost kupónu
do 31. 5. 2015

5
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boutique
modrá hvezda

www.boutiquemodrahvezda.cz

Po - Pá 14 00 - 17 00 hod.
So
9 00 - 12 00 hod.
RINGHOFFEROVA 427, 251 68 KAMENICE
Po předchozí domluvě na tel.: 602 154 737 je možné nás navštívit kdykoliv
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Kamenice - Kalendář akcí
podrobnosti na webu kckamenice.cz

2. května
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK A TWIRLINGU ČR
- OBLASTNÍ KOLO
Soutěžní sestavy mažoretek
dopoledne venku s dechovým orchestrem,
odpoledne na reprodukovanou hudbu v prostorách Kulturního domu.
Vstup zdarma

24. května od 9 hodin
ROZKVETLÝ ŠTIŘÍN
Prohlídky nádherným parkem mezi kvetoucími rododendrony s ojedinělým výkladem pana Václava Větvičky.
vstupné 100 Kč

27. května od 19:30
PROMÍTEJ I TY - NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
přísálí pizzerie San Siro
Vstup zdarma

DĚTSKÉ POŘADY
11. května od 8:30 a 10:15 hodin
LOUPEŽNÍK RUMCAJS
Příběhy slavného Jičínského Loupežníka Rumcajse vám zahraje
„Docela velké divadlo Litvínov“
Vstupné: 50 Kč

Sukův hudební Štiřín

24. května od 17 hodin
KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA DVOŘÁK – SUK
Radim Kresta, housle Eva Krestová, viola Václav Petr – cello
Václav Mácha – klavír.
Vstupné: 250 Kč

9. května
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HASIČSKÉ ZBROJNICI
V TĚPTÍNĚ
u příležitosti svátku sv. Floriana - patrona hasičů.
Zbrojnice bude otevřena 9:00 - 16:00.

16. května od 14 hodin
DEN RODINY
Akce se koná na venkovním prostranstvím před KD,v případě špatného počasí v prostorách KD.
5. června od 19 hodin
hotel Valnovka
ŘECKÝ VEČER - MARTHA A TENA ELEFTERIADU
řecké písně, tance a kuchařské speciality

16. května od 10 hodin
TRADIČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
Okrsková soutěž okrsku č.1 Kamenice - Memoriál Františka Lacka
fotbalové hřiště v Kostelci u Křížků
Pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
19. května
KVĚTINOVÝ DEN
sbírka na podporu boje proti rakovině

1. 8. 15. a 29. května od 16 hodin
31. května od 14 - 16 hodin
HRAVÝ PÁTEK
Přijďte si vyzkoušet některé stolní, deskové i jiné hry. Akce je vhod- CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
Legendární akce klubu žen pro nejmenší.
ná pro všechny hravé lidi – od dětí po seniory.
Vstup zdarma
14. června od 14 do 18 hodin
PO STOPÁCH KONÍ
9. května od 10 hodin
Místo: Kamenický dvůr
POHÁR SCRABBLOVÉ VŠESTRANNOSTI
Pokud hru neznáte, nevadí, pravidla budou před zahájením vysvět20. června
lena.
Případní zájemci se mohou přihlásit mailem (Ben12@seznam.cz). KAMENICKÉ OBECNÍ HRY

