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100 LET KAMENICKÉ KNIHOVNY100 LET KAMENICKÉ KNIHOVNY
Oslava 100. výročí založení knihovny se opravdu vydařila. Úžasné na této akci bylo, že krásnou 
atmosféru večera vytvořila vystoupení kamenických kroužků a spolků. V průběhu večera jsme viděli 
taneční umění baletek (obr. 4), slovo starosty (obr. 3), zpívání dětí ze ZŠ Kamenice, ukázka (obr. 6,7) 
JUDO CLUB KYKLOP Kamenice (obr. 5), troška historie knihovny Mgr. PIŠNA (obr. 2), vystoupení 
kamenického pěveckého sboru dospělých (obr. 8). Všem vystupujícím děkujeme, bylo to moc hezké.

Celý večer zakončilo vyhlášení nejlepších čtenářů za rok 2019. 
Absolutní vítězka Zuzana Mináčová rozkrojila velký, výborný 
dort na který se, zejména děti, moc těšily (obr. 1). 
Dort všem moc chutnal a dostalo se na každého.  JN
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UPOZORNĚNÍ PRO PŘISPĚVATELE DO ZPRAVODAJE
V prvním týdnu roku 2020 byl na základě výběrového řízení obecní radou Kamenice vybrán nový šéfredaktor Zpravodaje z Kame-
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Počátek roku je vždy obdobím 
naděje, nových sil a  odhodlání 
měnit věci k lepšímu. S touto po-
zitivní silou vstupuji do tohoto 
roku i já. 
Události, které nás čekají nebo 
které jsme si sami na obecním 
úřadě naplánovali, jsou slibné. 
Máme velkou shodu v  investič-
ních plánech do základních in-
frastrukturních projektů – čekají 

nás chodníky, opravy silnic, obnova veřejného osvětlení, dopl-
ňování vodovodů a kanalizace v mnohých částech obce, rozvoj 
zeleně. Priority jsou stanoveny, projekty se připravují a realizují. 
To nám umožňuje se více věnovat koncepčním věcem. 
Průběžně se snažíme optimalizovat strukturu obecního úřadu, 
který má nám obyvatelům poskytovat co nejlepší služby v mno-
ha oblastech života. Týká se to jak vlastního úřadu, tak i servis-
ních organizací. Tím mám na mysli především snadnější přístup 
obyvatel k  informacím z  obce (i  nadále bude rozvíjena nová 
aplikace Kamenice v  mobilu, plánujeme nové webové stránky, 
měníme zpravodaj), čistotu a údržbu obce (založili jsme samo-

statné Technické služby Kamenice), nakládání s  odpady (letos 
budeme po dvou letech opět soutěžit novou svozovou firmu). 
Zároveň se službami pro obyvatele budeme rozvíjet také koncep-
ce, které mohou dojít svého naplnění až v dalších letech. Sem pa-
tří studie sportovního areálu a celkový koncept sportovišť v obci, 
domýšlení a projektování jak centra Kamenice, tak i  lokálních 
center v osadách, větší strategická bezpečnost v dodávkách pitné 
vody (hledání nejlepšího místa pro zásobní vodojem), další re-
gulace dopravy a parkování v Kamenici s cílem zlepšit podmín-
ky pro chodce v nejexponovanějších lokalitách. 
Nastává období, kdy musíme naplnit náš koncept sociálních slu-
žeb, a to v součinnosti s mnoha partnery v naší oblasti, ale také 
v souladu s krajským konceptem. Potřebujeme dále prohlubovat 
meziobecní spolupráci a aktivně vyhledávat synergii v  tom, co 
můžeme dělat efektivněji společně. 
Čeká nás dobrý, ale i těžký rok, který bude od nás všech poža-
dovat hodně práce, pokud budeme opravdu chtít věci posunout 
o viditelný kus opět kupředu.

Přeji všem hodně sil a  odvahy přijímat výzvy, které stojí letos 
před námi.

Pavel Čermák, starosta

8–9
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE
Kompletní zápisy najdete na www.kamenice.cz nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice.

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

ze dne 13. 11. 2019

Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

• rozpočtové opatření č. 7.:
 Příjmy: 92 705 805 Kč, výdaje: 119 922 662 Kč, 
 financování 27 216 857 Kč
• uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Kamenice (kupují-

cí) a  Ing.  Jakubem Harvanem - insolvenčním správcem, 
IČ: 73656607, se sídlem Sobotecká 455, 511 01 Turnov (pro-
dávající) na odkup pozemku parc.č. 455/9, ostatní plocha, 
zapsaný v  evidenci Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, na LV č. 3026 
vedeném pro k.ú. Ládví za cenu 80.500 Kč. Obec Kamenice 
podá návrh na vklad vlastnického práva a  uhradí správní 
poplatek. Starosta obce se pověřuje podpisem smlouvy

ze dne 11. 12. 2019

Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

• Plán rozvoje sociálních služeb v  regionu MAS Říčansko 
a jeho přílohy

• zprávu finančního výboru z kontroly příspěvkových orga-
nizací obce Kamenice.

Zastupitelstvo obce Kamenice vydává

• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví po-
platek za komunální odpad

• obecně závaznou vyhlášku č.  2/2019 o  místním poplatku 
ze psů.

• obecně závaznou vyhlášku č.  3/2019 o  místním poplatku 
z pobytu.

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

Rada obce Kamenice jmenuje

pana BcA.  Alexe Dvoraka,  DiS.,  MBA, ředitelem Technic-
kých služeb Kamenice, příspěvková organizace, s  účinností 
k 1. 1. 2020, s místem výkonu práce v Kamenici. 

ze dne 18. 12. 2019

Rada obce Kamenice schvaluje

rozpočet pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 
2021-2022 příspěvkové organizace Technické služby Kamenice 
dle přiloženého návrhu.
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2020

POPLATKY ZA PSA 2020POPLATKY ZA PSA 2020

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2020 
Známka na popelnice pro rok 2019 platí do konce ledna 2020. 
Prodej známek na rok 2020 byl zahájen v pondělí 13. ledna 2020. 
 

POČET SVOZŮ ČETNOST OBJEM POPLATEK 
52 svozů  1x týdně     110 I -120 l  2 580 Kč 
52 svozů 1x týdně     240 l 4 500 Kč 
26 svozů 1x 14 dní     110 I -120 l 1 750 Kč 
26 svozů 1x 14 dní    240 l 2 700 Kč 
52 svozů 1x týdně    1 100 l 16 500 Kč 
12 svozů 1x měsíčně    240 I 1 300 Kč 

Nemovitost sloužící 
k individuální rekreaci 

7 pytlů nebo  
5 jednorázových známek  

   80 l – 110 I -120I 
 690 Kč 

Jednorázový svoz  
za nemovitost  
minimální odběr 10ks 

 
10 svozů 

    
110 I - 120 l 

 
130 Kč 

Jednorázový svoz  
za nemovitost 
minimální odběr 10 ks 

 
5 svozů 

    
240 l 

 
260 Kč 

 

POPLATKY ZA PSA 2020 
 
Splatnost poplatku je ke dni 31. března 2020. 
 

NÁZEV POPLATKU VÝŠE 
POPLATKU ČÍSLO ÚČTU VARIABLNÍ 

SYMBOL 
Pes u rodinného domu  250 Kč 

0420575329/0800 Individuální pro 
každého plátce 

2. pes u rodinného 
domu  

400 Kč 

Pes v bytovém domě  450 Kč 
2. pes v bytovém domě  600 Kč 
Pes – majitel je osoba 
starší 65 let 

150 Kč 

2. pes – majitel je 
osoba starší 65 let 

200 Kč 

 

Známka na popelnice platila do konce ledna 2020.

Prodej známek na rok 2020 byl zahájen v pondělí 13. ledna 2020

POČET SVOZŮ ČETNOST OBJEM POPLATEK

52 SVOZŮ 1x týdně    110 I -120 l 2 580 Kč
52 SVOZŮ 1x týdně    240 l 4 500 Kč
26 SVOZŮ 1x 14 dní    110 I -120 l 1 750 Kč
26 SVOZŮ 1x 14 dní    240 l 2 700 Kč
52 SVOZŮ 1x týdně    1 100 l 16 500 Kč
12 SVOZŮ 1x měsíčně    240 I 1 300 Kč
10 SVOZŮ 10 jednorázových známek  110 I - 120 l 1 300 Kč
5 SVOZŮ 10 jednorázových známek   240 l 1 300 Kč

SEZONNÍ SVOZ 7 pytlů nebo 
DUBEN - ŘÍJEN 5 jednorázových známek 

1 pytel 80 l 100 Kč
1 jednorázová známka 120 I 130 Kč

Pozn.: Sezónní svoz v období duben – říjen kalendářního roku a je určen pro rekreační nemovitosti.
            Jednorázový svoz je určen jako doplňková varianta pro týdenní, čtrnáctidenní, měsíční a sezónní svoz.

690 Kč   80 l – 110 I -120 I

DOPLŇKOVÝ SVOZ

Pozn.: Sezónní svoz v období duben – říjen kalendářního roku a je určen pro rekreační nemovitosti. 
 Jednorázový svoz je určen jako doplňková varianta pro týdenní, čtrnáctidenní, měsíční a sezónní svoz.

Splatné ke dni 31. 3. 2020



HARMONOGRAM SVOZU SMĚSNÉHO ODPADU - OBEC KAMENICE ROK 2020
týden týden týden týden

1 14 27 40

2 15 28 41

3 16 29 42

4 17 30 43

5 18 31 44

5 18 31 44

6 19 32 45

7 20 33 46

8 21 34 47

9 22 35 48

36 49

9 23 36 49

10 24 37 50

11 25 38 51

12 26 39 52

13 27 40 53

14

Svoz 1 x měsíčně - poslední týden v měsíci, 1 x týdně nebo 1 x 14 dní v sudé týdny, svozový den 6,00-22,00 hod.

PONDĚLÍ CHATY - sezónní svoz poslední pondělí v měsíci květen, červen, červenec, srpen, září 

ÚTERÝ nádoby SKUHEŘ, TĚPTÍN

STŘEDA nádoby  KAMENICE, LÁDEVES, NOVÁ HOSPODA, OLEŠOVICE, STRUHAŘOV, ŠTIŘÍN, VŠEDOBROVICE

ČTVRTEK nádoby LÁDVÍ, SÍDLIŠTĚ Kamenice a OLEŠOVICE
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HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU - OBEC KAMENICE ROK 2020
týden týden týden týden

1 14 27 40

6 2 15 6 28 41

3 13 16 29 12 42

20 4 17 20 30 43

5 27 18 31 26 44

5 18 31 44

3 6 19 3 32 45

7 11 20 33 9 46

17 8 21 17 34 47

9 25 22 35 23 48

31 36 49

9 23 36 49

2 10 8 24 37 7 50

11 25 14 38 51

16 12 22 26 39 21 52

13 27 28 40 53

30 14

papír +  plast - 2 x týdně sklo - 1 x 14 dní (sudé týdny) kovy - 1 x 14 dní 

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

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

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

zdarma uložení na sběrném dvoře v určený den od 8.00-13.00 hod.

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

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

mobilní svoz ze stanovišť v určený den od 9.00-14.00 hod. Celý rok je pak možné odevzdávat rostlinný bioodpad do kompostárny AGORA na Želivci.
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OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉ UZAVÍRCE 
A PŘESUNU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

„KAMENICE, KULT. DŮM“

O přesném termínu uzavírky vás budeme informovat na webových strán-
kách Obce. Sledujte prosím aktuality a úřední desku, kde bude vyvěšeno 
rozhodnutí o uzavírce.
Autobusová zastávka bude přesunuta na parkoviště před OÚ, a  tím bude 
část parkoviště dočasně zrušena. Náhradní parkování bude umožněno 
podél chodníku v  místě zrušené zastávky BUS. Stánky budou přesunuty 
na travnatou plochu. 
Respektujte prosím svislé i vodorovné dopravní značení zejména na parko-
višti, kde bude zřízena náhradní zastávka. 
Děkujeme Vám za pochopení.

Šárka Medřická, vedoucí investičního odboru

Upozorňujeme tímto na plánovanou částečnou uzavírku ulice Ohradní 

a Ringhofferova náměstí a přesun zastávky „KAMENICE, KULT. DŮM“ 

z důvodu stavby zpevněných ploch kolem budovy úřadu.

Předpokládaný termín uzavírky je od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020. 

Toto je zpráva pro všechny z vás, kdo v Kamenici žijete, ale máte nahlášený trvalý pobyt jinde. 
Věděli jste, že už jen tím, když si vyřídíte trvalý pobyt v naší obci, přinesete do obecní pokladny nemalé peníze od státu? 

Ty potom radnice může využít na stavby chodníků a dalších projektů na jejichž realizaci netrpělivě čekáme. 

Stát totiž obcím posílá peníze hlavně podle počtu obyvatel a  také podle počtu žáků ve školách a velikosti katastru. 

Rodina s trvalým pobytem v Kamenici tak znamená pro naši obec příspěvek několika desítek tisíc korun ročně, tedy 

podstatně víc než třeba poplatek za svoz odpadu, daň z nemovitosti nebo pejska.

 VĚDĚLI JSTE, ŽE?
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Z AMERICKÉ ARMÁDY DO TECHNICKÝCH 
SLUŽEB KAMENICE

„Na trubku už nehraju, řídím lidi a stroje,“ říká Alex Dvorak, první ředitel nově zřízené příspěvková organizace 
Technické služby Kamenice, bývalý muzikant, voják a manažer, který služebně procestoval celý svět, se po 25 letech 
vrátil do svého rodiště. Teď zodpovídá za to, aby naše chodníky byly čisté a  posypané, obecní cesty prohrnuté, 
odpadky poklizené, keře prořezané a trávníky posekané. Rozvíjí tým lidí, kteří se o tohle všechno starají, a přináší 
nové vize. Seznamte se.

Alex v  Kamenici vyrostl, vychodil tady základku, hrál fotbal 
a  taky hrál na trubku. Láska k hudbě ho dovedla na Pražskou 
konzervatoř, kterou absolvoval v roce 1994. Lákala ho Amerika, 
a tak odjel do USA na roční studijní pobyt. Prodloužil si ho, pak 
ještě jednou, udělal si na místních univerzitách bakaláře i magis-
tra, a nakonec z toho bylo 25 let. Většinu té doby strávil ve služ-
bách amerického ministerstva obrany. Vystřídal základny v Jižní 
Karolíně, Virginii, Alabamě, Atlantě, jihokorejském Soulu, byl 
i  na hranicích se Severní Koreou, působil v  Belgii, německém 
Kaiserslauternu a Heidelbergu, Kuvajtu a Kataru.
V  armádě Alex pracoval jako inspektor a  instruktor jednotky 
NATO. Na starosti měl 20 lidí, jejich veškeré zabezpečení, nábor, 
přesun mezi kontinenty i logistiku na evropském kontinentu.
V roce 2011 se ovšem Alex, dávno už americký občan, sezná-
mil s Češkou Monikou a rok nato se vzali a narodil se jim syn. 
„Už tehdy jsme si řekli, že se do Česka vrátíme. Usadili jsme se 
v Kamenici, protože jsem chtěl, aby náš syn měl pevné kořeny 
a taky hodně kamarádů. To je něco, co v americkém stylu života 
chybí kvůli neustálému stěhování za prací,“ říká Alex. 
Ptám se ho, jak se vyrovnává s tou životní změnou. Na jihu Bel-
gie šéfoval dvaceti lidem, v  Německu víc než třiceti, tady jich 
bude mít pět. „Mě tahle práce strašně baví,“ odpovídá na to 
s úsměvem. Uspokojuje ho vidět, jak něco nového vzniká pod 
rukama. A prý se jeho nová práce zas až tak od té bývalé neliší. 
Jen vyměnil autobusy, dodávky a náklaďák za nakladač, sekačky 
a motorové pily. 
Ještě nedávno spadaly technické služby pod obecní úřad. Teď je 
z nich samostatná příspěvková organizace, a tím se otvírají úplně 
nové možnosti. Zeptali jsme se starosty Pavla Čermáka na vize, 
s kterými nový ředitel Technických služeb přichází: „Co se týče 
pana ředitele, už při výběrovém řízení mne velmi oslovil podob-
ným pohledem na organizování a  vedení technických služeb, 
jeho důraz na pečlivost a  kvalitu je směr, kam bychom i  my 

chtěli rozvíjet služby občanům. Jsem velmi rád, že zastupitelstvo 
na svém prosincovém zasedání podpořilo vznik samostatné 
příspěvkové organizace. Dochází tak k naplnění volebního slibu 
našim občanům.“ 
Když je řeč o rozvoji, je potřeba si uvědomit, že Kamenice měla 
před 20 lety zhruba 1 900 obyvatel, dnes jich máme 4 500 a celou 
tu dobu měly technické služby jen 4 lidi. Bylo načase podniknout 
změnu. Vždyť s  tím, jak se obec rozrostla, přibylo i daleko víc 
ploch, ulic i obecních cest. Alex Dvořák, který celé okolí Kame-
nice „prošmejdil“ jako malý kluk a zná ho do detailu, přišel, aby 
sestavil větší a akčnější tým, který se o tohle všechno bude starat. 
Chce dodat službě větší řád a tím i větší efektivitu. Tento rok se 
rozrostou na 6 lidí. 
Alex bude mít jako ředitel na starosti nejen zaměstnance, ale 
i účetnictví a všechny kontrakty s dodavateli. „Dělám taky in-
venturu vozového parku, musí být stoprocentně funkční před 
začátkem každé sezóny,“ dodává k tomu. Sezóny jsou samozřej-
mě dvě. V zimě je téma číslo jedna odhrabávání sněhu ze silnic, 
na kterém spolupracuje Správa a  údržba silnic Středočeského 
kraje pečující o krajské silnice, zatímco obec se stará o ty obec-
ní. V létě je zase potřeba sekat a ořezávat. Ve správě mají třeba 
i dětské hřiště za Billou, kde sekají trávu nebo opravují lavičky. 
Nový ředitel se zaměří taky na odpadky. Nechce, aby každé od-
poledne, co se děti vrací ze školy a lidi z práce, obecní koše přeté-
kaly. Změní proto jednomu zaměstnanci pracovní dobu tak, aby 
se odpadky vysypávaly nejen od 6 do 14:30, ale taky odpoledne, 
když už všichni dolížou svoje ledňáky, dojí bagety a dopijí kafe 
v kelímku. Hlavně plné koše před Billou a na autobusové zastáv-
ce totiž můžou navečer působit dojmem, že se neuklízí, ačkoli 
je služba vysypává každé následující ráno. To se změní s  prů-
běžným úklidem, který plánuje Alex. „Když bude všechno čisté, 
budeme všichni víc spokojení,“ říká k tomu.
Nové Technické služby mají být i  efektivnější. Členové týmu 
si budou rozšiřovat řidičáky a  získávat strojnické průkazy, aby 
mohli obsluhovat všechna zařízení včetně nakladače a  mohli 
se zastupovat. „Teď si třeba musíme naskladnění soli a  štěrku 
na zimu zaplatit, protože nikdo z nás nemá na nakladač papíry,“ 
říká Alex, který tlačí na to, aby co nejvíc činností mohli vykoná-
vat samotní zaměstnanci Technických služeb. 
Jeho plány ale nekončí jen u toho, že bude šetřit rozpočet obce. 
Díky tomu, že se z Technických služeb stala příspěvková organi-
zace, bude na sebe do budoucna moct i vydělávat. Když zbude 
čas, může sekání, kácení stromů, prořezávání keřů nebo třeba 
i  natírání plotů nabízet i  lidem na jejich soukromých pozem-
cích.   Technické služby zodpovídají za to, aby bylo v  Kameni-
ci čisto, pořádek a žilo se nám pohodlně. Nový ředitel vzkazuje 
vám všem, ať se na něj obrátíte s jakýmkoli tipem, žádostí nebo 
upozorněním na to, co chcete na obecních pozemcích a  ko-
munikacích zlepšit. „Jsme tady, abychom zlepšovali život lidí 
a  ve  všem, co je v  naší kompetenci, se budeme snažit vyjít 
vstříc,“ vzkazuje vám ředitel Alex Dvorak.
Napsat mu můžete na reditel@tskamenice.cz 

Jakub Ryška
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NE STRACH, ALE OSTRAŽITOST
Možná jste si všimli, že ulicemi Kamenice i okolních obcí jezdí víc policejních aut než obvykle. Kolik dalších aut je policej-
ních, ale neoznačených, nikdo netuší. Což je dobře. Neví o nich tím pádem ani parta zlodějů, která vykrádá domy a byty 
v našem kraji. Televize a internet z nich udělaly nechvalnou senzaci, na sociálních sítích se šířily spekulace a poplašné 
zprávy. Spojili jsme se proto s poručíkem Zdeňkem Chalupou z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a taky 
s naším starostou Pavlem Čermákem, který byl na velkém setkání starostů s policií, a zeptali se jich, jaká je vlastně situace.

Když člověk koukne na mapu, kterou nám poskytl pan poručík 
Chalupa, hned ho jedna věc praští do očí. Naše nejbližší okolí vyme-
zené jako „Územní odbor Praha-venkov JIH“ je jako jediné ze všech 
území Středočeského kraje červené. Od září už celkem 63 vloupání. 
Je ale potřeba si uvědomit, že podle údajů policie se jich za celý rok 
běžně stane kolem 700. To samozřejmě nezní jako útěcha pro nás 
občany, ale faktem zůstává, že i  s  medializovanými vloupačkami 
nepřekračuje za dané období počet těchto případů průměr.
Proč tedy věnovala těmto případům média takovou pozornost? 
Zjistilo se, že nápadné množství vloupaček má stejné rysy. Prová-
dí je skupina lidí, kteří si vytipují prázdný dům, vypáčí okno nebo 
dveře na terase a během chvilky ho „vyčistí“ od cenností, které jde 
naházet do batohu. Nevadí jim ani alarm, protože vždycky do pár 
minut zmizí. Podobností v případech si všimli i  sami lidé. Nejvíc 
jsou samozřejmě pobouření v  Jesenici, kde je zřejmé epicentrum 
těchto případů. Následují Průhonice, Sulice, Mirošovice, Psáry.
Nelze nikomu vyčítat nervozitu, zvlášť proto, že tajemná, organizo-
vaná skupina zlodějů je skvěle uchopitelné téma pro novináře. A tak 
i u nás, v Kamenici se šířily spekulace, jak velké je to pro naši obec 
nebezpečí, jestli policie něco vůbec dělá a  co můžeme udělat my 
sami pro svoje bezpečí. Jak už stojí v titulku tohoto článku. Na místě 
není strach, nýbrž ostražitost. Když se podíváte do tabulky vedle 
mapy, zjistíte, že policie zaznamenala za dané období v  naší obci 
jednu krádež odpovídající chování medializované party. Stejně tak 
jednu ve Velkých Popovicích.
Právě občané ve Velkých Popovicích si založili sdružení, které se ob-
jevilo v reportáži o vykrádačkách, stejně tak jsme mohli v televizi vi-
dět záběry místního oddělení naší policie na Velké Hospodě. Člověk 
z toho mohl lehce nabýt dojemu, že jsme stejně zasažení jako třeba 
v Jesenici. Poručík Chalupa k tomu říká: „I tam, kde ke krádežím 
nedošlo, se to občanů dotýká, protože obce jsou navzájem prová-
zané, a tyto případy samozřej-
mě zasahují do integrity lidí 
a ovlivňují pocit bezpečí.“ 
Policie a  starostové proto 
uspořádali na začátku ledna 
setkání. A byla to opravdu vel-
ká akce, z 52 pozvaných přišlo 
49 starostů, i z obcí, kde k po-
dobným případům nedochází. 
„Atmosféra byla tvůrčí, vymě-
ňovali jsme si informace a bylo 
vidět, že starostové opravdu 
chtějí navzájem spolupraco-
vat,“ popisuje Pavel Čermák, 
který má dobrý pocit i z toho, 
jak k  případu přistoupila po-
licie: „Komunikují otevřeně, 
bez nějakého mlžení, je vidět, 
že na tom opravdu dělají.“
Konkrétní opatření samozřej-
mě policie nemůže sdělit, aby 
neohrozila vyšetřování. „Na-
sadili jsme mimořádný počet 
kriminalistů a  větší množství 
policistů do ulic,“ říká poručík 
Chalupa. Není tajemstvím, 

že policie využívá kamerové záznamy například z dopravních ka-
mer u Nové Hospody, Olešovic, Ládví. Naše obec kamerový systém 
také provozuje. Na doporučení policie už v minulosti umístila 2 ka-
mery na hřišti za Billou a na skejtovém hřišti, hlavně kvůli drogové 
prevenci. Co se ale týče kamer, které by měly dohlížet na soukromý 
majetek, má obec oproti policii svázané ruce kvůli obecnému naří-
zení o ochraně osobních údajů, tedy známému GDPR.
Rozhodně platí, že by si člověk měl dům zamykat a  být ostražitý, 
kdo se v jeho okolí pohybuje. Pokud vám nějaké auto nebo člověk 
připadají vyloženě podezřele, nestyďte se volat 158. „Sami policis-
té říkají, že jsou radši za 20 planých poplachů, než aby unikl ten 
jeden skutečný,“ říká starosta Čermák. Sousedská hlídka by měla 
fungovat v každé osadě, v Osnici si dokonce založili na mobilech 
WhatsApp skupinu. Mimochodem, když jsme u  těch moderních 
technologií, ujistěte se, že máte nastavený Facebook tak, aby vaše 
příspěvky viděli pouze přátelé. V opačném případě se z vaší fotky, 
jak si právě užíváte na dovolené, může stát pozvánka pro zloděje do 
vašeho prázdného domu.
Ze zkušeností policie je zřejmé, že si pachatelé domy nejdřív pečlivě 
tipují, vykrádají hlavně obydlí u  lesa a mohou využít i zanedbané 
neposekané zahrady, které s vyhlídnutým domem sousedí. Posekat 
a prořezat pozemek by mělo být normální minimálně dvakrát ročně 
a vzhledem k současné situaci je to i ohleduplné vůči sousedům.
Policie taky radí, že i když máte dům napojený na Pult centralizova-
né ochrany, měli byste volat 158 okamžitě, pokud dostanete signál 
o  poplachu. Ušetří to čas při zásahu. Vyšetřování gangu lupičů, 
které, jak všichni věříme, brzy úspěšně skončí, věnuje policie maxi-
mální pozornost. Vyšetřování je centrálně řízené a všechny podněty 
se vyhodnocují. Nevolejte proto na soukromá čísla jednotlivých 
policistů nebo místní služebny, ale rovnou na 158.

Jakub Ryška
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JAK OCHRÁNIT SVŮJ DŮM PROTI VLOUPÁNÍ?

Podle Policie ČR se jedná o velmi dobře organizovanou skupinu 3–4 
osob, která si obvykle vybírá domy v blízkosti lesa, parku nebo pole. 
Do domu vstupují většinou v době nepřítomnosti majitelů, nejčas-
těji francouzskými okny, mezi šestnáctou a dvaadvacátou hodinou, 
kdy využívají zejména brzké tmy, stále ještě „denního“ ruchu a také 
toho, že majitelé ještě nejsou doma. Nejvíce zasažena je oblast na jih 
od Prahy, a to hlavně lokality kolem Jesenice a Kamenice. 

Jak se tedy můžeme sami bránit? Připravili jsme pro Vás několik do-
poručení, jak snížit riziko vykradení a jak zmírnit následky, pokud 
už k vloupání dojde.

JAK SNÍŽIT RIZIKO VYKRADENÍ

1. Maskujte svoji nepřítomnost. Můžete nechat 

v domě částečně rozsvíceno nebo použijte například 

chytrou zásuvku, která sama spustí světlo či televizi 

v nastavený čas.

2. Změňte svou rutinu. Pokud budete každý odcházet 

i přicházet v různé hodiny, bude pro zloděje složité 

vytipovat, kdy nejste doma.

3. Opatrnost je na místě. Sledujte dění v okolí, pohyb 

cizích osob nebo neznámých aut. V případě pode-

zření volejte policii na lince 158.

4. Nesdělujte svoji nepřítomnost na sociálních sí-

tích. Fotografie můžete přece zveřejnit až po návratu 

z dovolené.

JAK ZMÍRNIT DOPADY PŘÍPADNÉHO VLOUPÁNÍ

1. Dobře schovejte veškeré cennosti, šperky a  ze-

jména hotovost. Podle policejních vyšetřovatelů se 

tento gang zaměřuje zejména na tyto artikly, které 

může snadno odnést v  co nejkratším čase. Nejlépe 

tedy uděláte, když hotovost vložíte na bankovní účet 

a šperky uložíte do trezoru.

2. Vyfoťte si svoje cennosti. Požadovat to může nejen 

Policie ČR pro případné důkazy, ale i  pojišťovna 

pro plnění škody.

3. Pokud i  přes to k  vykradení dojde, nevstupujte 

do  nemovitosti a  ihned se spojte s  policií na tís-

ňové lince. Nemanipulujte s předměty, mohli byste 

poškodit důkazy.

V neposlední řadě nepodceňujte kvalitní zabezpečení svého domu. 
S  tím vám může pomoci místní firma 1. REX SERVICES,  a.  s. 
Sídlíme v Kamenici – Ládví a máme více než 20 let zkušeností v ob-
lasti zabezpečení. Nabízíme možnost střežení vašeho domu včetně 
napojení na pult centrální ochrany s možností profesionální vý-
jezdové služby.
Naše elektronické zabezpečení REXhome nabízí například i detek-
tor pohybu s vestavěnou kamerou, který v případě narušení zašle 
obrázek zloděje. 
Novinkou jsou potom jednoduché nezávislé detektory, které pošlou 
poplach přímo na mobil uživatele. Komunikují přes sítě internetu 
věcí a nepotřebují ústřednu, SIM kartu ani wifi. Jejich instalace ne-
zabere déle než 5 min. a mohou hlídat například otevření dveří. 
Kontaktujte nás pro návrh zabezpečení vaší nemovitosti zdarma.

Více o zabezpečení najdete na našich stránkách www.rex.eu.

Placený PR článek

Počet vloupání v okolí Prahy bohužel stále roste. I přes zvýšený počet policejních hlídek a nově vytvořený speciální tým se 
stále nepodařilo skupinu pachatelů vypátrat.

PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ… 
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Kamenice si zaslouží revitalizaci Ringhofferova 
náměstí. Za posledních 20 let proběhly již dvě 
vlny soutěží, ve kterých byly představeny růz-
né architektonické návrhy. Žádný z  nich však 
nebyl vybrán jako vítězný, a ani nenásledovaly 
další kroky projektování. Jde o těžký úkol, pro-
to považuji za důležité, aby na podobě tohoto 
náměstí panovala široká shoda, a  nepřál bych 
si, aby podoba náměstí vznikla prostřednictvím 
silového rozhodnutí. Po předchozích zkuše-
nostech se chceme vydat tentokrát osvědčenou 
cestou, bez procesních experimentů, a  proto 
se chystáme vypsat veřejnou architektonickou 
soutěž podle pravidel České komory architektů. 
První částí této práce bude spočívat v aktualiza-
ci zadání pro soutěžící – tedy v soupisu funkcí, 
které bychom chtěli změnami na náměstí napl-
nit. Opět i tato fáze bude připravována ve spo-
lupráci s veřejností. Termín dokončení zadání: 
do letošních prázdnin.

BEZPEČNÝ CHODNÍK V OKOLÍ ŠKOLY

Pokud se bavíme o důležitosti chodníků v obci, tak ten 
u školy, směrem ke sportovnímu areálu je nejpotřebnější. 
Záleží nám na bezpečí pro školáky v okolí hlavní silnice, 
na cestě, po které se dostanou na autobus, sportoviště 
nebo do oblíbeného skateparku. Během Vánoc nabylo 
právní moci stavební povolení na aktualizovaný projekt, 
a tak na nejbližším zastupitelstvu budu předkládat návrh 
na letošní realizaci. Tabulková cena úseku až ke kruho-
vému objezdu je cca 9,5 mil. Kč. Na stavbu bude vypsá-
na veřejná soutěž. Předpokládaný termín dokončení je 
podzim 2020.

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

SPRÁVA HROBKY RINGHOFFERŮ

Dlouhodobým cílem obce je 
získání této významné lokální 
památky oficiálně do své péče. 
Zastupitelé se rozhodli vyčle-
nit malý rozpočet na základní 
každoroční údržbu. 
Začali jsme odstraňováním 
náletů a  revizí zarostlých 
ploch. Obnovujeme zapleve-
lené záhony u  vstupu. Máme 
plány areál hrobky zvelebit, 
po poradě s  dendrology do-
plnit vysokou zeleň, lavičky 
a  zlepšit zpřístupnění areálu 
veřejnosti. V  průběhu roku 
vás budeme informovat 
o změnách, kterých zde bude 
dosaženo.

KAMENICKÉ NÁMĚSTÍ-SOUTĚŽ O PROJEKT
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Fotografie na dvoustraně: Barbora Boháčová, archiv obce Kamenice

STAVÍME NOVOU ČISTIČKU

Rozpočtová priorita, stavba, která 
loni na podzim bez zaváhání zapo-
čala a  jejíž rozpočet dosahuje téměř 
100 mil. Kč. Je to jednoznačně nej-
větší investiční akce letošního roku. 
Takovou stavbu by si Kamenice bez 
masivní dotace nemohla vůbec do-
volit. Stavba je technologicky velmi 
náročná, vše probíhá za plného pro-
vozu, stávající čistička nesmí během 
žádné ze stavebních operací selhat. 
Hodnoty přečištěné vody jsou nepře-
tržitě monitorovány majitelem Ha-
merského rybníka. V první polovině 
roku probíhá výstavba zcela nových 
aktivačních nádrží, které pak musí 
dočasně převzít část funkcí stávající 
čistírny. Teprve pak můžeme v  dru-
hé polovině roku odstavit současné 
nadzemní nádrže, aby je stavební 
firma mohla v nové podobě zakopat 

pod zem. Celá rekonstrukce a dostavba bude dokončena, vzhledem ke své náročnosti, až v příštím roce.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

OPRAVY STARÉ BENEŠOVSKÉ 

Opravy a  výstavba komunikací v  husté 
dopravě naší obce jsou i  letos zásadními 
tématy. Nejsledovanější i  nejzatíženější je 
silnice II/603 (cca 8 000 vozidel/den), po je-
jíž opravě dlouhá léta voláme. Loni začaly 
projekční práce – jedná se o stavbu Středo-
českého kraje – a obec se velmi aktivně po-
dílí na návrzích řešení všech kolizních míst, 
o kterých víme, jak na Nové Hospodě, tak 
v  Olešovicích. Doposud jsme se setkávali 
s velikým pochopením projektantů, a tak se 
zdá, že projekt míří k  územnímu rozhod-
nutí a stavebnímu povolení k naší spokoje-
nosti. Vzhledem k tomu, že potřebné práce 
jsou řádně zasmluvněny a  kryty krajským 
rozpočtem, věřím, že letos budou učiněny 
veškeré kroky k tomu, aby příští rok došlo 
konečně k  realizaci. Věřím, že podzimní 
volby do krajského zastupitelstva tuto in-
vestici neohrozí. Obec má připravený pro-
jekt chodníku podél tohoto úseku silnice 
a  bude ho realizovat současně s  opravou 
komunikace.
Méně štěstí máme s opravou krajské silnice II/107 (ulice Ringhofferova kolem obecního úřadu, školy a směrem na Týnec n. S.), kde 
Středočeský kraj projekční práce zamrazil z důvodů smluvních nejasností se stávajícím projektantem. Zde nastane jen mírný pokrok 
a tím bude hned na jaře oprava úseku od kruhového objezdu na Těptíně směrem k zadní vrátnici Strojmetalu. Proto u školy bude obcí 
realizován chodník bez ohledu na termín nejisté rekonstrukce zbytku silnice. 

UŽIJTE SI KAMENICKÝ PLES - 21. března 2020 od 20 hodin v KD Kamenice

Tradiční společenskou událostí s bohatým programem je i letos Kamenický ples. Vezměte sousedy a přátele a přijďte se pobavit. 
Letos nám bude hrát výborný Caroline band. Jako každoročně se můžeme těšit na mnohá překvapení v průběhu plesu, ale překvape-
ním rozhodně nebude bohatá tombola. 
Těším se na sousedská setkání první jarní den 21. 3. 2020.
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ROZPOČET 2020
 OD CHODNÍKŮ AŽ PO MASNU

Chodníky, silnice, kanalizace, sport, kultura. Kamenice není žádná malá obec a její výdaje a investice si žádají ročně desítky mi-
lionů korun. Letos budeme hospodařit s rozpočtem, přesahujícím 100 milionů korun, a tak jsme se rozhodli na tento rozpočet, 
který vznikl po široké debatě všech zastupitelů blíž podívat.

Nejdřív si řekněme základní čísla. Obec hospodaří v posledních letech 
obvykle s rozpočtem okolo 90 milionů. Letos to bude i s dotacemi nece-
lých 133 milionů celkových příjmů, z toho je 66 milionů od státu z pře-
rozdělení daní, 44 milionů z dotací a zbylých 23 milionů jsou příjmy 
obce z poplatků a nájmů, daně z nemovitosti a ostatních příjmů. 

Největší část rozpočtu, tedy 50 milionů, každoročně spotřebují man-
datorní výdaje neboli náklady na služby, na správu a údržbu majetku 
obce, jehož hodnota se pohybuje v řádu stovek milionů, a  také mzdy 
pracovníků, kteří to celé zajišťují. Příspěvkovým organizacím, tedy 
škole, školkám, Kulturnímu centru a nově Technickým službám, půjde 
příspěvek 11 milionů. Na investiční výdaje je letos vyčleněných víc než 
80 milionů z vlastních peněz obce, úvěru a dotací. Celkové výdaje jsou 
142 milionů. 

Rozpočet je postavený jako přebytkový, v průběhu roku bude tedy mož-
né čerpat další prostředky na investice, podle toho, které projekty bu-
dou již mít stavební povolení a u kterých se zastupitelé shodnou, že mají 
nejvyšší prioritu. V rozpočtu je zhruba 7 milionů vyhrazených na vy-
pracování projektů, s jejichž stavbou se počítá v následujícím období.

Zdaleka největší projekt, který začal už loni na podzim, je navýšení 
kapacity čistírny odpadních vod v Kamenici. Do roku 2021 si vyžádá 
98 milionů, část poskytne stát prostřednictvím dotace Ministerstva ži-
votního prostředí, ale naše obec musí projekt do jeho dokončení krýt 
úvěrem v bance. V současnosti, kdy u nás žije už 4 500 lidí, se čistír-
na dostala na hranici kapacity. Po rozšíření by měla vystačit pro 7 000 
obyvatel, to jest, měla by spolehlivě sloužit, i kdyby se zastavěla většina 
pozemků, které jsou v územním plánu určené pro bydlení. 

ROZPOČET OBCE KAMENICE 2020
Příjmy Obce Kamenice Kč

Daňové příjmy 65 550 000

Místní, správní poplatky a odvody 4 924 000

Daň z nemovitých věcí 9 000 000

Dotace investiční a na správu 44 176 071

Příjmy z příspěvků, nájmů, ostatní příjmy 9 104 100

Příjmy celkem 132 754 171

Výdaje Obce Kamenice Kč

Dopravní infrastruktura 10 160 000

Vodohospodářská infrastruktura 64 605 000

Školství, kultura a sport 21 798 500

Bytový a nebytový fond 980 000

Komunální služby, správa majetku, odpady 13 185 340
Služby obyvatelstvu (požární ochrana, podpora spolků, 
sociální služby) 1 776 000

Místní správa a zastupitelstvo 25 711 973

Ostatní výdaje 3 630 000

Výdaje celkem 141 846 813

Financování RO Kč

Příjmy 132 754 171

Výdaje 141 846 813

FINANCOVÁNÍ: 9 092 642

 - pohyb běžném účtu (pokud je mínus, je to do rezervy) -15 759 758

 - čerpání úvěru 32 000 000

 - splátky dlouhodobých úvěrů -7 147 600

BEZPEČNĚ PO CHODNÍKU
Propojit všechny osady s  centrem Kamenice chodní-
kem, aby se po něm dalo bezpečně chodit do školy, 
na nákup nebo k  doktorovi. To je dlouhodobý plán, 
ke kterému směřují jednotlivé projekty. V současnosti 
jsou zadané projekční práce na chodníky podél těch 
nejvytíženějších silnic. Zatím je v  rozpočtu na tyto 
projekty vyhrazeného 1,3 milionu.
Skvělá novinka je, že projekt na chodník od základní 
školy po kruhový objezd směrem na Těptín má staveb-
ní povolení, což umožňuje odstartovat tento projekt, 
který má maximální podporu zastupitelů, už v  letoš-
ním roce. Právě propojení Těptína je pro mnoho rodi-
čů klíčové, denně tudy chodí po silnici houfy školáků. 
Projekt pod názvem Těptín I jim letos umožní dostat 
se alespoň ke kruhovému objezdu po chodníku. Úsek 
od Kozlího kamene do centra Těptína se intenzivně 
projektuje, reálně by mohl přijít na řadu v příštím roce. 
Další místo, kterým prochází spousta dětí cestou na zá-
kladní školu, ale také dospělých na nákup a na poštu, 
a které chybí chodník, je ulice Jednosměrná, vedoucí 
od Nové Hospody až k chodníku podél centrální zóny. 
„Je to z kopce, takže v zimě je ta cesta ještě nebezpeč-
nější, je tam nepříjemný horizont a špatné osvětlení,“ 
líčí Petr Valášek, místostarosta a  radní pro rozpočet, 
který nám jednotlivé investice a projekty ukazuje. Vý-
hodou v případě „Jednosměrky“ je to, že byla nedávno 
převedená na obec, takže schvalování stavby chodníku 
by mělo být jednodušší. 
Prioritu má i  chodník v  ulici Pražská, a  tedy podél 
staré „Benešovské“. Po jejich dokončení budeme mít 
hotovou základní síť chodníků, trojúhelník, který pro-
pojí Novou Hospodu, Olešovice a Kamenici.

SILNICE A PARKOVIŠTĚ
Kamenicí vedou krajské, které má pod sebou Krajská 
správa a  údržba silnic Středočeského kraje. S  jejich 
rekonstrukcí tedy musíme čekat na rozhodnutí z kra-
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KULTURNÍ CENTRUM 
A OBŘADNÍ SÍŇ

Jeden z chystaných projektů je v  samotném srdci naší obce. Kulturní 
centrum má před rekonstrukcí, a pokud půjdou všechny přípravy hlad-
ce, mohlo by se s přípravnými pracemi začít už letos. A budou to velké 
změny, díky kterým získá prostor nové využití. Knihovna, zastrčená 
napravo za šatnami, se přestěhuje do opačného křídla, kde teď zbyteč-
ně velký prostor zabírají záchody. Tím, že si navzájem prohodí místo, 
vznikne logický, ucelený prostor, ve kterém se knihovna stane součástí 
společenského centra s možností propojení s přísálím a občerstvením. 
Přísálí bude možné oddělit od sálu mobilními stěnami a nově vybudo-
vaným vlastním vchodem.
Hlavní sál zase získá lepší akustiku. „Některé kapely nám výslovně 
řekly, že u nás nechtějí kvůli špatné akustice vystupovat,“ popisuje Petr 
Valášek nevyužitý potenciál současného „Kulturáku“. Projekt, který 
počítá i s výměnou elektroinstalace, vzduchotechniky a úpravou vytá-
pění, bude připravený v nejbližších týdnech a my vás o něm budeme 
informovat.
Část Kulturního centra ale už má rekonstrukci skoro za sebou. A díky 
tomu už letos na jaře bude mít Kamenice vlastní obřadní síň. Na bal-
kóně nad hlavním sálem vzniká multifunkční prostor, který už jen stačí 
osadit křesly, protipožárními dveřmi a mobilní přepážkou, která ho od-
dělí od sálu. Díky projektoru tady budeme moct provozovat i malé kino 
a pořádat konference. Pokud tedy plánujete svatbu, vězte, že obřadní síň 
by měla být ještě před začátkem letošní sezóny otevřená.

SPORTY, KULTURA, VYŽITÍ 
PRO VŠECHNY GENERACE

Skatepark, který vyrostl loni u fotbalového stadionu, je jen začátek vel-
kých plánů, co s tímto místem udělat. Dál se pracuje na studii přestavby 
sportovního centra, díky kterému by si Kameničtí mohli užít plejádu 
různých sportů. Ve studii se počítá s kurty na míčové sporty, 200 metrů 
dlouhým atletickým oválem, prostorem pro ledovou plochu na zimní 
období. Ve svahu mezi fotbalovým hřištěm a atletickou dráhou by pak 
vyrostla multifunkční budova se sály pro cvičení, zázemím pro fotbal, 
atletiku, fitness a posilovnou. „Už je hotová studie, během jara ji odpre-
zentujeme veřejnosti, zadáme projekt a budeme na něj shánět peníze,“ 
říká Petr Valášek.
A  to není všechno. Na příkladu skateparku se ukázalo, že budovat 
sportoviště a nezávislé projekty pro mladé je skvělá cesta rozvoje naší 
obce. Dnes v  areálu skateparku vidíte nejen skejťáky v  kapucích, ale 
i děti na koloběžkách a kolech i dospělé na kolečkových bruslích. Vedle 
skateparku stojí budova, která má obrovský potenciál na tenhle úspěšný 
projekt navázat, objekt bývalé masny. Sice je teď zazděná a nepřístup-
ná, ale hlavní je, že je v majetku obce. Vybízí k tomu, aby v ní vznikl 
multifunkční prostor s klubovnami pro mládež, sálem s občerstvením, 

je. Je to třeba právě ulice Pražská a Ringhofferova v části od Olešovic 
a směrem na Čakovice. Obě jsou v různé fázi projektování, ale tento rok 
se s jejich opravou nepočítá. 
Co se ale letos stihne, je plocha za obecním úřadem, která naváže 
na nedávno otevřené nové parkoviště. Odvodní se, dostane nový po-
vrch a bude instalováno veřejné osvětlení. V rozpočtu je na dokončení 
tohoto projektu 3,5 milionu a dalšího 1,5 milionu na projekční práce 
do komunikací. 
Opravy obecních komunikací jsou postupně vkládané do rozpočtu 
podle toho, jak se pokročilo s  jejich projektováním. Prioritu má ulice 
Návršní, což je páteřní cesta spojující Novou Hospodu se Štiřínem, ale 
taky ulice Slámová, Tyrkysová, Topasová nebo Okružní. Samozřejmě 
ulic, které potřebují opravu, je mnoho, a bude trvat delší dobu, než se 
podaří dát ulice v Kamenici kompletně do pořádku.

ateliéry pro kroužky a volnočasové aktivity, a dokonce by tady mohla 
být i zkušebna pro začínající kapely, které by měly možnost tu odehrát 
svoje první koncerty. „Tohle by asi předběhlo ostatní sportovní stavby, 
tento projekt je menší, uchopitelný a naše mládež, která se na konceptu 
podílí, je nedočkavá,“ usmívá se radní pro ekonomiku. 
Jak se bude projekt jmenovat, je nasnadě. MASNA. I kluci a holky, co 
jezdí kolem ní na skateboardech říkají, že „tenhle název je cool.“ Bylo by 
rozhodně skvělé, kdyby naše obec měla takové místo, kde se dá malovat, 
mlátit do bicích nebo prostě jen tak sednout na limonádu.
Někam si sednout ale budou moct už tento rok lidé v okolí Novodvor-
ského rybníka pod sídlištěm. Tam bude totiž dokončená úprava travna-
té plochy s šotolinovými cestičkami, lavičkami, koši, a možná se letos 
stihne i altán.

SILNICE A PARKOVIŠTĚ
Už v minulosti naše obec mohutně investovala do vodohospodářské in-
frastruktury, díky které je už většina Kamenice odkanalizovaná. Někte-
ré části ale ještě na napojení čekají. Na řadě jsou teď osady Všedobrovice 
a Štiřín. Na jaře by měl být hotový projekt tlakové kanalizace a pak je 
třeba získat stavební povolení. Po něm bude hned zažádáno o dotaci, 
protože taková investice je mimo možnosti rozpočtu obce. Bude-li žá-
dost úspěšná, mohlo by se začít stavět už příští rok.
Radnice by taky ráda začala s občany debatovat nad možností, jak ze sa-
motného centra, tedy prostoru mezi Billou, restaurací a radnicí, udělat 
plnohodnotné náměstí. Zatím prostor slouží spíš jako parkoviště, když 
jedeme nakoupit nebo vyřizovat věci na úřadě. Už tento rok začne veřej-
ná diskuse, která by měla připravit zadání pro architektonickou soutěž. 
Cílem je vdechnout centru obce nový život. 

Určitě se tomu budeme v našem Zpravodaji věnovat i v dalších měsí-
cích.        Jakub Ryška

Na jaře bude dokončená svatební síň a multifunkční prostor na balkónu Kultur-
ního centra. Samotné KC čeká významná rekonstrukce. Zavedl nás sem místosta-
rosta Petr Valášek, který má na starosti ekonomiku a rozpočet naší obce už čtvrté 
volební období.
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PROSINEC A LEDEN U NÁS V MŠ
Náš měsíc prosinec začal 
návštěvou dětí ze základní 
školy, kteří nás přišly navští-
vit dne 5.  12. na Mikuláše. 
Děti ze základní školy vy-
tvořily „skupinku“: Miku-

láše, čertíků a andílků. Donesly nám nadílku a drobné 
dárečky. 
Děti se nebály, užily si to a z mikulášské nadílky byly 
přímo nadšené.
Dalším programem byla vánoční besídka, která se 
konala dne 17. 12. u Sluníček a Berušek. Děti ukázaly, 
co se během roku naučily, předvedly tanečky, básničky 
a písničky s doprovodem hudby. Vánoční atmosféra se 
dále nesla do dalších tříd ke Koťátkům a  Slůňátkům, 
kde se besídka konala následující den. 
Celý měsíc probíhal v  duchu vánočních koled, písní, 
říkanek, pohody a úsměvů. 
Vánoční prázdniny utekly a  přišel měsíc leden  2020. 
V tomto měsíci jsme se těšili na planetárium, které k nám přijelo 17. 1. s vesmírnou a dobrodružnou tematikou. 
21. 1. jsme se vydali do kulturního domu na hudební pohádku – Zpívejme notu pro křiklouna Otu. 
Stále čekáme na pořádnou sněhovou nadílku, abychom si užili pořádného zimního počasí.

Petra Skoumalová a Aneta Beránková, učitelky

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KAMENICI… 
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ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ OLYMPIÁDY
V prosinci proběhlo školní kolo 49. ročníku Dějepisné olympiády. 

Tentokrát její téma znělo „DLOUHÉ STOLETÍ SE LOUČÍ (1880 – 1920)“.

 Zde jsou výsledky I. kategorie:

  1. Matyáš SVOBODA, 9.A
  2. Eliáš PORTEŠ, 9.A
  3. Eliška POUPĚTOVÁ, 9.A
  4. Karolína BLAŽKOVÁ, 9.A
  5.–6. Michal Maxmilián URX, 8.A

    Tereza PTÁČKOVÁ, 9.B

Všichni uvedení žáci jsou úspěšní řešitelé. Vítězové na prvních třech místech budou školu reprezentovat v okresním kole. 
BLAHOPŘEJEME! Ostatním účastníkům děkujeme.

Vlasta Hartvichová, učitelka ZŠ

SAMETOVÁ REVOLUCE VE ŠKOLE
V  listopadu se naše škola připojila 
k  oslavám 30. výročí sametové re-
voluce. Během celého projektového 
týdne jsme s  dětmi diskutovali, 
vysvětlovali, předváděli, pouštěli 
různé dokumenty, videa a filmy, vy-
ráběli plakáty, malovali hesla a spo-
lečně prožívali „revoluční euforii“. 
Výstupem z  celého projektového 
týdne 1.–7. ročníků bylo vytvoření 
třídní nástěnky, kde děti mohly 
využít i materiál přinesený z domo-
va  – fotky, články, hesla, trikolory, 
rozhovory s rodiči a prarodiči. Vý-
stupem žáků 8. a  9. ročníků bylo 
zpracování plakátu a následná pre-
zentace v nižších ročnících. 
Jako učitelé pokládáme za důležité 
děti seznámit s dobou ne až tak mi-
nulou a dát jim prostor pro vytvo-
ření vlastního obrázku či úsudku 
o  životě v  tehdejší době. Zároveň 
děkujeme rodičům, kteří byli pro-
jektu nakloněni a doma se zaujetím 
odpovídali na různé zvídavé otázky 
dětí. Z  reakce našich  – vašich dětí 
jsme měli pocit, že se celá akce podařila. Děti zaujatě naslou-
chaly, vášnivě diskutovaly a velmi pěkně a přesně prezentovaly. 
Těšíme se na další společné projekty.
A nyní pár postřehů dětí:
• Moc se mi celý týden líbil, dozvěděl jsem se spoustu nových 

informací.
• Bavilo mě vytvářet plakát se zajímavými informacemi. Ale 

trochu jsem se bála prezentace v jiné třídě.
• Uvědomila jsem si, že naše třída umí být i hodná, když nám 

paní učitelka vyprávěla příběhy z komunistické doby. Všich-
ni jsme poslouchali. A bavilo nás to.

• Bavilo mě vytvářet transparenty s hesly.
• Líbily se mi filmy a dokumenty, které jsme viděli. Dokonce 

nám paní učitelka pouštěla i videoklipy.
• Strašně jsme se nasmáli tomu, co měli lidé v té době na sobě.

Pavla Ježová, učitelka ZŠ a děti z 2. stupně ZŠ
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CESTA DO PRAVĚKU ANEB 6. TŘÍDY NAVŠTÍVILY 
ARCHEOPARK VE VŠESTARECH

V prosinci navštívilo několik tříd naší školy Archeo-
park ve Všestarech.
Uvnitř jsme chvíli pobyli v kinosále, vyslechli si pouč-
né povídání, potěžkali repliky zbraní a nástrojů, prošli 
pravěkou jeskyní s nástěnnými kresbami, viděli kostry, 
hrobovou výbavu i  veliký model pravěkého sídliště. 
Nejlepší byla venkovní vesnice, kde jsme si prohlédli 
přesné rekonstrukce domů, krásný veliký rondel a také 
jsme si mohli vyzkoušet obdělávání pole, lov oštěpem, 
mletí zrna, sekání dřeva kamennou sekerkou či uhla-
zování pazourků. Zjistili jsme tak, jaké to bylo žít bez 
počítačů a mobilu. V archeoparku se nám moc líbilo 
a jeho návštěvu jsme si náramně užili. 

Daniel Lukeš a Tomáš Langer, žáci 6.A

KAVÁRNY PRO RODIČE
V letošním školním roce jsme se rozhodli potkávat se s rodiči 
našich žáků nejen na třídních schůzkách a  konzultacích, ale 
i  při tzv. Kavárnách pro rodiče. V tomto pololetí se uskutečnily 
již tři. První byla pro rodiče dětí připravujících se k přijímacím 
zkouškám, tématem druhé, konající se v listopadu, byla beseda 
s panem Svatošem, pracovníkem UNICEF, o charitě, do které se 
naše škola každoročně zapojuje. A  třetí kavárnu navštívil otec 
Timotej, bývalý místní kaplan a  současný farář v  Praze 5–Ra-
dotíně, se kterým jsme měli možnost se adventně a  vánočně 
naladit. Tato kavárna byla výjimečná nejen účastí našeho hosta, 
ale i skutečností, že tentokrát byly pozvány i děti, které naše po-
vídání oživily všetečnými dotazy. 
V kavárnách bychom rádi pokračovali i v dalších školních měsí-
cích. Chystáme pro vás, rodiče, zajímavá témata. Některé kavár-
ny opět otevřeme i pro děti. Proto sledujte školní web, facebook 

VZPOMÍNKA NA ADVENT V NAŠÍ ŠKOLE
V době adventu jsme na naší škole pořádali řadu akcí. Některé 
organizoval Školní parlament a vedení školy, jiné zase třídy se 
svými třídními učiteli. 
Prožili jsme toho opravdu hodně, takže jen telegraficky: 
V  1. adventním týdnu  – Mikulášská pro 1. stupeň, 2. stupeň 
a MŠ, zajímavé pořady: Když přišli mudrci do Betléma a Izrael – 
Svědek vánočního příběhu. 
Začali jsme zdobit třídy a tvořit a stavět betlémy.

Ve 2. adventním týdnu jsme se 
např. mohli zúčastnit Kavárny 
pro rodiče s otcem Timotejem 
a  tvořili jsme třídní vánoční 
ozdobu do amfiteátru před 
školou. Také jsme využívali na-
bídky školy v  Těptíně na  pro-
hlídku výstavy betlémů.
3. adventní týden byl snad 
nejhezčí: každé ráno jsme si 
před školou společně zazpívali 
vánoční koledy. Konaly se vá-
noční turnaje v  přehazované 
a  vybíjené, šesté a  třetí třídy 
navštívily divadelní představe-
ní v Praze a poslední den před 
vánočními prázdninami jsme 
měli třídní besídky.

Přejeme Vám všem šťastný 
a úspěšný nový rok.

Za školní parlament Adéla Gürlichová, žákyně 7.C

školy a  pozvánky najdete i  v  žákovských knížkách svých dětí. 
Budeme se těšit.

 Za pedagogický sbor Pavla Ježová, učitelka ZŠ



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 AKCEKULTURNÍ 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“  „do ruky“

ÚNOR 2020
7. února od 19.30 – Zámek Štiřín
Petr Vondráček a skupina Lokomotiva
Koncert
Vstupné 350 Kč

14. února od 19.00 – Kulturní dům Kamenice
Valentýnská diskotéka
Vstupné bude upřesněno

20. února od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Městská divadla pražská: Listopad
Divadelní představení
Vstupné 350 / 300 Kč

23. února od 13.00 – Náměstí
Masopust
Náměstí před kulturním domem

24. února od 9.30 – Kulturní dům Kamenice
Divadlo Semtamfor: O Smolíčkovi
Divadelní představení pro děti
Vstupné 60 Kč

25. února od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Halina Pawlovská: Chuť do života
One Woman Show pořádá VIP Art Company
Vstupné 320 Kč

TABULKY POPLATKŮ za komunální odpad a za psy 
pro rok 2020 najdete na straně 6.

BŘEZEN 2020
9. března od 9.30 – Kulturní dům Kamenice
Divadlo Láry Fáry: Pohádka o třech námořnících
Divadelní představení pro děti
Vstupné 60 Kč

12. března od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Dvacet dobrý ale voko bere
Koncert Monkey Business
Vstupné 390 / 440 Kč

Vážení občané,
dovolte mi, popřát všem do přicházejícího 
roku především pevné zdraví, velké množ-
ství osobních i  pracovních úspěchů a  aby 
vás cestou rokem 2020 potkalo více radostí 
než starostí. 
Přeji všem hodně tolerance, umění odpouštět, vzájemnou úctu 
i hodně dobrých pocitů z možnosti pomoci svým blízkým, ale 
také svému okolí.

Pavel Čermák, starosta

UPOZORNĚNÍ na plánovanou částečnou uzavírku 
ulice Ohradní a Ringhofferova náměstí a přesun zastáv-
ky „KAMENICE, KULT. DŮM“ z důvodu stavby zpev-
něných ploch kolem budovy úřadu.
Předpokládaný termín uzavírky:1. 3. 2020 – 31. 3. 2020. 

DOPORUČENÍ vystřihněte si a uložte přehlednou ta-
bulku rozpisu svozu odpadů na rok 2020, která je součástí 
těchto informací do ruky.

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

MUDr. Michaela Wichová: 601 541 540
Místní veřejná knihovna: 313 034 670

NOVÝ ŠÉFREDAKTOR ZPRAVODAJE:

Jakub Ryška, redakce@kamenice.cz
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BŘEZEN 2020

DUBEN 2020

Od 8. ledna každou středu od 19.00 a 20.45 – KD Kamenice
TANEČNÍ BLANKY VÁŠOVÉ

24. ledna od 20.00 – Kulturní dům Kamenice
MYSLIVECKÝ PLES Hraje skupina CODA
Vstupné 150 Kč
 
30. ledna od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
TANČÍRNA BLANKY VÁŠOVÉ
Vstupné 120 Kč

31. ledna od 20.00 – Kulturní dům Kamenice
SPOLEČENSKÝ RETRO PLES Hraje HORVATH BAND
Vstupné 250 Kč

27. února od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
TANČÍRNA BLANKY VÁŠOVÉ
Vstupné 120 Kč

14. března od 19.30 – Zámek Štiřín
ZÁMECKÝ KVĚTINOVÝ PLES Hraje orchestr Josefa Hlavsy
Vstupné 700 Kč
 
21. března od 20.00  – Kulturní dům Kamenice
KAMENICKÝ PLES Hraje Concordia band
Vstupné 250 Kč

26. března od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
TANČÍRNA BLANKY VÁŠOVÉ
Vstupné 120 Kč

28. března od 20.00 – Kulturní dům Kamenice
PLES MILION CHVILEK
Vstupné bude upřesněno

23. dubna od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
TANČÍRNA BLANKY VÁŠOVÉ
Vstupné 120 Kč

15. března od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Karneval Klubu Žen Kamenice

30. března od 9.30 – Kulturní dům Kamenice
Divadýlko Mrak: Vodnická pohádka
Divadelní představení pro děti
Vstupné 60 Kč

PLESY A TANCOVÁNÍ

17. dubna od 19.30 – Zámek Štiřín
Ondřej Havelka a Melody Makers
Koncert Nejkrasší kusy z repertoiru
Vstupné 600 / 650 / 700 Kč

21. dubna od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Můžem i s mužem
Divadelní představení pořádá VIP Art Company
Vstupné 430 Kč

24. – 25. dubna od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Bazar Klubu Žen Kamenice

David Mamet

Listopad
Režie: Petr Svojtka

20. 2. 2020 od 19.30
KD Kamenice
Vstupné 350 / 300 Kč

Fo
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Hrají: Michal Dlouhý, 
Jiří Hána, Jaroslav Vlach, 
Lenka Zbranková
a Zdeněk Vencl
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UPOZORNĚNÍ
V současné době je z technických důvodů dočasně odpojeno z provozu telefonní číslo do knihovny 323 671 048. 
Proto je zprovozněno nové: 313 034 670, na které prosím v případě potřeby volejte. 

Děkuji za pochopení. Dagmar Walachová, knihovnice

AKCE KNIHOVNY V LEDNU–BŘEZNU 2020
LEDEN 
Knihovna – do 30. 1. 2020 - výstava obrázků dětí k soutěži „Namaluj čtení“, vyhlášení a ocenění 
vítězů
Foyer Kulturního domu – do 31. 1. 2020 – výstava k výročí 100 let ka-
menické knihovny

ÚNOR 
Zahájení celoroční soutěže „Lovci perel“ – bližší informace v knihov-
ně, ve vývěskách a na webu www.kckamenice.cz
Vernisáž obrázků Natálie Műllerové – 14leté nadějné kamenické dívky, 
která svými obrázky zaujala i časopis In Kino. 

BŘEZEN 
Březen měsíc čtenářů - 17. 3.–31. 3. 2020 - čtenářská amnestie

Noc s Andersenem – 27. 3. 2020 – přihlášky, program a bližší informace v březnovém ZP, knihovně, vývěskách 
a webových stránkách www.kckamenice.cz

Nej čtenáři 2019  – uvedení nejlepších čtenářů knihovny za rok 2019, oceněných na Slavnostním večeru 
9. 12. 2019, podrobnější informace v březnovém čísle Zpravodaje

Dagmar Walachová, knihovnice

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ
Ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli nebo nabízeli pomoc po dopravní nehodě 3. prosince večer v Kamenici 
u přechodu na Ringhofferově ulici. Též velké poděkování paní z obchodu, která nás i po zavírací době nechala v teple a uvařila nám 
čaj při dlouhém čekání na odtahovou službu. 

Marcela Marková, Roztoky

DÍKY ŠÉFREDAKTORCE JANĚ NOVODVORSKÉ

PŘIŠLO DO REDAKCE… 

Při náhodném setkání se šéfredaktorkou Ing. Janou Novodvorskou jsem se zmínil, že mám rád fotbalové kluby (zejména ty z naší 
oblasti) a že sbírám jejích odznaky a mám jich opravdu hodně. Paní Jana hned projevila zájem, a  tak slovo dalo slovo a  já začal 
pravidelně přispívat do našeho zpravodaje a představovat čtenářům fotbalové kluby v okolí, jejich historii i pády a jejich odznaky, 
staré i nové. 
První byl SK Želivec a pak následovaly další a další. Ze zpětné vazby vím, že články měly mezi čtenáři velmi pozitivní ohlas. 
Spolupracovali jsme s paní šéfredaktorkou více než rok. Vždy jsme se na všem v klidu dohodli. Pomáhala mi se stylizací, když jsem 
nemohl, jezdila si pro příspěvky i ke mně domu. Vždy byla milá, vstřícná, usměvavá, hodná a ochotná pomoct. 
Stejnou zkušenost mají i ostatní lidé z mého okolí, kteří se obrátili k paní šéfredaktorce Janě Novodvorské o pomoc s vkladem svého 
příspěvku do místního zpravodaje.
Vím, že se našli i lidé, kteří práci paní šéfredaktorky kritizovali, ale myslím, že to byli lidé, kteří tuto práci neznají. Neví, kolik práce 
a trpělivosti se za každým zpravodajem skrývá. Já jsem do „zákulisí“ nahlédl, a proto si paní Jany a její práce velmi vážím. 
To je důvod, proč nyní, když musí paní Jana Novodvorská ze zdravotních důvodů v pozici šéfredaktorky skončit, chci jí veřejně 
prostřednictvím zpravodaje poděkovat za poutavý a hezký zpravodaj, který nám ostatní záviděli. (Ne jednou mi lidé z ostatních obcí 
i městských pražských částí říkali, jak se jim náš zpravodaj líbí, že by si takový také přáli.)

Paní Jano, děkuji Vám za vše, přeji Vám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a brzké uzdravení tak, abychom se mohli opět společně sejít 
při nějaké hezké akci v Kamenici.          

Ladislav Jizba
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„Mezi představou, kterou člověk má a kterou pak uskuteční, je prostor, který může 
být překonán jeho touhou.“       Chalíl Džibrán

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE… 

55
aktivní

+

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

NOVÉ POZVÁNKY PRO VÁS:
19. 2.–Návštěva hasičské zbrojnice v Těptíně.
Dozvíme se o  historii hasičů, činnosti Sboru dobrovolných hasičů 
v Těptíně i fungování Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Prohlédne-
me si zázemí a výjezdovou techniku jednotky.
Přihlášky do 18. 2. 2020.
Sraz: v 14.45 hod. u Billy, odjezd busem č. 444 směr Těptín v 14.59 
hod. Busem č. 444 zpět do Kamenice v 17.18 hod.
Cena: zdarma senioři z Kamenice, ostatní 50 Kč. Platba na místě.

25. a 26. 2.–Turnaj v ping-pongu
V roce 2018 dostali senioři pod stromeček stůl na ping-pong a od té 
doby chodí pravidelně trénovat. Během těchto dvou dnů si prověří, 
jak trénovali. Turnaj bude rozdělen na kategorie ženy a muži. Vítězové 
na předních místech obdrží věcné ceny. Ty, kteří se nemohli tréninků 
zúčastnit, zveme také, aby měli hráči důstojné a fandící hlediště. Občer-
stvení během turnaje zajištěno. 
Přihlášky do 21. 2. 2020.
Sraz: v 8.30 hod. sál KD Kamenice–registrace–zdarma, rozlosování. 
Zahájení turnaje v 9.00 hod. 

4. 3.–Hledání rodinných kořenů aneb Rodokmeny trochu ji-
nak 
Beseda se Zdenou Doubravovou Prozradí nám, jak sama začínala 
skládat úlomky rodinných větví, kde hledat matriky a jak se v nich ori-
entovat. Matriky a rodokmeny nám mohou pomoci s orientací v čase 
a v událostech, které pak lze skládat jako mozaiku, a vychází z nich za-
jímavé příběhy o našich předcích i o nás samých. 
Trvání besedy cca 2 hod. Občerstvení zajištěno.
Sraz: v 10.00 hod. v přísálí nebo na balkoně KD Kamenice.
Cena: zdarma senioři z Kamenice, ostatní 50 Kč. Platba na místě.

11. 3.– Cestovatelská beseda - Expedice Altiplano.
Manželé Monika a  Jiří Vackovi jsou cykloturisté, poznávající svět 
ze sedla bicyklů.
Na svoji první velkou zahraniční expedici se vydali v roce 2009 do Již-
ní Ameriky. Cesta jim trvala 254 dní. Projeli devět zemí v nadmořské 
výšce 3 800–5 000 metrů. Právě o této expedici bude jejich promítání. 
Trvání besedy cca 2 hod. Občerstvení zajištěno.
Sraz: v 10.00 hod. v přísálí nebo na balkoně KD Kamenice.
Cena: 50 Kč /senioři z Kamenice, ostatní 100 Kč.

VÍTÁME VÁS V ROCE 2020!

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: každý první čtvrtek v měsíci: 6. 2.  , 5. 3.  , 2. 4.  , 
7. 5. , 4. 6. v rest. U Partyzána od 16 hod. Ostatní čtvrtky dle dohody. 
Kontakt: Lenka Medřická, tel. 732 169 421.

Páteční túry – připravuje Jiří Vinkler, 
tel. 606 192 391. Info na webu.

Všechny aktuální informace najdete na:

 www.kamenice55.eu

25. 3.–Exkurze do Čistírny odpadních vod v Praze–Bubenči 
Nabízíme zajímavou prohlídku staré čistírny odpadních vod, která je 
významným dokumentem historie architektury, techniky a vodohospo-
dářství. Byla postavena v  letech 1901–1906 jako poslední článek sys-
tematické stokové sítě v Praze. K čištění většiny odpadních vod města 
Prahy sloužila až do roku 1967, kdy byla nedaleko na Císařském ostrově 
uvedena do provozu Ústřední čistírna odpadních vod. K prohlídce na-
bízíme plavbu na převozníkově prámu v  podzemní usazovací nádrži. 
Před prohlídkou stihneme malé občerstvení v Café TOVÁRNA a poté 
v 11.00 hod. prohlídku prostor čistírny. 
Na exkurzi je nutné vzít s sebou teplé oblečení a obuv!
Přihlášky do 20. 3. 2020.
Platby: 23. 3. 2020, 17–18 hod., rest. Na Rynku .
Sraz: v 8.15 hod. u KD Kamenice, odjezd busem v 8.30 hod. Busem 
i zpět do Kamenice.
Cena: 150 Kč/senioři 65+ z Kamenice, ostatní 200 Kč.

28. 3.–Jarní brigáda se Spolkem Kamenicko – pokračování prací za Šti-
řínským rybníkem. Propojování cest napříč osadami a obcemi. Důležité 
informace ohledně brigády budou uveřejněny na jiném místě ve zpra-
vodaji. Nepřehlédněte leták Spolku Kamenicko.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
1. 4.–„Tajemné toulky Prahou“ – Pražský hrad
22. 4.–Jednodenní výlet – Český Šternberk a Vodní dům Hulice

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM:
panu Michalu Grafnetterovi za finanční příspěvek, jenž byl použit 
na  pořízení zdravotních kompenzačních pomůcek, které neproplácí 
zdravotní pojišťovny,
paní Ivaně Tatkové za její průvodcovské služby, jež jsou u seniorů velmi 
oblíbené a probíhají již 3. rokem,
panu Oldřichu Žilíkovi za realizaci petankového hřiště za Billou,
firmě BonaVita z  Velkých Popovic, která seniorům věnovala balíčky 
s cereálními potravinami,
Pivovaru Velké Popovice za chlazený mok ke špekáčkům u ohně,
zastupitelům obce Kamenice, kteří každým rokem schvalují pro Klub 
seniorů při KC Kamenice nemalou částku z rozpočtu obce.
Děkujeme!
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Dne 17. 11. proběhla taneční zábava v country stylu a skutečně všichni přišli oděni jako na americkém stře-
dozápadě. Jako hosté přijeli i senioři ze Psár z country taneční skupiny Věčné mládí, předvedli a naučili nás 
některé z tanců, jako třeba Zuzanu a Rufuse. A že nám to šlo! Tímto chceme poděkovat panu Josefu Bártovi 
a jeho dceři Janě za hudební doprovod, hostům, poděkování putuje také panu Těšiteli za výborný guláš i ob-
sluze restaurace Na Rynku. Organizátorky děkují všem seniorům, kteří si přišli zatancovat, zazpívat, posedět 
a  popovídat. Hlavně za to, že všichni přišli ve výborných country kostýmech, hodně tancovali a  jen málo 
seděli. To byla jízda!

Mezigenerační setkání s  dětmi z  MŠ v  Kostelci u  Křížků proběhlo letos 26.  11. v  duchu pečení a  zdobení 
perníčků dětí s babičkami, a to na každém oddělení dětí s babičkami. Vypadá to, že i letos se perníčky dětem 
povedly. A  ještě jednou jsme se s dětmi sešli, 17. 12. při rozdávání dárků, kdy jsme si s nimi zakoledovali 
při kytaře. Na dětech je vidět, že se zpívá nejen ve školce, ale i u nich doma. Téměř všechny děti znaly texty, 
a tak společné zpívání v nás všech navodilo předvánoční náladu. Děkujeme do Kostelce paní ředitelce, učitel-
kám obou tříd i personálu za pozvání a občerstvení.

29. 11. jsme si užili komorní koncert úspěšného písničkáře Vojty „Kiďáka“ Tomáška. Před hasičárnou jsme ozdobili světýlky 
vánoční strom, aby tak přilákal hosty do sálu, kde to již vonělo ovocným punčem, kávou a koláči. Celou cestu z Prahy 
z Florence zpovídal Kiďák mého muže Standu, coby řidiče, kde vlastně jsou ty Všedobrovice, kdo tam bude a kolik lidí 
a proč nechceme aparaturu, a tak pořád dokola. Teprve když vešel se svou ženou a kytarou do sálu, zjistil, že aparaturu 
v tak malém prostoru, kam se nás však vešlo přes 40, potřebovat opravdu nebude. A když jsme některé písničky zpívali 
s ním, protože jsme se je učili na zpívánkách, byl náš! Dodnes mi píše, že tak milého přijetí se mu nikde nedostalo a že rád 
přijede zase. A přestože po dvou hodinách koncert oficiálně skončil, ještě další hodinu jsme zpívali a Kiďák hrál společně 
s našimi kytaristy. Byl to povedený, a hlavně příjemný předvánoční dárek pro naše seniory. Děkujeme za zapůjčení prostor 
všedobrovické hasičárny a pekařkám za sladkosti.

V adventním tvoření 4. 12. se vyráběla přání do obálky nebo originální jmenovky na dárky. Lektorka měla 
připravený materiál na korálkové ozdoby na stromeček, které jsou znovu velmi populární. Každá z  nás si 
odnesla domů také malého anděla z recyklovaného materiálu. Po tvořivém dopoledni jsme pak pospíchaly 
za našimi mužskými na Křiváček. Polední procházka za jasného počasí udělala všem před obědem moc dobře. 

Jako hosté spolku Kamenicko jsme 12. 12.  na přednášce Ing. Pavla Valenty pod názvem Na křídlech Electry, která se týkala historie létání Jana 
Antonína Bati za obchodem, vyslechli spoustu zajímavých a nových informací, doplněných poutavými historickými i novodobými fotografiemi. 
Zájemci o toto téma budou moci již brzy spatřit Baťův letoun Lockheed Electra zblízka. Připravujeme pro vás totiž v průběhu května exkurzi na le-
tiště Točná, kde krásná Electra, s níž J. A. Baťa ve 30. letech obletěl svět, stojí ve společnosti několika dalších historických letadel přibližně stejného 
stáří. O přesném termínu exkurze budete včas informováni.

Na předvánočním seniorském posezení 16. 12. se nás letos sešlo skoro 50! Od rána jsme chystali sál, aby 
byl slavnostně vyzdoben. Po zahájení vánočního večírku jsme předali třem našim seniorům diplomy 
Nadace Charty 77 za nominaci v kategorii jednotlivců v projektu Senzační senioři 2019. Od nás jako 
poděkování dostali drobné věcné ceny. Ochutnávali jsme výborné domácí cukroví, které seniorky samy 
upekly, ukládali dárky pod rozsvícený strom a povídali si. Naši kytaristi pobízeli ke zpěvu ve chvílích 
na pauzu.
Přivítali jsme mezi námi úplně novou paní Inu. Našla odvahu a přišla. Chtěla být alespoň dnes s někým 
pospolu, když o Vánocích má být zase sama. A přišel také náš nejstarší kamenický senior, pan Jaroslav, 
kterému je 97 let. Takovou kondici bych chtěla v tomhle věku mít.
Lektorka Eva Fenclová nás svátečně naladila kruhovými tanci. Učili jsme se tradiční řecký tance Dikan-
da a Tsakonikos, tradiční židovský tanec a vánoční oslavný tanec Navidadau, s jednoduchým textem 
v indiánském jazyce Aymera Tance, které se tančí v kole. Nechce se mi ani věřit, že tančili skoro všichni. Byl to opravdu velký kruh pospolitosti. 
Přišel mezi nás i  Jan Růža, vedoucí KC Kamenice, pod nějž náš klub seniorů spadá, a  jsme za to rády. Měl možnost vidět seniory v akci a nás 
při práci. Poděkování od něj nás potěšilo. Pozdravit nás přišel i místostarosta Petr Valášek a zastupitelka Eva Kršňáková. Také paní Ivanu Tatkovou 
jsme mezi námi moc rádi viděli. Poděkovali jsme jí za její nezištnou a profesionálně odvedenou práci průvodkyně po „Tajemných toulkách Prahou“ 
překrásnou kyticí od paní L. Gillernové. 
Po štědrovečerní večeři, rybě a bramborovém salátu v režii restaurace Na Rynku, nás čekal čas plný kouzel a překvapení - rozdávání dárků. Každý 
si odnesl drobný dárek, kterým jsme se vzájemně obdarovali. Od nás dostali senioři předvánoční koncert Vojty „Kiďáka“ Tomáška, sportovní 
dovybavení k ping–pongu, sadu na badminton a volejbalový míč, také placky, které se dají připnout. Posledním dárkem byly lístky na divadelní 
představení v Praze po Vánocích.
Za peníze získané výhrou za 3. místo v projektu Senzační senioři Nadace Charty 77 jsme pořídili seniorům trička s logem „55+aktivní“ a logem obce 
s názvy osad. Až nás potkáte v Kamenici v červených nebo modrých tričkách nebo s plackou se stejným logem, tak jsme to my, hrdí senioři a zrovna 

se chystáme na výlet nebo společně pobýt. Překonejte ostych a přijďte také mezi nás! 

Divadelní představení Vánoční koleda v divadle Studio DVA, které jsme 27. 12. měli možnost zhlédnout, bylo zajímavou 
kombinací divadla, koncertu a muzikálu s živým orchestrem. 
Ve výpravném a silném příběhu na motivy povídky Charlese Dickense jsme se přenesli do vánoční atmosféry Londýna 
první poloviny 19. století, kde v hlavní roli exceloval Karel Roden. Někomu se mohlo zdát, že téma smrti a opuštěnosti 
se do období Vánoc vůbec nehodí, přesto vnímáme, že příběh sděluje hluboké moudro a přináší naději.

Marie Hajdušková a Marie Grafnetter

V LISTOPADU A V PROSINCI 2019 JSME SPOLEČNĚ PROŽILI:
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TRENÉR TOMÁŠ VESELÝ 
„K trénování jsem se dostal vlastně náhodou. Baví mě předávat zkušenosti,“ říká Tomáš Veselý 
z Floorball Academy.

Dobrý trenér je základním kamenem všech sportovních kroužků. Právě on je zárukou, že děti získají ke sportu kladný 
vztah. Ve Floorball Academy nám jde hlavně o kamarádský přístup a  schopnost trenérů připravit svým svěřencům 
zábavné tréninky. Rádi bychom vám v krátkém rozhovoru představili devatenáctiletého Tomáše Veselého, který vede 
tréninky Floorball Academy v Kamenici. Jeho přístup posuďte sami.

Ahoj Tomáši, můžeš nám na úvod říci něco o sobě? Jaké jsou 
tvé zkušenosti s florbalem?
Ahoj, florbalem se bavím od svých 13 let, kdy mě začal trénovat Kuba 
Menhart (zakladatel Floorball Academy). Minulý rok jsem se svým 
týmem Black Angels obsadil v juniorské kategorii 3. místo v ČR. Letos 
hraju třetí nejvyšší mužskou soutěž - Národní ligu, ve které hájím barvy 
pražského týmu FC Bučis team.

Jak ses k trénování dostal?
Vím, že to zní zvláštně, ale k trénování jsem se dostal vlastně náhodou. 
Jednou jsem se bavil s kamarádem Martinem Fenikem, který v té době 
začínal trénovat ve Floorball Academy, a ptal se mě, jestli nechci tréno-
vat s ním. No a znáte to, slovo dalo slovu a jsem tam, kde jsem.

Co tě na trénování dětí nejvíc baví?
Rozhodně mě baví předávat zkušenosti. A když vidím, že kluky trénink 
baví a zlepšují se, tak mi to dělá radost.

Představ nám svoji tréninkovou skupinu. Co teď trénujete 
a na jaké úrovni jste?
Trénuji děti od první do páté třídy. Samozřejmě mám kluky rozdělené 
na dvě skupiny, kdy spolu trénují v  jedné skupině mladší a  ve druhé 
starší kluci. Musím říct, že se obě skupiny ohromně snaží a je vidět velký 
potenciál. Ale máme se ještě hodně co učit.

Momentálně se snažím kluky učit nahrávat si, což je pro mě priorita. 
Protože, když si budou nahrávat, bude to všechny bavit. Pak samozřej-
mě trénujeme střelbu. V tuhle chvíli se je snažím učit techniku střely 
z  výběhu. Pozadu nezůstává ani koordinace. Často vymýšlím různé 
dovednostní dráhy. Při nich dělají kluci kotouly, slalom mezi kužely 
s míčkem i bez něj. Taky je formou různých her, jako například házená, 
učím uvolnit se od protihráče a najít si volný prostor.

Jak by měl podle tebe vypadat dobrý florbalový trénink?
Dobrý florbalový trénink by měl začínat rozehřatím, což znamená ně-
jaká hra na začátek, třeba fotbálek, házená, vybíjená a podobně. Poté 
následuje řádný strečink, abychom si nic nenatáhli. No a pak se může-
me pustit do cvičení, což by měla být nejdůležitější část celého tréninku. 
Nebojte, nezapomněl jsem! Samozřejmě na konec zápas! Protože to nás, 
hráče jakéhokoliv sportu, baví nejvíce.

V čem se podle tebe tréninky Floorball Academy liší od tradič-
ních florbalových kroužků?
Hlavní rozdíl je v přístupu trenérů k dětem. Všichni trenéři ve Floor-
ball Academy mají zkušenosti s florbalem, a proto se dokážou zaměřit 
na případné chyby, jež se dají v útlém věku snadno odstranit.

Děkuji ti za rozhovor a přeji tobě i tvým svěřencům mnoho úspěchů.   
Vítek Voltr

FLOORBALL ACADEMY MÁ ZA SEBOU ROK PLNÝ 
NOVINEK A DALŠÍ CHYSTÁ NA TEN NOVÝ

Začíná nový kalendářní rok a ten školní se pomalu blíží do své poloviny. Letošní kroužky Floorball Academy už naplno běží, 
a tak nastává čas se trochu ohlédnout, a také si představit plány do budoucna.

Rok 2019 byl pro Floorball Academy v lecčems zlomový. Naplno a pra-
videlně se rozběhly turnaje Floorball Academy Tour. Ve Sportovních 
halách v  Říčanech, na Hlubočince a  v  Dolních Břežanech jsme jich 
pro naše členy uspořádali celkem pět. Holky a kluci při nich bojova-
li o  co nejlepší umístění pro svou obec, ale hlavně trávili pohodové 
dny plné sportu s  kamarády. Úplnou novinkou v  našem programu 
byla loni letní Roadshow, při které si naši svěřenci zahráli florbalový 
turnaj pod otevřeným nebem na náměstí v  Jílovém u Prahy a potka-
li se s  hráči z  nejvyšší české florbalové soutěže  – Tipsport Superligy. 
Pro všechny zúčastněné se jednalo o velký zážitek. Nezaháleli jsme ani 
o prázdninách. Na dvou turnusech příměstských kempů jsme přivítali 
skoro 50 nadšených malých florbalistů, kteří zažili plno zábavy, ať už při 
florbale, nebo jiném sportovním programu. V  plné síle jsme se vrhli 
do nového školního roku. Působnost naší akademie jsme od září roz-
šířili na další místa v  okolí Prahy. Nově trénujeme třeba v  Říčanech, 
Průhonicích nebo Dolních Břežanech. Našim stávajícím členům, mimo 
jiné i v Kamenici, jsme potom nabídli možnost tréninků dvakrát v týd-
nu. A  v  neposlední řadě jsme také spustili nové internetové stránky, 
na kterých kromě nabídky kroužků deklarujeme i naše hodnoty. Mezi 
ně patří láska ke sportu, fair-play, bojovnost, týmová podpora, slušné 
chování a mnohé další.

Slyšet o  nás bude 
i v novém roce. Už teď 
máme naplánované 
turnaje do konce 
sezóny, chystáme se 
zopakovat loni úspěš-
nou Roadshow a chy-
bět nebudou ani letní 
kempy. Těmi holkám 
a  klukům opět zpest-
říme prázdniny. První turnus proběhne od 13. do 17. července, druhý 
potom o týden později od 20. do 24. Naši nabídku chceme dále rozši-
řovat, od nového školního roku chystáme spuštění akademie v dalších 
obcích v okolí Prahy. A nové tréninky chceme přidávat i v místech, kde 
působíme dlouhodobě. Jestli se chcete stát součástí naší akademie, ne-
musíte čekat až do září. Nové členy přijímáme i od pololetí. V Kamenici 
trénujeme ve dvou věkových kategoriích v pondělí mezi 15.15 a 17.15 
a v pátek mezi 14:00 a 16:00 na základní škole. 
Podrobnější informace naleznete na webu www.floorballacademy.cz. 
Přihlašovat se můžete přes komunitní centrum školy 
www.kameniceskola.cz/krouzky-a-kurzy/   Vítek Voltr
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FOTBALOVÁ MLÁDEŽ SK KAMENICE – PODZIM 2019 
Budoucí fotbalové hvězdy Kamenice mají za sebou polovi-
nu soutěže a  rozhodně je čím se pochlubit. Před začátkem 
nového ročníku se podařilo přilákat další nové tváře do řad 
malých fotbalistů včetně rozšíření trenérské pozice. Aktuál-
ně, kdy nám fotbalové trávníky zejí prázdnotou, má základna 
mládeže více než tři desítky hráčů. Rozděleni jsou podle kate-
gorií, které klub přihlásil pro sezónu 2019/2020.
Starší přípravka pokračuje v zaběhlém turnajovém systému. 
Ten je rozdělen na podzim/jaro. Na dvou souběžně hraných 
hřištích, v počtu 5 + 1, se utkávají ročníky 2009 a 2010 (pří-
padně mladší), každý s  každým po dobu 20  minut. Během 
podzimu byly našimi soupeři týmy TJ Slavoj Velké Popovi-
ce, SK Mirošovice, TJ Sokol Mukařov, FK Slavoj Koloděje 
a konečně Junior Dobřejovice. Jarní část pak bude rozdělena 
na divize dle výkonností uplynulého podzimu. Pořadatelem 
turnaje je vždy jeden tým, který si určí čas a  termín (hrací 
víkend je určen svazem). 
Na začátek je potřeba zmínit, že někteří naši kluci jsou o dost 
mladší než ti soupeřovi. Tuto soutěž hrajeme s ročníky 2011 
a mladšími. Dokonce se na soupisce nachází hráč, který teprve oslaví 
své páté narozeniny. Vedení zvolilo stejnou variantu jako v  loňském 
roce, a  to hrát soutěž s mladšími ročníky. V rychlosti k minulé sezó-
ně. Zkušenost se dostavila v jarní části soutěže, kde dosáhla přípravka 
na 2. místo své divize. Jen je škoda dvou turnajů, které překazila škola 
v přírodě a s ní spojen nedostatek hráčů. 
Ale vraťme se zpět k současnosti. Do trenérského týmu, kde doposud 
působil pouze Luboš Polák, se přidali Dalibor Šmicr s  Lucií Hanzlí-
kovou. Toto duo přineslo čerstvý vítr nejen do tréninku. Úvodní kolo 
bohužel znamenalo nula bodů, zato cenné zkušenosti. Druhé v pořadí 
už bylo veselejší. Za pomoci dvou hráčů ročníku 2010 se na domácí 
půdě zadařilo. První branky, první body a také první výhra. Následující 
turnaje už tolik bodů nepřinesly, ale naše přípravka nasbírala kýžené 
zkušenosti. Ve spoustě zápasů dokázala nejednoho soupeře z popředí 
průběžné tabulky potrápit. Poslední turnaj ve Velkých Popovicích byl 
zároveň závěrečný pro podzimní část soutěže. Po delší odmlce se poda-
řilo opět vybojovat vítězství. 
Při vyhlášení výsledků sklízí SK Kamenice velký potlesk. Přestože jsou 
kluci na posledním místě tabulky, z úst trenérů a rodičů jednotlivých 
soupeřů slyší slova chvály. To potěší nejen samotné hráče, ale především 
trenéry. Všichni členové přípravky se již nyní těší na jarní část soutěže, 
kde společně s týmy Velkých Popovic a Mukařova přivítají do skupiny 
další týmy, tentokrát ze severu okresu. Přejeme hodně štěstí i nadále.

MLADŠÍ ŽÁCI
Po dlouhých letech se podařilo přihlásit kategorii mladších žáků SK Ka-
menice. Stejně jako u přípravky se počítalo, že kádr budou tvořit mladší 
ročníky (dle svazu mohou hrát děti narozené 2007, 2008 a mladší, výji-
mečně 2006). Většina Kameničáků reprezentuje ročník 2009 nebo 2010. 
Systém zápasů je totožný jako u dospělých. Rozdíl je v hrací ploše, která 
je zmenšena na polovinu velkého hřiště, v počtu hráčů 7 + 1 a po čas 
2 x 30 minut. Do soutěže vstupujeme s nálepkou „nováček“, podobně 
jako některé další týmy. Úvodní kola s těžkými soupeři jsou znát. Šes-
tajovice B, Vyžlovka nebo Kostelec u Křížků jsou nad naše síly – těmto 
týmům nejsme letos schopni konkurovat. Až odložené kolo v Mukařově 
přináší první body. Následuje další zápas ve Škvorci a bohužel další pro-
hra. Tato čtveřice týmů dokazuje, že jsou právem v horní polovině ta-
bulky. Prohry naše kluky mrzí, ale není proč se z toho hroutit. Následují 
zápasy, v kterých začínáme sbírat body. Doma hravě porážíme Měšice 
B 4:1 a následně formu potvrzujeme ve Velkých Popovicích. V místním 
miniderby vítězíme 5:1. V dalším utkání nedokážeme přetlačit na do-
mácím hřišti Mratín a odcházíme ze hřiště bez bodu. Povinnou výhru 
1:3 si odvážíme z Radošovic B, které se v danou chvíli krčily na předpo-
sledním místě tabulky. Poslední kolo hrajeme na hřišti Klecan, kde proti 

nám nastupuje dívčí tým. Vysoká výhra 1:14 byla příjemnou tečkou 
posledního podzimního kola. V polovině soutěže se Kamenice nachází 
uprostřed tabulky. Rovněž přejeme klukům do druhé poloviny početná 
vítězství a radost ze hry.
Ohodnocení podzimu jsme přenechali na vedoucím mládeže a trenéro-
vi mladších žáků Aleši Stibůrkovi:
Opět se snažíme koukat do budoucnosti. Proto také tyto dvě kategorie. 
Je to i z dalšího důvodu. Pokud bychom přihlásili pouze mladší a starší 
přípravku, pod kterou spadají ročníky 2009 a mladší, museli bychom se 
rozloučit se staršími kluky, a to bych velice nerad.
U přípravky je vidět veliký pokrok. Ať už na hráčích, nebo na trenérech. 
Díky Daliborovi a  Lucii se nám rozrostl trenérský tým. Sám jsem se 
osobně zúčastnil poloviny turnajů a musím říct, že si vůbec nevedou 
špatně. Po vzájemné dohodě jsem propůjčil tři hráče ročníku 2010 
na turnaje podle potřeby. Přeci jen, tihle malí nemají až natolik vše za-
žité a potřebují k sobě někoho se zkušenostmi. Konečná tabulka až tak 
důležitá není, v danou chvíli máme jiné priority. Uvedu příklad. Nej-
větší radost mi udělal zápas Kamenice vs. Mirošovice v Mukařově, kdy 
Vám fandí za stavu 1:0 rodiče soupeře. A přesto, že se ve finále prohraje, 
tak kluci sklízí potlesk a  pochvaly. Taky musím zmínit utkání Velké 
Popovice vs. Kamenice na posledním turnaji, kde se po celou dobu pře-
lévalo skóre. Zápas měl neskutečný náboj. Pro mě nejlepší zápas, který 
jsem měl možnost vidět. Přeji, aby klukům balón lepil a vše fungovalo 
i v druhé polovině letošního sezóny.
Na závěr bych se rád vyjádřil ke svým hochům. Nebudeme si nic nalhá-
vat, mladší žáci jsou pro kluky přeci jen skok. Ale jak já s oblibou říkám: 
„Nejlíp se naučíš plavat, když tě hodí do vody.“ Po prvním odehraném 
zápase, kdy jsme dostali patnáct branek, jsem se necítil vůbec dobře. 
Před sezónou jsem si nedával žádné cíle na umístění, protože to pro nás 
všechny bylo něco nového. Bohužel tato skupina není vyrovnaná a jsou 
tu týmy, které se nacházejí mílovými kroky před námi. Ať už výkonnost-
ně či zkušenostmi. Po zápase, kdy jsme poprvé dokázali zvítězit, jsem 
si sám sobě potvrdil, že náš tým jde správnou cestou. Maličko nás teď 
tíží proměňování šancí včetně standardních situací. Nicméně, jsem pře-
svědčen, že se to během jarní části zlomí. V konečném bilancování jsme 
získali více výher než proher. V součtu to tedy znamená 18 bodů, které 
odrážejí kladný přístup hráčů ať už na tréninku, nebo při jednotlivých 
zápasech. Největší odměnou pro mě samotného je radost kluků. Když 
vstřelí branku, zvítězí a drží ruce nad hlavou.
Dovolte mi poděkovat trenérskému triu přípravky, jak věnují dětem ma-
ximální péči, a klukům z A týmu za pomocnou ruku. Rodičům za jejich 
trpělivost a pomoc, když bylo potřeba. A upřímně, už se těším na jaro. 
Přeci jen je mi zelený trávník příjemnější než hala a zimní pauza.

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

Valentýnský pobyt na Štiříně
14. - 23. 2. 2020

Oslavte svátek všech zamilovaných netradičně a přijeďte si tento den 
užít do romantického prostředí barokního zámku Štiřín 

obklopeného anglickým parkem a rybníky. 
Jen pro Vás bude připraven romanticky laděný pokoj s malým dárkem, 

privátní vodní svět v naprostém soukromí a čtyřchodová večeře 
při svíčkách v restauraci Dům Atis.

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

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

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

Cena: 3.500,-Kč

Oslavte svou lásku romantikou na zámku
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Vše se točí kolem Vás

Svatební
Štiřín

Den otevřených dveří pro snoubence

8. 2. 2020 · 11-18 hod.

Na akci slosování 
o svatební obřad 
zdarma!

HARMONOGRAM

Při registraci na www.stirin.cz
do 31. 1. 2020 získáte
u vstupu dárek.

11:00 Zahájení akce · V prostorách zámeckých salonků

11:00 - 17:00 Ukázky svatebního líčení · Zámecké apartmá Rosa

12:00 - 14:00 Možnost objednání na ukázku svatebního líčení · Zámecké apartmá Rosa

14:00 Workshop svatebního salonu Adina – svatební trendy 2020, 
 s možností zkoušky svatebních šatů · Sloupový sál

15:00 Workshop svatebního salonu Adina – svatební trendy 2020, 
 s možností zkoušky svatebních šatů · Sloupový sál

16:00 Vylosování výherce „svatební obřad na zámku zdarma“· Lovecký salonek 

11:00 - 17:30 Foto studio · Salmův sál

18:00 Závěr akce

                             Svatebním dnem provází moderátorka Kristina Kloubková.

V prostorách zámeckého areálu bude probíhat prezentace vystavovatelů se svatební 
tématikou. V restauraci Atis budete moci ochutnat svatební menu nebo se občerstvit 
ve stylovém Zahradním salonku v zámecké budově.
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Hotel u Ledu ***Hotel u Ledu ***
PŘIJME Recepční na HPPPŘIJME Recepční na HPP

POŽADUJEME:
• Příjemné vystupování
• Komunikativní znalost AJ
• Práce na PC
• Samostatnost
• Spolehlivost
• Praxe výhodou
• Nástup možný ihned

NABÍZÍME:
• Finanční ohodnocení: 140 Kč čistého / 

hod. + odměny
• Krátký / Dlouhý týden, bez nočních 

směn
• Rodinná atmosféra
• Stravování – obědy zdarma

V PŘÍPADĚ ZÁJMU MNE PROSÍM KONTAKTUJTE:V PŘÍPADĚ ZÁJMU MNE PROSÍM KONTAKTUJTE:
Andrea Hobzová, Hotel u Ledu *** Velké Popovice – Praha východ

Mobil: +420 602 370 776, email: manager@hoteluledu, www: www.hoteluledu.cz 

HLEDÁME PRACOVNICI 
NA ÚKLID KANCELÁŘÍ

Pracoviště: obecní úřad Kamenice.

Orientační doba provádění úklidu 
(nebo dle domluvy):

 Po a St: od 17.30

 Út a Čt: od 16.00

 Pá: od 14.00

Doba úklidu 2 - 3 hod/den (13-15 hod/týdně).

Pouze na dohodu o provedení práce.

Požadujeme čistý RT, spolehlivost.

Odměna za provedenou práci 8 000 Kč /čist.

Nástup možný ihned.

Pro více informací volejte na tel.: 
602 236 502 

CHARITATIVNÍ AKCE
,ABY ZÁDA NEBOLELA“

PRO HOSPIC 
DOBRÉHO PASTÝŘE 

Sobota 22. 2. 10.00 – 11.00
 

VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN 
hospici Dobrého pastýře, Čerčany

• protažení těla
• cvičení zvolené pro uvolnění zad

• vhodné pro muže, ženy, děti, seniory
• nová tělocvična ZŠ Kamenice

(vstup zadními dveřmi budovy, z ulice Sídliště I)

• kdo má svou podložku, přineste si ji
(podložky k zapůjčení v omezeném množství

 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

(DOPORUČENÁ CENA 150 Kč)
pořádá Katka Kubová www.indhee.cz
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JARMILA VÁCLAVOVÁ

V této lokalitě jsem doma!

606 377 788

KOMPLETNÍ  
REALITNÍ SLUŽBY 

www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

Prodáváte nemovitost?
Nabídněte ji mým klientům!

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

 KOUPÍM POLE, LOUKY 
NEBO ZAHRADU V OKOLÍ PRAHY

u zástavby s přístupem. Tel.:. 603442474

®

KVALITNÍ DĚTSKÉ PLENKY  
VYROBENÉ V ČESKÉ REPUBLICE

WWW.BOBILO.CZ
Možnost osobního odběru přímo v Kamenici

 kurzy plavání pro děti 2-3 roky (30 min.) 
   čtvrtek od 10 h a 11 h, pátek od 10 h a 11 h 
 kurzy plavání pro děti 4-6 let (45 min.) 

čtvrtek od 15,00 h, pátek od 13,30 h (4-5 let) 
čtvrtek od 15,45 h, pátek od 14,15 h (5-6 let) 

 individuální lekce plavání a mermaidingu 
 příměstské tábory s plaváním a mermaidingem 

6.-10.7., 13.-17.7., 3.-7.8. 2020 
 individuální přístup, příjemné domácí prostředí 
 certifikovaní lektoři plavání a mermaidingu 
 nový bazén se slanou vodou 
 dárkové poukazy 
 

Dále nabízíme: aquaerobik, zdravotní cvičení, pronájem bazénu a sauny (finská, bio-aroma a infra) 
 

www.wellness-repcice.cz, T: 721 192 560, wellness-repcice@seznam.cz 

 

 

 
 

Středisko sociální péče 
Kamenice, Velké Popovice, Říčany 

a okolní obce 
 

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

 
774 994 357 

Mgr. Věra Bobovská, 
email: bobovska@socialnipece.cz 

www.socialnipece.cz 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Nabízím hlídání psů Těptín, kontakt tel.: 605 526 924.
• Hledáme paní na úklid rodinného domu v Těptíně. 1x 

v týdnu, ne v pátek, ca. 5 hodin. Zn: Pečlivost a důklad-
nost. Tel : 775 727 093

• Koupím garáž na sídlišti v Kamenici, stav garáže neroz-
hoduje

• Pronajmu prostornou garáž, výška vrat 1,8 m. Lokalita : 
nad školou, volná ihned. Tel.: 604 240 964
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NAVŠTIVTE NAŠI OČNÍ OPTIKU VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU 
A VYUŽIJTE AKCE, KTERÉ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI

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 Pre-

vencia získáte druhé čočky ve stejných dioptriích zdarma. 

Novinky v obroučkách pro děti.

PRUŽNÉ dětské brýle 2v1. 

Obruba je vyrobena z velmi pružného a měkkého materiálu 

Součástí jsou 2 pásky kolem hlavy (různé šířky).

AKCE 1+1 prodloužena na neurčito. 

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! Na vybrané typy multifokálů PHYSIO sleva až 50 %

VÝROBNÍ JEDNOOHNISKOVÉ BRÝLOVÉ ČOČKY 1+1 

Jeden pár zaplatíte a druhý získáte za velmi zvýhodněných podmínek.

Podrobné informace a akcích získáte v oční optice.

Velký výběr dioptrických, slunečních a sportovních brýlí RELAX a jiné. Pouzdra, doplňky.

OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ  ZAVŘENO
ÚTERÝ   8.30 – 16.00
STŘEDA  8.30 – 17.00
ČTVRTEK  PROZATÍM ZAVŘENO. V tento den individuální konzultace, případné překontrolování zraku.   
  PROSÍM O TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ.
PÁTEK  8.30 – 15.00

Ve zdravotním středisku (budova OÚ) 1. patro, poslední dveře po levé straně) 
Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice 251 68 Kamenice 

Telefon: 720 333 032, http://optikamazurova.cz/
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Obec Velké Popovice, obec Kamenice a Pivovar Velké Popovice

vás srdečně zvou na Ringhofferovy trhy 2020,

které se konají v těchto termínech: 

ringhofferovy-trhy@seznam.cz

RINGHOFFEROVY 

TRHY 2020

Tel.: +420 777 253 993

Těšíme se na Vás.

VELKÉ POPOVICE, Pivovar:KAMENICE, Ringhofferovo nám.:

Masopustní trh spojený s vepřovými

hody 9 - 15 h.

Jarní trhy 9 - 13 h.

Trhy spojené s pochodem Krajinou 

barona Ringhoffera 9 - 15 h.

Trhy s návazností na Den rodiny 9 - 15 h.

Trhy spojené s Dětským dnem 9 - 14 h.

Trhy + Podzimní slavnosti 9 - 15 h.

Trhy + prodejní bazar 9 - 14 h.

Adventní trhy 9 - 16 h.

14.3.   Masopustní trh spojený s vepřovými hody

           9 - 15 h

11.4.   Velikonoční trh 9 - 14 h.

16.5.   Květinový trh s Blešákem 9 - 13 h.

20.6.   Svatojánský trh 9 - 14 h.

           Svatojánský večerní program 16 - 22 h.

26.9.   Soutěžní trh s Klobáskofestem 8 - 15 h.

10.10. Podzimní trh s Blešákem 9 - 13 h

14.11. Svatomartinský trh 9 - 15 h.

  5.12. Mikulášský trh s Kozlí nadílkou 9 - 14 h.

☼ ☼
☼ ☼

23.2.

21.3.

25.4.

          

17.5.  

13.6.

19.9.

17.10.

29.11.

Ringhofferovy trhy



Kulturní centrum 
Kamenice s Lesní MŠ a ZŠ 

Devětsil
zvou na 

KDY: 
neděle 23. 2. 2020
13:00 prodej pochutin 
13:30 sraz maškar
14:00 udělení práva obchůzky

OKRUH: 
›
›
›

Ringhofferovo náměstí  › březová alej › 
Jednosměrná › sídliště I  › sídliště II › 
náměstí

     s KýM: 
     s divadlem 100 opic a živou kapelou

V průběhu dne se můžete těšit na vepřové hody v rámci Ringhofferových trhů
www.kckamenice.cz        www.devetsil.eu

lesní mateřská a základní škola
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