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OBECNÍ ZPRAVODAJ
Obecní zpravodaj se od „běžných“ novin (celostátních deníků) zá-
sadně liší:
• je vydáván jen pro velmi malou a hranicemi obce úzce vytyčenou 

lokalitu,
• vychází méně často než celostátní zpravodajská média,
• v naprosté většině případů ho nevytváří profesionálové,
• je financován obcí (inzerce obvykle nepokryje tiskové náklady),
• redaktoři obvykle mají k místu, problematice i lidem, o kterých 

píší, vřelý vztah. Svým postavením jsou tak obecní zpravodaje 
mezi médii zcela jedinečné. Navíc jejich obsah tvoří 86 % čistě 
lokálních témat.

Není ho proto možné s celostátními, profesionálními  médii srov-
návat. Vzhledem k této specifičnosti došlo v roce 2013 k novele 
tiskového zákona, která poprvé v českém zákonodárství ukotvuje 
obecní zpravodaje, definuje je a ukládá jejich vydavatelům zvlášt-
ní povinnosti (požadavek objektivity, nutnost vyváženosti obsahu 
a právo zastupitele na uvedení svého názoru ve zpravodaji). Tuto 
novelu lze vnímat jako doklad toho, že se jedná o média specifická, 
s jinými vlastnostmi a potřebami včetně zvláštních pravidel. Novela 
apeluje na jisté kvality, které by měl obecní zpravodaj naplňovat. 
Jedná se zejména o objektivitu a vyváženost, kdy vydavatel obecního 
zpravodaje má poskytovat objektivní a vyvážené informace o obci. 
Kamenický zpravodaj se snaží dostát těmto podmínkám a poskytuje 
prostor všem zájemcům, kteří mají zájem publikovat informace o 
dění v regionu. Za celou dobu mého působení v redakci kamenic-
kého zpravodaje nebyl odmítnut ani jediný příspěvek zaslaný do 
redakce. Přesto, aby bylo postupováno v souladu s legislativou,  je 
důležité, aby při vydávání zpravodaje správně spolupracovala re-

dakce, redakční rada a  obecní úřad. Bohužel, 
v posledních letech nebyla redakční rada usta-
novena. Nenašli se lidé, kteří by byli ochotni 
zdarma obětovat svůj volný čas zpravodaji. Co 
obnáší práce v redakční radě? Co si představit 
pod pojmem redakční rada obecního periodika? 

REDAKČNÍ RADA
Redakční radu mohou tvořit zvolení členové zastupitelstva, osoby 
z řad občanů, nepodléhající vedení obce, a šéfredaktor. Redakční 
rada má zahrnovat místním poměrům odpovídající názorovou 
různost. Vykonává  potřebnou kontrolu, funguje jako orgán dozorčí 
či správní, v němž sice nemá vedení města rozhodující slovo, ale 
díky přítomnosti vybraných zastupitelů i občanů dohlíží na to, aby 
zpravodaj naplňoval všechny potřebné funkce a pracoval v souladu 
se zákonnými i novinářskými potřebami. Pravidelně kontroluje je-
jich plnění (kontrola probíhá následně, redakční rada tedy přímo 
neschvaluje příspěvky ke zveřejnění). Redakční rada se schází ideál-
ně dvakrát až čtyřikrát do roka. Kontroluje stav a udílí doporučení 
šéfredaktorovi, aniž by rozhodovala o obsahu samotného periodika. 
Ve smyslu těchto pravidel byla dne  20. února 2019 Radou obce Ka-
menice ustanovena redakční rada v tomto složení: 
Jana Novodvorská (zpravodaj), Kateřina Kottasová (obec), Lukáš 
Lörinc (zástupce KAM21), Michaela Valentová (zástupce TOP09), 
Ilona Gillernová, Hana Vosátková, Vladimír Kalivoda.

Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Použité zdroje: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6649690, PhDr. Michaela 
Černá, Místní média, Tiskový zákon (46/2000Sb.) – obecní  zpravodaj 

ZÁPIS
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE

Rada obce schválila:
• zapojení se do akce „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky 

na budově obecního úřadu dne 10. března 2019.
• předloženou Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na akci 

„Intenzifikace ČOV Kamenice“.

ze dne 20. 2. 2019

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

• Ustavila redakční radu Zpravodaje z Kamenice.
• Zřídila komisi pro sport a kulturu.

ze dne 6. 3. 2019
Rada obce bere na vědomí:
• výroční zprávu za rok 2018 podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rada obce schválila:
• od roku 2019 zvýšení členského příspěvku pro Ladův kraj o 10 Kč 

na obyvatele, tzn. z původních 25 Kč na 35 Kč na obyvatele.
• Schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.5 . 2019 

do 30.6.2019 a od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019 na část pozemku 
parc. č. 628/1, ostatní plocha, jiná plocha, stanoviště č. 1 prodejní 

plochy (tržiště), o výměře 36 m² , zapsané na LV 10001, k.ú. Ládví, 
ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 
Kamenice - Olešovice, s přihlášeným zájemcem, firma Zuzana 
Jánská, IČO 40835294, se sídlem U Vrtilky 71, 143 00 Praha - 
Cholupice, za účelem stánkového prodeje zahradnických výrobků 
a výpěstků.

• Schvaluje uzavření dohod o poskytnutí příspěvku obci na vodovod 
a kanalizaci mezi obcí Kamenice (vlastník technické infrastruk-
tury) a firmou Viladomy Kamenice s.r.o., IČ 06711642 (vlastník 
připojované nemovitosti) pro plánovanou stavbu dvou viladomů.

KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE

ze dne 6. 2. 2019
Kompletní zápisy najdete na www.kamenice.cz nebo osobně  u tajemníka OÚ Kamenice.

Zastupitelstvo zřídilo:
• Osadní výbor Skuheř, určilo pětičlenný osadní výbor a za členy 

osadního výboru určilo Vladimíru Benešovou, Filipa Grohmanna, 
Petra Musila, Ivana Vladyku a Vandu Vondrákovou. Předsedou 
zvolilo pana Filipa Grohmanna.

Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo:
• rozpočet obce Kamenice pro rok 2019.
• podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona 

č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemku parc. č.844/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o vý-

měře pozemku 83 m², pozemek je zapsaný na listu vlastnictví 
č. 962, v kat. území Těptín v obci Kamenice, v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrál-
ním pracovištěm Praha - východ, z vlastnictví soukromé osoby 
do vlastnictví obce Kamenice.

Zastupitelstvo obce Kamenice vzalo na vědomí: 
• záměr koupě pozemku na území bývalé pily ve Struhařově 

do vlastnictví obce Kamenice.
a) návrh obsahu změny č. 6 ÚPO Kamenice vč. stanoviska 
č.j. 089274/2018 KUSK / 9. 8. 2018 prokazujícího, že nebylo nutné dopl-
nit návrh obsahu změny o posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území.
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ze dne 4. 3. 2019
Zastupitelstvo obce Kamenice konstatovalo, že podporuje záměr pa-
mátkově citlivé rekonstrukce budovy zámku v Kamenici čp. 62, a její 
předpokládané následné využití pro vzdělávaní.

Zastupitelstvo obce Kamenice nesouhlasilo: 
se zrušením památkové ochrany kulturní památky budovy zámku 
v Kamenici čp. 62 v okrese Praha-východ, ve Středočeském kraji, evi-
dovanému pod č. ÚSKP 36188/2-2075.

Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo:
stanovisko obsažené v dopise ministru kultury, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a uložilo starostovi Ing. Pavlovi Čermákovi 
neprodleně zaslat dopis ministru kultury s vyjádřením k rozkladu žada-
tele PP Strojmetal s.r.o. proti rozhodnutí Ministerstva kultury o zamít-
nutí žádosti o vydání rozhodnutí o zrušení prohlášení budovy zámku 
v Kamenici čp. 62, 251 68 Kamenice, k.ú. Těptín, okres Praha-východ, 
evidovanému pod č. ÚSKP 36188/2-2075.

b) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu a splnění všech 
stanovených náležitostí.

Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo:
• v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona pořízení změny 

č. 6 územního plánu obce Kamenice tzv. zkráceným postupem 
souhlasí s tím, že: 

a) pořizovatelem změny č. 6 bude Obecní úřad Kamenice, který si zajistí 
splnění kvalifikačních požadavků uzavřením příkazní smlouvy na po-

řízení této změny s Ing. arch. Radkem Bočkem, kdy náklady na odměnu 
pořizovatele ponese žadatel o změnu, návrh trojstranné příkazní smlouvy,   

b) projektantem změny č. 6 bude Ing. arch. Milan Salaba, kterého si 
vybral žadatel o změnu, kdy náklady na odměnu projektanta ponese 
žadatel o změnu, návrh trojstranné smlouvy o dílo,
c) tzv. určeným zastupitelem bude dle předchozího usnesení zastupitel-
stva starosta Ing. Pavel Čermák.

Zápisy ze zasedání za Obecní úřad Kamenice zpracovala Kateřina Kottasová, asistentka starosty  a tajemníka obce

Rodiče, máte-li zájem o slavnostní přivítání Vašeho dítěte mezi občany obce Kamenice, hlaste se na matrice OÚ Kamenice. Zákonné zástupce 
dítěte neobesíláme z důvodu dodržování platných zákonů. Rodič, který bude mít o vítání zájem, vyplní přihlášku a odevzdá ji na podatelně nebo na 
matrice obecního úřadu, popř. ji zašle poštou na adresu OÚ Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice nebo ze své datové schránky. 
Pozvánku obdržíte před konáním slavnostního obřadu.         OÚ Kamenice - matrika 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (Vítání občánků plánujeme na podzimní sobotu 2019 na zámku Štiřín.)

PŘIHLÁŠKA  K  VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ V  OBCI  KAMENICE

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození dítěte:

Adresa trvalého pobytu dítěte:

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
Matka:
Otec:
Adresa pobytu: 
(k zaslání pozvánky)
Kontakt - telefon, e-mail:

Souhlasím – nesouhlasím* s uveřejněním jména a příjmení dítěte ve Zpravodaji z Kamenice.  (*Nehodící se škrtněte)

Souhlas se zpracováním údajů: Svým podpisem uděluji výslovný souhlas obci Kamenice, IČ 00240273, (dále jen „správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropské-
ho parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
dále jen „GDPR“; zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona o zpracování osobních  údajů zpracovávala výše uvedené 
osobní údaje. Tyto údaje budou zpracovány pro účely organizace obřadu Vítání občánků a to na dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování. 

Datum:  ....................................................                                        Podpis zákonného zástupce: ............................................................

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete nebo odevzdejte na podatelnu Obecního úřadu Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, 
popř. předejte na matriku obecního úřadu. Vítání občánků je naplánováno na začátek listopadu 2019 na Zámku Štiřín.

OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE
Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČ: 00240273

tel.: 323 673 105, e-mail: podatelna@kamenice.cz, datová schránka f6ibnuh
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VÝZVA K ÚDRŽBĚ DŘEVIN NA SOUKROMÝCH POZEMCÍCH
ŽÁDÁME OBČANY O ÚDRŽBU DŘEVIN, které by omezovaly či ohrožovaly bezpečný 
provoz na obecních komunikacích, do 30. dubna.

Odpovědnost za dosažení a udržování dob-
rého stavu dřevin je povinností vlastníka. 
Prosíme majitele parcel, aby v rámci jar-
ního úklidu na zahradě překontrolovali 
dřeviny rostoucí u oplocení. Tyto je potřeba 
udržovat v takovém stavu, aby nezasaho-
valy do  komunikace (jedná se zejména 
o  přerostlé živé ploty, v případě stromů 
o jednotlivé větve zasahující do podchodné 

či podjezdné výšky). V takovém případě totiž výrazně zužují 
prostor pro pohyb chodců a vozidel, a vznikají tak kolizní situ-
ace, kterým je potřeba předcházet. Včasné a důkladné ořezání 
přesahujících větví umožní bezpečný průchod a průjezd Vašich 
nejbližších!
Po termínu 30. 4. může být provedena údržba pracovníky 
TS obce Kamenice. Všem děkujeme za spolupráci. 

Zuzana Ronschak Vidová, Odbor Správy majetku

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY KAMENICE

POZOR NA VLAKOVÝCH PŘEJEZDECH!
Od 1. dubna 2019  do konce září je opět v provozu vlečka 
pro osobní přepravu ze Strančic do Pivovaru Velké Popovice. 

Všechny přejezdy jsou řádně označeny, ale vzhledem nepravi-
delnému provozu mohou řidiči méně vnímat začínající provoz. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména na přejezdech 
mimo asfaltové cesty. 

Eva Kršňáková

JARNÍ SVOZ BIOODPADU 20. 4. a 27. 4. 2019 od 9.00 do 14.00 hodin

Jarní svoz bioodpadu  
20.4. a 27.4.11. 2019 od 9.00-14.00 hodin 

 

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 ukládání bioodpadu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky 
rozložitelné vznikající při údržbě zahrad. 

 

20. 4. 2019
Všedobrovice   Všedobrovice–u hasičárny

  Štiřín–Šípková
  Štiřín– Šalvějová

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)Kamenice

Štiřín

   

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 za osobní automobil. 

           Odbor správy majetku 

Jarní svoz bioodpadu  
20.4. a 27.4.11. 2019 od 9.00-14.00 hodin 

 

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 ukládání bioodpadu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky 
rozložitelné vznikající při údržbě zahrad. 

 

Nová Hospoda Na Vyhlídce (u dětského hřiště)
Korunní (u separačního stanoviště)

K Čističce (odbočka k ČOV)
27. 4. 2019

  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

   

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 za osobní automobil. 

           Odbor správy majetku 

OBEC KAMENICE PŘIPRAVILA PRO OBČANY JARNÍ MOBILNÍ SVOZ BIOODPADU 
Z ÚDRŽBY ZAHRAD. 
Kontejnery budou přistaveny ve dvou termínech na stanoviště uvedená v tabulce a pověřená osoba bude dohlížet na ukládání biood-
padu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky rozložitelné vznikající při údržbě zahrad.

Informace o termínech je uvedena také na www.obeckamenice.cz. Během roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kom-
postárny Želivec (po levé straně při výjezdu na Mandavu) www.kompostarnazelivec.cz, a to za ceny velmi příznivé. Uložení biood-
padu pro domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem za osobní automobil.

Odbor správy majetku

20. 4. 2019 27. 4. 2019
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HARM
ONOGRAM
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ÚTERÝ
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STŘEDA
nádoby  KAM

ENICE, LÁDEVES, NOVÁ HOSPODA, OLEŠOVICE, STRUHAŘOV, ŠTIŘÍN, VŠEDOBROVICE

ČTVRTEK
nádoby LÁDVÍ, SÍDLIŠTĚ Kam

enice a OLEŠOVICE
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ulátory, lepidla, kyseliny, staré léky,suché články, m
onočlánky, oleje, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače

nepatří sem
: stavební suť, pneum

atiky, lepenky, železo (sporáky, bojlery), linolea, koberce

POZOR - nejsou odebírány!!! televizory, lednice, vysavače, m
onitory, drobné elektrospotřebiče - Tyto je  m

ožné celoročně ZDARM
A odevzdat ve sběrném

 dvoře
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enici (u firm
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ožné odevzdávat rostlinný bioodpad do kom
postárny AGORA na Želivci.
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Srdečně Vás zveme na tradiční 
jarní úklid obcí a přírody v jejich okolí.

Akce se koná v rámci celorepublikového projektu
„Ukliďme Česko“,

od dubna do května 2019.
Termíny úklidů ve svých obcích sledujte na veřejných 

deskách OÚ a obecních webových stránkách.

Přesné informace získáte na obecních úřadech, na webu

www.laduv-kraj.cz a www.uklidmecesko.cz

Partneři:

Uklidme_Cesko_03.indd   1 6. 3. 2019   12:08:50

Milí spoluobčané,
každý, kdo má zájem se zúčastnit akce Čistý Ladův kraj, nahlaste 
prosím svou účast a požadavek na pytle a rukavice u paní Ron-
schak Vidové na OÚ Kamenice. V případě, že budete větší sku-
pina a předpokládáte větší objem odpadu, můžeme zabezpečit 
přistavení kontejneru na smluveném místě.

Odbor správy majetku

BETONOVÉ TRUHLÍKY 
V OLEŠOVICÍCH

Začátkem března byly v Olešovicích u zá-
kladní školy umístěny betonové truhlíky, 
které budou v brzské době osázeny kvě-
tinami. Doufáme, že zde výzdoba vydrží 
a nedopadne to jako na některých místech 
v obci, kde nám to spoluobčané odcizili.

ZPOMALOVACÍ PRUHY 
VE STRUHAŘOVĚ

Na podzim loňského roku bylo na vjez-
du do Struhařova od Štiřína vyznače-
no vodorovné dopravní značení V18 

– psychologická brzda. Značka opticky i akusticky vede řidiče 
ke snížení rychlosti. Dále zde budou umístěny svislé dopravní 
značky B20a – nejvyšší dovolená rychlost 30km/hod. 
Věříme, že tato opatření povedou k usměrnění neukázněných 
řidičů, kteří svou nepřiměřenou rychlostí ohrožují ostatní oby-
vatele.

OPLOCENÍ BYTOVÉHO 
DOMU V TĚPTÍNĚ

Obec nechala udělat oplocení okolo 
bytového domu v Truhlářské ulici 
na Těptíně. Oplocení by mělo zabránit 

divokým prasatům, která se stahují ze sousedního lesa, v de-
vastaci zelených ploch, které pak nelze jakkoliv udržovat.

SCHODY NA TĚPTÍNĚ
Nové jsou z podzimu loňského roku také schody 
na Těptíně, které díky souhlasu vlastníků pozem-
ku mohla obec vybudovat na propojce pro pěší, 
a to mezi komunikacemi Tvrdá a Višňovka II.

K PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCI „KANALIZACE VŠEDOBROVICE – ŠTIŘÍN“ 
bychom potřebovali vaši součinnost ve formě vyplněného dotazníku. Dotazník najdete ve vašich schránkách nebo na webových 
stránkách obce Kamenice i s instrukcemi. Vámi vyplněné dotazníky jsou důležité pro další vývoj projektu, pro lepší vyhodnocení vás 
žádáme o doplnění čísla popisného. Dotazník nám prosím dodejte nejpozději do 30. 4. 2019.

Alexandra Horáčková, stavební/investiční technik

INFORMACE PRO OBČANY VŠEDOBROVIC A ŠTIŘÍNA

INFORMACE PRO OBČANY KAMENICE

1. Zavolat na tel. číslo 259 259 251
Budete přepojeni na dispečink, který funguje 24 hodin denně. 
Ten zajistí nahlášení problému servisní organizaci. Je vhodné 
oznámit číslo sloupu veřejného osvětlení-štítek s číslem sloupu.
2. Využít QR kód na štítku
Majitelé „chytrých“ telefonů si mohou načíst QR kód uvedený 
na štítku na sloupu veřejného osvětlení a prostřednictví aplikace 
nahlásit problém.

ZÁSADY PŘI HLÁŠENÍ ZÁVAD NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ je možné nahlásit 4 způsoby:

3. Napsat e-mail na adresu noc@orcave.com
Informaci o problému můžete poslat na uvedenou e-mailovou 
adresu. Dispečink zajistí předání informace servisní organizaci.

4. Využít webového formuláře: http://www.obeckamenice.cz/
podatelna/hlaseni-zavad-na-verejnem-osvetleni/

OÚ Kamenice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, okres Praha–východ, Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

ZÁPIS 
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PROBĚHNE V ŘEDITELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY KAMENICE 
ve čtvrtek 2. května 2019 od 10.00 do 15.00 hodin 

S SEBOU PŘINESTE:
 
• kompletně elektronicky vyplněnou žádost (1 list A4 obou-

stranně) s dalšími potvrzeními (lékař, matrika OÚ)
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• cizí státní příslušníci povolení k pobytu

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
Žádost o přijetí je ke stažení a vyplnění na www.mskamenice.cz 
v sekci Aktuality-Zápis.
Na neúplné, nepodepsané žádosti nebo podané mimo termín 
zápisu nebude brán zřetel. 
Nezáleží na pořadí, v jakém se k zápisu dostavíte!!! 
Dostavte se, pokud možno, s dítětem. 
Dítě by mělo zvládat osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně 
svému věku.

STANOVENÁ KRITÉRIA PRO  PŘIJETÍ:
1) Děti nar. do 31. 8. 2014 – povinná předškolní docházka - s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady
2) Děti nar. od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 s trvalým pobytem v obci Kamenice+ osady
3) Děti nar. od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady
4) Děti nar. od 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016 s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady
OSADY OBCE KAMENICE: Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice.

Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším na docházku celotýdenní do naplnění volné kapacity školy.

TERMÍNY: 
1. Vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí dle  

§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 9. 5. 2019  
od  11.00 do 13.00 hod. v MŠ.

2. Ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování 24. 5. 
2019.

Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů  budou odeslána 1. 6. 2019 na uvedenou adresu. Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

3. Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly zveřejněn 
nejpozději 27. 5. 2019 v MŠ a na webu školy - Aktuality.

4. Rozhodnutí nepřijatých žadatelů se osobně vyzvedávají 
v MŠ 27. 5.- 31. 5. 2019 v době od 6.45 do 16.45 hod.

V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ DO MŠ KAMENICE A ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ
NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ VEDENÍ ŠKOLY! (stačí i e-mailem z uvedené kontaktní e-mailové adresy v žádosti)  
Na uvolněné místo čekají další žadatelé dle věkového pořadníku, které ihned kontaktujeme!!

V letošním roce máme 31 dětí v posledním roce před zahájením školní docházky, ale ještě nám nejsou známy přesné počty dětí, které 
budou mít odklad. Počítáme cca s 21–25 volnými místy. 
Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (ne jmenovitě, je důležité si ho uschovat) na webo-
vých stránkách školy-aktuality a info tabuli v MŠ. Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky!!!
Pro rozhodování o přijetí  je směrodatné splnění stanovených kritérií v průběhu  správního řízení.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobý-
vají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany 
jiného členského státu Evropské unie, kteří 
na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále 
se povinné předškolní vzdělávání vztahuje 
na  jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat 
na území ČR trvale nebo přechodně po dobu 
delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udě-
lení mezinárodní ochrany 11). Povinné 
předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti 
s hlubokým mentálním postižením.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit 
dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v ka-
lendářním roce, ve kterém začíná povinnost 
předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává 
v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem 
obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž 
má dítě místo trvalého pobytu, v případě ci-
zince místo pobytu, pokud zákonný zástupce 
nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo 
jiný způsob povinného předškolního vzdě-
lávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové 
mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli 
spádové mateřské školy.
Jiným způsobem plnění povinnosti předškol-
ního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se 
uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 
dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy 
a ve třídě přípravného stupně základní školy 
speciální. 
c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, 
ve které ministerstvo povolilo plnění povinné 
školní docházky.
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit 
povinnost předškolního vzdělávání způsobem 
podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit 
tuto skutečnost řediteli spádové mateřské 
školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 
3  měsíce před počátkem školního roku, kte-
rým začíná povinnost předškolního vzdělává-
ní dítěte. 

Jana Boučková – ředitelka
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DĚTI RECITUJÍ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Po celý březen na naší škole probíhala třídní 
a ročníková kola recitační soutěže. Děti si vybra-
ly samy nebo z nabídky paní učitelek text, báseň 
se naučily zpaměti a pak se snažily její obsah i za-
jímavě přiblížit posluchačům. Náročné bylo i to, 
že často musely překonat velkou trému.
I my, druhé třídy, jsme se zapojily do recitační 
soutěže, která vyvrcholí na konci dubna okres-
ním kolem v Základní škole ve Velkých Popo-
vicích. Z třídních kol druhých tříd postoupili 
do  ročníkové soutěže za 2. A Tomáš Hovorka, 

Dominik Ducháček a Adriana Lukešová, za 2. B 
Julie Štampferová, Andrea Maříková a Bořek Po-
spíšil, za 2. C Klára Nováková, Kateřina Bártová 
a Adéla Blažková. 
Vybrat z nich tři nejlepší bylo velmi těžké, neboť 
všichni byli dobří. Ale vybrat jsme museli. 
Postupujícími do školního kola tedy jsou: Adéla 
Blažková, Klára Nováková z 2. A a Bořek Pospí-
šil z 2. B. Držme jim tedy palce v dubnu, kdy se 
uskuteční ještě kolo školní. 

Děti 2. tříd a jejich třídní učitelky

ZŠ Kamenice hledá kvalifikovaného učitele matematiky a učitele pro 1. stupeň
Kontaktní osoba:  Pavlína Tolarová, ředitelka školy, Telefon: 731 030 747

Ředitelství ZŠ Kamenice oznamuje, že zápis do 1. třídy pro škol-
ní rok 2019/2020  bude v ZŠ Kamenice probíhat ve dnech:
 

6. 4. 2019 (sobota) 10.00–16.00 hodin
8. 4. 2019 (pondělí) 15.00–18.00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 

SEDMÉ TŘÍDY V DIVADLE 
V březnu jsme opět navštívili Divadlo Na Fidlovačce. Tentokrát 
jsme se těšili na komedii podle románu Fan Vavřincové „Eva 
tropí hlouposti“. Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení 
všech zamiluje, znaly některé děti už ze stejnojmenného starého  
filmu Martina Friče. Byli jsme proto zvědavi, jak se nám bude lí-
bit divadelní inscenace. A nebyli jsme zklamáni, ba naopak. Do-
konce někteří zavilí odpůrci návštěv divadla nakonec prohlásili, 
že se jim představení velmi líbilo. Bylo totiž vtipné, mělo rychlý 
spád, tančilo se v něm i zpívalo. Všimli jsme si i elegantních kos-
týmů, galantnosti a džentlmenství, se kterými se postavy k sobě 
chovaly, i pro nás nevšední  hudby, to vše, jak nám vysvětlily 
paní učitelky, připomínalo atmosféru předválečných let. Většina 
z nás se opravdu dobře bavila, jen někteří měli přece jen radši 
svůj mobilní telefon.

Z prací žáků 7. tříd ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KAMENICI . . . 

HRAVÉ LYŽOVÁNÍ V MŠ KAMENICE
I letos jsme absolvovali s dětmi pětidenní lyžařský kurz v lyžařském 
středisku Chotouň, kde na naše malé lyžaře čekala skupina instruktorů 
a zázemí, kde se děti oblékaly a stravovaly.
Začínalo to ranním nástupem do autobusu u školky.
Při příjezdu už na děti čekal vedoucí instruktor, který představil kole-
gy instruktory a vysvětlil pravidla a bezpečnost na svahu i mimo něj. 
Pro kontrolu lyžařské výstroje naučili děti lyžařské motto:
„Já jsem malý lyžař,
ničeho se nebojím,
rukavice, boty, helmu a brýle si nasadím“.
Na první lekci byly děti rozděleny do skupin podle lyžařské úrovně 
a pak už se šlo na to. Někdo se hned po první lekci přesunul na velkou 

sjezdovku, někdo se teprve se-
znamoval s  pohybem na lyžích. 
Den ode dne se děti zlepšovaly.
Závěrem si v pátek všechny 
děti zazávodily na svahu, kde se 
sešlo spousty maminek, tatínků 
a  dalších diváků, a tak děti za-
žily krásnou atmosféru závodu, 
ze kterých si každý odnesl odměny – diplom a medaili.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zřízení a zázemí celého kurzu  
a všem, kdo se věnovali našim dětem.

Barbora Nováková, učitelka MŠ Kamenice 
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Zažili jste už někdy vystoupení v cirkusovém šapitó, 
v němž by největšími hvězdami byli školáci? Kde děti 
kouzlí, předvádějí komické kousky jako klauni, žonglují 

s talíři, cvičí na hrazdě nebo staví obří pyramidu z vlastních těl? Právě 
takový cirkusový týden zažijí děti z těptínské školy začátkem června 
v rámci projektu Cirkus Happy Kids. 
Smyslem projektu je možnost každého otestovat si své hranice, zjistit 
své možnosti, vnitřně růst i odhalit své mnohdy skryté talenty. Stát 
uprostřed manéže a předvést svůj um vyžaduje notnou dávku odvahy 
i překonání trémy. Odměnou je pak zasloužený aplaus publika celého 
cirkusového stanu, který propůjčuje dětem tak důležitý pocit důležitos-
ti a jedinečnosti. 
Jeden za všechny - všichni za jednoho - to je základní myšlenka pro-
jektu. 
Děti se učí intenzivně spolupracovat, na vlastní kůži zažít pocit zod-
povědnosti za celou skupinu a podporovat své spolužáky při tréninku. 
Jednotlivá cirkusová čísla jsou přizpůsobena věku a  zručnosti dětí 
a na jejich bezpečnost dohlíží tým profesionálních artistů. 
V závěru projektu děti předvedou své dovednosti nejprve na premiéře 
a o den později na závěrečném představení. Zkrátka a dobře, v týdnu 
od 3. do 7. června si děti v Těptíně užijí spoustu zábavy a odnesou si 
nové a nevšední zážitky. 

Lucie Moučková, učitelka a koordinátorka výuky cizích jazyků

Těsíte se také? My ve škole v Olešovicích, Ringhofferova 436 se na jaro 
těšíme určitě. V zimě jsme se sice nenudili. Využili jsme sněhovou 
nadílku ke společnému sportování venku. Absolvovali jsme výukový 
program s Cestou integrace v Říčanech. Byli jsme na exkurzi ve výrobně 
domácích knedlíků a v Cukrářském salonu Říčany. Se Zdravou pětkou 
jsme prošli další díl výukového programu. Ale jaro je spojené  více s 

cestováním, získáváním nových zážitků, a proto se na něj také tolik těší-
me. Čekají nás mimo jiné dvě exkurze, závěrečný školní výlet, dopravní 
výchova a soutěž v zámečku Berchtold v Kunicích. Báječné jaro začne-
me vystoupením našich žáků na setkání zaměstnanců  společnosti Agro 
Jesenice. Těšíme se na setkání s vámi se všemi na naší jarní akademii.  

Krásné jaro přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Olešovice.

ČEKÁNÍ NA JARO

Základní škola Olešovice přijme učitele- speciálního pedagoga 
s nástupem od 1. 9. 2019. 

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

SEDMÁCI BYLI NA LYŽAŘSKÉM KURZU
V letošním roce sedmé ročníky opět vyrazily na lyžařský kurz na Bub-
lavu do Krušných hor. Počasí nám přálo, sněhové podmínky byly vyni-
kající a obsazenost areálu minimální.
I letos se žáci pod vedením zkušených instruktorů z řad učitelského 
sboru i externích spolupracovníků zdokonalovali v jednotlivých jízd-
ních stylech, a několik z nich se dokonce na lyže postavilo úplně poprvé. 
Večery jsme  věnovali přednáškám, týmovým a společenským hrám.
S letošními sedmými třídami opravdu nebyla jednoduchá práce, během 
týdne jsme museli řešit různé problémy – vztahové, technické, ale na-
ráželi jsme i na nedochvilnost, nepřipravenost a bohužel i neschopnost 
jakékoliv empatie.
Za celý týden jsme i přesto udělali spoustu práce a viditelné pokroky. 
V  pátek se všichni zúčastnili slalomových závodů, jejichž vítězkou se 
stala Barbora Malinová ze 7.A v čase 25:54.
Děti si celý týden užily a přivezly si mnoho vzpomínek na prožitý ly-
žařský kurz.                                       Pavla Ježová, učitelka ZŠ, a žáci 7.AB

Kde:  prostory lesní mateřské školy 
Těptín, Táhlá 1846

Kdy:  čtvrtek 6. 6. 2019 
od 17.00 hodin (premiéra)

   pátek 7. 6. 2019 od 17.00 hodin 
(závěrečné představení)

Vstupné: 200 Kč

Vstupenky budou k dostání na místě. 
Bližší informace naleznete na webu 

školy (skolateptin.cz) a v KC Kamenice. 

Všichni jste srdečně zváni.

POJĎTE S NÁMI DO CIRKUSU V TĚPTÍNĚ
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KONTAKT: 323 673 105
web: www.kamenice.cz 
e-mail: podatelna@kamenice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE
Pondělí a středa:  
7.30–12.00 hodin  13.00–17.00 hodin

OBECNÍ ÚŘAD

KULTURNÍ AKCE

KONTAKT: 

Kulturní centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434
251 68 Kamenice

Telefon:
323 672 643 
Mobil: 
731 045 466

Email:
kckamenice@kamenice.cz
Web:
www.kckamenice.cz 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí – čtvrtek:      8.00–12.00    13.00–16.00

DUBEN 2019
12.–13. dubna po celý den – KD Kamenice 
Jarní bazar, pořádá Klub žen

15. dubna od 9.30 hod. – KD Kamenice
Jaro s Kamarády, Divadlo pro mateřské školy, vstupné 60 Kč

23. dubna od 19.30. hod. – KD Kamenice
Promítej i ty: Silvana, dokument festivalu Jeden svět, vstup zdarma

25. dubna od 19.30 hod. – KD Kamenice
Kamenické Impro(Šou), vstupné dobrovolné

26. dubna od 19.30 hod. – Zámek Štiřín
Koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers, vstupné 500/600 Kč

30. dubna od 16.00
Běh čarodějnic, začínáme před kulturním domem

KVĚTEN 2019
12. května 14.00–17.00 hod. – KD Kamenice 
Den rodiny
KD Kamenice a prostranství před KD
Vstup zdarma

24.–25. května 
Volby do Evropského parlamentu

18. května po celý den – Zámek Štiřín
Rozkvetlý Štiřín, prohlídka parku a zámku
Vstupné 150 Kč, děti do 15 let zdarma

28. května od 19.30 hod. – KD Kamenice
Promítej i ty: Nerodič, dokument festivalu Jeden svět,
Vstup zdarma

ŽÁDÁME OBČANY O ÚDRŽBU DŘEVIN, které by omezo-
valy či ohrožovaly bezpečný provoz na obecních komunikacích, 
do 30. dubna.

OBČANÉ VŠEDOBROVIC A ŠTIŘÍNA, 
k plánované investiční akci „KANALIZACE VŠEDOBROVICE 
– ŠTIŘÍN“ je třeba odevzdat vyplněné dotazníky nejpozději 
do 30. 4. 2019. Více informací na straně 6.

JARNÍ SVOZ BIOODPADU bude probíhat 
20. 4. a 27. 4. 2019 od 9.00 do 14.00 hodin. 
Rozpisy stanovišť najdete na straně 6.

POZOR NA VLAKOVÝCH PŘEJEZDECH! 
Od 1. dubna 2019  do konce září 2019 je opět v provozu vlečka 
pro osobní přepravu ze Strančic do Pivovaru Velké Popovice.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2019. Je plánováno na podzim 2019. 
Nový dotazník je k dispozici na straně 5.

ČISTÝ LADŮV KRAJ – brigáda na očistu přírody. 
Přijďte pomoci při jarním úklidu přírody. 

OPRAVENOU TABULKU SVOZU ODPADŮ NA ROK 2019 
najdete na stranách 7–8.

HLÁŠENÍ ZÁVAD A PORUCH na veřejném osvětlení 
Závady a poruchy veřejného osvětlení je možné nahlásit 
na tel. číslo 259 259 251, e-mailem na adresu noc@orcave,cz 
nebo pomocí webového formuláře. Podrobnosti jak hlásit po-
ruchu najdete na straně 9.

     „do ruky“
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Kostel sv. Martina v Kostelci u Křížků: neděle 
10.15 hodin

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

Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovi-
cích: neděle 8.30 hodin

 PLACENÁ INZERCE . . .

sleva
5 %

Želivec 280, Sulice / tel.: 733 296 500
e-mail: pujcovna.bananovky@gmail.com www.bananovky.com

Půjčovna krabic na stěhování
Zpravodaj 

  
KAMENICE

Prodám poz. 7000m² u Senohrab 100Kč/m² a 17000m² u Kamenice 
150Kč/m². Obojí přístup obecní komunikací, 150m od zástavby a žád-
ná ochr. pásma. Pozemky  vyjma zemědělských staveb nebo staveb bez 
základů zatím nestavební.t. maj. 603442474

POZVÁNKA

 BOHOSLUŽBY . . .

    POCHOD KRAJINOU 

    BARONA RINGHOFFERA  

      sobota 27. dubna 2019 

        Speciální autobus pro účastníky 

Odjezd autobusu na start do Mirošovic:
• 8.30 Kamenice – Obecní úřad 
• 8.45 Velké Popovice – pivovar 
Autobusy z cíle zpět do Mirošovic: 
• 16.00 do 17.00 (dle zájmu)
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Pro někoho může být příchod zimy časem plným temna, chlad-
ných dnů a leckdy i deprese. Krátké dny a dlouhé noci spoje-
né s  posledním ročním obdobím naopak přinášejí vynikající 
příležitosti pro to se setkat nebo uspořádat společenskou akci. 
I když se nám leckdy nechce opouštět teplo rodinného krbu, je 
příjemné sdílet spolu vlastní pocity a prožít takřka sváteční chví-
le, na které při každodenním shonu není tolik času.
My v Kamenici jsme v březnu nevlezli, jak se říká, za kamna, ale 
do prostorů našeho kulturního domu, který po celý rok otevírá 
své brány přesně k těmto a mnohým dalším účelům.
Nebylo ani tolik překvapující, když se lístky na divadelní před-
stavení Caveman – obhajoba jeskynního muže vyprodaly během 
několika dní od zahájení prodeje. Brilantní Jan Holík ve svém 
monologu zasvěcujícím do gender psychologie a tajemství sou-
žití mezi mužem a ženou rozsvítil tváře téměř pěti set návštěv-
níků tohoto legendárního představení, na které mnozí z diváků 
přišli již po několikáté. Potěšilo nás, že mnozí z vás, kteří jste 
Cavemana shlédli již před osmi roky v Kamenici, jste přišli zno-
vu, tentokrát i se svými drahými polovičkami a dalšími dosud 
„nezasvěcenými“ do tajů této magické hry se slovy.
Abychom se trochu vrátili zpátky ke každoročnímu běhu času 
a  rituálům spojeným s tímto plynutím, jsme potěšeni, že se 
v Kamenici podařilo zavést tradici, která je na ostatních místech 
zcela běžnou záležitostí. Ano, řeč je o Masopustu. Jsme vděční, 
že v  Kamenici máme organizace i jednotlivce, kterým tradice 
nejsou lhostejné a kteří se snaží o jejich udržování. A také pře-
dávání našim nejmenším. Chceme poděkovat právě Lesní MŠ 
a ZŠ Devětsil za tuto iniciativu a pořádání každoročního maso-
pustního veselí.
Rádi bychom touto cestou, tedy jménem Kulturního centra, 
poděkovali za pomoc při spolupořádání letošního Masopustu 

také Klubu seniorů. Naši milí senioři připravili a zajistili dvě za-
stavení a věnovali maškarám i účastníkům pochodu pohoštění 
jako koláče, buchty, slané pomazánky, a dokonce i štamprličky 
s něčím ostřejším.
Zatím poslední akcí, kterou máme všichni čerstvě v paměti, je 
právě proběhnuvší Kamenický ples. Na velice příjemném setkání 
plném dobrého jídla i pití, tance, smíchu, zábavy a bohaté tom-
boly nám nově zahrála kapela Caroline Band a o oku lahodící 
program se postaralo vystoupení tanečnic z tanečního studia 
Hannah Jesenice. Jsme velice pyšní na naše kamenické Mažoret-
ky Hraběnky, které ples uvedly a provázely precizním vystoupe-
ním s bezchybnou choreografií na strhující hudební doprovod. 
Neradi bychom opomenuli touto cestou poděkovat sponzorům, 
bez jejichž přispění bychom nemohli letošní ples připravit 
a nabídnout plesajícím tanečníkům tak pestrou tombolu: Obec 
Kamenice, Strojmetal alumium forging, Van Gillern spol. s r. o., 
Květiny paní Škobisové, Hotel Zámek Štiřín, Pivovar Velké Po-
povice, Potraviny Želivec – pan Vorel, Lékarna Alba, Nehtové 
studio-Kateřina Čížkovská, Pamax Želivec, TTT Truhlář a spol. 
v. o. s., Fitnes studio Slim Gym, Řeznictví p. Dolejš, Oriflame 
– paní Nováková Zuzana a Alice Tvrzníková, Bona Vita, Svět 
bedýnek, Restaurace Na Rynku, Boutique Modrá hvězda, Celu-
liform studio Jesenice, Faho s. r. o., Mámou poprvé – Zdenka 
Růžová Kučeravá a mnoho dalších…
A v neposlední řadě děkujeme ještě jednou vám všem, kteří 
přispíváte svou pomocí a v rámci svých možností jakoukoliv 
formou k uskutečňování akcí pro nás všechny v Kamenici. 
Největší dík patří našim návštěvníkům, kteří si z bohaté nabídky 
příležitostí využití svého cenného volného času, vybírají naše 
akce.

Za Kulturní centrum Kamenice Kateřina Čadrová

ZIMNÍ ČASY PLNÉ DÍKŮ 

KATEGORIE:
1. LADOVSKÉ JARO     2. LADOVSKÉ LÉTO       3. LADOVSKÝ PODZIM      4. LADOVSKÁ ZIMA

Můžete soutěžit s jednou až čtyřmi fotografiemi, do každé kategorie však posílejte vždy jen jednu! Maximální počet od jednoho 
autora jsou tedy čtyři fotografie.
• Vaše snímky prosím zasílejte pouze ve zmenšeném formátu.
• O fotografie maximální velikosti v kvalitě pro tisk požádáme autory vždy adresně.
• V každé kategorii vyhodnotíme tři nejlepší fotografie, z nichž připravíme kolekci 12 obrázků ze čtyř ročních období. Z té vytvo-

říme kalendář Ladova kraje a díla vystavíme na veřejné výstavě, samozřejmě s uvedením jmen autorů fotografií.
• Přihlášením fotografie do naší soutěže stvrzujete, že jste autorem fotografie a na dílo se nevztahuje žádné právo třetí strany. 

Zasláním fotografie v tiskové kvalitě dáváte souhlas k jejímu zveřejnění a následnému publikování zdarma na stránkách www la-
duv-kraj.cz, na facebookovém a instagramovém profilu Ladova kraje a v dalších propagačních materiálech Ladova kraje.

• Fotografie vítězů bude Ladův kraj zveřejňovat se jmény autorů snímků, tudíž zasláním projevujete i souhlas 
se zveřejněním těchto údajů.

Oceněním pro vybrané fotografy bude kromě vystavení děl také Ladův kalendář a poukaz na večeři 
pro  2. osoby do partnerské restaurace v našem regionu.
Fotografie, velikosti náhledu, posílejte celý rok až do 24. prosince 2019 na adresu: akce.laduv-kraj laduv-kraj.cz 
s uvedením kategorie: jaro, léto podzim, zima a s popisem místa, obce či lokality, kde byl snímek pořízen. Nezapo-
meňte uvést váš kontakt pro případ, že bychom Vás chtěli zpětně kontaktovat.

Těšíme se na Vaše obrázky Ladovských ročních období z našeho kraje.

Dobrovolný svazek obcí LADŮV Kraj MAP - Místní akční plán ORP Říčan a MAS Říčansko 
VYHLAŠUJÍ PRO ROK 2019 fotografickou soutěž ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ v krajině Josefa Lady

 FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 2019 – ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ

LADŮV KRAJ . . . 

KC KAMENICE . . 
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NOVINKY – BŘEZEN 2019
Čeká nás pohroma? –  Šándor Andor
Není co ztratit –  Coleman Rowan
Chladnokrevně –  Bryndza Robert
Citlivá místa –  Gavalda Anna
Ztracená –  Ekbergová Anna
Před pádem –  Hawley Noah
Velkej frajer Nate. Mejdan čmáralů –  Peirce Lincoln
Nejhorší děti na světě 1. –  Walliams David
Strašidýlko Stráša –  Mornštajnová Alena

Deník malého poseroutky 13. Radosti zimy –  Kinney Jeff
Káťa a Škubánek zase spolu –  Lamková Hana, Lamka Josef, Koutná Libuše
O Mokráskovi a jiných vodnících –  Fišer Bohuslav

VYHODNOCENÍ KAMENICKÝCH ČTENÁŘŮ ZA ROK 2018
V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů jsme 
také v naší knihovně vyhodnotili nejlepší–nejaktivnější 
kamenické čtenáře. Hlavním kritériem hodnocení bylo 
množství přečtených knih a počet návštěv v knihovně 
za rok 2018. 

Nejlepšími čtenářkami dle počtu výpůjček v roce 2018 
byly: Marcela Dvořáková, Michaela Procházková a Ale-
na  Krákorová. 
Z mužů si nejvíce knih půjčili: Petr Frynta, Václav Mottl, 
Josef Hoznourek.  
Děti a mládež také nezaostávají a patří mezi aktivní 
čtenáře naší knihovny. Tři nejlepší v této kategorii jsou: Agáta 
Lázeňská, František Jakub Nováček a Jakub Koukol.
Nejčastěji nám svojí návštěvou v knihovně v roce 2018 udělali 
radost: Anna Matoušková, Eva Neugebauerová, Pavla Kubenko-

vá, Petr Frynta, Václav Štoček, Tomáš Smejkal, z dětských 
čtenářů Agáta Lázeňská, Štěpánka Marcinová a Matyáš 
Svoboda.

Poděkování za věrnost naší knihovně patří dvěma ak-
tivním čtenářů, kteří v loňském roce oslavili krásných 
90 a 93 let! 
Radost máme také z nejmladšího čtenáře, kterému je 
5 let.

O knihách se říká, že jsou potravou pro duši a pro mnohé 
čtenáře je čtení knih i každodenní samozřejmostí. 

Nejlepším čtenářům gratulujeme a přejeme sobě i jim, aby je 
láska ke knihám a chuť ke čtení provázely i v následujících létech.

Dagmar Walachová, knihovnice

OSADNÍ VÝBORY . . . 

www.osadaladvi.cz                                  www.facebook.com/osadaladvi 
  

 

 

 
 

JARNÍ BRIGÁDA 
Ládeváci sobě! 

Nebuďte lhostejní k místu, kde žijete.  

Přidejte pomocnou ruku v rámci akce Čistý Ladův kraj. 

 

  KDY:  v sobotu 13.4.2019 od 9.00 hod 

MÍSTA SETKÁNÍ:  Valnovka – dětské hřiště 

Ládví - Restaurace U Vlkové  

Kuklík – zastávka bus 

 

Vybavení pro úklid a rozdělení úkolů na místech setkání v 9.00 hod.  

Kontejner na směsný odpad u zastávky busu na Ládví. 

 

Po skončení brigády sousedské opékání buřtů na hřišti "Na Skále". 

 

 

Těšíme se na Vás! Váš OV Ládví 

                                           
 

Milí příznivci osadního výboru Ládví,
s potěšením oznamujeme, že dne 9. břez-
na  2019 se opět uskutečnil dětský karneval 
v restauraci U Vlkové na Ládví. 
Karnevalu se zúčastnilo krásných 43 dětí 
ve velmi rozličných maskách, užily si odpole-
dne plné zábavy, her a soutěží a pochutnaly si 
na výborných lívancích. 

Všem děkujeme za účast a těšíme se na Vás na dalších akcích.
Michaela Slámová, OV Ládví 

DĚTSKÝ KARNEVAL 



17

Práci nás včelařů lze v tomto období rozdělit na dvě základní náplně, 
z nichž první, nezávislá na počasí, je plně dána zákony a dalšími povin-
nostmi spojenými s chovem zdravých včelstev. Druhá, daleko zajíma-
vější, pracnější, ale radostnější, je příprava úlů na jarní sezónu. 
Z první oblasti jsme, pro uspokojení úředního šimla, podali – nepo-
dali daňové přiznání (jako na spolek se na nás vztahují určitá specifika 
oproti ostatním poplatníkům). Ze Státního veterinárního ústavu jsme 
dostali výsledky rozboru vzorků zimní „měli“ na počet roztočů varrooa. 
Mělí je nazývána směs odpadových látek vzniklých při běžném životě 
včelího společenství v úle. Mimo zbytky víček medových buněk či jiné-
ho včelího odpadu obsahuje i mrtvá tělíčka parazitů. Jako včelaři máme 
ze zákona povinnost odesílat nejméně jednou ročně tuto měl na rozbor. 
Dle výsledků se potom stanoví způsoby léčení včelstev v nadcházející 
sezoně. V naší základní organizaci byly výsledky vcelku uspokojivé. 
Povídání o souputnících včel varroa destructor by bylo na delší článek, 
tak někdy snad v příštím čísle. Léčivo na jejich potlačení na celý rok 
jsme museli objednat pro naše včelaře do konce února. Diskutovali jsme 
také o možnostech, způsobech, důvodech a účelu prezentace naší práce 
a sdělování informací ze života včel čtenářům. 
Radostnější než administrativní je naše práce pro včelky. V tomto ob-
dobí vrcholí příprava úlů. Spravujeme starší, případně vyrábíme nebo 
od výrobců kupujeme nové nástavky či celé úlové sestavy. Stloukáme 
nové rámky a probíráme loňské souše tak, aby vše bylo připraveno 
pro medovou sezónu hned, jak to bude počasí a rozvoj včelstva umož-

ňovat. 
Zanedbání takové přípravy může 
mít za následek nižší produkci 
medu nebo vyrojení včelstva. 
Součástí této jarní přípravy je 
drátkovaní rámků a natavová-
ní voskových mezistěn, které 
pak usnadní včelkám výstavbu 
nových plástů a nám včelařům 

vytáčení medu.  
A právě schopnost včel produkovat přírodní vosk je jedna z jejich dal-
ších schopností, která si zaslouží drobnou zmínku. Včelí vosk je přiro-
zený produkt, který vzniká metabolickou přestavbou medu a pylu v těle 
včel. Producentem vosku je dělnice ve stáří 12. až 18. dne svého života. 
Včela ho tvoří ve voskotvorné žláze, jejíž zakončení je na třetím až šes-
tém článku zadečku. Zde se objevuje v šupinkách, které mají hmotnost 
necelých 7 mg. Včely zpracovávají šupinky kusadly, tvarují je a vrství 
na  sebe, až z nich vystaví celý plást. Z důvodu omezené doby schop-
ností, produkce vosku je potřeba, aby včely měly v tuto dobu vhodné 
podmínky, tj. zejména místo ke stavbě (rámky s natavenými mezistě-
nami) a dostatek medu a pylu. Na 1 kg vosku včely spotřebují 50 gramů 
pylu a 3,5 až 10 kg medu. Včelí vosk je bíložluté barvy a má všestranné 
využití. Používá se ve farmacii, lékařství, šperkařství, průmyslu a asi 
nejvíce známé je použití v domácnosti. Krásně vonící svíčky z včelího 
vosku zná snad každý. Málokdo ale ví, že ve středověku byly tyto svíčky 
luxusním zbožím (zdroj: https://cs.wikipedia.org/). Další jeho známé 
použití je k údržbě nábytku nebo 
při zdobení kraslic, činnosti, 
která v nejbližší době zaměstná 
nejedno z děvčat.
O vosku a jiných včelích produk-
tech a vlastnostech včel by se dalo 
psát dlouze. 
Proto jsme se rozhodli pro  „po-
kus" a setkání zkušených a začína-
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JARNÍ PŘÍPRAVA A NĚCO O VČELÍM VOSKU
Kalendář ukazuje začátek dubna a my se nacházíme v období po prvním jarním dni a očekávání Velikonoc. V chování našich včelek, 
na rozdíl od lidí, se dělení roku neprojeví, jejich chování ovlivňuje hlavně příroda, která ukázala, jakým teplem umí překvapit v únoru 
nebo běžným aprílovým počasím, které však začalo o měsíc dříve, než bývalo obvyklé.

jících včelařů, která jsme jako spolek 
začali organizovat pro své členy loni, 
otevřeme i  pro  zájemce z  široké 
veřejnosti. Nejbližší takové setkání 
plánujeme na květen.

Všichni přátelé včel a včelařů jsou 
zváni, rádi zodpovíme vaše dotazy. 

J. Procházka a V. Uher, Foto – archiv autorů

JAK NA KRASLICE MALOVANÉ VOSKEM?

Výběr vajec je základ. Bílá jsou nejlepší, protože 
na nich bude odstín barvy jasnější. Prázdnou skořáp-
ku (nebo uvařený kus) důkladně odmastěte umytím 
v teplé jarové vodě. 

POSTUP: 
Sestavte si jednoduchý stojánek na nahřívání vosku. 
K zavařovací sklenici pevně přilepíte starou zahnutou lží-

ci. Do lžíce vložíte stejný díl parafínu (ze svíčky) a včelího vosku. Pod lžíci 
postavte čajovou svíčku, která bude vosk po dobu zdobení vejce zahřívat. 
Vosk nechte rozpustit a udržujte takovou teplotu, aby se z něho stále mírně 
kouřilo. 
Do tužky, špejle nebo korkového špuntu zapíchněte špendlík. Jeho hla-
vičku namočte do vosku a začněte na skořápku malovat z krátkých tahů 
kvítky, lístečkové řetězce, různé snítky, trojlistí apod. Otvory na skořápce 
se zašpuntují štětečkem namočeným do vosku. Po ozdobení celé skořápky 
si připravte barvy podle návodu na sáčku a přidejte do nich ocet. Barevná 
lázeň by měla mít maximálně pokojovou 
teplotu, aby barva dobře chytala a přitom se 
vosk neroztavil. Do barvy vložte ozdobené 
vejce. Délka lázně závisí na požadované sy-
tosti odstínu. Čím déle v barvě, tím sytější 
odstín. Vejce pravidelně otáčejte. Chcete-li mít dvoubarevnou kraslici, opa-
kujte postup, ale podruhé  v tmavší barvě. Po vyjmutí z barvy a důkladném 
zaschnutí kraslici nahřejte nad ohněm a ubrouskem opatrně setřete vosk. 

Zdroj: http://www.bohynezkuchyne.cz/hobby/jak-zdobit-kraslice-voskem/

Vosky

Rámek s mezistěnou

BUDETE POTŘEBOVAT: 
vejce, barvu na vajíčka, vosk, ocet, špendlík, sklenici, lžíci, tužku 
s gumou nebo špejli či korkový špunt.

Na Bílou sobotu se patří zdobit vejce. Proč to dělat? 
Vejce patří k hlavním symbolům jara a Velikonoc – jsou znázorněním 
nového života a zdobit je je uklidňující.
Přinášíme vám zde stručný návod, jak na to, a malou ukázku vzorů.
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SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

DO VŠEDOBROVICKÉ HASIČÁRNY NA

V čase předvelikonočním se opět setkáme při společném tvoření. Tentokrát 

si vyrobíme patchworková velikonoční vajíčka z polystyrenu a z látek s jarními 

motivy. Materiál  -  polystyrénová vajíčka, látky s jarními motivy a stužky budou 

k dispozici.  Každý účastník kurzu si vyrobí 2 vajíčka. Vezměte si s sebou na práci 

nůžky a řezací nožíky!

KDE?   hasičská zbrojnice ve Všedobrovicích

KDY?   v pátek 12.4.2019

V KOLIK?  v 18:30 hod.  (předpokládaná doba kurzu 2,5 hod.)                                                           

CENA KURZU? 250,- Kč (včetně materiálu na 2 vejce)

Aktuální informace na www.kamenicko.cz.  Rezervace na kohlova@kamenicko.cz.

Realizováno za podpory obce Kamenice.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - 
PATCHWORKOVÁ VELIKONOČNÍ VAJÍČKA

CESTY NÁS SPOJUJÍ, 
POKUD NEZANIKNOU

Spolek Kamenicko za finanční podpory KoSaK a ve spolupráci 
s OÚ Kamenice pořádá v rámci akce Čistý Ladův kraj další jarní očistu 
přírody. Zveme na ni všechny, kteří chtějí, aby nejen Kamenice, ale i její 
okolí byly příjemným místem k žití. Tentokrát se zaměříme na obnovení 
a vyčištění staré obecní cesty nad Štiřínskými studánkami, která je dnes 
ukrytá v okraji lesa, a tudíž trochu zapomenutá. Je to „výpadovka“ z lesa 
zvaného Pod stodůlkou směrem na Petříkov. Od původního záměru 
obnovy pěšiny za Štiřínským rybníkem jsme po dohodě s Lesy ČR, s.p. 
prozatím upustili. 
V sobotu 13. dubna 2019 nás čeká hodně práce, která má smysl. Věří-
me, že u ní zároveň bude – jako obvykle - spousta zábavy. Pokud počasí 
dovolí, společnou činnost zakončíme hodováním u ohýnku. 
Těšíme se na všechny, kteří do toho půjdou s námi!

 Michaela Valentová, Spolek Kamenicko
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„Sama Příroda je dobrem, která nečiní jinému to, co nepovažuje za dobré pro sebe samu.“ 
Zoroastrismus

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

PRAVIDELNÉ AKCE!

Ping - pong v sále KD Kamenice, každé pondělí a úterý dopoledne, 
ostatní dny po domluvě s vedením KC. Hrát nelze 15. 4. Kontakty 
na KC Kamenice: 323 672 643, 731 045 466.

11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5. – Zpívání s kytarou, rest. U Partyzána, 
od 16. 00 hod. Při příznivém počasí budou zpívánky již v nivě pod ško-
lou.

3. 4. – Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ – Loreta a Národní galerie 
ve Šternberském paláci s průvodkyní Ivanou Tatkovou.
Sraz u KD Kamenice v 8.30 hod., odjezd v 8.45 hod. Návrat do Ka-
menice v cca 17.30 hod.
Platby 1. 4. 2019  v 18.00–19.00 hod., rest. Na Rynku.
Cena: 350 Kč/kam. senioři 65+, 450 Kč/ostatní (v ceně vstupy, polév-
ka s pečivem, bus).
Kapacita je již naplněna!

10. 4. – Velikonoční tvoření s lektorkou Bohunkou Bauerovou. Vez-
měte s sebou: nůžky, tavicí pistoli, košík, ošatku, skleněnou mísu, vázu 
nebo větší sklenici na zavařování, vyfoukaná vajíčka, polovičky skořá-
pek, papírový box od vajec, zeleně větvičky – bříza, vrba, kočičky. Z vaší 
kuchyně jsou též vítány velikonoční pochoutky – mazanec, beránek, 
apod. Ostatní různorodý materiál a občerstvení zajištěno.
Kde: ZŠ Kamenice v 15.00 hod.  
Přihlášky do 8. 4. 2019
Cena: 100 Kč/kam. senioři 65+, 150 Kč/ostatní.  Platba na místě.

13. 4. - společná jarní brigáda se Spolkem Kamenicko v akci Čistý 
Ladův kraj, stejně jako v loňském roce. Obnovíme obecní cestu nad Šti-
řínskými studánkami na kraji lesa k Petříkovu.
S sebou: sekyru, zahradnické nůžky, pilku, motorovou pilu, kovové hrá-
bě. Odvoz odpadu zajistí OÚ Kamenice. Občerstvení po akci zajištěno.
Sraz na autobusové zastávce Štiřín – zámek v 9.00 hod.

26. 4. – Výlet do Stromovky.  Informace k této akci jsme uvedly již 
v březnovém čísle. Ale novou zprávou pro vás je to, že se nám podařilo 
sehnat průvodce, který nás Královskou oborou provede.  
Sraz u autobusové zast. Kamenice – Kulturní dům.  Odjezd busem 
č. 339 v 7.51 hod. Návrat individuálně.
Dopravu a občerstvení si hradí účastníci sami.

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

Přidejte se také k pátečním túrám po okolí Kamenicka. Trasa je 
upravena pro zdatné i méně zdatné a dle počasí. S sebou hole na chůzi, 
svačinu, pití. Návrat dle dohody na místě.
Sraz v 10.00 hod. v Kamenici na plácku mezi sídlišti, u „Nastěnky“.
Připravuje Jiří Vinkler, tel. 606 192 391.

15. 5. – Celodenní výlet na zámek Troja s plavbou parníkem po Vl-
tavě.
Dopoledne projdeme s průvodcem zámek a zahradu. Naproti zámku 
nám uvaří oběd ve vyhlášené restauraci Altán. Poté nás přívoz převeze 
přes Vltavu na Císařský ostrov. Tady se nalodíme na parník a dopřeje-
me si 75 minut plavby. Zhlédneme panoramata Prahy – Pražský hrad, 
vltavské mosty, např. nový Trojský most, Letenské sady, Metronom, 
na druhém břehu Josefov a Staré město, Karlův most. Poplujeme ko-
lem Střeleckého ostrova, Národního divadla ke Slovanskému ostrovu 
až k Rašínovu nábřeží k přístavu.
Sraz u KD Kamenice v 7.45 hod., odjezd v 8.00 hod.
Přihlášky do 12. 5. 2019
Platby 13. 5. od 18.00–19.00 hod., rest. Na Rynku.
Cena: 350 Kč/kameničtí senioři 65+, 450 Kč/ostatní (v ceně prohlíd-
ka zámku s průvodcem, oběd, parník, bus).

29. 5. – II. cyklus „Tajemné toulky Prahou“ – Kampa s průvodkyní 
Ivanou Tatkovou.
Prohlídku započneme na Křížovnickém nám. u kostela sv. Františka, 
navštívíme Muzeum Kampa. Lodí vyplujeme po pražských Benátkách 
k Sovovým mlýnům, Velkopřevorskému mlýnu aj. historickým památ-
kám. Po vylodění přejdeme Karlův most a na Kampě si projdeme ně-
která historická místa suchou nohou. Na Újezdě nás vyzvedne autobus, 
předpokládaný návrat do Kamenice v cca 17.00 hod.
Sraz u KD Kamenice v 7.45 hod., odjezd v 8.00 hod.
Přihlášky do 12. 5. 2019
Platby 13. 5. od 18.00–19.00 hod., rest. Na Rynku.
Cena: 400 Kč/kameničtí senioři 65+, 500 Kč/ostatní (v ceně lodní 
lístek, vstupné, bus).

Poděkování 
Za nás organizátorky bych ráda poděkovala, přestože se budu opakovat, všem, kteří se scházíte na akcích pořádaných Klubem seniorů. Vnímám 
tu příjemnou atmosféru a ducha pospolitosti, dobrou náladu a životadárnou chuť po životě, ze které stále čerpám energii na další nápady. Je mi 
s vámi moc dobře. 
Děkuji za aktivní přístup těm, kteří nás na pravidelných zpívánkách doprovázejí na kytary – Lence Medřické, Luboši Lerchovi, Aleně Horákové, 
Jiřímu Krechlerovi (z H. Jirčan) a na housle Kateřině Valentové (z H. Jirčan). Vím, že trénujete i doma, abyste zvládali nové písničky. Děkuji Marii 
Benešové za přípravu textů, které stále přibývají. Posílám poděkování organizátorovi pátečních turistických pochodů okolím Kamenice Jirkovi 
Vinklerovi i za organizování dopoledních klání u pingpongového stolu v kulturním domě. Luboši Lerchovi děkuji za iniciativu o zdolání přípravy 
a uvedení v život seniorského webu. Je to pro nás nemalá pomoc se všemi akcemi, propagací i zpracováním dat, kterých geometrickou řadou 
přibývá. Přesto vím, že je vás seniorů stále ještě hodně, kteří si doma říkáte, že třeba už příště najdete odvahu, vyberete si aktivitu, která vás oslovuje, 
a přijdete mezi seniory z kamenických osad. 
Neváhejte, nikdo z nás přece neví, co bude zítra!! Děkuji za každý den, který mohu být s vámi.                                                            Marie Hajdušková

ZVEME VÁS NA:

DUBEN            KVĚTEN
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ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU
Zasedání ZOK dne 4. března 2019 bylo svoláno z iniciativy za-
stupitelů za TOP09 z důvodu urychleného řešení otázky, jak se 
obec Kamenice postaví k sejmutí památkové ochrany ze zámku 
Kamenice, kterou požaduje firma Strojmetal. Konečné slovo 
v  celé záležitosti má ministr kultury. Z podnětu zastupitelů 
TOP09 byl proto sepsán dopis ministru kultury Antonínu Staň-
kovi, v němž je žádán, aby sejmutí památkové ochrany zámku 
svým verdiktem nepodpořil.
Ačkoliv byli všichni přítomní na zasedání ZOK upozorněni ta-
jemníkem OÚ, že z hlediska zákona není mimořádných zasedá-
ní, toto zasedání ZOK mělo pro naši obec mimořádný význam. 
Zastupitelé po předběžných jednáních nakonec jednohlasně 
hlasovali pro to, aby dopis ministru kultury byl odeslán. Tím 
podpořili myšlenku, že by památková ochrana zámku Kamenice 
měla být do budoucna zachována. V dopise ministrovi se mimo 
jiné hovoří o tom, že pro zachování zámku by byla účelná úzká 

spolupráce institucí z oblasti památkové péče s firmou Strojme-
tal. Plány na vybudování střední odborné školy či učiliště, které 
by vychovávalo Strojmetalu „dorost“, obec rovněž vítá. Poprvé 
od 90. let minulého století jsme byli svědky toho, že osud zámku 
jako kulturního a historického symbolu Kamenice leží zastupi-
telům obce na srdci. Jejich předchůdci totiž v době porevoluční 
s majetkem obce (včetně zámku) nakládali dosti neuváženě. Vý-
sledek všichni vidíme. Možná i proto se na „mimořádné“ zasedá-
ní ZOK dostavil nebývalý počet občanů Kamenice. Po dlouhých 
letech letargie se v nás konečně probouzí zájem o věci veřejné. 
Ať již ministr kultury rozhodne jakkoli, zastupitelé prokázali, 
že dokáží rozeznat, co je důležité z hlediska veřejného zájmu. 
Zachování kulturních a historických hodnot veřejným zájmem 
bezesporu je. Snad se tento trend bude prolínat všemi příštími 
zasedáními ZOK, na kterých bude projednávána aktuální změna 
územního plánu.                                                Michaela Valentová

VÝLET DO MUZEA POLICIE ČR 
Milí čtenáři,
20. února 2019 jsme navštívili Mu-
zeum Policie ČR, které sídlí v nád-
herné historické budově v ulici 
Ke Karlovu v Praze. Tato stavba byla 
založena Karlem IV. pro Augustini-
ánský klášterní řád roku 1350.

Jako muzeum Policie ČR bylo otevřeno v roce 1991. Při vstupu 
na všechny dýchne historie. Prostory jsou to krásné a expozice 
bohatá.
V první části jsou umístěny exponáty z první republiky a člověk 
si hned vzpomene na policejního radu Vacátka a četníky z té 
doby. Jsou zde dobové uniformy, zbraně, vyznamenání, tiskopisy 
i noviny. Paní průvodkyně Hana Dlabalová nás formou vyprá-
vění informovala o oněch časech. A to jsme koukali, co všechno 
četníci museli a nesměli. Např. na svatbu museli mít povole-
ní, vézt kočárek nebo nést tašku,   to ani náhodou. Uniforma 
ve  vzorném pořádku, skládali zkoušku z českého jazyka, aby 
správně napsali hlášení o prohřešcích spoluobčanů.
Posunuli jsme se do období  druhé světové války, kde nás myslím 
nejvíc zasáhl exponát gilotiny, kterou používalo gestapo na po-
pravy vězňů.

Pak už jsou vystaveny věci, které většina z nás pamatuje. Jsou zde 
motocykly, uniformy, ochranné prostředky a zbraně. I oblečení, 
které je přizpůsobeno situaci, do jaké je určeno. Je zde pamato-
váno i na koně, kteří vezou policii na zásah. A opět spousta řádů 
a vyznamenání.
Další je část kriminalistiky. Ta nás opravdu „dostala“. Zkusit 
jsme si mohli otisky prstů. A to jsme nevěděli, že otisk ucha je 
také jedinečný a nenajdou se dva identické. Šikovné české ruce 
dokážou vytvořit zbraň z čehokoliv, co by nikoho z nás ani nena-
padlo. Je zde i sud, který byl v Orlické přehradě, kufry, ve kterých 
byly nalezeny ostatky Otýlie Vranské, a spousta dalších předmě-
tů, dokládajících práci kriminalistů.

Je to muzeum opravdu velice zajíma-
vé a určitě stojí za to ho navštívit. Je 
ovšem potřeba dost času, abyste si 
vše užili.
Ještě jednou chválíme naši průvod-
kyni Hanu Dlabalovou a děkujeme 

za erudovaný výklad i trpělivost, s  jakou zodpovídala naše do-
tazy.

Za Klub seniorů Lerchovi 

Dne 6. března jsme v poměrně hojném počtu absolvovali dal-
ší výlet do Prahy, tentokrát 
do Technického muzea na Letné. 
Zde jsme díky individuálnímu 
programu mohli každý prochá-
zet expozice dle vlastního zájmu 
a uvážení. Každý z nás si jistě 
připomenul mnoho různých 
exponátů, které jsme obdivovali 

už za dob našeho mládí.  Jednotlivé expozice  byly obsáhlé a pře-
hledně uspořádané. Zážitek z toho všeho umocnila skutečnost, 
že v muzeu, což nebývá zcela obvyklé, byla možnost se občerstvit 
i najíst ve velmi příjemném prostředí. Slušný výběr jídla, značka 
piva nám zcela blízká. Však také toho většina z nás využila nejen 
při závěrečném čekání na autobus. 
Zpáteční cesta proběhla celkem bez problémů, a tak jsme mohli 
všichni zcela právem potleskem poděkovat oběma Maruškám 
za další velmi dobře zorganizovaný výlet a těšit se na další po-
dobnou akci. Ještě jednou děkujeme. 
Za všechny zúčastněné                 P. Roubíček

VÝLET DO TECHNICKÉHO MUZEA NA LETNÉ
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KALAMITNÍ 

KŮROVCOVÉ 

DESATERO

Prioritou a zákonnou povinností 

všech vlastníků a správců lesů je za-

mezení rozvoje kůrovcové kalamity. 

Níže uvedené zásady mohou 

napomoci ochránit vlastní majetek 

a majetek sousedících vlastníků, což 

ukládá zákon o lesích. Nejde o naříze-

ní, ale doporučení, vycházející z dlou-

hodobých zkušeností řady lesníků. 

Provedení uvedených opatření 

nemusí přinést výsledky ihned, proto 

musí být jako další opatření v ochra-

ně lesa prováděna kontinuálně. 
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Odstra ovat pro k rovce 
atraktivní d íví!

Mechanická asanace, chemická 
asanace!

Do začátku rojení (obvykle v průběhu dubna) 
musí být z lesa odstraněno atraktivní dříví z polo-
mů a z úmyslné těžby, které je vhodné pro další 
namnožení kůrovců. Velmi významné je to v ob-
lastech s dosud nižším stavem lýkožrouta smrko-
vého. V kalamitních oblastech je vhodné toto dříví 
použít pro nalákání lýkožroutů a zpracovat ho 
(včetně asanace) až po napadení. Je nutné správně 
zhodnotit kapacity ve vztahu k času potřebnému 
na zpracování polomů a asanaci napadeného dříví.

D sledn  vyhledávat napadené 
stromy!

V asn  a ú inn  asanovat!

Asanovat skládky!

Včasné nalezení všech napadených stromů je 
základem dalšího úspěšného boje. V kalamitních 
oblastech nestačí hledat napadené stromy pouze 
na osluněných porostních stěnách a v místech, 
kde se v předchozím období lýkožrout vyskytoval. 
Dochází k rozsevu po porostech, čímž se vyhledá-
vání komplikuje. Další komplikací je výskyt lýko-
žrouta severského. Nejvhodnější metodou, která 
umožnuje včasné nalezení, je identifikace drtinek 
na patě kmene. Lze využít i ostatní metody (ba-
revné změny jehličí, opadávání kůry), ale zde je 
již málo času na asanaci (pokud již není pozdě).

Efektivní asanace je 
alfou i omegou pro po-
tlačení a zastavení ků-
rovcové kalamity. Je 
nutné použít všechny 
dostupné metody bez 
ohledu na náklady. Je 
nutné brát v potaz ome-
zení jednotlivých metod 
a zohlednit je pro danou 
konkrétní situaci.

Ruční odkorňování je velice účinné (nelze použít 
ve stádiu žlutého brouka s výjimkou odkorňovacích 
adaptérů na motorovou pilu), výkon je poměrně 
nízký, ovšem v porostech s nižším kůrovcovým zá-
kladem může být dostatečný. Chemická asanace 
nemá z hlediska vývojového stádia omezení, výkon 
je vyšší, avšak v kalamitních oblastech rovněž ne-
dostatečný. Alternativou je strojní odkorňování 
harvestorovými hlavicemi s odkorňovacími koly 
nebo pomocí automatických odkorňovačů na sklád-
kách.

V současné době je k dispozici více možností 
asanace skládek. Jednou z možností je aplikace in-
sekticidních sítí. Klasický postřik skládek, kdy se 
ošetří pouze povrch skládky (zpravidla výřezů), je 
účinný jen tehdy, zkombinuje-li se se zakrytím 
skládky netkanou textilií. Další možností je využi-
tí fumigace přípravkem EDN, tu však může prová-
dět pouze specializovaná firma, takže je vhodná 
především pro velké skládky.
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Do iš ovat ohniska žíru!

Nenechávat napadené d íví bez asana-
ce v lese nebo jeho blízkosti!

Neplýtvat kapacitami a energií!

Již z názvu vyplývá, že jde o doplňkovou metodu 
při redukci zbytkové populace lýkožroutů v poros-
tech. Používáme k tomu lapáky, otrávené lapáky 
nebo feromonové lapače. Ovšem i při masivním na-
sazení jsme schopni s jejich pomocí odstranit z po-
rostů pouze několik procent populace. Jejich úlohu 
však nelze podceňovat. Zejména mimo kalamitní 
oblasti je jejich nasazení velmi důležité.

V situaci kůrovcové kalamity na významné části 
území střední Evropy a nedostatku pracovníků 
není efektivní soustředit kapacity na těžbu steril-
ních – kůrovcem opuštěných stromů. Prioritou 
musí být provedení asanace stromů napadených 
kůrovcem, kde se kůrovci ještě vyskytují a hrozí 
jejich vyrojení.

Asanační metoda odvozem napadeného dříví 
z lesa byla zavedena v 80. letech, kdy následova-
lo v průběhu několika dní zpracování, jehož sou-
částí bylo většinou i odkornění. V nedávné době 
bylo toto „modifikováno“ na odvoz za hranice 
lesa, kde lýkožrout dokončil svůj vývoj a „vrátil 
se“ do lesa. Toto již nová vyhláška nepřipouští!
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Prohlubovat v domosti 
a využívat poradenství!

Naše vědomosti o kůrovcích se rozrůstají, a to 
jak v oblasti jejich chování, tak i v oblasti metod 
kontroly a obrany. Více informací naleznete na 
www.vulhm.cz/los, www.kurovcoveinfo.cz. Aktuál-
ní informace vycházejí pravidelně též v časopise 
Lesnická práce.  

Existují tři úrovně poradenství. Základním prv-
kem je odborný lesní hospodář, který vlastníkovi, 
zabezpečuje odbornou garanci správného hospo-
daření, včetně zabezpečení činností v ochraně lesa. 
Druhou úroveň představují orgány státní správy, 
především na obcích s rozšířenou působností. Třetí 
vrstvu tvoří odborná poradenská pracoviště, jako 
např. Lesní ochranná služba při Výzkumném ústa-
vu lesního hospodářství a myslivosti, která posky-
tuje bezplatné poradenství všem vlastníkům 
a uživatelům lesa.

Hledat ešení a komunikovat!

Důležité je se snažit najít řešení a v žádném 
případě nerezignovat, i když je situace kompliko-
vána vývojem počasí, problémy na trhu s dřívím 
a nedostatkem pracovníků. Je třeba neutěšovat se 
tím, že nám pomůže počasí nebo že řešení neexis-
tuje. Je nutné využít maximum aktuálních infor-
mací, být kreativní, využívat poradenství a vždy 
hledat cestu, jak věc vyřešit. Důležitá je také ko-
munikace s veřejností – vysvětlování příčin chřad-
nutí porostů a komunikace se státní správou lesů 
a sousedními vlastníky. 

Zdroje pot ebných informací:

Leták vznikl ve spolupráci s:

Lesní ochranná služba VÚLHM, v.v.i. 
 www.vulhm.cz/los

Portál KŮROVCOVÉ INFO 
 www.kurovcoveinfo.cz

Silvarium.cz – archiv letáků LOS 
 www.silvarium.cz/los/letaky-los

kurovcoveinfo.cz
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vrstvu tvoří odborná poradenská pracoviště, jako 
např. Lesní ochranná služba při Výzkumném ústa-
vu lesního hospodářství a myslivosti, která posky-
tuje bezplatné poradenství všem vlastníkům 
a uživatelům lesa.

Hledat ešení a komunikovat!

Důležité je se snažit najít řešení a v žádném 
případě nerezignovat, i když je situace kompliko-
vána vývojem počasí, problémy na trhu s dřívím 
a nedostatkem pracovníků. Je třeba neutěšovat se 
tím, že nám pomůže počasí nebo že řešení neexis-
tuje. Je nutné využít maximum aktuálních infor-
mací, být kreativní, využívat poradenství a vždy 
hledat cestu, jak věc vyřešit. Důležitá je také ko-
munikace s veřejností – vysvětlování příčin chřad-
nutí porostů a komunikace se státní správou lesů 
a sousedními vlastníky. 

Zdroje pot ebných informací:

Leták vznikl ve spolupráci s:

Lesní ochranná služba VÚLHM, v.v.i. 
 www.vulhm.cz/los

Portál KŮROVCOVÉ INFO 
 www.kurovcoveinfo.cz

Silvarium.cz – archiv letáků LOS 
 www.silvarium.cz/los/letaky-los

kurovcoveinfo.cz
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KALAMITNÍ 

KŮROVCOVÉ 

DESATERO

Prioritou a zákonnou povinností 

všech vlastníků a správců lesů je za-

mezení rozvoje kůrovcové kalamity. 

Níže uvedené zásady mohou 

napomoci ochránit vlastní majetek 

a majetek sousedících vlastníků, což 

ukládá zákon o lesích. Nejde o naříze-

ní, ale doporučení, vycházející z dlou-

hodobých zkušeností řady lesníků. 

Provedení uvedených opatření 

nemusí přinést výsledky ihned, proto 

musí být jako další opatření v ochra-

ně lesa prováděna kontinuálně. 

1 4
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Odstra ovat pro k rovce 
atraktivní d íví!

Mechanická asanace, chemická 
asanace!

Do začátku rojení (obvykle v průběhu dubna) 
musí být z lesa odstraněno atraktivní dříví z polo-
mů a z úmyslné těžby, které je vhodné pro další 
namnožení kůrovců. Velmi významné je to v ob-
lastech s dosud nižším stavem lýkožrouta smrko-
vého. V kalamitních oblastech je vhodné toto dříví 
použít pro nalákání lýkožroutů a zpracovat ho 
(včetně asanace) až po napadení. Je nutné správně 
zhodnotit kapacity ve vztahu k času potřebnému 
na zpracování polomů a asanaci napadeného dříví.

D sledn  vyhledávat napadené 
stromy!

V asn  a ú inn  asanovat!

Asanovat skládky!

Včasné nalezení všech napadených stromů je 
základem dalšího úspěšného boje. V kalamitních 
oblastech nestačí hledat napadené stromy pouze 
na osluněných porostních stěnách a v místech, 
kde se v předchozím období lýkožrout vyskytoval. 
Dochází k rozsevu po porostech, čímž se vyhledá-
vání komplikuje. Další komplikací je výskyt lýko-
žrouta severského. Nejvhodnější metodou, která 
umožnuje včasné nalezení, je identifikace drtinek 
na patě kmene. Lze využít i ostatní metody (ba-
revné změny jehličí, opadávání kůry), ale zde je 
již málo času na asanaci (pokud již není pozdě).

Efektivní asanace je 
alfou i omegou pro po-
tlačení a zastavení ků-
rovcové kalamity. Je 
nutné použít všechny 
dostupné metody bez 
ohledu na náklady. Je 
nutné brát v potaz ome-
zení jednotlivých metod 
a zohlednit je pro danou 
konkrétní situaci.

Ruční odkorňování je velice účinné (nelze použít 
ve stádiu žlutého brouka s výjimkou odkorňovacích 
adaptérů na motorovou pilu), výkon je poměrně 
nízký, ovšem v porostech s nižším kůrovcovým zá-
kladem může být dostatečný. Chemická asanace 
nemá z hlediska vývojového stádia omezení, výkon 
je vyšší, avšak v kalamitních oblastech rovněž ne-
dostatečný. Alternativou je strojní odkorňování 
harvestorovými hlavicemi s odkorňovacími koly 
nebo pomocí automatických odkorňovačů na sklád-
kách.

V současné době je k dispozici více možností 
asanace skládek. Jednou z možností je aplikace in-
sekticidních sítí. Klasický postřik skládek, kdy se 
ošetří pouze povrch skládky (zpravidla výřezů), je 
účinný jen tehdy, zkombinuje-li se se zakrytím 
skládky netkanou textilií. Další možností je využi-
tí fumigace přípravkem EDN, tu však může prová-
dět pouze specializovaná firma, takže je vhodná 
především pro velké skládky.
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GOLF JE LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT. NEVĚŘÍTE?
Moje babička mi odmala říkala: „Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně.“ Dost silná dávka životního realismu, co říkáte? Aniž bych 
chtěl na této stránce rozebírat vztahové záležitosti, budu Vám vyprávět o lásce na celý život. O lásce ke hře jménem golf.

Golf se v zásadě ničím neliší od jiných sportů a není ničím výjimečný. 
To je dobrá zpráva. Znamená to, že si jej můžete vyzkoušet i vy. Tím 
spíš, že máte hřiště za humny a trénovat můžete jako občané Kame-
nice a golfoví začátečníci na Loretě v Pyšelích od letošního roku 
zdarma. Stejně jako ostatní sporty, má golf své nadšené zastánce, kteří 
mu bezhlavě propadnou, i ryze rekreační hráče, kteří si jím jen tu a tam 
zpestří sobotní odpoledne s rodinou. Ano, má ve svých řadách i šampi-
óny, kteří si dnes v náročnosti přípravy nezadají třeba s atlety. Většinou 

na hřišti ale potkáte především lidi, kteří jsou rádi v přírodě, s přáteli 
a rodinami. 
Co jej tedy v mých očích odlišuje od ostatních sportů? Je to fakt, že golf 
můžete aktivně hrát od raného dětství téměř do smrti. Ujít procházkou 
pár kilometrů a občas odpálit míček zvládne jak malé dítě, tak i dáma, 
která už se raduje z pravnoučat. Na Loretu koneckonců chodí hrát pán, 
který se golf naučil a oblíbil si ho až poté, co oslavil sedmdesáté na-
rozeniny. Faktem samozřejmě je, že jakmile začnete v dětství, stane se 
vám golfový švih stejně přirozeným pohybem, jako je jízda na kole nebo 
plavání. 
Zajímavým faktem je, že si spolu mohou zahrát hráči zcela odlišné 
výkonnosti, či věku. Navíc mezi sebou mohou díky hendikepovému 
systému i soutěžit jako rovný s rovným. Můžete tedy při vzájemné hře 
porazit třeba Tigera Woodse nebo českou golfovou hvězdu Klárku Spil-
kovou! 
V jedné skupince hráčů si spolu také mohou zahrát tři generace jedné 
rodiny. Pokud hra na 9 jamek trvá dvě hodiny a hra na 18 jamek hodiny 
čtyři, je to jedinečná příležitost, jak trávit čas s rodinou. A to je v dnešní 
době velmi cenné a vzácné. 
Nemusíte se golfu věnovat denně, nemusíte mít skvělé vybavení, per-
fektně padnoucí značkové oblečení a nablýskaný bourák – pořád budete 
golfista.
Zkuste to a věřte mi. Jakmile přeskočí jiskra, budete v tom až po uši! Tě-
šíme se na Vás na Loretě v Pyšelích, poprvé 30. března od 10.00 hodin, 
a potom ve stejný čas každou další sobotu. 
Veškeré vybavení Vám bezplatně zapůjčíme. Stačí, když dorazíte 
ve sportovním oblečení.     Jirka Novosad, Loreta Golf Club Pyšely, 

www.loretagolf.cz/trenink/pro-pyselaky/

KOH 2019 
KAMENICKÉ OBECNÍ HRY

22. ČERVNA 2019
ROZPIS ZÁPASŮ SK KAMENICE

Sportovní klub bude pořádat 
Kamenické obecní hry. 

Akce se koná již tradičně na fotbalovém hřišti, 
a to v sobotu 22. června 2019. 

I letos si můžete zasoutěžit v netradičních disciplínách. 
Více informací najdete v dalším čísle zpravodaje. 

SK Kamenice.

22 



23SPORT. . . 

KROS ŠTIŘÍN 2019
Čím horší počasí, tím lepší kros

BĚŽÍME PRO ŽIVOT 
Výtěžek ze startovného bude věnován  
Centru pro nedonošené děti v porodnici „U Apolináře“

18. 5. 
2019

louky mezi 
Všedobrovicemi 
a Štiřínem

Ředitel závodu: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Utěkal,  
Moderátoři závodů: Kateřina Nekolná a Petr Svěcený

Podrobné informace na www.kros-stirin.cz. Možnost registrace na místě konání akce. Startovné děti 100 Kč, dospělí 200 Kč.

9. ročník 
běžeckého závodu  
Kros Štiřín o poháry  
nejlepších atletů 
světa

Jiřina Ptáčníková
Denisa Rosolová
Tomáš Dvořák
Roman Šebrle
Pavel Maslák 
Adam Sebastian Helcelet
Jan Kudlička 

Rok se s rokem sešel a přípravy na krosový závod na štiřín-
ských loukách se opět dostávají na vrchol svých obrátek.
Pusťte i VY závod do svých myšlenek a přijďte se v jarním 
počasí proběhnout na tradiční místo závodu mezi Vše-
dobrovice a Štiřín. Dát s jarem fyzický impulz svému tělu 
a zároveň podpořit centrum předčasně narozených dětí 
v porodnici „U Apolináře“ svou účastí. 
V loňském roce bylo krásné počasí, které přilákalo velké 
množství účastníků, což se pozitivně promítlo do výše vy-
brané částky na podporu předčasně narozených miminek. 
Vybraná částka dosáhla téměř 80 000 Kč. Děkujeme Vám. 
Ani letos tomu nebude jinak a startovné i tohoto ročníku 
poputuje k miminkům.
Registrace k závodu je již otevřena na webových stránkách 
www.  kros-stirin.cz. Těšíme se na sportovní  atmosféru 
celého dne, kterou nás opět provedou sporťáci Kateřina 
Nekolná a Petr Svěcený. Popovídat si o sportovních začát-
cích, úspěších i náročných trénincích  mohou děti s mnoha 
známými sportovními osobnostmi ze špiček české atletiky, 
kteří ocení jejich soutěžení. Kromě toho na všechny čeká 
zábavný doprovodný program a  krásné ceny od  našich 
sponzorů. 

Petra Pařízková a Gabriela Čermáková, 
www.kros-stirin.cz

Jarní běh U kanálu, Senohraby
termín: 18. 4. 2019

informace: ttp://www.sose.cz/o-nas

Sedm amatérských běžeckých závodů nejen pro sportovní běžce, ale celé rodiny, včetně dětí a seniorů. 

Běh Krásné vyhlídky, Struhařov
termín: 1. 5. 2019

informace: www.behkrasnevyhlidky.cz

MCC Kros Štiřín: 
termín: 18. 5. 2019

informace: 
http://www.kros-stirin.cz/

Mnichovická běhna: 
 termín: 9. 6. 2019

informace:  http://mnichovickabehna.cz/

3. ročník Poháru Ladova kraje

Pyšelský kopeček: 
termín: 13. 4. 2019

informace:
http://run-4ever.cz/Pyselskykopecek/
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NA ŠTIŘÍNĚ VÍTALI JARO TANCEM V RYTMU SWINGU

 

Cena pobytového balíčku pro dvě osoby: 2.900,- Kč

Velikonoční pobyt zahrnuje: 
● Ubytování ve dvoulůžkovém 
   pokoji DeLuxe na 1 noc
● Snídani pro dvě osoby

● Vstup na Driving Range
● Malý dárek na pokoji

Velikonoční menu:
● Zelený chřest s holandskou omáčkou, zastřeným vejcem a sušenou šunkou  

● Polévka z jarní zeleniny s bylinkovým svitkem
● Pečené kotletky z mléčného selete, s velikonoční nádivkou, krémovým špenátem a omáčkou demi-glace

● Trhanec s lesním ovocem a vanilkovou zmrzlinou

Velikonoční relaxační 
pobyt na zámku Štiřín 
pro dvě osoby
Datum konání ve dnech 
19. - 22. 4. 2019

● Velikonoční večeři 
● Privátní wellness na 50 minut

www.stirin.cz
www.facebook.com
/HotelZamekStirin

Vše se točí kolem Vás

ZPRAVODAJ VELIKONOCE A4 3-19.indd   1 14.03.19   11:10

PLACENÁ INZERCE. . . 

Tradiční Zámecký květinový ples okouzlil hosty tentokrát překrásnou kara-
fiátovou výzdobou ve vyprodaných prostorách Salmova Sálu i Domu Atis. 
V elegantním duchu 30. let se nesla atmosféra celého večera, od oblíbených 
moderátorů Ondřeje Havelky, Hanky Heřmánkové a botanika Václava Vět-
vičky, až po stylové oblečení personálu Zámku Štiřín a vždy zábavný Orche-
stra Pargue kapelníka Josefa Hlavsy. 
Z bohaté tomboly si hosté odnášeli nejraději voňavé květinové výhry a za do-
lary vyhrané v mobilním casinu pak své majitele v dražbě našly hodnotné 
ceny. Výtěžek z tomboly tradičně pomůže dětem z Mateřské školky Milíčův 
dům. 
Už teď se těšíme na další plesovou sezónu!

 Pořadatelé akce, Zámek Štiřín

AKCE NA ŠTIŘÍNĚ . . . 
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SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
u Velkých Popovic 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termíny:  
 
22.7. - 26.7.2019 
5.8. - 9.8.2019 
12.8. - 16.8.2019 
 
 

Uzávěrka přihlášek:  30.6.2019 
 
 

Cena: 3 900,- Kč 
 
 

V ceně je zahrnuto:                              Vhodné pro děti od 4 do 10 let. 
 

� docházka od 8 do 17 hodin 
� stravování (oběd + 2x svačina), celodenní pitný režim 
� sportovní aktivity (cvičení, plavání, míčové hry, výlety do přírody…) 
� tvoření, hry a soutěže 
� plavání v kostýmu mořské panny a Poseidona  

(zapůjčení kostýmu a monoploutve v ceně) 
 
Výuka plavání probíhá pod vedením certi�kovaných lektorů plavání a 
mermaidingu (mořské panny), cvičení pod vedením instruktorky zdravotní 
tělesné výchovy.  K dispozici je bazén, tělocvična, zahrada v domácím prostředí a 
nádherné okolí štiřínských a velkopopovických lesů. 
 
Kontakt:  
Roman Rozšafný, T: 720 416 060  Petra Brachtlová, T: 721 192 560 
www.plavemesromanem.cz   www.petra-brachtlova.webnode.cz 
 

www.wellness-repcice.cz 
Email: wellness-repcice@seznam.cz 

  

  

 

Přijďte si zdarma vyzkoušet celý sortiment elektrokol 
českého výrobce Apache.

TESTOVACÍ TÝDEN ELEKTROKOL APACHE V SENOHRABECH 
10. – 16. 4. 2019 OD 9 DO 18 HODIN 

K dispozici budou všechny typy elektrokol, 
včetně dětských. Po všechny dny bude možnost vyzkoušet si 

koloběžky (pro děti i dospělé), dětská odrážedla 
a elektrokoloběžky. 

V sobotu 13. 4. 2019 od 9 do 18 hodin 
budou zástupci Apache prezentovat nový 

středový česko-japonský elektromotor Comp Drive C18. 

Doprovodný program pro děti.

Hlavní 33, Senohraby (u nádraží), telefon: 732 339 989, www.depo33.cz

Virtuální
prohlídka 
prodejny
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Středisko sociální péče
okolí Kamenice, Velkých Popovic a Říčan

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

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

774 994 357
Mgr. Věra Bobovská,

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

TOČENÁ ZMRZLINA
HLEDÁ SE BRIGÁDNÍK

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

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

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

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

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

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

NÁSTUP od 1. 4. 2019

POŽADUJEME:

•	 Zodpovědnost
•	 Komunikativnost
•	 Samostatnost
•	 Finanční gramotnost
•	 Ochotu učit se novým věcem
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Min. věk 16 let.
Místo výkonu KAMENICE U PRAHY,

NÁSTUP od 1. 4. 2019

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

NABÍZÍME:
Mzda 90-110 Kč plus dýška

Peníze navíc za každou prodanou zmrzlinu
Dlouhodobá brigáda. Pravidelná výplata

Pracuj v pivovaru!
Kozel Olda hledá  
nové parťáky  
do výroby

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

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

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

Volejte na tel. 724 617 017
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Min. věk 16 let.
Místo výkonu KAMENICE U PRAHY,

NÁSTUP od 1. 4. 2019

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

NABÍZÍME:
Mzda 90-110 Kč plus dýška

Peníze navíc za každou prodanou zmrzlinu
Dlouhodobá brigáda. Pravidelná výplata

Pracuj v pivovaru!
Kozel Olda hledá  
nové parťáky  
do výroby

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

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

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

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

zmrzlinu. Dlouhodobá brigáda. Pravidelná výplata

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

Jsme Colmex, česká firma. 
Designujeme a budujeme místa, která lidem přináší radost 
z pohybu. Právě teď hledáme nové kolegy, kteří s námi budou 
stavět další venkovní parky napříč celou republikou.

Budete:
• spolupracovat na realizacích venkovních hřišť
• instalovat stroje, sestavy, příslušenství a povrchy
• provádět jednoduché betonářské a zahradnické práce
• připravovat expedice zboží
• po dílet se na vývoji nových produktů
• navíc oceněni za svoji snahu a přínos (pevná a pohyblivá 

složka platu)

A pokud ještě něco neumíte, nevadí. Je to snadné, všechno  
vás naučíme.

Co nabízíme: 
Místo pracoviště: stavíme po celé ČR, základnu máme  
na Hlubočince/Sulice 
Plat: 25 000 – 40 000 Kč/měsíc
Pracovní poměr: práce na plný úvazek, pracovní smlouva 
na dobu neurčitou
Benefity: mobilní telefon, 3 sickdays, vzdělávací kurzy, školení, 
trendy zaměstnání

Montážní technik

STAVTE S NÁMI VENKOVNÍ POSILOVACÍ PARKY!

Pokud jsme vás zaujali, zavolejte nám: 728 968 526 nebo 
napište na info@colmex.cz. Nebo se rovnou přijďte podívat, jak 

to děláme. Těšíme se na vás! 

Adresa: Colmex s.r.o., Hlavní, 251 68 Hlubočinka. 
info@colmex.cz   www.colmex.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.

BEZDOTYKOVÉ MYTÍ AUT

Otevřeno každý den 6:00 - 22:00

Slevové karty a poradenství u pokladny

n e j š e t r n ě j š í  z p ů s o b  m y t í  p r o  V a š e  a u t o

Mytí

N y n í  2 0 %  m y c í h o  č a s u  n a v í c  ! ! !
p r o  m a j i t e l e  v ě r n o s t n í c h  k a r e t

92 x 63

PRODÁME VAŠI NEMOVITOST 

služby pro naše klienty poskytujeme zdarma

nejvyšší prodejní cena nemovitosti

JUDr. Pavla Příkopová - Kafin reality

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

Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

SROZUMITELNOST a JISTOTA

rychlé vyplacení kupní ceny
bezpečná úschova peněz u notáře

kvalitní právní zajištění průběhu prodeje
ZVÝŠÍME CENU VAŠÍ NEMOVITOSTI 

BEZPLATNÝM PORADENSTVÍM 

POHŘEBNÍ SLUŽBA   
Petra Bartáková a Tomáš Jelínek 

 

Budějovická 1116, Jesenice u Prahy 
K dispozici nová smuteční síň s kapacitou 18 míst k sezení + 15 k stání. 

        17. listopadu 606, Říčany u Prahy 
 

Provozní doba: 
Po – Pá 9.00 – 16.00      So – Ne na telefonu 

 
Provozovna tel.: 602 156 595 

Non stop tel.: 702 285 384  
 

www.pohrebjelinek.cz 
pohrebjelinek@seznam.cz 

 
Pokud zesnulého odveze jiná než Vámi vybraná 

pohřební služba, nejste v žádném případě 
povinní u ní sjednávat pohřeb. Pohřební službu 
si vybírají pozůstalí a jen na nich záleží, ke které 

pohřební službě mají důvěru. 
 
 

INZERCE . . . 
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Pracuj v pivovaru!
Kozel Olda hledá  
nové parťáky  
do výroby

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

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

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

Volejte na tel. 724 617 017
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v pondelí

Beh 
carodejnic

www.kckamenice.cz

Závod startujeme 
v 16.30 hodin pred 
Kulturním domem

Program:
Pobežíme na 
fotbalové hrište, 
kde budou probíhat 
další souteže, 
pálení carodejnice 
a doprovodný 
program. 

30.4.

Kulturní centrum 
a Komise pro sport a kulturu 

vás zve na


