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Více než desetile-
té období negací 
a žalob mezi naší 
obcí a fi rmou 
Strojmetal bylo 
nedávno prolo-
meno započetím 
jednání a obou-
strannou snahou 

o vylepšení vzájemných vztahů. 

Zásadním průlomem v tomto 
ohledu je rozhodnutí učiněné ve-
dením společnosti Strojmetal od-
klonit se od projektu technologie 
HCM a dále neuvažovat o slévání 
hliníku v Kamenici. Rozvojové ak-
tivity fi rmy se nyní ubírají jiným 
směrem, který lépe refl ektuje situ-
aci v oboru i místě.

Strojmetal, fi rma s dlouholetou 
tradicí a největší zaměstnavatel 
v  obci deklarovala nejen ochotu 
respektovat zvýšený zájem míst-
ních obyvatel o životní prostředí, 

ale hlásí se ke své morální povin-
nosti úspěšné a prosperující fi rmy 
podporovat všestranný rozvoj 
obce, a to pokud možno ku pro-
spěchu všech obyvatel obce. 

Přejme si, aby Strojmetal byl 
i  nadále konkurenceschopnou 
a  stabilní fi rmou, která je schop-
na reagovat na dynamické výzvy 
dnešního trhu. Chceme přeci, aby 
i do budoucna tato fi rma zaměst-
návala podstatnou část obyvatel 
Kamenice a aby platy zaměstnan-
ců zůstaly nadprůměrné. Tam, 
kde rozvojová strategie fi rmy 
bude vyžadovat spolupráci s obcí, 
může obec pomáhat hledat taková 
řešení, která jsou pro Strojmetal 
potřebná, ale která jsou zároveň 
v souladu s platnou legislativou, 
limity území a strategickými plány 
obce.
Obec nikdy v minulosti nestála 
v  cestě rozvoji obrábění kovů v 
této průmyslové zóně a dalším 

čistým operacím, které zvyšují při-
danou hodnotu výrobků. Chceme 
podporovat snahu o vybudování 
středního technologického škol-
ství v Kamenici tak, aby Strojmetal 
měl i do budoucna personální zá-
zemí v místních obyvatelích a pře-
devším v technicky založených 
studentech.

Takto nastavenou cestu spoluprá-
ce považuji za trvale udržitelnou. 

Vážení spoluobčané, myslíte si, 
že výše popsaná změna vztahů je 
pro obec potřebná a postavili bys-
te se za ni, anebo máte za to, že je 
přínosnější zachovávat předchozí 
stav?  Váš názor je pro mne důleži-
tý, pište. Děkuji.
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Zápisy byly pořízeny s ohledem na zákon 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v platném znění Andreou Burešovou

KRÁTCE Z RADY OBCE 
KAMENICE DNE 29. 9. 2016

KRÁTCE Z RADY OBCE 
KAMENICE DNE 20. 9. 2016

• Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vyhotove-
ní projektové dokumentace a inženýring na chodník Ládví 
s Ing. J. Dupalovou, IČO: 67429823 za cenu 190.000,- Kč včet-
ně DPH.

• Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu hava-
rijního stavu povrchu a odvodnění ulice Vnitřní s fi rmou Pavel 
Mišoň, IČO: 63252635za cenu 390.236 Kč bez DPH.

• Rada obce Kamenice schvaluje výjimku v počtu dětí ve třídách 
MŠ Kamenice ve školním roce 2016/2017 podle § 23 odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Rada obce bere na vědomí:
• termín letošního Vítání občánků na Zámku Štiřín v sobotu 

26. 11. 2016.

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
Obec Kamenice, IČ: 00240273, se sídlem Ringhoff erovo nám. 434, 251 68 Kamenice, prostřednictvím 
vedoucí úřadu oznamuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 1) písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-stavební/investiční technik - referent 
samosprávy. 
Předpokládaný termín nástupu: po vzájemné dohodě.  

Lhůta pro podání přihlášek: 11. 11. 2016 do 12.00 hodin. 
Bližší informace na www.obeckamenice.cz /úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce Kamenice se uskuteční 
v úterý 6. 12. 2016 od 19.00 hodin 

v Kulturním domě Kamenice.

• zápis Osadního výboru Struhařov a zápis Osadního výboru 
Všedobrovice – Štiřín. 

• právní rozbor MV ČR přijaté OZV o dani z nemovitostí.

Rada obce Kamenice souhlasí s opravou komunikace Hamerská 
dle cenové nabídky fi rmy Pavel Mišoň, IČO: 63252635; za cenu 
564.810,- Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na re-
alizaci opravy s podmínkou  dokončení realizace do 15.12.2016. 
 
Rada obce Kamenice bere na vědomí výsledek veřejné zakázky 
na akci „Územní plán Kamenice (I. etapa) – Doplňující průzkumy 
a rozbory“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Arch. Mi-
lanem Salabou; IČO: 40663264; za cenu 179.080 Kč bez DPH.

Rada obce Kamenice stanovuje každý 3. čtvrtek v měsíci 
od 9.00 hodin do 13.00 hodin uzavírání manželství bez poplatku 
v úředně určené místnosti pro obce Kamenice, Kostelec u Křížků 
a Radějovice s účinností od 1. 1. 2017. 
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Pro rok 2016 je za Kamenici 
nominována: 

alej k Mlýnskému rybníku.alej k Mlýnskému rybníku.  
Kdo tudy chodí, ví jaké má kouzlo. 

Ocenění si alej zaslouží. 
Přidejte se proto k hlasování a dejte svůj hlas  

této krásné a zajímavé aleji na stránkách:
 https://www.alejroku.cz/

Kdo chce dojít rychle klidu
přejde rušnou ulici,
po shonu už není vidu,
jenom alej šumící.

ZÁZRAKZÁZRAK
Větve stromů propletou se
v tunel krásně zelený,
ze stresu hned vyvedou tě
stoletých lip kořeny

Brána stromů kouzlo skrývá,
odemkneš ji pohledem,
kdo se s čistým srdcem dívá
k zázraku je doveden.

Jaký zázrak? Neprozradím.
Každý si ho najde sám.
A víc vám už neporadím,
jen ty verše posílám…

HLASUJTE V ANKETĚ ALEJ ROKU!HLASUJTE V ANKETĚ ALEJ ROKU!  

JAK JSME VOLILI do zastupitelstev krajů 7.10. – 8.10.2016
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ   OBEC KAMENICE 

OBEC KAMENICE má v seznamu 3219 voličů
volební účast byla 36,16%
odevzdáno bylo  99,14% platných hlasů

VÍTĚZNÉ STRANY:
1. STAN
2. ANO 2011
3. ODS
4. TOP 09
5. ČSSD
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Systematická příprava na zářijovou odstávku 
se vyplatila. Obyvatelé Kamenicka vůbec ne-
pocítili, že byl téměř na 3 dny odstaven zdroj 
pitné vody, kterým je štolový přivaděč Želivka.

V dubnu letošního roku nám bylo předběžně 
sděleno, že v termínu 25. – 28. 9. 2016 bude 
přerušena dodávka pitné vody na několika od-
běrných místech, jedním z nich byla Brtnice, 
odkud se čerpá pitná vody do vodojemu Man-
dava a Vlková. Vodojem Vlková zásobuje část 
Ládví a vodojem Mandava slouží jako zásoba 
pitné vody pro celé Kamenicko, tedy obce Ka-
menice, Sulice, Kostelec u Křížků a Křížkový 
Újezdec. 

VHS Benešov jako provozovatel Vodovodu 
Kamenicko začal ihned připravovat možné 

varianty, jak tuto situaci nejlépe zvládnout. 
Dle využitelných kapacit vodojemů vyplynu-
lo, že vodojem Mandava nemá dostatečnou 
akumulaci pitné vody pro takto dlouhou dobu 
odstávky. Byla navržena logistika, jak navozit 
potřebný objem pitné vody (cca 1000 m³) 
do vodojemu cisternami za pomoci externích 
dopravců. Bylo nasmlouváno 7 cisteren s ates-
tem na pitnou vodu, které měly střídat řidiče 
a nepřetržitě navážet po celou dobu odstávky. 

Zachování celého trubního systému pod vo-
dou se zdálo být zpočátku těžko splnitelné, ale 
představa, že by došlo ke spotřebování pitné 
vody z potrubí, a tím k následným zvýšeným 
nárokům na zprovoznění sítě, provozovatele 
motivovala ke snaze udržet systém funkční. 

Všechny obce připojené na Vodovod Kame-
nicko byly o vzniklé situaci informovány a za-
čátkem září byla zorganizována schůzka všech 
dotčených obcí k ujasnění některých záležitos-
tí. Spolupráce s obcemi přispěla ke zdárnému 
zvládnutí nelehkého úkolu.

Výrazným zvratem v řešení dostatečné zásoby 
pitné vody byl nápad přivést vodu do vodoje-
mu Mandava z druhé strany, přes obec Sulice. 
Po úspěšném fyzickém vyzkoušení čerpání 
pitné vody pomocí AT stanice Hlubočinka 

byla tato varianta vybrána jako primární a bě-
hem odstávky bylo tímto způsobem doprave-
no do vodojemu Mandava přes 1000 m³ pitné 
vody. 

Pomocí cisteren tedy stačilo navážet pouze 
dva dny (pondělí a úterý) ve standartní pra-
covní době. Celkem bylo přivezeno cisternami 
240 m³ pitné vody, převážně z Jílového a Dol-
ních Jirčan. 

Před odstávkou bylo zavedeno ze strany pro-
vozovatele několik důležitých opatření, jako 
vyčištění obou vodojemů, prověření funkč-
nosti armatur, naplnění akumulačních nádrží 
na maximální kapacitu, zvýšení kontrol kvali-
ty pitné vody, atd. Při samotné odstávce byla 
do celé akce zapojena řada pracovníků VHS 
Benešov. Jejich souhra a především připra-
venost zajistila hladký průběh v takové míře, 
že  odběratelé pitné vody nebyli odstávkou 
nijak zasaženi. 

Z důvodu nutných oprav štolového přivaděče 
se podobné odstávky budou opakovat i v příš-
tích letech. Budeme se opět snažit zajistit ply-
nulou dodávku všem odběratelům.

Jana Vondrušková, VHS Benešov

VHS BENEŠOV ZAJISTILA PITNOU VODU OBYVATELŮM 
KAMENICKA V DOBĚ ODSTÁVKY PŘIVADĚČE ŽELIVKA

Obec Kamenice připravila pro občany podzimní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad. Kontejnery budou přistaveny ve dvou 
termínech na stanoviště uvedená v tabulce 
a pověřená osoba bude dohlížet na ukládá-
ní bioodpadu. Do kontejnerů je zakázáno 
ukládat jakékoliv jiné odpady než biologic-
ky rozložitelné vznikající při údržbě zahrad.
Informace o termínech je uvedena také na www.
obeckamenice.cz . V průběhu roku je možné k 
uložení bioodpadu využít služeb kompostárny 
Želivec (po levé straně při výjezdu na Mandavu) 
www.kompostarnazelivec.cz, a to za ceny velmi 
příznivé.  Uložení bioodpadu pro domácnosti 
je zpoplatněno jednorázovým manipulačním 
poplatkem 10 Kč za osobní automobil.

Dana Boxanová, 
vedoucí odboru správy majetku

PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU 
5.11. a 12.11. 2016 od 9.00 - 14.00 hodin

5.11.2016 12.11.2016
Všedobrovice Všedobrovice - u hasičárny

Štiřín Štiřín - Šípková
Struhařov Safírová (nad dětským hřištěm)
Olešovice Okružní (u rybníčka)

Nová Hospoda Na Vyhlídce (u dětského hřiště)
Korunní (u separačního stanoviště)
K Čističce (odbočka k ČOV)

Habrová x Hadovitá (u trafostanice)
Hluboká (u separačního stanoviště)
Táhlá (u separačního stanoviště)
Jílovská (bus směr Jílové)
Lovecká (u bývalého obchodu)
Lýková ( u sepračního stanoviště)
Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)
Kuklík (v zatáčce)

Kamenice

Skuheř

Těptín

Ládví

   

VÝZVA K ÚDRŽBĚ DŘEVIN NA SOUKROMÝCH POZEMCÍCH 

Žádáme občany o údržbu dřevin, které by ohrožovaly bezpečný provoz obecních komunikací do 15. listopadu (jedná se zejména 
o přerostlé živé ploty, případně větve stromů zasahující do podchodné či podjezdné výšky).
Po tomto termínu může být provedena údržba pracovníky TS Obce Kamenice, biodpad vzniklý prořezem bude uložen na po-
zemku vlastníků dřevin.               Šárka Valášková
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Jakou mají skauti v Kamenici tradici?
Přímo v Kamenici skauti v různých podobách 
působí od roku 1988. Nejprve jsme začína-
li jako TOMíci (turistický oddíl mládeže) 
a po revoluci jsme se proměnili v oddíl skaut-
ský. Ze začátku jsme byli registrováni pod stře-
diskem v Týnci nad Sázavou, ale už v  roce 
1991 jsme se rozrostli dost na to, abychom 
mohli působit samostatně. V následujících 
letech byl stav našeho oddílu docela kolísavý. 
Dnes je tomu ale jinak. Už přibližně deset let 
máme stabilní členskou základnu a neustále se 
rozrůstáme.
 
Co pro vás osobně skauting znamená?
Ve skautu jsem od šesti let, a tak jsem k němu 
pevně přirostl. Znamená pro mě mnoho. Po-
znal jsem v něm svoje nejvěrnější kamarády. 
Nejvíce oceňuji chvíle volnosti kdesi v příro-
dě – nejlépe večer, u malého ohně sám nebo 
s partou dobrých přátel. Myslím, že skauting 
ze mě udělal člověka, který se dokáže postarat 
sám o sebe, ale i o druhé, a za to jsem opravdu 
vděčný.
 
Máte třeba nějakou silnou vzpomínku na své 
skautské mládí?
No aby ne… nejvíce vzpomínám na jeden 
nezapomenutelný den z tábora, který se ko-
nal v  době, kdy nás, účastníků, bylo jen pár. 
Bylo mi asi dvanáct let a ráno jsme se se třemi 
kamarády dozvěděli, že nás čeká výlet. Z do-
pisu bylo zřejmé, že náš cíl je ve Svatém Jánu. 
Bohužel nám na mapě uniklo, že se tak jme-
nuje blízký lom a s pár kedlubnami a kouskem 
chleba na svačinu jsme vyrazili do přibližně 
20  km vzdálené vesnice. Nejen, že jsme tam 
dorazili, ale ještě jsme se stačili ten samý den 
vrátit do  tábora. Cestou jsme zažívali dob-
rodružství jako z Foglarovek (cesta skončila 
a před námi byly pouze široké lány polí poseté 
vzrostlou pšenicí, párkrát jsme se ztratili a zase 
našli, rozbila se nám jediná lahev na vodu, 
neznámý autobusák nás kousek popovezl…). 
Byl to skvěle prožitý den plný zábavy, i když 
vedoucí z toho nebyly vůbec nadšení, což teď 
úplně chápu.
 
A teď do současnosti. Které akce v naší obci 
jsou z vaší dílny, nebo se jich aktivně účast-
níte?
Pořádáme i s pomocí obce třeba jednadvaceti-
kilometrový únorový pochod Kamenické Oko 
nebo celorepublikově známou akci Promítej 
i ty, kde pouštíme vybrané fi lmy z festivalu 
Jeden svět kamenickému obecenstvu. Snažíme 

se v obci pomáhat také co se ekologie a úklidu 
týče, například na schůzkách anebo v rám-
ci akcí jako jsou Čistý Ladův kraj, kontrola 
kontejnerů na bioodpad a podobně. Skauti 
pomáhají i kulturnímu centru personálním 
zajištěním několika kontrol na pochodu Kra-
jinou barona Ringhoff era. Z akcí pro veřejnost 
pořádaných přímo skauty bych uvedl rozdá-
vání Betlémského světla, Drakiádu a pomoc 
při boji s rakovinou prodejem klasických žlu-
tých kvítků Měsíčku lékařského. Nejvíce akcí 
ovšem připravujeme pro naše dětské členy.

Je o skaut jako koníček v dnešní době stále 
zájem?
Jednoduchá odpověď, ano. V posledních pár 
letech se zájem dětí a rodičů dokonce zvýšil 
natolik, že bojujeme s nedostatkem vedoucích 
skautských družin. Takže podle mého názoru 
zájem pořád roste, což dokazuje i narůstající 
počet skautů v Čechách.

Již přes 8 let nemáte klubovnu. Kde se schá-
zíte?
Prošli jsme si ohlašovnou požárů nebo kum-
bálem na bývalém golfovém hřišti. V zimě 
nám naštěstí nějakou dobu obec půjčovala 
klíče od zasedačky. Jsou to ale místa, které 
byla vzhledem k povaze našeho programu 
nedostačující. Momentálně máme od obce 
propůjčen zahradní domek na fotbalovém 
hřišti, ale to je opět jen provizorní opatření. 
Dnes už se prakticky žádná družina do tohoto 
domku početně nevejde, natož aby tam mohli 
hrát hry a učit se novým dovednostem. Přežít 
období temna a zimy je někdy dost vysilující 
a bohužel to odnáší nejenom program, ale 
i  potencionální noví vedoucí, kterým složité 
podmínky na schůzkách start do vedoucov-
ského období příliš neusnadňují. To je možná 
i jeden z faktorů, který může za to, že nových 
vedoucích máme nedostatek.
 
Pozemek, projekt a stavební povolení na no-
vou klubovnu máte. Co je pro začátek stavby 
tedy ještě potřeba?
Na stavbu jsme připraveni. Máme rozjed-
nanou stavební fi rmu i rozpočet. Z různých 
zdrojů máme zajištěno zhruba 700 000 Kč, ale 
chybí nám ještě část peněz, abychom mohli 
naše společné skautské přání realizovat.
 
Jak konkrétně tedy lidé mohou přispět?
Momentálně jsme odstartovali fi nanční sbírku 
na internetovém serveru Hithit, což je největší 
crowdfundingový portál v Čechách. Pro ty, 

kteří slyší slovo crowdfunding prvně, tak má 
tato sbírka jistá specifi ka. Výhodou je, že ten 
kdo přispěje, má jistotu, že pokud požadova-
nou částku nevybereme, peníze se mu vrátí. 
Od veřejné sbírky se crowdfunding liší také 
tím, že na vybrání požadované částky máme 
pouze 45 dní. Je to krátká doba, ale o to více se 
lidé pro projekt můžou nadchnout.
 
Máte pro ty, kteří přispějí nějakou odměnu?
To je další výhoda Hithitu. Lidé, kteří přispěji, 
neodcházejí s prázdnou. Dle výše svého daru 
si můžete vybrat ze zajímavých odměn. V na-
šem případě většinou z něčeho, co jsme sami 
schopni vyrobit anebo uspořádat. Můžete se 
tak například naučit stavět týpí, získat ručně 
pletený turbánek od dětí, zúčastnit se kolá-
čového pikniku či dostat sekyru od našeho 
oddílového kováře.  
 
Během trvání sbírky pořádáte v obci různé 
akce. Chcete nám nějakou doporučit?
Těším se na odpoledne deskových her v Těptí-
ně v Opidu. Jinak určitě doporučuji přijít po-
dívat se na velice silný fi lm Na sever od slunce 
do našeho „zimního kina“. No  a  hlavně 
na  akci, která se už pravděpodobně nebude 
nikdy opakovat, a to je Benefi ční improvizační 
představení ochotnického spolku Tyl spojené 
s  kytarovým koncertem Michala Skořepy 
(známým českým muzikálovým zpěvákem 
a  kosteleckým rodákem). Rozhodně by byla 
také škoda nechat si ujít výstavu velkoformá-
tových fotografi í v KD, kterou budeme mít 
zapůjčenou od Brontosaurů – krásné fotky 
z himalájské vesnické školy, kde několik týdnů 
učila i naše kamarádka a skautka Terka Pavlí-
ková, zahájíme povídáním o jejích zkušenos-
tech a ochutnávkou indického občerstvení.
 
A poslední otázka. Až se potřebné peníze 
podaří vybrat, klubovna asi nebude stát ob-
ratem. Kde strávíte zimu?
To není tak úplně pravda. Samotná výstavba 
klubovny může být během měsíce hotová. 
Pevně věříme, že alespoň část zimy už stráví-
me v teple a že náplní našich schůzek bude i to, 
jak si novou klubovnu zařídit a zútulnit.

Nyní již nezbývá, než vám popřát aby se brzy 
naplnila pokladnička určena pro stavbu nové 
klubovny a ať se dílo podaří!

Děkuji za rozhovor 
Jana Novodvorská

JAK SE SKAUTUJE V KAMENICI
Skauti působí v Kamenici nepřetržitě již 27 let. Během té doby se za skautskými ideály vydalo několik gene-
rací dětí z Kamenice i širokého okolí. Z některých, dnes již dospělých skautů, jsou místní zastupitelé, učitelé 
a úspěšní podnikatelé. A někteří pokračují ve výchově dětí v duchu skautských ideálů – pomáhají dětem najít 
lásku k přírodě, probouzí v nich zájem o životní prostředí, stmelují partu mladých lidí a připravují pro ně ne-
zapomenutelná dobrodružství na výpravách a táborech. Jeden z nich je i Štěpán Růžička, budoucí farmaceut 
a vedoucí Kamenického oddílu, se kterým vám přinášíme rozhovor.

SKAUTI . . . 
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PŘEJI SI BÝT SE ŽÁKY CO NEJVÍCE V PŘÍRODĚ

Co očekáváš od svého působení v těptínské 
škole, co je pro tebe těžké a na co ve školním 
roce se těšíš?

Očekávám cenné zkušenosti a nové známé. Velice mě láká představa 
trávit s žáky co nejvíce času venku, v přírodě, neuvězněná mezi čtyřmi 
stěnami. Pro výuku přírodopisu je to nejlepší způsob, jak u dětí pro-
budit zájem o přírodu kolem nás. To byl i hlavní důvod, proč jsem se 
rozhodla stát se součástí těptínského pedagogického týmu. Těžké je 
vybrat z učiva opravdu to, co je důležité pro další vzdělávání mých žáků, 
protože mně jako vystudovanému přírodovědci přijde všechno v obo-
ru neuvěřitelně zajímavé. Těším se, že v jarních měsících se půjdeme 
podívat k Dlouhému rybníku v Těptíně, kde budou mít děti možnost 
pozorovat reprodukci 3 druhů našich žab. Obojživelníci patří totiž mezi 
mé oblíbené živočichy a z nich především právě žáby.

Máš za sebou pobyt na škole v Africe. Jak vypadá africká škola? 
Kolik času v ní děti tráví? Jak jsou hodnoceny?
Měla jsem neuvěřitelné štěstí působit měsíc v keňském slumu Kibera 
a 3  měsíce na škole v Kamerunu. V druhém případě se však jednalo 
o školu zřízenou českou neziskovou organizací Kedjom-Keku. Tato ško-
la se od kamerunských škol, které jsem pouze navštívila, v mnohém liši-
la – hlavně počtem žáků (10 žáků ve třídě), předměty (např. 2 vyučovací 
hodiny environmentální výchovy týdně či absence náboženství) nebo 
způsobem vedení výuky. Žáci jsou hodnoceni slovně (což je docela 
problém, protože většina rodičů neumí číst ani psát), ale učitel při čtení 
hodnocení žáků zmiňuje pořadí dítěte ve třídě, což je pro rodiče ta nej-
důležitější informace.

Školní den začínal ráno v  8.15 
přivítáním, zazpíváním kame-
runské hymny v  pozoru, roz-
cvičkou a nakonec zazpíváním 
školní hymny. Výuka probíhala 
od  pondělí do pátku, od 8.30 
do  13.00, s  přestávkami, které 
děti trávily venku nejčastěji 
hraním fotbalu (holky a kluci 
dohromady).

Cítíš se být cestovatelkou? Myslíš, že cestování a vzdělání spolu 
nějak souvisí?
Ráda bych se považovala za cestovatelku, problémem ovšem je, že trpím 
„cestovní“ horečkou – strašně se těším na cestu, ale těsně před odjezdem 
se mi nikam nechce a nejraději bych zůstala doma. Samozřejmě zpětně 
jsem strašně ráda, že jsem nakonec vycestovala. Působení v Kamerunu 
i v Keni bylo splnění mého životního snu, což mi pomohlo v rozhoupá-
ní se vyjet a celé to uskutečnit.
Cestování a vzdělání? Když máte možnost vidět něco na živo, lépe si 
to zapamatujete a pochopíte souvislosti. Na každém z nás záleží, co si 
z cestování přivezeme, jak moc při cestování vnímáme okolí a co se 
rozhodneme zažít a navštívit. Já jsem se zatím na svých cestách nejvíce 
naučila něco sama o sobě.

Učitelky přírodovědných předmětů Lucie Kupkové se ptala 
Zuzana Hryzbilová, ředitelka školy

V těptínské základní škole vyučuje přírodovědné předměty rodačka z naší obce, 
Mgr. Lucie Kupková. Pedagogickou praxi má i ze školy v Africe.

Zveme všechny rodiče, prarodiče i ostatní zájemce na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KAMENICE, V ZÁKLADNÍ ŠKOLE KAMENICE, 

který se koná v úterý 6. 12. 2016který se koná v úterý 6. 12. 2016
Přijďte se podívat na své děti ve výuce, na prostory ve škole i na novou jídelnu, která je již v provozu. 

Rodiče předškoláků, přijďte se podívat na výuku v 1. třídách, 
rádi vás budeme informovat o zápise do školy i organizaci budoucího školního roku. 

DO VÝUKY MŮŽETE NAHLÉDNOUT OD 8.00 DO 13.30 HODIN, 
ve vestibulu budou připraveni žáci 9. tříd, kteří vás po škole provedou. 

VE 14.00 HODIN BUDE VE VESTIBULU KRÁTKÉ VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU. 
V odpoledních hodinách je možná prohlídka školy po zapsání se u paní vrátné, vedení školy bude po celou dobu k dispozici. 

OD 17.00 DO 18.30 HODIN NAVAZUJÍ PRAVIDELNÉ ŠKOLNÍ KONZULTACE VYUČUJÍCÍCH S RODIČI. 

PO CELOU DOBU BUDETE MOCI PŘISPĚT JEDNOTLIVÝM TŘÍDÁM  
NA VÁNOČNÍ BESÍDKY NÁKUPEM JEJICH VÝROBKŮ. 

V prodeji bude školní nástěnný kalendář 2017, který připravila paní učitelka Olejníčková spolu s vybranými žáky. Fotky v něm 
jsou inspirovány historickým oblečením ve stylu vintage a na fotkách jsou přímo žáci, kteří se do tohoto projektu zapojili.

PŘIJĎTE, RÁDI VÁS VE ŠKOLE PŘIVÍTÁME.
Žáci a učitelé ZŠ Kamenice
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VE ŠKOLCE SE DĚTI ROZHODNĚ NENUDÍ 
Skončil měsíc říjen, a my už máme za sebou 
několik zajímavých aktivit.
Hned na začátku školního roku nás navštívila 

fotografk a. Její netradiční společné fotografi e měly velký úspěch. 
V září proběhla na školní zahradě zajímavá akce s názvem „Vese-
le a hravě s rytmy celého světa“. Děti si vyzkoušely méně známé 
hudební nástroje, poslechly si různé rytmické melodie, písně, 
vyprávění o indiánech, ale hlavně si pořádně  a s nadšením spo-
lečně zabubnovaly.
Zajímavé bylo i setkání s dobrovolnými hasiči z Těptína. Připra-
vili si pro děti různé ukázky ze své práce a soutěže s hasičskou 
tématikou. Už teď se těšíme na jejich další návštěvu.
V úterý 18.10. se uskutečnil výlet do centra ochrany fauny ČR 
v  Hrachově u Sedlčan. Zde děti viděly několik zachráněných 

zvířat, jenž žijí ve volné přírodě. Například štiku, úhoře, krkavce, 
poštolky, volavku, kunu, lišku a spousty dal-
ších. Asi největší zájem u dětí však vyvolal 
ježek, kterého si mohly pohladit a pozoro-
vat jeho chování při výukovém programu 
na téma babí léto. Rovněž se dozvěděly, jak 
se zachovat, když najdou v přírodě vypadlé 
ptáče z hnízda, zraněné zvíře nebo srnečka. 

Návštěva centra byla pro všechny velkým zážitkem, neboť někte-
ré druhy zvířat dnes ve volné přírodě málokdy potkáme.

Helena Koubová a Adéla Šabková, učitelky MŠ Kamenice

POLICIE ČR - OBVODNÍ ODD. KAMENICE...

ZE STATISTIKY POLICIE

vedoucí odd.:  npor. Bc. Josef Schůt
adresa: Pražská 329,   Kamenice
telefon.: 974 881 740, 725 961 501
fax: 974 870 781
e-mail: poj.oo.kamenice@pcr.cz
GPS: 49°54‘33.218“N, 14°35‘13.258“E 

Kontakty:

Dne 12. 10. 2016  mezi 14. 20 - 15. 45 hodin došlo 
na parkovišti před úřadem k vloupání do vozidla, 
kdy dosud neznámý pachatel rozbil skleněnou vý-
plň okna a ze sedadla odcizil  zde odloženou tašku 
s doklady.  
Dne 7. 10. 2016 krátce před 23. hodinou bylo 

při silniční kontrole v ulici Pražská zjištěno u řidiče téměř promile al-
koholu v krvi. Případ byl zaslán k projednání správnímu orgánu MěÚ 
v Říčanech. 
Dne 28. 9. 2016 krátce po 14 hodině byli na dětském hřišti na Nové 
Hospodě přistiženi dva mladíci, kteří úmyslně poškodili dětský do-
meček. Vzhledem k výši způsobené škody bude věc předána na MěÚ 
v Říčanech k projednání přestupku. 

Dne 27. 9. 2016 krátce po 17 hodině bylo při silniční kontrole na ulici 
Pražská zjištěno u řidiče ovlivnění návykovou látkou Cannabis. Po vy-
hotovení znaleckého posudku bude věc zaslána k řešení soudu nebo 
správnímu orgánu.             Josef Schůt, vedoucí odd.

Domácí násilí se projevuje formou:
• fyzického násilí - facky, kopance, škrcení, 
odepírání spánku, jídla, útok na život,
• psychického násilí - urážení, ponižování, 
ničení věcí, terorizování, zesměšňování, cito-
vé vydírání, soustavná kontrola co oběť dělá, 
s kým se stýká, kam chodí,
• sexuálního násilí - znásilnění, nucení proti 
své vůli k sexuálním praktikám
• ekonomického násilí - omezování přístu-
pu k penězům, kontrola nad příjmy a výdaji 
oběti,
• sociálního násilí - zákaz kontaktu s rodinou, 
s přáteli, telefonovat, soustavné doprovázení 
k lékaři, na úřady, na nákupy, 
Co dělat, když k činu došlo (dochází):
• svěřit se osobě, které oběť důvěřuje, kontak-
tovat intervenční a krizová centra, poradny 
pro rodinu, manželství, občanské poradny... 

Bezpečnostní plán:
•shromáždění důležitých telefonních čísel 
(známí, policie, azylový dům apod.)
v případě zranění (včetně modřin) nechat si 
udělat lékařské vyšetření,
• možné únikové cesty v případě násilí
• smluvené znamení pro sousedy v případě 
ohrožení,
• vytvoření zavazadla pro případ nenadálého 
odchodu z obydlí,
Zavazadlo by mělo obsahovat:
• doklady (průkaz totožnosti, rodný list, prů-
kaz zdravotního pojištěnce apod.),
• dokumenty k účtům, k bytu, pracovní 
smlouvy, rozhodnutí soudu apod.),
• léky, věci denní potřeby pro sebe i děti
• klíče, peníze, kreditní kartu, jízdenky.
Zavazadlo nechte i mimo obydlí tam, kde se 
k němu můžete snadno dostat.

Při oznámení, či v průběhu vyšetřování, může 
být psychickou oporou z řad policie odborně 
vyškolený krizový intervent. Neobávejte se 
požádat o jeho pomoc.
Prioritou je zajistit bezpečí ohrožených osob 
a řešit situaci včas.

Místa prvního kontaktu ohrožených osob se 
systémem pomoci:
Policie ČR, obecní/městská policie,
přestupkové oddělení obecního úřadu,
intervenční centrum, OSPOD,
krizové centrum/centrum krizové intervence 
(pro děti a rodinu), manželská poradna,
azylový dům, linka důvěry, praktičtí lékaři,
pediatři a další specialisté, nemocnice (včetně 
sociálního oddělení), záchranná služba.

Zdroj: www.policie.cz

      DOMÁCÍ NÁSILÍ
Týrání osoby žijící ve společném obydlí, jinak řečeno „domácí násilí,“ je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi blízkými 

osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných incidentů se během 
doby zpravidla stupňuje. U oběti vede ke ztrátě schopnosti násilí zastavit včas a situaci efektivně řešit. Ohrožené osoby potřebují 

včasnou a účinnou pomoc:   www.domacinasili.cz, nonstop telefonická linka pro oběti domácího násilí DONA, tel.: 251 511 313.
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PODZIMNÍ A ZIMNÍ AKCE PRO SENIORY:
19. 11. 2016 PŘEDNÁŠKA O HISTORII KRONIKÁŘSTVÍ V OBCI KAMENICE A OKOLNÍCH OBCÍ 
Restaurace Na Rynku - zadní sál - v 17.00 hod. s možností občerstvení. 

Přednáší Mgr. Jan Pišna. Přednáška pro seniory i ostatní veřejnost o vzniku kronikářství v našich obcích s možností nahlédnout do kronik a zalistovat 

jimi. Dozvíte se, jak se kroniky zakládají a archivují dnes, co obsahují a kdo se o ně stará a jak to bylo dříve. Vstupné dobrovolné.

14. 12. 2016 JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA - ADVENTNÍ DRÁŽĎANY 
  6.00 hod.  odjezd od KC Kamenice, cesta cca 3,5 hod. i s 20 min. zastávkou. 

10.00 hod. Procházka kolem památek historické části Drážďan cca 1 – 1,5 hod. 

 Tipy na individuální prohlídku historických objektů: Bruhlische Terasse s výhledem na Zlatého jezdce, Th eatrerplatz - Semprova opera,  

 Rezidenční zámek/vstup 12€, Frauenkirche/zdarma - kostel s vyhlídkovou plošinou, Zwinger/galerie starých mistrů - 10€, Albertinum/galerie  

 nových mistrů a sbírka soch - 10€, aj.  

12.00 hod. Návštěva trhů: slavný a nejstarší vánoční trh Almark, Prager Strasse/Freimarkt - předvánoční výprodej. 

18.00 hod. odjezd z Drážďan. Příjezd do Kamenice cca 21.30 hod.

V ceně zájezdu: průvodce a autobus. Zájezdu se mohou zúčastnit i ne-senioři. 

Cena pro seniory 60+let/500,-Kč, ostatní/600,-Kč.   PŘIHLÁŠKY DO 30. 11. 2016 

PLATBY NA ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN BUDOU PROBÍHAT V RESTAURACI NA RYNKU V KAMENICI VE DNECH: 
Pátek     25. 11. 2016 od   9.00 – 10.00 hod.             Pondělí    28. 11. 2016 od 17.00 – 20.00 hod.                  Středa     30. 11. 2016 od 18.00 – 20.00 hod.

 KONTAKTY PRO ZÁJEMCI O AKCE:  Marie Hajdušková,  hajduskovam@seznam.cz, mobil 773 222 369 

     Marie Grafnetter,  marie.grafnetter@seznam.cz, mobil 721 865 938

FOTOGRAFIE Z VÝLETU DO MNÍŠKU POD BRDY:

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA KAMENICE
zve seniory 14. prosince 2016 ve 14.00 hod. 

do Knihovny na 1. besedu při kávičce na téma:

Srdečně vás zveme do Knihovny k příjemnému posezení. Uvaříme si kávičku a budeme si 

společně povídat a vyprávět o tom, jak si pamatujete život v Kamenici vy. 

Jaká bývala o Vánocích za dob vašeho mládí a dětství. 

Přijďte se podělit o vaše zážitky a vzpomínky a užít si příjemné odpoledne.

Hrneček na kávu a možná něco na zub, můžete přinést s sebou.

Protože je to poprvé, zarezervujte si prosím místo na tel. čísle 608 734 455,

kde vám také zodpoví dotazy Jana Novodvorská. Přijďte si popovídat. Těšíme se na vás!

JAK V KAMENICI BÝVÁVALO....JAK V KAMENICI BÝVÁVALO....

KOSAK - AKCE PRO SENIORY . . .
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VÝLET DO MNÍŠKU POD BRDY 

EXKURZE DO PROVOZU STROJMETAL PRO BÝVALÉ 
ZAMĚSTNANCE TOHOTO PODNIKU

Ve středu 12. 10. 2016 jsme se zúčastnili zájezdu do Mníšku pod Brdy. 
Počasí moc nepřálo, ale autobus byl zaplněný skoro do posledního mís-
ta. Cesta proběhla v hustém provozu a zdárně jsme dojeli na náměstí. 
První naše zastavení bylo v kostele svatého Václava, kterým nás provedl 
pan farář Dlouhý a seznámil nás s historií kostela a některými umělecký-
mi skvosty, které se tu nacházejí. Např.: sv. Václav klečící před palladiem 
Země české jako rokokový rytíř, pozdně barokní kazatelna, dílo Petra 
Brandla, slavnou Kající se sv. Maří Magdalenu, obrazy Karla Škréty. 
Ze Skalky sem byla přenesena také mistrovská řezbářská díla Jana Jiřího 
Bendla, socha Maří Magdaleny a sochy čtyř poustevníků. V kněžišti 
jsou umístěny zámecké vyřezávané lavice z roku 1672, doklad vyspě-
lého barokního řezbářství, cínová křtitelnice a dva náhrobní kameny 
z 16. století, původní barokní varhany, na něž hrávali hudební sklada-
telé jako Jakub Jan Ryba a Antonín Dvořák při slavné mši o pouti roku 
1893. Na bývalém hřbitůvku vedle kostela jsou alegorické sochy Ctnost, 
Moudrost a Spící Elexius z dílny Jana Brokoff a, které byly původně 
u  kostelíka na Skalce. Druhé naše zastavení vedlo do zámku ve  stylu 
pozdní severské renesance, kde jsme prošli dva okruhy, prohlédli si 
krásné interiéry a seznámili se s historií. Kromě toho jsme viděli menší 
výstavu dobového oblečení s výkladem a výstavu mandal. Třetím zasta-
vením byl oběd v příjemném prostředí restaurace U Káji Maříka, kde 
jsme se zahřáli a besedovali se sousedy. Dalším zastavením byl odpoled-

ní program na pout-
ním místě zvaném 
Skalka, které nechal 
zbudovat majitel 
zámku v barokním 
stylu architektem 
Kryštofem Dien-
tzenhoferem. 
Navštívili jsme kapli svaté Máří Magdalény, dozvěděli jsme se o její 
rekonstrukci po naklonění celého kostelíku a roztrhnutí stěn díky pod-
dolování při těžbě kovů i celého barokního areálu Skalka. Sborovým 
zpěvem jsme vyzkoušeli akustiku a magičnost tohoto místa. Ve  zre-
konstruovaném klášteře, kde se dnes pořádají svatby a výstavy, jsme 
si mohli takovou výstavu fotografi í prohlédnout. Prošli jsme celou kří-
žovou cestu až na samý kopec, na kterém se nachází poustevna Skalka, 
kam jsme se všichni vyšplhali. Uvnitř můžete uvidět nádhernou Pietu 
od sochaře Jana Brokoff a. A nejslavnější původní nástropní malbu sva-
té Máří Magdalény od Petra Brandla se podařilo přemístit do kostela 
na náměstí. Výlet na Skalce jsme zakončili u ohníčku při opékání buřtů, 
teplém moku a popovídáním si o všem možném. Celá akce byla doko-
nale připravená, vše přesně vycházelo podle plánu. Děkujeme a těšíme 
se na další akce. Hurá.  Za výletníky sepsali manželé Vinklerovi

Nápad navštívit Strojmetal, fi rmu založenou rodinou Ringhoff erů s dlouhou tradicí v Kamenici, vzešel od bývalé zaměstnankyně, 
která ve Strojmetalu pracovala před mnoha lety. Oslovila mne, zda by nebylo možné takovou exkurzi pro kamenické seniory zařídit. 
Při organizování exkurze jsem posléze respektovala přání majitele závodu, že na exkurzi mohou přijít pouze bývalí zaměstnanci. 
Dojmy z návštěvy závodu sděluje níže jeden z účastníků. 
Jak bylo uvedeno v minulém čísle Zpravodaje, deklaroval Strojmetal při jednání s panem starostou svůj zájem o užší spolupráci 
s obcí. To mne naplňuje nadějí, že při případném příštím Dni otevřených dveří Strojmetalu budou tyto dveře otevřeny nejen pro bý-
valé zaměstnance, ale i pro ostatní seniory.  Svou prací se seniory chci totiž lidi v Kamenici sjednocovat, nikoli rozdělovat. Vedení 
Strojmetalu za vzornou přípravu a přijetí účastníků exkurze děkuji.    Marie Hajdušková, zastupitelka 

BYLA TO PARÁDA!
Dne 16. 9. 2016 jsem se zúčastnil prohlíd-
ky podniku Strojmetal. Celkem nás bylo 
24 bývalých zaměstnanců, kteří mě požá-
dali sepsat článek do Zpravodaje z Kame-
nice. Všichni jsme čekali vysokou úroveň, 
ale to, co jsme viděli, předčilo naše oče-
kávání. Přivítal nás generální ředitel, pan 
Ing. M. Jelínek, a bývalý ekonomický 
ředitel, pan Ing. J. Petruška. Byli jsme 
uvedeni do reprezentačních učeben ško-
licího střediska, kde nám byl promítnut 
dokument o historii Strojmetalu od jeho 
založení rodinou Ringhoff erů až do dneš-
ní doby a kde nás pan ředitel informoval 
o nové strategii a vývoji podniku.
Po tomto úvodu se vydáváme ve dvou 
skupinách do provozu. Nahlédneme 
do  expedice, kde se výrobky balí a při-
pravují na další přepravu k výrobcům 
automobilů. Další zastávkou je bývalá ob-
robna, dnes plně automatizovaná. V nově 
vybudované hale opět vidíme několik 
plně automatizovaných robotů. V té chvíli 
pracuje pouze jeden robot, který z hliní-
kové tyče vyrobí konečný výkovek bez 

lidského zásahu. Další stroj tyto výkovky 
čistí a leští. Velkým překvapením pro nás, 
bývalé zaměstnance, je nově vybudovaná 
plně automatizovaná pec, zabudovaná 
v  podzemí. Na všech pracovištích čisto 
a  prostor pro rychlou přepravu doprav-
ními vozíky. Pracoviště kontroly výkov-
ků, opět plně automatizované, dosahuje 
nejvyšší kvality konečného výrobku. Po-
sledním provozem, který navštěvujeme, 
je nástrojárna, kterou bychom díky auto-
matizaci už vůbec nepoznali. Za budovou 
nástrojárny se nachází fi remní čerpací 
stanice pro potřeby podniku. Strojmetal 
je napojen na vodu ze Želivky, ale využívá 
i vlastních studní, o které se stará. Nechy-
bí tu ani kantýna a jídelna pro zaměstnan-
ce, kam jsme pozváni na oběd, což je pro 
nás všechny milým překvapením. Jmé-
nem všech seniorů bych chtěl poděkovat 
vedení podniku za toto pozvání k obědu, 
zvláště pak kuchařkám za výborný oběd. 
Ve všech provozech jsme se potkávali se 
svými bývalými kolegy, se kterými jsme 
tu kdysi pracovali a kteří nás vítali v dobré 

náladě ze setkání. Občas jsme je zdržovali 
od práce svými dotazy. Co říci na závěr: 
V současné době, jak nás seznámil pan 
Ing. Petruška i pan ředitel, byl odkoupen 
zámek i s pozemky a má se znovu obnovit 
mateřská škola pro zaměstnance a vyrůst 
učňovské středisko. Moc bych si přál pro 
své dva šikovné pravnuky, aby se mohli 
vyučit řemeslu ve Strojmetalu. Vize pana 
ředitele v nás seniorech budí optimistický 
pohled na budoucnost Kamenice a na ob-
novu zapomenutých řemesel. Za seniory 
sepsal účastník exkurze pan Vránek 

KAMENIČTÍ SENIOŘI. . . 
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MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA SE PŘIPOJILA 
K CELOSTÁTNÍ AKCI „TÝDEN PRO INKLUZI“

18. října proběhla v místní knihovně první 
ze série akcí zaměřených na spolupráci místní 
veřejné knihovny s Praktickou školou Olešo-
vice. Cílem je umožnit dětem se znevýhod-
něním, formou postupných kroků, začlenit se 
do běžného života.           J.N.

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA V KAMENICI SE 
PŘIPOJILA K CELOSTÁTNÍMU PROJEKTU

Možná už dlouho a marně sháníte nějakou knihu. 
Třeba proto, že od jejího vydání už uplynula pěkná 
řádka let. Možná máte doma knihy, které se vám již 
nehodí, ale do sběru je dát nechcete...
Za tímto účelem jsme pro vás zřídili po obou stra-
nách vchodu do knihovny čtyři regály nazvané 
„Čtenáři čtenářům“, ve kterých najdete knihy růz-
ných žánrů. 
Nabídku pravidelně obnovujeme zejména z ne-
připsaných knižních darů od čtenářů. Knihy sem 
můžete přinést, ale také si odnést ty, které zde již na 
vás čekají a které vás zaujaly.
Co můžete přinést? Každý může přinést knihy, 
které chce darovat. Donesené knihy musí být čisté 
a zachovalé, rok vydání nerozhoduje.
Knihy nesmí být: počmárané, roztrhané, polité, 
mokré, plesnivé a jinak zničené.
Co si můžete odnést? Každý si může z regálů vy-
brat a odnést ty knihy, které se mu líbí, jejich počet 
není omezen.
Radujeme se, že tímto způsobem můžeme někoho 
potěšit.                 Jana Novodvorská

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM
MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA VYHLAŠUJE VÁNOČNÍ SOUTĚŽ:

Do soutěže přineste v malé krabičce 20 kousků cukroví 
opatřené jménem s kontaktem a odevzdejte 
do 16. prosince 2016 - 17.00 hodin do KC Kamenice. 
Připojíte-li i recepty budeme rádi.

pojďte si porovnat váš recept s těmi ostatními! 

Po generace děděné recepty na vánoční cukroví,

respektive podle nich upečené cukroví, přihlaste 

do této soutěže.

V porotě budou především jazýčky nejjemnější - jazýčky dětské. 

Tři tvůrci nejlepšího cukroví obdrží malé ceny.

MAMINKY, BABIČKY, TETIČKY,

KONTAKT: Jana Novodvorská, tel.: 608 734 455, e-mail: Novodvorska@obeckamenice.cz

Každé přihlášené cukroví bude označeno pořadovým číslem. Porota tedy 

nebude vědět čí cukroví hodnotí. Hodnotit se bude především chuť. Při 

nerozhodném výsledku pomůže také vzhled cukroví.

SOUTĚŽ BUDE VYHODNOCENA 16. PROSINCE 2016
na adventní noci v knihovně a výsledky budou zveřejněny ve Zpravodaji 

z Kamenice. Budou-li hospodyňky souhlasit, uveřejníme i recepty.

do 13. prosince 2016 - 16.00 hodin do KC Kamenice.

5. prosince od 15.00 do 18.00 hod. 
DO KNIHOVNY PŘIJDE MIKULÁŠ!
Máte-li obavy pozvat si mikulášskou návštěvu domu, přijďte s dítky 
do knihovny, kde bude čekat Mikuláš, Anděl a možná i čert. 
Vaší nadílku, opatřenou jménem dítěte, předají Mikuláš s Andělem dětem 
v klidu knihovny, bez strachu a stresu s laskavým a citlivým přístupem. 
Pro každé dítě, které přijde do knihovny v době návštěvy Mikuláše,
bude mít Anděl připraveno cukrátko, třeba za básničku.
Za předání nadílky Mikulášem si knihovna nic neúčtuje

Více informací na www. kckamenice.cz, sekce knihovna, 
nebo Jana Novodvorská tel.: 608 734 455,  e-mail: Novodvorska@obeckamenice.cz



Adventní noc

 v knihovně

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA V KAMENICI

  
srdečně zve děti od 6 do 9 let 

  16. PROSINCE 2016
  od 17.00 hodin

     na VÁNOČNÍ SPANÍ S KNIHOU,
aneb KOUZLO VÁNOC ...

CO BUDEME DĚLAT? Co nás čeká?

soutěžit,

INFORMACE:

-

Kontaktní telefon před i v době konání akce: 608 734 455

Těšte se na zábavu a dobrodružství. My se těšíme na vás.

BUDEME:

SVÉ PRÁCE ZASÍLEJTE, NEBO OSOBNĚ PŘINESTE.

DO KC KAMENICE DO 16. 11. 2016

TĚŠÍME SE NA VAŠE PŘÍSPĚVKY!

SOUTĚŽ
MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA

 VYHLAŠUJE LITERÁRNĚ-VÝTVARNOU SOUTĚŽ:

„KAMENICE - MŮJ DOMOV“

SVÉ PRÁC

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

TTTTTTTTTTTTTTTT

Napište krátké zamyšlení, fejeton, nebo prostě jen 
článeček o tom, co pro vás Kamenice znamená, 

co se vám zde líbí, proč zde rádi žijete, jaké pocity 
ve vás vyvolává slovo domov, atd.

Jestli raději kreslíte, než píšete, pak můžete své pocity 
přenést do „obrázkové“ podoby a namalovat 

Kamenici tak jak ji vidíte vy.
Nejhezčí příspěvky otiskneme ve Zpravodaji 

a vystavíme v prostorách Místní veřejné knihovny.

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji dceru / syna: 

_______________________________________________________
na adventní noc v knihovně.

Věk: ________________________   

Bydliště: ____________________________________________

_______________________________________________________

Může jít ráno sám/a domů:    ANO / NE,    pokud ne,
vyzvednu dítě nejpozději v sobotu ráno do 9.00 hod. 

Telefon  (pro případ nouze): _________________________

Prohlašuji,  že  mé  dítě  nepřišlo  v  posledních  třech  dnech  do  styku  
s žádnou  infekční  chorobou  a  v  současnosti  je  zdravé (v případě ne-
moci včas dítě odhlaste).
Souhlasím s následnou webovou prezentací a ve zpravodaji
.
Co bychom měli vědět (důležité  pokyny  a  upozornění  -  
léky,  noční buzení, alergie atd.):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Podpis rodiče:_________________________ 

POKYNY PRO RODIČE:
ZAČÁTEK: 
v pátek  16. prosince 2016 v 17.00 hodin

KONEC: 
v sobotu 17. prosince  2016 v  9.00 hodin

KONTAKTNÍ TELEFON:   
608 734 455

KONTAKTNÍ OSOBA::     
Ing. Jana Novodvorská, vedoucí  Místní veřejné knihovny

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODEVZDAT:: 
do 13. prosince 2016 do 15.30 hodin v knihovně, nebo v KC Kameni-
ce, spolu s 200 Kč (večeře, snídaně).

DĚTI BUDOU POTŘEBOVAT::
hrneček,  polštářek,  karimatku,  spací  pytel  nebo  deku na  přikrytí, 
převlečení  na  spaní,  ručník,  hygienické  potřeby, přezůvky, oblečení 
které si mohou umazat, kartu zdravotní pojišťovny (kopii). 

NEDÁVEJTE PROSÍM,  dětem  jídlo  a  mobily!  Máme  
je  my.  Kvalitní večeře i snídaně je pro děti zajištěna. 

UVÍTÁME:: 
ovoce,  zdravé  pochoutkové  drobnosti  pro  děti na  stůl  k  průběž-
nému  mlsání   :-),  které  předejte  prosím u prezentace. Děkujeme.

dinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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které  předejte  prosím u ppppprezentace. D

nebo e-mail: Novodvorska@obeckamenice.cz
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 Téma: Krajina barona Ringhoffera 
 
V listopadu 2016 prob hne v KD  
3. ro ník sout že amatérské fotografie. 
Své fotografie odevzdávejte do 31. 10  
v Kulturním centru Kamenice 
 
zahájení:      4.11.2016 v 19.00 
vyhlášení:  12.11.2016 v 19:00 
 
Výstava bude p ístupná v pr b hu 
Ochotnického divadlení nebo po domluv  
s KC Kamenice. 
 
Pro vít ze jsou p ipraveny ceny Nikon. 
 
Podrobné informace na:  
www.spolektyl.cz 
www.kckamenice.cz 
tel. 731 479 903 
 
 
 

Sout ž po ádá Obnovený ochotnický spolek Tyl  spolu s Kulturním centrem Kamenice. 

V Ý S T A V A
É

F O T G A IO R F E:-)
Kulturní d m Kamenice
22.11.2016

BENEFI NÍ VE ER NA 
PODPORU SKAUTSKÉ 

KLUBOVNY

19:30 - Jedine né improviza ní 
vystoupení Ochotnického spolku TYL

facebook.com/likam.skauti www.skautskaklubovna.cz

Akci po ádá Ochotnický spolek TYL ve 
spolupráci s Kulturním centrem Kamenice

Vstupné je dobrovolné, výt žek jde na stavbu 
skautské klubovny/Nenechme skauty zmrznout 

20:45-21:15 - Koncert Michala Sko epy

Program:

P ij te podpo it stavbu skautské 
klubovny, pobavit se, zap t a t eba 
i hodit kostrou...

pro prvních 100 návšt vník  dárkový voucher 
na prohlídku pivovaru Velké Popovice

hithit.cz/NenechteSkautyZmrznout

Kulturní d m Kamenice
22.11.2016

19:30 - Jedine né improviza ní 
vystoupení Ochotnického spolku TYL

facebook.com/likam.skauti www.skautskaklubovna.cz

Akci po ádá Ochotnický spolek TYL ve
spolupráci s Kulturním centrem Kamenice

Vstupné je dobrovolné, výté je dobrovolné, výt žek jde na stavbu žek jde na s
skautské klubovny/ké klubovny/Nenechme skauty zmrznout Nenechme skauty zmr

20:45-21:15 - Koncert Michala Sko epy

P ij te podpo it stavbu skautské 
klubovny, pobavit se, zap t a t eba 
i hodit kostrou...

pro prvních 100 návštšt vníkv  dárkový voucher
na prohlídku pivovaru Velké Popovice

hithit.cz/NenechteSkautyZmrznout

NOVĚ ZAŘAZENO DO KNIHOVNY
Jak se Josífek s Jožinkou ztratil a nevěděl 
o tom
Pusťte se na dobrodružnou výpravu s Josífk em 
a jeho plyšovou myškou Jožinkou. Hlavně po-
zor na obřího opelichaného Myšáka! Ale ne-
musíte mít strach ve šťastných příbězích jako 
je tento vždy vše dobře dopadne. 

1000 divů přírody 
Výběr Readers Digest Kniha plná pozoru-
hodných údajů a fotografi í ze všech oblastí 
přírody. Stovky snímků nejpozoruhodněj-
ších míst a obyvatel naší planety jsou do-
plněny zasvěceným textem, v němž autoři 
kladou důraz na nové poznatky.

Postřehy z Londonistánu
Z blogu nominovaného na cenu Magnesia 
Litera autorka vybrala skoro padesát článků, 
většinu z nich o muslimech, a doplnila je velmi 
osobním textem o svém vztahu k islámu. Dala 
si práci s pochopením, vysvětlením a oko-
mentováním společenských jevů, se kterými 
se v posledních pár letech v České republice 
setkáváme právě ve vztahu k tomuto nábo-

ženství. Rozklíčovala pár „záhad“ a objevila zdroje některých 
prohlášení a „pravd“, které se opakují v médiích, a přitom vůbec 
pravdami nejsou. S nadhledem a humorem odhaluje čtenářům 
islámský svět zblízka, ne takový, jak se jeví z velké vzdálenosti. 
A zároveň si zachovává tolerantní, ale kritické myšlení celoživot-
ního ateisty, leckdy skeptického i k vlastním závěrům

DEXTER JE MRTVÝ
Pád do nejtemnějších hlubin
Dexter mnoho let pokoušel osud a žil dvojím 
životem – jako policejní analytik krevních 
stop, manžel a otec, a na druhé straně jako 
sériový vrah specializující se na jiné sériové 
vrahy. 
Ale nic netrvá věčně. Je paradoxně obviněn 
z  vraždy, kterou nespáchal, a skončí ve vě-

zení. Nyní ztratil vše – svou ženu, děti i důvěru sestry Debory. 
Jeho poslední nadějí je bratr Brian, který jej dostane z vězení 
a začne uskutečňovat temný plán, aby Dextera očistil a zachránil 
před fanatickým detektivem Andersonem. Zpočátku vše vypadá 
slibně a do případu se vloží i agenti FBI. Ale pak se věci zvrtnou 
a rozpoutají se přímo krvavá jatka.



  KKD Kamenice  

33. prosince 2016 od 9  hhod.  
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Rodinné a jazykové centrum Kameňáček – LISTOPAD 2016 

MÁME ČTYŘI NOVINKY!!  

 

 

 

 

 

 

 

1. PROBÍHÁ U NÁS REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRO NEZAMĚSTNANÉ MAMINKY,  

ČI MAMINKY NA RODIČOVSKÉ A TO ZDARMA .   

Kurz je na téma:  „Základy Podnikání“  a máte ma 
 

ý í e , ma ( y 
e).Neváhejte a v e .   Je možné se přidat!!  

2. KONVERZACE V AJ S RODILÝM MLUVČÍM Z ANGLIE - KAŽDÉ PONDĚLÍ. 

3. Pr  h herny j me p  v úterý dopoledne 10.30 - 12.00hod.  

„Playgroup“. He /ta    é  y, 
v  angl ! 

4. KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16.45 HOD. „CVIČENÍ S MÍČI“  
  e .  l  p  

VEŘEJNÁ HERNA PRO DĚTI JE KA OU ST E O E OD 8.30 DO 12.00 HOD.  
V 9.00 a 10.30 se můžete zapojit do společného tvoření/říkanek a hrátek.  

Nebo si můžete jen dát dobrou kávu a nechat děti pohrát.       

AKCE NA LISTOPAD:   

Pá      4. 11.    14.00 – 17.00  Mandaly sypané barevným pískem, korálkování 

So      5. 11.    10.00 – 12.00  Setkání pro princezny:  Na Vlásku et) 
Ne     6. 11. 15.30 – 18.00  Halloween odpoledne s AJ Helen Doron  

Pá    11.  11.   9.00 – 11.00   Motivační kurz zdarma- Objevte svůj potenciál 
So - Ne   12.  - 13. 11.   Nejen vánoční focení.   petrapotuzakova@email.cz  

Čt     17.  11.    8.30 – 17.00  Pokemoni – celodenní workshop s Legem Bricks4Kidz et) 
Pá    18.11.    14.00 – 17.00  Mandaly sypané barevným pískem  a korálkování (  

Pá      2. 12.    14.00 – 17.00  Mandaly sypané barevným pískem  a korálkování  
Reze e  centrumkamenacek@gmail.com  ne https://kamenacek.webooker.eu  
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3. prosince 2016 od 9 hod. 
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      LISTOPAD 2016

INFORMACEAKCE V KAMENICIAKCE V KAMENICI AKCE V KAMENICIAKCE V KAMENICI

     „do ruky“ KC KAMENICE . . . KC KAMENICE . . .

Ochotnické divadlení vždy od 19.30 hodin
Festival ochotnických divadelních spolků 
z našeho okolí.
4. listopadu – Čertovy zlaté vlasy (Gernot 
Schulze) 
Lidové divadlo Jirásek – Kostelec u křížků
5. listopadu – Pelíšky (Petr Šabach)
Ochotnický spolek Kamenného Přívozu
11. listopadu – Žena v trysku století (Z. Podskalský)  Ochotníci 
Jílové u Prahy
12. listopadu – Ženitba (N.V. Gogol) Ochotnický spolek Tyl
V rámci festivalu proběhne soutěžní výstava amatérské fotografi e.
Vstupné:  
Na všechny představení dospělí:  200 Kč/ děti 100 Kč
Na jednotlivá představení: 70 Kč/ děti  30 Kč 

 KC KAMENICE . . . KC KAMENICE . . .

Začínáme končit – 8. prosince od 
19.30 hodin
Ve Francii velmi populární hra nabízí uni-
kátní hereckou příležitost pro Barboru Hr-
zánovou, jedná o dvojroli: hraje totiž nejen 
aktraktivní ženu svého věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí 
její manžel, který ji vidí rychle stárnout. Ale možná je za  jejich 
manželským odcizením něco docela jiného… Francouzská ko-
medie výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí 
času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, o (ne)schopnosti být spolu.
Vstupné: 450/400 Kč

Popel a pálenka – 1. prosince od 19.30 hod.
Divadlo pod Petřínem. Náhled do života jedné rodiny, kde se 
s úsměvem a malou dávkou černého humoru vyřeší situace v lid-
ské společnosti uložená už od pradávna. Uvidíte příběh, který vám 
nebude ničím novým a neznámým.
Vstupné: 100 Kč

Vánoční concertino Lenky Filipové 
10. listopadu od 19.30 hodin
V rámci programu Vánoční Concertino vystou-
pí česká kytaristka, zpěvačka a hudební sklada-
telka v jedné sobě Lenka Filipová se svými hosty.
Vstupné: 350/300 Kč

Vánoční trhy – 4. prosince od 9.00 hod.
Tradiční vánoční trhy s doprovodným programem 
a rozsvícením vánočního stromku.

Sůl nad zlato – 3. listopadu od 9.00 hod.
Hraje:DAP Praha. Volné zpracování pohádky Boženy 
Němcové 
Pro děti od 3 do 10 let Vstupné 50 Kč

Vánoční příběh – 29. listopadu od 9.00 hod.
Hraje divadlo Já to jsem – Víťa Marčík ml. 
Vstupné 40 Kč

Když je v pekle neděle – 13. prosince od 9.30 hod.
Hraje: Docela velké divadlo Litvínov. Pohádka o dvou 
malých čertech, kteří zlobí stejně jako malé děti a taky 
pořád koukají na televizi, ale klidně ji vymění za pěknou 
pohádku
Vstupné 50 Kč

Kdy

Halloween – 5. listopadu od 17.00 hod
Start u brány CO v Kamenici. Cíl u statku v Kamenici. 
Akce je vhodná pro děti od 3 do 12-ti let. 
Pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. 
Startovné: 40 Kč

Taneční Hafl a show – 26. listopadu od 19.00 hod
Hafl a Show je každoročně pořádaná taneční akce studiem Han-
nah. Tento večer plný tance a zábavy je výsledkem celoroční dřiny 
na choreografi ích tanečnice Hannah.
Vstupné: 200 Kč

Mikulášká Klubu žen – 27. listopadu od 14.00 hod 
Vstupné: 40 Kč

Kamenický pohár 2016 – 3. prosince od 9.00 hod.
Taneční soutěž se standardních a latinsko-amerických tancích. 
Vstupné 100 Kč/ děti do 10 let 50 Kč

KULTURNÍ CENTRUM  a OBEC KAMENICE
vás srdečně zvou do KD Kamenice na tradiční:

VÁNOČNÍ TRHYVÁNOČNÍ TRHY
4. prosince 2016 od 9.00 do 16.00 hodin

Prodej keramiky, skla ibroušeného, svíček, hraček, proiutěného 
zboží, vánočních ozdob, cukroví, kosmetiky, bižuterie, knih, mini-
atur, suchých vazeb a jiného vánočního zboží.

Před KD prodej zabijačkových výrobků.
Občerstvení po celý den je zajištěno – grilování, domácí klobásy, 
pivo grog a další speciality.

PROGRAM:
10.00 hod. „Malý čertovský kabaret“ TV star - 
pestrý program plný humorných scének, zábavných 
soutěží, her a tanečků, prokládaný známými pohád-
kovými a muzikálovými písněmi, to vše pod vedením 
zkušených dětských moderátorů
12.30 hod.  FLAUTI PICCOLLI - vystoupení fl étnového souboru
16.00 hod.  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s doprovod-
ným programem.

Začátek listopadu patří DUŠIČKÁM. 
Době kdy bychom se měli na chvilinku za-
stavit a vzpomenout na naše drahé, kteří již 
přestoupili na druhý, nám neznámý, břeh.

Tak si v každodenním shonu najděme chvil-
ku, zapalme svíčku a zavzpomínejme...

J.N.



INFORMACE Z OBCE KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY 
bude v liché středy od 14.00 do 16.00 hodin.

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE
OÚ a SÚ:
Pondělí:   7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.
Středa:     7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.

Podatelna, Czech POINT
Pondělí:   7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.
Úterý:      7.30 – 12.00 hod. 
Středa:    7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.30 hod.
Čtvrtek:   7.30 – 12.00 hod.

5.11.2016 12.11.2016
Všedobrovice Všedobrovice - u hasičárny

Štiřín Štiřín - Šípková
Struhařov Safírová (nad dětským hřištěm)
Olešovice Okružní (u rybníčka)

Nová Hospoda Na Vyhlídce (u dětského hřiště)
Korunní (u separačního stanoviště)
K Čističce (odbočka k ČOV)

Habrová x Hadovitá (u trafostanice)
Hluboká (u separačního stanoviště)
Táhlá (u separačního stanoviště)
Jílovská (bus směr Jílové)
Lovecká (u bývalého obchodu)
Lýková ( u sepračního stanoviště)
Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)
Kuklík (v zatáčce)

Kamenice

Skuheř

Těptín

Ládví

5. 11. a 12. 11. 2016 od 9.00 - 14.00 hodin

PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADUPODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU

 ZÁMEK ŠTIŘÍN . . . ZÁMEK ŠTIŘÍN . . .

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA V KAMENICI 
srdečně zve děti od 6 do 9 let

16. PROSINCE 2016 od 17.00 hodin do knihovny na 
ADVENTNÍ SPANÍ S KNIHOU aneb KOUZLO VÁNOC ...
Pojďme se společně těšit na kouzelný vánoční čas. Mezi 
knihami to jde úplně nejlépe! Připraven je pestrý pro-
gram. Budeme soutěžit, vyprávět si o vánocích, zvycích 
a tradicích, hrát si, vyrábět vánoční dekorace, číst vá-
noční příběhy, ozdobíme vánoční stromeček v knihov-
ně, vyhlásíme vítěze „Cukrátkové soutěže“ a mnoho dalšího.
O děti se zodpovědně postarají zkušení dospělí.
Více informací: Jana Novodvorská tel.: 608 734 455, web KC Kame-
nice sekce Knihovna

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA V KAMENICI  
vyhlašuje vánoční soutěž : 

O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ
MAMINKY, BABIČKY, TETIČKY pojďte porovnat váš recept s 
těmi ostatními! Do soutěže přineste v malé krabičce 20 kousků 
cukroví opatřené jménem s kontaktem a odevzdejte 
do 16. prosince 2016 - 17.00 hodin do KC Kame-
nice. Připojíte-li i recepty budeme rádi.
Více informací: Jana Novodvorská tel.: 608 734 455, 
web KC Kamenice sekce Knihovna

Khalif Wailin Walter – 24. listopadu od 19.30 hod.
Americký bluesový kytarista z Chicaga. Khalif Wailin Walter, sy-
novec slavného bluesového kytaristy Carla Weathersbyho, a bývalý 
člen doprovodné kapely Lonnieho Brookse. 
Vstupné:  350 Kč

Gerald Clark Blues Band – 16. prosince od 19.30 hod 
Zpěvák a bluesový písničkář Gerald James Clark z Johannesbur-
gu patří k předním představitelům jihoafrické bluesové scény. Na 
kontě má čtyři alba. Jeho akustické afrikánské album Sweepslag 
bylo nominováno v 2009 na cenu SAMA v kategorii nejlepší afri-
kánské alternativní album roku 2009.  
Vstupné: 350 Kč

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 

Bližší informace na www.obeckamenice.cz /úřední deska
Obec Kamenice, IČ: 00240273, Ringhoff erovo nám. 434, 251 68 
Kamenice, prostřednictvím vedoucí úřadu oznamuje v souladu 
s ustanovením § 7 odst. 1) písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících výběrové řízení na obsazení pracovního místa úřed-
níka-stavební/investiční technik - referent samosprávy. 
Předpokládaný termín nástupu: po vzájemné dohodě.  

Lhůta pro podání přihlášek: 11. 11. 2016 do 12.00 hodin. 

KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA  vyhlašuje soutěž
„KAMENICE - MŮJ DOMOV“

Napište krátké zamyšlení, fejeton, nebo prostě jen 
článeček o tom, co pro vás Kamenice znamená, co 
se vám líbí, proč zde rádi žijete, jaké pocity ve vás 
vyvolává, atd.
Jestli raději kreslíte, než píšete, pak můžete své 
pocity přenést do obrázkové“ podoby a namalovat 
Kamenici tak jak ji vidíte vy.
Nejhezčí příspěvky otiskneme ve Zpravodaji a vystavíme v prosto-
rách Místní veřejné knihovny. 
SVÉ PRÁCE ZASÍLEJTE, NEBO OSOBNĚ PŘINESTE DO KC 
KAMENICE DO 16. 11. 2016. TĚŠÍME SE NA VAŠE PŘÍSPĚVKY
Více informací: Jana Novodvorská tel.: 608 734 455, web KC Kame-
nice sekce Knihovna

 VEŘEJNÁ KNIHOVNA . . . VEŘEJNÁ KNIHOVNA . . .

V pondělí 5. prosince od 15.00 do 18.00 hod.

DO KNIHOVNY PŘIJDE MIKULÁŠ!

Máte-li obavy pozvat si mikulášskou nadílku 
domu, přijďte s dítky do knihovny, kde bude čekat 
Mikuláš, Anděl a možná i čert. Vaší nadílku pře-
dají dětem v klidu knihovny, bez strachu a stresu. 
Více informací na www. kckamenice.cz, sekce knihovna, 
nebo Jana Novodvorská tel.: 608 734 455



        
 

Vás zve na  

 

 

 

 

 

   
                   

 
 
 

Klub žen Kamenice Vás zve  

v neděli dne 27. 11. 2016 
od 14.00 – 17.00 hodin  
 
do Kulturního domu v Kamenici 
na Mikulášskou nadílku   
  
Vstupné 40Kč. 
  
 

   
  
  
 
 
 
Klub žen nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za vaše děti !!! 
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POZOR! – TERMÍN PRO POVINNÉ REVIZE 
KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA SE PŘIBLÍŽIL

S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Vyplývá to ze zákona o ochraně ovzduší, podle 
kterého každý majitel resp. provozovatel kotle na pevná paliva je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický 
stav kotle a mít o tom doklad. Sankcí za neplnění je pokuta. Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá 
osoba proškolená výrobcem daného kotle.

Konkrétně se v § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší 
uvádí, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pev-
ná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do  300  kW 
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za dva kalen-
dářní roky revizi kotle. Revize musí být provedena prostřed-
nictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího 
stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho in-
stalaci, provozu, údržbě a kontrole technického stavu zdroje. 
Doklad o kontrole musí být před-
ložen na  vyžádání obecnímu úřa-
du obce s rozšířenou působností. 
Dokladem je potvrzení, že je kotel 
instalován, provozován a udržován 
v souladu s pokyny výrobce a záko-
nem o ochraně ovzduší.

Koho se kontroly kotlů týkají
Provozovatelem zdroje je právnická 
nebo fyzická osoba, která kotel skuteč-
ně provozuje. V případě nejasností je 
za  provozovatele určen vlastník spa-
lovacího stacionárního zdroje. První 
kontrola technického stavu a provozu 
zdroje musí být provedena do 31. pro-

since 2016.
Pokud provozovatel kotle neprovede jednou za dva roky kontro-
lu technického stavu a provozu kotle nebo nepředloží na vyžá-
dání obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje 
se riziku uložení pokuty do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu 
nepodnikající nebo do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou 
nebo právnickou osobu.

Proč pravidelné revize kotlů?
„Jde o obdobu pravidelných technických 
kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem 
nejdete na STK, ale technik přijde za vámi 
domů. Dobrá technická kondice kotlů je 
pro nás základem vedoucím k minimali-
zaci dopadů vytápění na životní prostředí 

a k jejich efektivnímu i bezpečnému provozu. Kotel má být dle 
zákona o ochraně ovzduší instalován, provozován a udržován 
v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo 
určené výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem jsou 
zakouřené obce v zimním období. Řada zodpovědných lidí si 
tyto kontroly již běžně provádí, zákon tak zakotvil takzvanou 
dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý tech-
nický stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokál-
ních topenišť na ovzduší po celé ČR,“ vysvětluje ředitel odboru 
ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.

Jak sehnat revizního technika pro kontrolu kotle
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle. 
Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškolené-
ho technika, tzv. odborně způsobilou osobou. 
Řada domácích výrobců má zpracovány přehledné databáze 
svých revizních techniků. Například:
Seznam revizních techniků ATMOS: 
http://www.atmos.eu/servisni-technici/
Seznam revizních techniků BENEKOV: 
http://www.benekov.com/kontroly-kotlu
Seznam revizních techniků DAKON: 
http://www.dakon.cz/povinne-kontroly-kotlu-tuha-paliva/
Seznam revizních techniků VIADRUS: 
http://viadrus.cz/revize-115.html

Existují však i možnosti, kde je možné revizního technika najít:
Hospodářská komora: http://www.komora.cz. Případné dotazy 
je možné zaslat na e-mail: zeleny@komora.cz

Seznam techniků i s kontakty : 
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Zdroj: http://www.komora.cz, http://vytapeni.tzb-info.cz, http://www.

denik.cz/ekonomika

Jak probíhá kontrola kotle 
Při kontrole zkoumá revizní technik 
kompletně celý kotel, jeho celistvost 
a těsnost, řídicí jednotku, regulátor 
a  havarijní termostat, podávací zaří-
zení a sklad paliva, ale třeba i to, co 
a jak se v kotli spaluje. Během prová-
děné kontroly mají revizní technici 
povinnost poskytnout poradenskou 
nebo konzultační činnost a v případě potřeby doporučit postupy 
k vylepšení stávajícího stavu nebo k zajištění bezproblémového 
a hospodárného provozu. Může se jednat o typy zlepšující fun-
gování otopné soustavy a snižující náklady na palivo, eliminaci 
škodlivých emisí, modernizaci nebo doplnění otopné soustavy 
o regulační prvky, popř. akumulační nádobu, apod.
Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individu-
ální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 500 až 1500 
Kč a záleží především na dojezdové vzdálenosti revizního tech-
nika. Na základě proběhlé revize vystaví technik na místě doklad 
o kontrole. který se předkládá obecnímu úřadu, pokud ten o to 
požádá. Kdo nemá platnou revizi, riskuje pokutu 20 tisíc korun.Už od roku 2014 se nesmějí prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy, 

od roku 2018 zmizí z prodejen 3. emisní třída. MŽP upozorňuje 
na fakt, že 90% rakovinotvorných látek jde do ovzduší kvůli špat-
nému palivu a neseřízeným kotlům v domácnostech.

Kdo kontroly kotlů může provést
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionární-
ho zdroje, provádí odborně způsobilá osoba (topenář) proškole-
ná výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě. Tato osoba se musí prokázat 
provozovateli kotle při kontrole. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT .  .  .
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ZVONĚNÍ UMÍRÁČKŮ MÁ SVÉ ZVLÁŠTNÍ KOUZLO

Církevní kalendář skládal někdo velice moudrý. Kdybychom v tomhle mlhavém čase měli pouštět slzy, 
jako se pouští větve jeden list za druhým, nic by nám nezbylo. Hleděli bychom k hrobům a ztráceli po-
slední naději.
Dušičky, nebo svátek Všech věrných zemřelých, jak se říká svátku následujícímu po svátku Všech svatých 
slavenému první listopadový den, však završují následující druhý listopadový den hlasem vděčnosti ohlí-
žení za životy těch, kteří nás předešli.
Církevní kalendář v téhle chvíli převzali i lidé bez vyznání, mezi kterými je znám jako „Památka zesnulých“. 
Smrt nás všechny staví do jedné roviny. I nevěrci jdou k hrobům a připomínají si svou minulost. Paměť 
a dějiny lidské pospolitosti jsou tak důležité, že se na chvilinku zastavujeme a vzpomínáme. Probereme se 
fotkami, porovnáme babiččinu bradu a bradičku svých dětí, nacházíme podobnosti, přijímáme dědictví. 
To vše je nesmírně užitečné, staví nás to do světla skutečnosti. Přijímáme a zase předáváme. Pokud si bu-
deme předávat lidskost a budeme plní odpuštění, má člověčí rod naději! A proto se nad hroby musíme více
a více zapřísahat, že lidský život je nedotknutelný a svatý. To je náš úkol i o letošních dušičkách.

Daniel Kvasnička, kazatel v Církvi bratrské

DUŠIČKY - doba, kdy se na chvilinku zastavujeme a vzpomínáme

Co jste možná nevěděli
V minulosti zvoník psal zprávy o zemřelých křídou na tabulky, 
které se vyvěšovaly u zvonice, k níž byl lid svolán hlasem umí-
ráčku (předchůdce dnešních parte).
Délka a intenzita zvonění závisela jak na množství zvonů, tak 
na postavení zemřelé osoby, zvláštní událostí pro vyzvánění byla 
například smrt panovníka. 
Obecně platila zásada, že zvonění umíráčku nemá být příliš 
dlouhé. Dlouhé zvonění by mohlo lidi mást a děsit, že se jedná 
o šturmovací zvonění na poplach.
V některých vesnicích měli také ruční (přenosný) zvonek na po-
slední odzvonění nemocným, který se vždy přenášel z chalupy 
do chalupy, kde právě někdo stonal. Lidé věřili, že se s ním nesmí 
zvonit jindy, jinak přivolá nemoc a smrt.
Umíráček je malý kostelní zvon, který slouží k vyzvánění, když 
někdo v blízkosti umře.
Existují čtyři druhy úmrtního zvonění:
Umíráček neboli hodinka - zvoní se hned po smrti a k jejímu 
vyzvánění se užívá malého kostelního zvonu. Když zemře du-
chovní tak se zvoní velkým kostelním zvonem. 
Umíráček se zvoní s přítrhem, takže srdce bije na jednu stranu 
dvakrát (1 - 2 - 1 - 1 - 2 -1 ...). Tímto způsobem lze zvonit pouze 
zvonem malým. Umíráček se zvonil původně hodinu, dnes se 
zvonívá půl hodiny.
Zvonění umíráčku mělo tři části: jedním až třemi jednotlivými 
údery se rozlišovalo, zda se jedná o muže, ženu či dítě, pak se 
údery oznamoval věk, následovalo zvonění „hodinky“ (s přítr-
hem). 
Hrana - vyzvání se po odzvonění poledne po úmrtí, tolik dní 
a tolika zvony, jak si kdo mohl dovolit zaplatit.
Praepuls (též puls) – zvoní se před pohřbem. Svolává lid k po-
hřbu.
Doprovod - vyzvání se během pohřbu. Zvonění při pohřbech je 
opět něco jiného a jeho délka se řídila podle pohřebního průvo-
du: z domu smutku do kostela a pak z kostela ke hrobu. Název 
pochází od staročeského slova provoda, nebo-li vzpomínka 
na zemřelé. 

Hlas umíráčků 
Lidé si s oblibou hlas zvonů k něčemu přirovnávají a slyší v něm 
slova nebo i celé věty: 
Umíráčky volávají: „Už umřel, už umřel!“ nebo „Už ho nesou, 
už ho nesou, už ho víckrát neponesou!“ nebo „Umřel, nechtěl, 
musel!“
O zemřelém chudákovi: „Nic neměl, nic neměl!“, 
o boháči: „Umřel nám bohatý, nechal nám dukáty!“ nebo „Měl 
pole, role, dům!“, jinde „Umřel pán s paní, - měli pole, luka, dům, 
- pole, luka,dům!“
Hřbitovní zvonek se nad příchodem nového obyvatele raduje:
„Už přišel, už přišel!“ nebo na něj volá: „Vítám tě, vítám tě!“,
při zasypávání rakve pak volá: „Šup tam s ním, šup tam s ním!“

Zdroj: http://campanarii.cz/vse-o-zvoneni/, http://obeczvanovice.sweb.

cz/kaple.htm

Dnes již neslýcháme zvonění zvoniček (klekání, umíráčku) tak často jako dříve. Na mnoha místech od zvonění zcela upustili. Je 
to ale možná škoda, protože toto zvonění má své zvláštní kouzlo.  Například právě zvonění umíráčku přiměje člověka zamyslet se 
nad hlubším smyslem života, jeho koncem i nad tím, co a zda něco následuje po naší pozemské pouti. Při hlasu umíráčku si člověk 
uvědomí svoji sounáležitost s lidským společenstvím a přemýšlí, komu „z nás“ dnes zvoní...
Tím, že se dnes již používají zvoničky k těmto účelům málo, dávno není zvuk zvonu ze zvoničky každodenním rituálem, proto jen 
málo kdo ví co zvonění umíráčku znamená, jakým způsobem se umíráček zvoní. Věřím, že pár informací  o zvonění vás zaujme.

 DUŠIČKY .  .  .
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PŘÍJEMNÉ DOPOLEDNE V KAMENICKÉ KNIHOVNĚ
V pátek 14. října jsme měli možnost 
navštívit Knihovnu v Kamenici.
Přivítala nás velmi milá paní Jana 
Novodvorská. 
Hned v úvodu jsme se seznámili  
s pravidly zacházení s knihami.
Paní Jana nás provedla malou kni-

hovničkou, ve které k našemu úžasu, je přes 8000 knih!
Ukázala nám různé druhy knih a řekla k čemu jsou určené, po-
hádky, encyklopedie, poezie...
Dozvěděli jsme se, jak se knihy půjčují a jak se správně ukládají 
do poliček.
Na závěr jsme si společně přečetli několik pohádek a poklidili 
knížky, které nás zaujaly svými ilustracemi.
Děkujeme paní Janě Novodvorské za přijetí a krásně strávené chvíle v objetí knih.

Olga Melichárková učitelka z MŠ Vestec

VEŘEJNÉ OKO

Jednou v neděli jsme se byli projít po okolí Kamenice. A velmi nás překvapilo, jak jsou cesty zničené od koní. Nejen, že cesta do 
Hůrky je zdevastovaná od kopyt, ale zarazilo nás kolik všude potkáte koňských " koblih".  Každý pejskař je pomalu pokutován za 
nechání psího bobku v trávě, a tady koňařům je vše dovoleno? Copak celou cestu musíme koukat na zem, místo abychom se v kli-
du bavili a kochali se přírodou? Nejvíce jsme byli překvapeni z koňského nadělení u březové aleje přímo u první břízy na rozcestí. 
Já vím, že koně potřebují pohyb, ale lidé přece nebudou sedět doma, nebo při procházkách koukat na zem, aby si nepřinesli domů 
nějaký ten tzv poklad.           Alena Krejčíková

   DOŠLO DO REDAKCE.  .  .

KAMENICKÉ OSADY...
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Ing. Jaroslav Hřebík je bývalý fotbalový útočník a pozdější trenér. V současnosti působí na pozici ředitele mládeže Sparty Praha.

Jako hráč hrál například za Žižkov, Duklu Praha nebo Škodu Plzeň. Svou trenérskou kariéru začal v roce 1983 v Benešově. Poté trénoval mimo jiné v SK Slavia 

Praha, jeho nejúspěšnějším angažmá bylo trénování Sparty Praha v roce 2001, se kterou zazářil v Lize mistrů. 

Od roku 2008 byl trenérem české fotbalové reprezentace do 18 a 19 let. V létě 2011 s výběrem do devatenácti let získal stříbrné medaile na mistrovství Evropy 

po fi nálové porážce 2:3 po prodloužení se Španělskem. Dne 14. prosince 2011 nastoupil do funkce generálního sportovního manažera a nyní působí jako ředitel 

mládeže AC Sparta Praha. Pod jeho odborných vedením se klubu na poli mládeže podařil v ročníku 2016/16 husarský kousek. AC Sparta získala ve všech 

mládežnických kategoriích od 14 let až po juniory titul Mistra ČR.

Termín:  2. prosince (pátek) 2016 od. 19.00 hodin
Místo:  hasičská zbrojnice ve Všedobrovicích
Moderuje:   Petr Svěcený, sportovní redaktor
Vstupné:  Zdarma

ZVEME VÁS NA POSEZENÍ S JAROSLAVEM HŘEBÍKEM, 
NAŠÍM HOSTEM VE VŠEDOBROVICKÉ HASIČÁRNĚ

Poslední zářijový večer patřil ve všedobrovic-
ké hasičárně povídání o  rumunském Banátu. 
O regionu, kde od 19. století žije česká menšina, 
poutavě vyprávěl cestovatel Pavel Mejšner. Ba-
nát navštívil v roce 2006 a v roce 2012. Videa 
a   fotografi e z jeho archivu zachycují nejen 
přírodní scenérie, ale i krásné okamžiky po-
spolitosti místních lidí. Na mnoha fotkách se 
do  objektivu dívá některé z domácích zvířat, 
takže z publika se občas ozvaly nadšené dětské 
hlásky: „Jé, kravička!“
Čas plyne v Banátu asi takovým tempem, jako v Čechách na vsi před sto 
lety. Mletí mouky to potvrzuje. Jednoduché mlýnky, poháněné vodou 
z potoků, pomaličku drtí zrno, až namelou. Banátské ženy vaří a pečou 
tradiční česká jídla z toho, co se na místě vypěstuje či urodí. Tvaroh, 
mléko, smetana, mouka, švestková povidla... Zabijačka je další českou 
tradicí v Banátu. Jak nám prozradil přednášející, jídlo chutnalo, jako ne-
dělní oběd u prababičky. Prostě poctivá česká kuchyně ze starých časů.
Staré časy. Čeština, kterou místní lidé mluví, je také silně připomíná. 
Češtině se vedle rumunštiny učí děti na místních základních školách. 
Jen k nim nepronikly jazykové „novinky“, takže prý používají slova, 
která my již považujeme za archaismy. I místní oslovení voní dávnými 
časy: strejčku, tetičko. Vulgarismy, tak jak my je známe a hojně nadu-
žíváme, se tam „nenosí“. Místní mladá paní učitelka prý po dlouhém 
přemýšlení, co by řekla v emotivně vypjaté situaci, nakonec odvětila: 
„No asi třeba... ježkovy voči.“ Ani oblečení se s léty moc nezměnilo. 

Viděli jsme vedle sebe snímky pořízené před sto 
lety a fotky staré pár let. Ženské oblečení opravdu 
nezaznamenalo změnu. Dlouhá sukně, přes ni 
dlouhá zástěra, živůtek a na hlavě šátek. Při po-
vídání o oblečení se někdo z publika zeptal, zda si 
banátské ženy oblečení šijí. Pavel Mejšner, trochu 
zaskočen otázkou, váhavě odpověděl, že dnes ho 
asi již kupují. „S tím bych si dovolil nesouhlasit,“ 
ozvalo se z publika, „šijí si ho stále samy.“ Třicet 
párů očí se překvapeně otočilo do míst, odkud se 
hlas ozval. „Ale já nejsem žádný velký odborník, 

to spíš tady paní učitelka,“ pokračoval znalec života v Banátu. Paní uči-
telka! Ano, přesně ta paní učitelka, která si ulevuje výrazem „ježkovy 
voči“, seděla skromně v poslední řadě. Překvapení ale nebralo konce. 
„My jsme se předevčírem vrátili z Banátu a přivezli jsme vám ochut-
nat domácí tvaroh a sýr. Tak po přednášce chvíli zůstaňte, máme toho 
opravdu hodně,“ zval nás příjemný ženský hlas. Banátští v hasičárně? 
Vždyť je to tisíc kilometrů! 
Když jsme plánovali cestovatelské přednášky, zdaleka jsme netušili, 
že díky nim poznáme nejen daleká či zapadlá místa, ale i zajímavé lidi 
z Kamenice. Ještě jednou touto cestou veliký dík Pavlovi za jeho 
„zapálený“ výklad a Gabriele za originální dárek, díky němuž 
jsme mohli chuť Banátu poválet na jazyku.
Věříme, že se s Pavlem Mejšnerem zase někdy sejdeme nad dal-
šími cestovatelskými zážitky. Dáme vám včas vědět!

Michaela Valentová

BANÁT NA JAZYKU

STRUHAŘOVSKÉ PODZIMNÍ SETKÁNÍ
V úterý 27. září  se na hřišti ve Struhařově 
vařilo. Osadní výbor pořádal podzimní 
setkání. Tentokrát přišli tatínkové s  ná-
padem uvařit s dětmi na ohni Sousedský 
guláš pro všechny, kdo chtěli přijít a po-
povídat si. Někdo přinesl lavičku, někdo 
výborné hroznové víno ze zahrádky, kot-
lík zapůjčili v těptínském Opidu a už se 
vařilo: opravdu na ohni a celé odpoledne. 
K  povídání toho bylo hodně - mladí se 
ptali, jestli se podaří dokončit spodní 
část hřiště pro drobné sportovní aktivity, 
maminky se ptaly, jak to vypadá s plány 

na chodník, starousedlíci vyprávěli, jak to vypadalo za  starých časů, 
a tatínkové s dětmi míchali a míchali. 

Kdo vydržel do večera, nelitoval, pro-
tože výsledek byl vynikající. Sousedský 
guláš chutal dospělým i dětem. Pro děti 
byla po setmění připravená stezka od-
vahy na hrázi Struhařovského rybníka. 
U dohořívajícího ohně jsme si nakonec 
zazpívali s kytarou. Naštěstí nám přálo 
počasí - zrovna ten den nepršelo, což je 
pro nás ze Struhařova důležité, protože 
zatím se na hřišti nemáme před deštěm 
kam schovat. Jsme všichni rádi, že se 
Sousedský guláš vydařil.

Hana Vosátková, OV Struhařov
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SÁZENÍ NA HŘIŠTI
Přesto, že v sobotu  9. října bylo nevlídné deštivé podzimní počasí, 
na struhařovském dětském hřišti se pracovalo. 
Sázely se drobné keře a stromky, na kterých se osadní výbor dohodl 
s obcí – různé staré i novější odrůdy, které mají jedlé a pro děti bezpečné 
plody. 
Příští rok se uvidí, jak se bude sazenicím dařit a jestli se děti dočkají  
malin, ostružin, rybízu, borůvek, dřínků a podobných dobrot za to, 
že pomáhaly sázet.

Hana Vosátková, Osadní výbor Struhařov

 
 
Zaregistrujte se na www.OsadaLadvi.cz pro zasílání novinek. 

 

 
 

Ládevský Vánoční strom 

Ládeváci, 
 

přijďte společně se svými sousedy rozsvítit náš 
vlastní vánoční strom! 

 

Kdy: první adventní neděle  

27. listopadu 2016 v 17:00 
Kde: Ládví – před restaurací U Vlkové 

 

 
 
Na co se můžete těšit?  
společné rozsvícení vánočního stromu 
živá hudba a koledy  
perníčky pro děti     
 
 

 
Těšíme se na Vás! 
Osadní výbor Ládví 

KAMENICKÉ OSADY . . .
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA NOVOU AKCÍ
Na svátek Sv.Václava dne 28.září 2016 proběhl 
zkušební nultý ročník Kamenického pivního 
pochodu. Pravda … od prvotní myšlenky 
uspořádat ryze kamenickou turistickou akci 
k její realizaci uběhlo víc než rok a půl … ale 
dobrá věc se nakonec podařila. Alespoň soudě 
podle počtu zúčastněných (cca 90 dospělých, 
dětí a psů) i podle jejich nadšených reakcí. 
Dlužno podotknout, že velkou roli sehrálo 
nezvykle teplé a slunečné počasí, které nám 
v tento podzimní den opravdu přálo. Počet 
účastníků nás velmi mile překvapil, a tímto by-
chom jim chtěli poděkovat za podporu. U zro-
du této akce bylo pouze pár nadšenců, kteří 
chtěli podniknout něco pro svou obec a její 
obyvatele. A pak také nápad obnovit a navázat 
na již započatou tradici bývalého turistického 
oddílu SK Kamenice pod vedením pana Du-
šana Svobody. K tomu se postupně přidávaly 
další nápady a podněty, jako např. lépe poznat 
naší krásnou krajinu, využít jí k oblíbenému 
sportu, kterým turistika bezesporu je, nabíd-
nout všem obyvatelům Kamenice a okolí mož-
nost potkat se na trase, či posedět a poklábosit 
na jednotlivých zastávkách u pivečka či jiného 

že od listopadu budou každou neděli od 10.00 hod. probíhat tréninky pro všechny zájemce, bez rozdílu věku a výkon-
nosti. Pro děti do 10 let doporučujeme doprovod dospělého (pokud nemají větší zkušenosti s OB). 

lahodného moku, a ještě udělat něco pro svoje 
zdraví! Vždyť ušlapaných 13  kilometrů zase 
není tak málo. A někteří zvolili i jiné možnosti 
než jen „obyčejnou“ chůzi, na  trasu vyrazila 
partička koloběžkářů, k vidění byli cyklisté 
(i na elektrokole), a také dvě horlivé běžkyně! 
Klobouk dolů, protože vzhledem k neznalosti 
místního terénu si celkový počet kilometrů 
natáhly na úctyhodných 21 km, takže vlastně 
takový půlmaraton. Ale to jen tak na okraj, 
protože hlavním mottem Kamenického pivní-
ho pochodu bylo – je – a bude: 
Pojďte s námi na procházku naší krásnou 
krajinou a poznejte příjemné hospůdky 
v okolí.
Doufáme, že jste si to náležitě užili, a všechny 
vás zveme na další ročník. 
Děkujeme Pivovaru Velké Popovice za hmot-
nou podporu a všem kamarádům a dobrovol-
níkům za bezvadnou spolupráci. Děkujeme 
i provozovatelům hospůdek na trase, kteří 
museli zvládnout nečekaný počet účastníků. 
Sportu ZDAR!!!
Fotbalový oddíl SK Kamenice a jeho čestné 
členky-nefotbalistky 

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU OK KAMENICE 
oznamuje všem vášnivým příznivcům tohoto sportu,

Délka tratí: 
začátečníci   2,0 km cca 20 - 30 min. běhu

pokročilí krátká 3,5 km cca 30 - 40 min. běhu 

pokročilí dlouhá 6,5 km cca 50 - 70 min. běhu

Starty dalších treninků budou upřesněny v prosincovém zpravodaji. Abychom 

mohli připravit dopředu dostatečný počet map (poplatek za mapu je 10 Kč), 

prosím o přihlášení na e-mail: sarka.valaskova@volny.cz; 

tel.: 737 258 291 do pátku před tréninkem.

NEBOJTE SE, PŘIJĎTE A ZORIENTUJETE SE!

Místa startů jednotlivých treninků:

 6. 11. Těptín, Dlouhý rybník 

13. 11. Ládví, u rozhledny

20. 11.  Struhařov na hrázi rybníka 

27. 11.  Pohorka, kontejnery u lesa

  4. 12. Mezi  Všedobrovicemi a Řepčicemi, (modrá značka)
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MINIHISTORIE FOTBALOVÝCH KLUBŮ V NAŠEM OKOLÍ
A JEJICH ODZNAKY

           KOSTELEC U KŘÍŽKŮ 

V roce 1932 byl založen v Kostelci, 
po vzoru těptínských a želiveckých spor-
tovců, fotbalový klub. Sportovní sdružení 
v Kostelci u Křížků. 

Od roku 1933 podporován novými maji-
teli zdejšího dvora fi rmy Wolf a Schleim, 
pan Císař. Dokonce švagr pana Císaře, 
pan Seifert, byl funkcionářem a  přízniv-

Všem účastníkům pravidelných koloběžkových vyjížděk děkuji za jejich neutuchající 

nadšení a sportovní výkony a doufám, že i příští rok bude plný pohybu. 

Dana Boxanová

KOLOBĚŽKOVÉ VYJÍŽĎKY - PODĚKOVÁNÍKOLOBĚŽKOVÉ VYJÍŽĎKY - PODĚKOVÁNÍ

cem, někdy i mecenášem kosteleckých 
sportovců. 
AFK Kostelec zahájil svoji činnost zápa-
sem s SK Těptín v neděli dne 16. dubna 
1933.  Zápas prohráli po oboustranně 
slušné hře 4:1. O týden později byl sehrán 
odvetný zápas ve kterém naopak vyhrál 
AFK Kostelec 5:1.
Dne 1. října 1933 Sportovní sdružení 
Kostelec slavnostně otevíralo nové hřiště. 
Slavnost začala průvodem k pomníku 
padlým vojínům v 1. sv. válce. Odtud 
pokračoval průvod na hřiště. Po slavnost-
ních projevech zazněly hymny a  na  no-
vém hřišti byly sehrány zápasy.
Pro památku uveďme jména hráčů: Dvo-
řák Fr., Skružný Fr., Rálek Jas., Rálek 
Fr.,  Veselý Jar., Bašta Ant., Králík Jan, 
Chotětický Václ., Řehák Petr, Veselý Bo-
houš, Veselý Jan, Palouček Jos., Dušek Fr., 
Medřický Fr. Nově založený klub později 
dostal jméno Sokol Kostelec u Křížků. 
V roce 1973 vydal odznak ke čtyřiceti 
letům kopané. 

Déle přijal nový název SK Kostelec 
u  Křížků a po té vydal tři odznaky. Fo-
tografi e všech odznaků jsou ke shlédnutí 
dole pod textem. 
Při zjišťování historických dat a informací 
o fotbalovém klubu v Kostelci u  Křížků, 
mi velmi pomohl nejen pan Medřický.  
Proto nyní děkuji všem, kteří mi v Kos-
telci pomáhali.
Přeji klubu další úspěchy a věřím, že klub 
nikdy nezanikne. 
Byla by to velká škoda.        Ladislav Jizba
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boutiqueboutique
modrá hvezdaaddevevevvhh rárododoommmm zzrr hhhvod á h e dahvezdamodrá hvezdamodrá hvezda

RINGHOFFEROVA 427, 251 68 KAMENICERRRIIINNNGGGHHHOOOFFFFFFEEERRROOOVVAAA 444222777,, 222555111 6688 KKKAAAMMMEEENNNIIICCCEEE
 Boutique Modrá Hvězda

Po předchozí domluvě na tel.: 602 154 737 je možné nás navštívit kdykoliv

 Po - Pá 1400 - 1700 hod.
 So 900 - 1200 hod.
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více na 

manuální lymfodrenáž | baòkování
klasická | sportovní | havajská | bambusová 

re  exní masáž | aromaterapie
 kinesiotaping

Adresa provozovny:
Sídlištì II è. 26, 251 68 Kamenice
Objednávky: TEL.: 602 467 441

Gabriela Hejmová
masáže

Provozní doba:
Pondìlí – Pátek 8.00 –18.00
VŽDY po pøedchozí domluvì

www.masaze-hejmova.cz
www.facebook.com/MasazeHejmova
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Prodám chatu v Těptíně, zahrada 586 m², zast. 
44 m² , všechny sítě inženýrské sítě jsou na hra-
nici pozemku. Tel.: 721 509 528

• Prodej bytu 1 + kk, 37 m² - Kamenice, Sídliště 
II. 1. Patro. Cena: 1. 190.000 Kč, daň z nabytí 
hradí kupující. RK nevolat. Tel.: 603 474 457

• Koupím pole, louky, zahrady do 50 Kč/m² 
Tel.: 603 442 474.

 
 

 
 
 
  

     Nabízíme: 
- Poskytujeme svým klientům služby dle zásad Feng Shui, 
- Pomůžeme Vám najít správnou nemovitost dle zásad Feng 

Shui, 
- Upravíme Vám projekt Vašeho domu dle zásad Feng shui, 
- Uděláme úpravy dle zásad Feng Shui ve vašem stávajícím 

domově. 
- Upravíme Vaši zahradu dle zásad Feng Shui, 
- Vyprojektujeme Vám novou zahradu dle zásad Feng Shui.  

Volejte: 800 505 156        WWW.VRKCZ.CZ 

RD 4+1, Těptín Novinka! 

 

Krásný byt 3+kk, 
Kamenice. Doporučujeme 

 

RD 5+1 Velké Popovice

 

Cena: 3.199.000,-

Cena: 3.990.000,-

Cena: 5.600.000,-

Jan Píbil, MBA 
Váš regionální makléř 

Email: jan.pibil@vrkcz.cz 

Nabídka: 

Naši klienti poptávají oblast Kamenice a 
okolí...Svěřte nám svou nemovitost, 

máme 93,7% úspěšnost prodeje! 

NABÍZÍME VŠEM INZERENTŮM VE ZPRAVODAJI Z KAMENICE 

Možnost PROLINKU MEZI INZERÁTEM, vyvěšeným na webových 
stránkách Kamenice (verze on-line), A PŘEDMĚTEM INZERCE.

Tato služba je zpoplatněna:
Inzeráty  na  1/4  strany  a  menší  za 50  Kč, 1/2 strany a větší za 100 Kč.

ŽÁDEJTE PŘI ZADÁVÁNI INZERÁTU.





Vánoční hvězda
Euphorbia pulcherrima (Poinsettia) 

jednovýhonová nebo vícevýhonová, nejširší výběr velikostí, 
ø květináčů od 8 do 32 cm

LED žárovka
10 W/ E 27, 806 lm, ekvivalent 60 W klasické žárovky, 
teple bílá barva světla 3000 K, do vyprodání zásob

A+

GARANTUJEME VÁM 
NEJNIŽŠÍ CENU  

NA TRHU

Kvalitní stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby,  
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí schopnost, 
otěruvzdornost a vysoká kryvost, vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg 
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

Dřevěné brikety
balení 8 kg, hranol M, z měkkého dřeva, výhřevnost 18 MJ/ kg, 
nízký obsah popela, vhodné pro denní topení

Masivní borovicové interiérové dveře Orkan 
výška 197 cm, bez povrchové úpravy a kování

Eco plné                     

1.490,-
6lux Eco prosklené   

1.890,-

od

1.490,-

kg

19,90

ennáá mmalí

0

10 W

59,-
kaa A+ DDřřeevvěěnnéé bbrriikkeettyy

od 1 palety: 39,-

8 kg

42,-

erriiéérroovvéé ddvveeřřee OOrrkkaann

ZVEME VÁS TAKÉ K PŘÍJEMNÉMU  
POSEZENÍ DO NAŠEHO

PRAHA
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Tato nabídka platí od 1. 11. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 11. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz
k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130 • Praha Dolní Chabry, 
Ústecká 822 • Praha Pankrác, Budějovická 409/1a



Kulturní centrum a Obec Kamenice

V KD Kamenice

Od 9 do 16 hodin

bižuterie, knih, miniatur, suchých vazeb a j
zboží.

– grilování, domácí klobásy, pivo, grog  a 
další speciality.

Doprovodný program:
10:00 – TV star - pestrý program           

12:30 – vystoupení flétnového souboru FLAUTI  PICCOLLI
                  pod vedením Zuzany Štichové

       16:00 – rozsví s doprovodným    
                     programem
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