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Jaro je zpět v plné síle. V Kamenici jsme oslavili Velikonoce v  krás-
ném prostředí, vyčištěném po zimě. Děkuji všem, kteří se zapojili 
do  akce Čistý Ladův kraj a přiložili ruku k dílu. A že se uklidilo 
odpadu! 
Velikonoce pro mnohé z nás byly svátkem nejen ve znamení koči-
ček či svátečních pokrmů, ale také svátkem duchovním, tedy dobou 
vhodnou pro rozjímání, zamyšlení, usebrání.  Také já jsem se ponořil 
do velikonočního přemýšlení a ač toto období každoročně vnímám 
s nadějí na nový začátek, letos své pocity mohu vyjádřit spíš jako 
konec, a to konec starých časů v oblasti obecní politiky. U nás, tak 
jako v mnoha dalších obcích, vždy po volbách docházelo k důraz-
nějšímu prosazování názorů jednotlivých aktérů, ale časem relativně 
krátké doby se vždy hroty trochu otupily a nastalo období konstruk-
tivní spolupráce. Ve velkých městech je častěji patrný dlouhodobý 
politický boj „na život a na smrt“ bez ohledu na výsledek tohoto 
boje a  na reálný prospěch pro komunitu. Kamenice roste a  končí 
z mého pohledu období vesnicky přímé politiky a nabíráme obrátky 
k městskému stylu. Na tuto skutečnost narážíme bohužel na každém 
kroku. Příkladem jsou povolební zastupitelstva. Na těchto veřejných 
setkáních zastupitelů se projednávání téměř všech bodů neslo v os-
trém konfrontačním stylu. „Na stůl“, tedy bez předchozího ozná-
mení a  přípravy, byly předkládány nové body k projednání, které 
konfrontaci jen přiostřily. Takové diskuze, ostré a nekonstruktivní, 
probíhaly na setkání zastupitelů také až za půlnoc. Jsme pravděpo-
dobně v době, kdy forma začíná mít navrch před obsahem a pro boj 
za  prosazení svého názoru není žádný nástroj zakázaný. Tak jak 
ostatně na zastupitelstvu zaznělo, ti, co se dali na dráhu obecních 
politiků, měli předem počítat s tím, že budou vystavování velikým 
tlakům a nepříjemným situacím. Práce za těchto podmínek je velmi 
náročná pro všechny zúčastněné.

16-17
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V takovéto atmosféře letos již po-
druhé zastupitelé dlouze diskutovali 
o možnostech koupě pozemku býva-
lé pily ve Struhařově. Majitel stano-
vil cenu okolo 18 mil. Kč. Mnohým 
zastupitelům, a také mnoha zástup-
cům přítomné struhařovské veřej-
nosti, se tento pozemek velmi líbí 
a poukazují na to, že při správném 
nastavení optiky, lze na něj nahlížet 
jako na strategický. A právě jeho 
jedinečnost byla mnohokrát uváděna jako důvod pro okamžitou 
koupi a pro akceptování, v sále často zmiňované, vysoké požadované 
ceny. Je nutno podotknout, že nákup tohoto pozemku neměla žádná 
z nyní soupeřících stran ve svých plánech.  V případě realizace této 
koupě by to znamenalo, že dříve předložené projekty by se musely 
alespoň částečně přeskládat.  Zazněl také názor, že na některé chod-
níky se holt musí pár let počkat… K čemu by budova a pozemek obci 
do budoucna sloužily? Námětů a vizí se sešlo hned několik a daly by 
se shrnout trochu nepřesně pod název komunitní prostor – tedy ne-
výdělečný prostor pro nás, obyvatele Kamenice. Je třeba si uvědomit, 
že na realizaci těchto navrhovaných vizí by byly v budoucnu potřeba 
další finanční prostředky, a tak by ve struhařovské údolní nivě nedo-
šlo ani po koupi k žádné rychlé změně.  
Po shrnutí všech argumentů jsme se po půlnoci rozcházeli s tím, 
že se do měsíce pokusíme najít takové řešení, které by koupi reálně 
umožnilo a přitom nezarazilo dlouho připravované projekty, na kte-
ré všichni čekáme. 

Pavel Čermák, starosta

SVOZ ODPADŮ
6
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE

Rada obce  schválila:
• uzavření rámcové smlouvy na poskytování telekomunikačních 

služeb (VoIP a GSM) se společností O2 Czech Republic a.s., 
IČ  60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, 
na dobu od 8. 5. 2019 do 7. 5. 2021.

• uzavření koncesní smlouvy se společností ComSTAR spol. s r.o., 
Třebohostická 14, 100 31 PRAHA 10, IČ: 48029246, dle předložené 
cenové nabídky.

• směrnici č. 2/2019 - Pravidla pro užívání znaku obce Kamenice 
k  obecně závazné vyhlášce č. 1/2006 o symbolech obce a jejich 
užívání.

• směrnici č. 3/2019 - Pravidla pro zveřejňování písemností na úřed-
ní desce obce Kamenice s účinností od 1. 4. 2019.

ze dne 20. 3. 2019

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

• poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na spor-
tovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení právnických 
a fyzických osob pro rok 2019.

Rada obce  doporučila:
• zastupitelstvu obce Kamenice schválit poskytnutí dotace z Progra-

mu pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a zájmovou čin-
nost spolků, sdružení právnických a fyzických osob pro rok 2019 
SK Kamenice, z.s. ve výši 150 000 Kč a Mažoretky Hraběnky Kame-
nice, z.s. ve výši 80 000 Kč.

ze dne 3. 4. 2019
Rada obce  revokovala:
• číslo usnesení 2/35/ROK/2019 ze dne 20. 3. 2019 Ringhofferovy 

trhy 2019 a nahrazuje ho takto:
změna pořadatele ze společnosti ComSTAR spol. s r.o., Třebohostic-
ká 14, 100 31 PRAHA 10, IČ: 48029246, na společnost ComSTAR Prague 
spol. s r.o., Třebohostická 3069/14, 100 31 PRAHA 10, IČ:  27452841.

Rada obce  schválila:
• provozní řád skate parku v obci Kamenice.
• v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce 
k pronájmu celého nebytového prostoru sloužícího k  podni-
kání, jenž se nachází ve stavbě s č. p. 549 a k pronájmu části 
pozemku parc. č. 624/50 o výměře cca 79 m², jak je vyznačeno 
v situačním plánku, který je přílohou tohoto usnesení. Stavba 
č. p. 549 je součástí pozemku parc. č. st. 805 o výměře 38 m². 

Pozemky parc. č. st. 805 a parc. č. 602/50 jsou zapsány na listu 
vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhoffe-
rovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, vedeném Ka-
tastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště 
Praha - východ, pro katastrální území Ládví a obec Kamenice. 
Nájem bude sjednán na dobu 5 let za účelem provozování cuk-
rárny, kavárny a prodeje lahůdek bez možnosti prodeje alkoho-
lických nápojů.

Rada obce  doporučila:
• zastupitelstvu obce odsouhlasit uzavření darovací smlouvy 

mezi investory xxx a Obcí Kamenice na bezúplatný převod 
prodloužené stoky tlakové kanalizace vybudované v pozemku 
parc. č. 725/27 v katastrálním území Těptín do majetku obce.

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

POZVÁNÍ:
• na veřejné projednání návrhu změny č. 7 územního plánu obce Kamenice,  které se týká pozemku ve Skuhři a které se uskuteční 

v pondělí 6. května 2019 od 16.00 hod.  v kulturním domě Kamenice, Ringhofferovo nám. 434.
• na veřejné projednání návrhu změny č. 6 územního plánu obce Kamenice, které se týká Strojmetalu a které se uskuteční v pon-

dělí 20. května 2019 od 16.00 hod. v kulturním domě Kamenice, Ringhofferovo nám. 434.
Kateřina Kottasová, asistentka starosty a tajemníka obce
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• práce bude vykonávána na dohodu o provedení práce 
• pracovní náplň zahrnuje odemykání a zamykání hřbi-

tova, sekání trávy, údržba laviček, údržba chodníčků, 
hrabání listí, odklízení sněhu

• práce vhodné pro důchodce

Kontaktní osoba: Ing. Dana Boxanová – 737 258 289
 Ing. Monika Kůsová – 601 104 535

OBEC KAMENICE PŘIJME 
PRACOVNÍKA 

NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY HŘBITOVA 
S NÁSTUPEM OD 1. 5. 2019

INFORMACE PRO OBČANY VŠEDOBROVIC A ŠTIŘÍNA
Zveme vás dne 14. 5. 2019 od 18.00 hodin do HASIČÁRNY ve Všedobrovicích 

na veřejné projednání k plánované investiční akci „Kanalizace Všedobrovice – Štiřín“
 z důvodu vysvětlení nejasností.

 Na projednání bude přítomna paní projektantka, 
která vám objasní navržené technické řešení a odpoví na případné dotazy.

Cílem dotazníku nebylo odradit obyvatele od napojení k budoucí tlakové kanalizaci, 
nýbrž zjistit zájem a upozornit na očekávané náklady spojené s připojením.

1. Volby do Evropského parlamentu se konají:      
• v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
• v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb    
ve volebním  okrsku  č. 1 je volební místnost Kulturní dům, Ringhof-
ferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, pro voliče podle místa, kde  jsou  
přihlášeni k  trvalému   pobytu - KAMENICE, SKUHEŘ, ŠTIŘÍN, 
TĚPTÍN.
ve volebním  okrsku č. 2 je volební místnost Kulturní dům, Ringhof-
ferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k  trvalému   pobytu - LÁDVÍ, LÁDEVES,  NOVÁ HOSPO-
DA,  OLEŠOVICE,  STRUHAŘOV,  VŠEDOBROVICE.

3. Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise 
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

4. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní ob-
čanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním 
průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní např. průkazem 
o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským prů-
kazem. 

Bližší informace: www.mvcr.cz
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OBCI KAMENICE

OBEC KAMENICE PŘIJME 
PRACOVNÍKA 

TECHNICKÝCH SLUŽEB
Nabízí různorodou práci na malém úřadě 

s příjemnou atmosférou, zaměstnanecké benefity 
v podobě 5 týdnů dovolené, 

3x sickday, stravenky, 
osobní ohodnocení a čtvrtletní prémie

NÁPLŇ PRÁCE:
• úklid a údržba veřejných ploch (sběr odpadů, spadlého 

listí, čištění příkopů a propustků, úklid sněhu a posyp 
chodníků, sečení travnatých ploch, drobné opravy her-
ních prvků na dětských hřištích)

• údržba obecních nemovitostí (drobné opravy)
• údržba svěřené techniky a nářadí
• řízení a údržba vozidel technických služeb

POŽADAVKY:
• řidičský průkaz sk. B 
• řidičský průkaz sk. T výhodou
• zkušenosti s používáním křovinořezů, travních sekaček
• dobrý zdravotní stav
• nástup ihned

Kontakt: boxanova@kamenice.cz
Telefon: 737 258 289, 323 672 431

OBEC KAMENICE 
NABÍZÍ LETNÍ BRIGÁDU 

V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH
vhodnou pro studenty, popřípadě aktivní důchodce. 

Jedná se o sběr odpadků, nátěr mobiliáře a herních prvků, 
pomocné práce v zeleni.

KONTAKT: boxanova@kamenice.cz; tel.: 737 258 289, 323 672 431
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ČIPOVÁNÍ POPELNIC POKRAČUJE
ve dnech 14.-16. 5. 2019  bude probíhat další kolo čipování popelnic. 

PONECHTE, PROSÍM, NÁDOBY NA MÍSTĚ SVOZU DO VEČERA.
Nádoby, které nebyly očipovány v předchozím termínu, by měly být označeny čipem. Situaci velmi usnadníte, pokud svou popelnici označíte číslem 
popisným, případně evidenčním. V mnoha případech nebylo možné určit, ke které nemovitosti nádoba patří. 
Po dokončení čipování bude obec informovat ty občany, jejichž nádoba není pro čipování vhodná, o dalším postupu.
Děkujeme za spolupráci.               Odbor správy majetku

ROZPIS ODVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI KAMENICE
SOBOTA 11. 5. 2019

Všedobrovice - VRBOVÁ u separačního hnízda    8.00-8.20
Štiřín  -  ŠÍPKOVÁ u separačního hnízda    8.25-8.45
Struhařov -  SAFÍROVÁ u dětského hřiště    8.50-9.10
Olešovice -  OKRUŽNÍ  u rybníčka     9.15-9.35
Nová Hospoda  -  NA VYHLÍDCE u dětského hřiště    9.40-10.00
Kamenice -  PARKOVIŠTĚ ZA OÚ   10.05-10.25
Skuheř  - HLUBOKÁ u rybníka   10.35-10.55
Těptín  - TÁHLÁ u zvoničky      11.00-11.20
Ládví  - LOVECKÁ u bývalé prodejny  11.30-11.50
Ládeves  -  u Vejmelků č.p. 251   11.30–11.50

DRUHY NEBEZPEČNÉHO ODPADU, KTERÉ SE BUDOU ODEBÍRAT: olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré 
léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.
NEODEBÍRAJÍ SE ODPADY TYPU: suť, pneumatiky, lepenky, železa (sporáky, bojlery), lina, koberce...

POZOR!!! Televizory, lednice, vysavače, monitory a veškeré drobné elektrospotřebiče lze odevzdávat celoročně ve shromažďovacím 
dvoře firmy OBR, a proto nebudou odebírány při tomto odvozu nebezpečného odpadu!!!
Žádám kamenické občany o trpělivost při případném zdržení na některém předchozím stanovišti.                               Luboš Žáček, vedoucí OTS

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - Neděle 12. 5. 2018 od 8.00-12.00 hod.
sběrný dvůr v Kamenici firma OBR služby s.r.o. 

LÁVKA PRO PĚŠÍ 
A CYKLISTY 
ZA STRUHAŘOVSKÝM 
RYBNÍKEM

Za Struhařovským rybníkem byla 
obnovena dřevěná lávka, která je 
určena pouze pro pěší a cyklisty.

Odbor správy majetku

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
Nad kruhovým objezdem v ulici Jílovská byly odstraněny dopravní značky 
IZ 4a a IZ 4b označující: začátek a konec obce Kamenice. Nově byly posunuty 
směrem k osadě Těptín tak, že obec Kamenice navazuje na osadu Těptín. 
Zdůrazňujeme proto, že v tomto úseku platí také nejvyšší povolená rych-
lost 50km/hod., jelikož se nacházíte v obci a platí zde pravidla pro provoz 
v obci.             Odbor správy majetku

U ZŠ Kamenice byla instalována nová brána poté, co jedno 
ze zásobovacích vozů zničilo tu původní.

BRÁNA U ZÁKLADNÍ ŠKOLY



7INFORMACE Z OBCE KAMENICE. . . 

KoSaK. Tuto zkratku již jistě mnozí někde zaslechli či viděli uvedenou 
v souvislosti se sportovními a kulturními akcemi pořádanými v Kame-
nici. Zjistila jsem ale, že mnozí občané neznají  přesný význam této 
zkratky a ani náplň práce komise. 
Protože jsem předsedkyní Komise pro sport a kulturu, využila jsem tuto 
možnost k tomu, abych kamenické občany s komisí seznámila.
Komise pro sport a kulturu (zkráceně KoSaK) je doporučujícím orgá-
nem rady obce. 
Jejím hlavním úkolem je koordinovat jednotlivé sportovní a kulturní 
akce, které jsou pořádány v našem regionu a přispívají ke zvýšení kvali-
ty využití volného času občanů obce Kamenice. 
Komise předkládá roční plán akcí, který je sestaven tak, aby nedochá-
zelo, v případě nevyhnutelnosti pak k pouze minimálnímu překrývání 
aktivit nejen v rámci obce, ale také v rámci celého regionu. 
Představitelé jednotlivých zájmových spolků působících na území 
Kamenice předkládají komisi na základě každoroční výzvy žádost 
o  poskytnutí finančního příspěvku na svoji činnost nebo na pořádané 
akce. Komise došlé žádosti vyhodnotí a  na základě  tohoto vyhodno-
cení předkládá komise své doporučení obecní radě. Komise se vyjad-
řuje k investičním i neinvestičním projektům v rámci kultury a sportu 
v obci, komunikuje s jednotlivými spolky o jejich vizích, které následně 
zahrnuje do rozvoje obce. Hledá další možnosti spolupráce s partnery 
v okolí, projednává a reaguje na grantové výzvy, vytváří možnosti pro-
pagace obce. Komise je složena z členů schválených radou obce. Schází 
se minimálně 6x ročně. 

V posledních letech se 
podařilo „ustálit,“ několik 
základních akcí v obci např. 
Podzimní kamenické slav-
nosti, Den rodiny, Pochod 
Krajinou barona Ringhof-
fera, Kamenické obecní hry 
a další. Podpora činnosti 
spolků je velice důležitá. 
Komise přikládá důležitost 
a snaží se finančně pod-
porovat rozvoj dětí a jejich 
náplň ve volném čase, ale 
samozřejmě také aktivity 
seniorů. Díky aktivitě dal-
ších jednotlivců a vzájemné 
spolupráci tato skupina již velice aktivně funguje přímo pod kulturním 
domem. 
Radost nám pak přináší úspěchy sklízené nejen ve sportovních  soutě-
žích a samozřejmě také získaná ocenění za vynaložené úsilí.
Tým komise v posledních letech postrádal zástupce z oblasti sportu. To 
se ale naštěstí již změnilo a do komise zamířili lidé i  z této oblasti. 
Setkání komise nejsou tajná, naopak, může přijít každý, kdo by se rád 
zapojil ať již svou zkušeností nebo výpomocí na akcích.  Proto máte-li 
i vy nějaký nápad, jak obohatit kulturní či sportovní dění v Kamenici, 
jste srdečně vítáni.         Eva Kršňáková, zastupitelka 

OKÉNKO ZASTUPITELE           Eva Kršňáková

 KOMISE PRO SPORT A KULTURU

KAM KRÁČÍŠ, KAMENICE? (Reakce na článek Kamenice a územní plánování.)

V minulém období předcházející zastupitelstvo schválilo Strategický 
programový dokument obce Kamenice na období 2016-2022. Zpraco-
vala ho naše bývalá zastupitelka Ing. Nikola Krejčová, Ph.D se svými 
kolegy, takže náš strategický dokument je „šit na míru“ s velkou místní 
znalostí. Při schvalování se o něm dlouze diskutovalo a vznikl velmi 
zajímavý a obsáhlý dokument, který byl následně schválen Zastupi-
telstvem obce Kamenice. Postihuje většinu oblastí života v Kamenici. 
V  článku o  územním plánování se na něj pan starosta Ing. Pavel 
Čermák několikrát odvolává s tím, že kroky (změna územního plánu 
pro rozšíření Strojmetalu a legalizace černých staveb), které koná sou-
časné zastupitelstvo, jsou v souladu s tímto Strategickým dokumentem. 
Dokonce konstatuje, že územní plán musí navazovat na Strategický 
rozvojový dokument, s čímž plně souhlasím. Nevím však, jestli jsme 
nečetli každý jiný dokument, protože mně Strategický programový do-
kument říká následující: 
Již v záhlaví je motto: Kamenice – klidná a bezpečná obec v zeleném 
zázemí Prahy.
Budování rozsáhlých komerčních a průmyslových zón by pravděpo-
dobně nebylo pro obec vhodné ani přínosné, obec nepatří do skupiny 
obcí s vysokou nezaměstnaností, nemusí tedy lákat na své území další 
velké zaměstnavatele. 
Obec Kamenice je v důsledku dobrého stavu životního prostředí, kraji-
ny a také díky své poloze v blízkosti Prahy atraktivní jak pro rezidenty, 
tak pro firmy. Zájem o lokalizaci na území obce mají především menší 
podniky a živnostníci. Obyvatelstvo je vůči drobným podnikatelům 
vstřícné, ale zároveň ostražité vůči jakýmkoliv hrozbám pro životní 
prostředí a celkovou kvalitu života v obci. Tyto hrozby by mohly nabýt 
reálného rozměru s příchodem větších, zejména průmyslových firem. 
V současnosti lokalizovaná průmyslová firma Strojmetal byla v minu-

losti často kritizována místní veřejností za záměry rozšiřovat výrobu 
či  měnit její technologii z důvodu vyšší pravděpodobnosti ohrožení 
stavu životního prostředí. 
V rámci swot analýzy byly stanoveny možné hrozby pro Kamenici, kte-
rou jsou např.: znečištění způsobené aktivitami Strojmetalu a devastace 
krajiny a ŽP v důsledku neuváženého rozšiřování ploch pro výstavbu 
(to je např. i zrušení ploch zeleně ve prospěch rozšíření průmyslového 
areálu). 
Taktéž se Strategický programový dokument vyjadřuje ke znečišťování 
ovzduší v důsledku užívání lokálních zdrojů znečištění a otopu místními 
obyvateli, o kterých se zmiňuje pan starosta. Ale zároveň říká, že obec 
Kamenice má provádět namátkové kontroly lokálních znečišťovatelů, 
aby tento jev eliminovala. Stejná situace je i v oblasti nakládání s odpad-
ními vodami – i zde v současnosti zcela chybí kontrolní mechanismy 
ze strany obce. 
Namísto toho se toto užívá jako argument k zdůvodnění rozšiřování 
areálu Strojmetalu ve stylu: „Kdo jsi bez viny, hoď kamenem“. Myslím 
si, že právě obec Kamenice má bdít nad dodržováním zákonů na celém 
svém území a přistupovat ke všem stejně. Pokud jsou zákony kýmkoli 
porušovány, má upozornit dotčené orgány státní správy a nastolit po-
řádek. 
A co tedy Kamenici čeká? Doufejme, že současní zastupitelé si prostu-
dují Strategický programový dokument a že dále budou rozhodovat 
v  zájmu místních lidí, kteří zde chtějí žít v klidné a bezpečné obci. 
V  horším případě budeme možná schvalovat nový dokument, který 
stanoví, že průmysl je pro náš rozvoj zcela klíčový a že potřebujeme 
zvyšovat průmyslovou výrobu automatickými linkami, rozšiřovat silni-
ce pro kamiony a vytvářet pracovní místa pro lidi, kteří do Kamenice 
přijíždějí odjinud.           Jana Kohlová, zastupitelka

Článek Kamenice a územní plánování byl publikován v březnovém Zpravodaji z Kamenice. Pozn. redakce.
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SKATEPARK V KAMENICI
Již před mnoha lety inicioval Pavel Zítko první návrh a žádost o dotaci na skatepark, který měl být umístěn v centru a z betonových 
prefabrikátů. Následně se záměr přesunul na volnou plochu vedle bývalé masny u sportovního areálu.  Betonové prvky přestaly 
vyrábět, tak se nějaký čas vedla diskuze se skejťáky z Kamenice a realizačními firmami, zda by stačily prvky dřevěné, nebo budovat 
standardní park betonový. Zvítězil návrh moderního skateparku z litého betonu. 
Projekt odsouhlasilo již minulé zastupitelstvo, ale trvalo neuvěřitelně dlouhou dobu získávání posudků a povolení, ale hlavně přelož-
ka elektrického vedení, které původně vedlo na sloupech nad plochou. Vlastní stavba probíhala od letošního ledna a v dubnu bylo 
hotovo. Do otevření parku bude ještě upravena nástupní plocha zámkovou dlažbou a budou osazeny lavičky a odpadkové koše.
Zeptejme se našich „skejťáků“ na jejich názor. 

Michal Dudáček (správce FB skupiny Skatepark v Kamenici),
Michale, proč si myslíte, že je skatepark v Kamenice tak důležitý, 
a kolik je v okolí „skejťáků“?
Od spousty lidí jsem slyšel, že skatepark v Kamenici je zbytečný, proto-
že tady nikoho jezdit na skateboardu neviděli. Jak by také mohli, když 

tady není žádné místo pro skateboarding… Nejbližší skatepark je sice 
v Týnci nad Sázavou, ale ten se v podstatě skládá ze dvou překážek a je 
vhodný spíše pro BMX kola. Srovnatelný skatepark, s tím co teď roste 
v Kamenici, najdeme až v Praze. 
Pamatuji si, když jsme byli na základní škole, tak nás taky lákal skate-
board jako určitá alternativa. Ale nebylo moc kam chodit. Jediný 

asfaltový plácek byl před supermarketem a kul-
turním domem, ale tam nás vždycky po chvilce 
vyhodili. Chybělo nám také místo, kde bychom 
mohli jen tak posedět. Skatepark proto vnímám 
jako hodně důležitý prostor, a to nejenom pro 
skateboarding samotný, ale i pro scházení mla-
dých lidí.

Druhou otázku nám zodpoví Radomír Tei-
chman (návrh a stavba skateparku).
Radomíre, mohl byste nám skatepark tro-
chu představit?
Naším cílem bylo vybudovat na relativně malé 
ploše skatepark, ve kterém budou všechny zá-
kladní prvky a překážky. Konečný návrh byl 
upraven po diskuzi s kamenickou skejťáckou 
komunitou.  Jedním z hlavních cílů bylo vybu-
dování minirampy, tu se podařilo v průběhu vý-
stavby po dohodě s obcí rozšířit a zavřít a nyní 
plynule navazuje do všech částí skateparku. Park 
obsahuje všechny moderní prvky, jak rádiusové, 
tak streetové. Jsou zde jak šikmé, tak rovné rai-
ly, stejně i grindovací bedny, umístěné na obě 
strany parku. Nechybí manual box, pyramida ve 
tvaru „A“ s grindboxem a  railem po  stranách.  
V závěru stavby se podařilo opěrnou zeď pře-
měnit na zeď wallridovou. Celý park je plynule 
průjezdný a  uspokojí jak potřeby začátečníků, 
tak i zkušených jezdců. Přeji Kamenickému 
skateparku, ať je hodně využívám a způsobí 
hodně radosti nejen skejťákům. 

Nakonec „Béďa“ Wieluch (stavba skateparku, 
skejťák, trenér). 
Béďo, prý připravujete skateboardový krou-
žek pro kamenické děti?
Je to tak. Věnuji se dlouhodobě práci s mládeží 
a po otevření 7.5. bych rád rozšířil místní skej-
ťáckou komunitu o mladší generaci, které bych 
rád pomohl v získávání základních dovedností.

Jak staré dětí učíte a jakou by měly mít do za-
čátku výbavu?
Zaměřuji se přednostně na děti od 5 do 10 let, 
ale  ani starší věk není pro mne překážkou.
Mým cílem je, aby si děti skateboard vyzkoušely 
ze začátku na zapůjčeném vybavení. 
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To mám pro ně k dispozici. V případě jejich zájmu pak rodičům mohu 
doporučit vhodné vybavení pro věk a výšku. 

Jaké s tím máte zkušenosti?
Výuce dětí se věnuji 6 let, jsem trenérem s licencí a také člen České 
trenérské rady. Rád bych dětem ukázal cestu, zjednodušil první kroky. 
Ze své zkušenosti dítěte vím, že bylo těžké se zeptat starších, co a jak 
dělat správně.

Děkuji vám pánové za odpovědi a přeji všem na našem novém  skate-
parku mnoho radosti a zážitků.
Těším se na setkání v úterý 7. 5. od 16.00 hodin na slavnostním 
otevření skateparku. Určitě si nenecháme ujít skate a bmx exhibici. 
Přijďte se podívat a pobavit.

Petr Valášek, místostarosta

SKATEPARK NENÍ JENOM PRO SKATEBOARDY
Ve skateparku můžete provozo-
vat několik druhů sportů. Kromě 
samozřejmého skateboardingu je 
to jízda na BMX kole, speciálních 
bruslích (tzv. blades) nebo kolo-
běžkách. U všech sportů využíváte 
překážky k akrobatickým prvkům 

– skoky ze schodů, „airy” na rampách, „grindy a slidy” na zábrad-
lích či bednách a další. U triků se dává důraz na krásu a styl. Kreati-
vita a volnost jsou také velmi důležité aspekty. Každý si jezdí podle 
sebe a vymýšlí vlastní triky. Zkušenější pomáhají začátečníkům 
a ve skateparcích většinou panuje velmi dobrá atmosféra. Tyto akti-

OSADNÍ VÝBORY V KAMENICI . . . 

Dne 13. 4. 2019 na Ládví proběhla jako každý rok brigáda v rámci akce 
Čistý Ladův kraj. Ládeváci byli úžasní! Z celého Ládví se celkem sešlo 
téměř 40 dospělých a 20 dětí. A bylo to vidět, přistavěný kontejner byl 
zaplněn. Po práci bylo zasloužené občerstvení u dětského hřiště na Val-
novce a na Skále. Všem velmi děkuji za pomoc!!     
             Míša Slámová, OV Ládví

LÁDEVÁCI BYLI ÚŽASNÍ

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

DEN DĚTÍ 
 Putování lesem Bukovcem

sobota 1. června 2019 
start od 15:00 - 15:30 
Ládví – hřiště „Na Skále“ ulice Letní 
dobrodružství v lese plném pohádkových bytostí 
v cíli opékání buřtů u ohýnku 
točené limo + domácí dobroty 
vstupné dobrovolné        

 
Těšíme se na Vás!   Osadní výbor Ládví 

vity se praktikují převážně venku na čerstvém vzduchu a děti často 
mohou bavit víc než tvrdý trénink sportů nebo jiných kroužků. Je to 
tedy snadná cesta, jak je odtrhnout od počítače a dalších obrazovek. 
Čím dál tím více dětí začíná v raném věku a v Praze fungují dokon-
ce pravidelné skateboardové akademie s lektory. Nálada společnosti 
ohledně těchto sportů se během posledních let mění. Dříve mnohý-
mi odsuzované aktivity jsou dnes široce podporovány a po České 
republice rostou skateparky jako houby po dešti. Je to také proto, 
že  byl v roce 2016 skateboarding oficiálně zařazen do programu 
letních olympijských her a svoji premiéru si odbude již příští rok 
v Tokiu. Pojedou se dvě kategorie – street (schody, zábradlí, bedny) 
a bowl (bazén, rampy).       Jirka „Jurmen“ Strejcovský
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ZNOVU JSME PŘISPĚLI NA KOUSEK ŠŤASTNĚJŠÍHO DĚTSTVÍ

ZŠ Kamenice hledá kvalifikovaného učitele matematiky, angličtiny, hudební 
výchovy a učitele pro 1. stupeň

Kontaktní osoba:  Pavlína Tolarová, ředitelka školy, telefon: 731 030 747

Jak již jsme ve Zpravodaji informovali, uspo-
řádali jsme na konci loňského školního  roku 
2. ročník charitativního běhu nebo jízdy na ko-
loběžce. Zapojila se  většina žáků naší školy 
a na startovném jsme  vybrali skoro 5  tisíc Kč. 
Komu věnujeme peníze, o  tom jsme letos už 
nemuseli moc diskutovat,  rychle zvítězila my-
šlenka podpořit opět děti v rozvojových zemích 
prostřednictvím české pobočky UNICEF. A tak 
jsme v  dubnu do naší školy pozvali nám již 
známého pracovníka UNICEF pana Miroslava 
Svatoše, který nám přiblížil  prostřednictvím 

příběhů a fotografií život dětí v rozvojových ze-
mích a ukázal nám, kde a jak už např. UNICEF 
pomohl a pomáhá. Na konci  našeho setkání jsme 
mu předali „naše“ peníze a věříme, že díky nim 
pár dětí prožije kousek šťastnějšího dětství a získá 
i  kousek vzdělání, které jim pomůže postavit se 
lépe na vlastní nohy.
Od pana Svatoše jsme získali i několik nápadů, 
jak jinak mohou děti  charitativní akce organizo-
vat, a tak se těšte na podzim, určitě se zase o něco 
pokusíme.       Parlamenťáci

ZE ŽIVOTA 1.B

PRVŇÁČKOVÉ NA VÝLETĚ

V naší třídě se pořád něco děje. Pilně se učíme 
a už toho opravdu hodně umíme!  „Rychlostí 
blesku“ sčítáme a odčítáme do dvaceti zpaměti, 
bez použití prstů. Začínáme hezky číst, známe 
hodně básniček a krásně je recitujeme! A „naše 

Anežka“ vyhrála školní kolo v recitaci a postu-
puje do dalšího kola v soutěži škol, budeme jí 
držet palce! A když jsme se učili, jak vypadá 
krychle, válec, koule a kvádr, hodně jsme si to 
užili, což  vidíte i na fotkách - fakt legrace!
V hodinách „výtvarky“ zápasíme s nůžkami 
či  lepidlem, ale pod našima rukama se rodí 
krásná dílka, ze kterých máme radost, a někte-
rá z nich určitě dáme na prodej při Školním 
velikonočním jarmarku. V hodině prvouky se 
učíme nejen o přírodě a zvířátkách, ale také 
o zdravé výživě a naposledy jsme si i pochut-
nali na mléčných výrobcích – ochutnali jsme  

různé druhy sýrů, jogurty, skyr  i dětská kafíč-
ka. Nejvíce nám však chutnal sýr gouda.
Do naší třídy se na nás přišly podívat i děti 
ze dvou mateřských škol – z Kamenice 
a  z  Křiváčku! Ukázali jsme jim, co umíme, 
a  na  oplátku jsme od nich dostali pěkné dá-
rečky! A hlavně pochvalu, jak jsme šikovní! Ta 
nás potěšila nejvíce.
Posíláme do redakce hodně fotografií, abyste 
i vy  aspoň trochu nahlédli  do našeho školní-
ho dne a radovali se z toho, jak šikovné prv-
ňáčky naše škola má!     

Helena Salačová, učitelka ZŠ

4. dubna  se všechny tři třídy prvňáčků pohodlně usadily do autobusu 
a namířily do skanzenu v Přerově nad Labem. Tady jsme totiž měli do-
mluvenou prohlídku velikonočně vyzdobených chaloupek a na konec 
i tvořivou dílničku. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých věcí. Už vědí, 
jak lidé dříve bydleli, jak se oblékali  a co jedli a jak třeba vypadá hrano-
lová pec.  Dokonce poznají rozdíl mezi doškovou a šindelovou střechou. 
Překvapením byl pro nás francouzský filmový štáb, který v jedné části 
skanzenu připravoval kulisy pro svůj film a dovolil nám, abychom si 
prošli „sněhem zavátou“ vesničku. Hodně zabodoval i obchůdek se 
suvenýry, což ke každému výletu samozřejmě patří.  Výlet jsme si nád-
herně užili a domů jsme si z dílničky přivezli i dárek.

H. Salačová, učitelka ZŠ
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MÁME RÁDI ČISTOU ŘEKU

BYLI JSME V PLANETÁRIU 

NOC S ANDERSENEM
Na konci března jsme se s dětmi z 2. A a 2. C připojili k celorepublikové akci Noc s Andersenem. Prů-
vodce a pomocníky jsme našli mezi staršími žáky v 8. A a jejich třídní učitelce Dance Dudkové. Čtení 
dětem představilo dobrodružný příběh Robinsona Crusoea a jeho přítele Pátka. Četli jsme, skládali 
lodní plachtu, navlékali korálkové náhrdelníky, zpívali, skládali puzzle. Na závěr se děti za tmy vy-
pravily na tajemnou cestu lemovanou světlem svíček. Čtení děti provázelo i při usínání ve spacácích. 
Děkujeme všem rodičům, kteří nám napekli spoustu dobrot k sobotní snídani.

Petra Fendrychová, Jana Zítková, třídní učitelky 2. A a 2. C

Naše 7. A se zapojila nejen do akce  Čistý Ladův kraj, ale 
i do akce obdobné - Čistá řeka Sázava. V pátek 12. dubna 
jsme se hned ráno sešli  na autobusové zastávce v Čakovi-
cích a čekal nás nelehký úkol. Rovnou tady na místě jsme 
totiž nasbírali několik pytlů odpadků, a tak nás to vyčer-
palo, že jsme museli hned sníst naše svačiny. Pak jsme 
konečně  mohli vyrazit na „naši“ vytyčenou trasu, která 
končila v Týnci nad Sázavou. Podél silnice už odpadků ne-
bylo tolik, ale přesto jsme naplnili další pytle. Krásný den 
jsme zakončili v restauraci, kde jsme si dali buřty. Příští 
rok se určitě zúčastníme znovu. 

          S pozdravem 7. A třída

3. třídy a 2. B si udělaly v dubnu výlet do planetária v Praze na před-
stavení Polaris – Vesmírná ponorka a tajemství polární noci. Hlavními 
hrdiny byli lední medvěd Vladimír a tučňák James. Společně putovali 
za tajemstvím polární noci, postavili nejen ledovou observatoř, ale také 
vesmírnou ponorku. Postavičky namluvili Richard Genzer a Michal Su-
chánek. Při jejich dobrodružném putování jsme si nenápadně procvičili 
náročná témata, jako třeba  polární den a noc, rotace Země, zemská osa, 
střídání dne a noci, střídání ročních období, let do vesmíru, stav beztí-
že nebo planety Země. Pak jsme ještě pozorovali noční oblohu, krása! 
V  planetáriu jsme si také mohli prohlédnout stálou astronomickou 
výstavu a  vyzkoušet celou řadu interaktivních exponátů – např. model 
černé díry, optiku oka či planetární váhu. Všem se výlet do planetária 
velmi líbil a moc jsme si ho užili.                            

Žáci 2. B a 3. A, B, C a jejich třídní učitelky

NÁVŠTĚVA DIVADLA S + H V DEJVICÍCH 
V dubnu si také všechny 2. třídy udělaly výlet do Prahy a navštívily divadlo Spejbla a Hurvínka. Už při příchodu k divadlu jsme si prohlédli a vy-
zkoušeli lavičku s postavičkami Spejbla a Hurvínka. Po vstupu do divadla jsme nevěděli, na co dříve koukat a co si vyzkoušet – všude postavičky 
Spejbla, Hurvínka, Máničky, Žeryka i Bábinky, dokonce i dvě „obr“ loutky Spejbla a Hurvínka, na kterých jsme si mohli vyzkoušet jejich pohyb. 
Představení se jmenovalo HURVÍNEK MEZI OSLY – škola pro Hurvínka znamená ztrátu času. Kéž by do ní už nikdy nemusel jít! A právě toto 
přání se Hurvínkovi splní. Setká se s podivnou osůbkou s oslíma ušima – Hýkálkem, který Hurvínka pozve do Oslova. Děti se zde nemusí a vlastně 
ani nesmí učit a chodit do školy. Navzdory Mániččiným protestům se tam Hurvínek vydává, ale tam je nakonec vše jinak a Hurvínek se chce vrátit 
domů. Vše dopadne samozřejmě dobře a Hurvínek se díky vysvobození Spejblem a Máničkou vrací zpět domů a strašně se těší do školy a na učení.

Žáci 2. tříd a jejich třídní učitelky

UKLÍZELI JSME LADŮV KRAJ 
V pátek 22. března se naše škola zapojila 
do akce Uklízíme Ladův kraj. V krásném slu-
nečném dni vyrazilo asi 400 žáků do okolí, aby 
pomohli přírodě od nekalých projevů spo-
lečnosti. V jarní přírodě je obzvlášť po zimě 
znát, že někteří lidé nevědí, kam s odpadky. 
Tím nemíníme, že některé odpadky nepochá-
zejí od žáků naší školy. Proto se zaměřujeme 
na blízké okolí školy a prostory, které využí-
váme v  přírodě k výuce nebo oddychu dětí 

ve  školní družině. Pro školu má akce přede-
vším výchovný charakter. Děti vidí, jak odpad 
hyzdí přírodu a co dá práce vše uklidit. Roz-
hodně nechodíme do obytných zón a na veřej-
né plochy sbírat nedopalky. Přesto se najdou 
rodiče (letos jenom jedni), kteří mají pocit, 
že když jejich dítě odpadky na zem neodhazu-
je, tak je nemá uklízet. Za mě krátkozraký po-
hled! Nicméně třídy využívají tento čas i jako 
vlastivědnou vycházku do okolí. Co v uvede-

nou dobu dělali zbývající žáci? Ti se iniciativně 
zapojili do každoroční soutěže „Matematický 
klokan“. Vyhrazený čas byl tak velmi účelně 
využit. Navíc smysl celé akce dovršila děvčata 
z 8. třídy, která si přišla po vyučování pro pytel 
s tím, že by ráda sesbírala ještě zbytek odpad-
ků, co se jim do pytle dopoledne nevešla. Celý 
úklid materiálně a svozem podpořila obec.

Hana Kudrnáčová, zástupkyně ředitele
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ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZŠ KAMENICE NA 31. ROČNÍKU 
HUDEBNÍ SOUTĚŽE  JARNÍ PETRKLÍČ 2019

Opět jsme byli oceněni. Žáci, kteří reprezentovali naši školu na prestiž-
ní celodenní hudební soutěži  Jarní petrklíč 2019, byli pod vedením paní 
učitelky Zuzany Štichové opět velmi úspěšní.  Soutěž  se konala v Praze 
v kulturním centru Krakov 21. března. Naši školu reprezentovalo cel-
kem 34 žáků.
Na úspěch dětí měl vliv nejen vhodně zvolený výběr písní a skladeb, 
ale i píle a nadšení všech dětí a Z. Štichové. Paní učitelka má dar děti 
získat a nadchnout pro hudbu. Prožili jsme společně s dětmi a ostatními 

soutěžícími radost z hudby, obavy před vystoupením, ale i očekávání, 
zda ocenění získáme.
V kategorii Sbory – soubory odborná porota udělila bronzovou 
stuhu našemu školnímu pěveckému sboru Gloria,  který tvořili žáci 
od 1. do 9. ročníku, za  písničky z muzikálu Rebelové 
(Mně se líbí Bob a Ššš). Druhou bronzovou stuhu získal flétnový sou-
bor  Flauti Picolli  za lidové písně. 
Velmi děkuji všem dětem, které naši školu vzorně reprezentovaly a všem 
pomocníkům z řad studentů (našich bývalých žáků), maminkám, které 
nám dělaly doprovod, a hlavně paní učitelce Z. Štichové a V. Štichovi. 

Daniela Kratochvílová, Komunitní centrum ZŠ Kamenice

Účinkují: děti ze základní a mateřské 
školy Těptín

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.

POZVÁNKY DO TĚPTÍNA

KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI ZŠ . . . 

Lucie Moučková, učitelka a koordinátorka výuky cizích jazyků

ZVEME VÁS NA 1. VÝMĚNNÝ BAZAR 
DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY TĚPTÍN
V PÁTEK 24. 5. 2019 OD 9.00 DO 17.00

Věci už můžete přinést v termínu od 20. 5.– 23. 5. 2019
V čase od 7.30–do 9.00 anebo v den bazaru 

(nejlépe v pytlích a taškách vhodných pro uskladnění)

MŮŽETE PŘINÉST:
• Oblečení jaro-léto-podzim-zima: dětské, dámské, pánské
• Sportovní potřeby
• Funkční hračky, deskové hry a pomůcky pro rozvoj dětí
• Knihy

KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE:
Marcela Spívalová,  tel.: 774 701 333
Kateřina Kubová,   tel.: 603 299 980 
Jovanka Fričová,   tel.: 606 440 119

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!

 

ZVEME VÁS NA 1 . VÝMĚNNÝ BAZAR DO 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY TĚPTÍN  

 

V PÁTEK 24.  5.  2019 OD 9:00 DO 17:00  
 

Věci už můžete přinést v termínu od 20.  5. - 23.  5.  2019  
V čase od 7:30 – do 9:00  a nebo v  den bazaru  

(nejlépe v  pytlích a taškách vhodných  pro uskladnění)  
 

Můžete přinést :  
�  O blečení jaro -léto -podzim -zima :  dětské, dámské, pánské  
�  S portovní potřeby  
�  F unkční hračky , deskové hry a pomůcky pro rozvoj dětí  
�  Knihy  

Těšíme se na setkání !  
 
Kontakt a bližší informace:  
Marcela Spívalová, tel.: 774 701 333  
Kateřina Kubová , tel. : 603  299  980   
Jovanka Fričová ,  tel .:  606  440 119  

 Máte doma dětské oblečení které se může ještě nosit?
 Potřebujete další sezónní oblečení pro své dítě?
 Chcete nahradit sportovní oblečení, funkční hračky,
 sportovní potřeby nebo nové knihy na čtení?
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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

ČERVEN 2019

22. června, čas bude upřesněn- fotbalové hřiště Kamenice
Kamenické obecní hry
Pořádá Sportovní klub Kamenice

KVĚTEN 2019
7. května 16.00 hodin
Slavnostní otevření nového Skateparku se  skate a bmx exhibicí

12. května 14.00–17.00 hod. – KD Kamenice
Den rodiny – Staré řecké báje a pověsti
KD Kamenice a prostranství před KD
Vstup zdarma

18. května
MCC Kros Štiřín 2019
9. ročník běžeckého závodu o poháry nejlepších atletů světa
Startovné děti 100 Kč, dospělý 200 Kč 

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

24.–25. května 
Volby do Evropského parlamentu

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

INFORMACE PRO OBČANY VŠEDOBROVIC A ŠTIŘÍNA
Zveme vás dne 14. 5. 2019 od 18.00 hodin 
do HASIČÁRNY ve Všedobrovicích
na veřejné projednání k plánované investiční akci 
„KANALIZACE VŠEDOBROVICE – ŠTIŘÍN“

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Neděle 12. 5. 2018 od 8.00- 12.00 hod
sběrný dvůr v Kamenici firma OBR služby s.r.o.

ČIPOVÁNÍ POPELNIC
14–16. 5. 2019, další kolo čipování popelnic
PONECHTE, PROSÍM, NÁDOBY NA MÍSTĚ SVOZU DO VE-
ČERA. Více informací najdete na straně 6.

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 20. 5. 2019  
Rozpisy časů na stanovištích najdete na straně 6.

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
Nad kruhovým objezdem v ulici Jílovská změna dopravního 
značení
Více informací najdete na straně 6.

OBEC KAMENICE PŘIJME PRACOVNÍKA I BRIGÁDNÍ-
KA DO TECHNICKÝCH SLUŽEB
Více informací najdete na straně 5.

OBEC KAMENICE PŘIJME SPRÁVCE HŘBITOVA
Více informací najdete na straně 5.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2019. Je plánováno na podzim 2019. 

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. 

     „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

POZVÁNKA

 BOHOSLUŽBY . . .  ŘÁDKOVÁ INZERCE . . .

SEZNAM NOVINEK DUBEN 2019

Sama sebou – Jojo Moyesová
Skleněný pokoj – Simon Mawer
Než jsme byly tvoje – Lisa Wingate
Špatná dcera – Joy Fieldingová
Mrazivý okamžik – Camilla Cederová
Skočný příliv – Cilla & Rolf Börjlindovi
Ježibaba na koloběžce – Jiří Kahoun
Bukvínkova dobrodružství – Helena Šťastná
Fredy největší strašpytel. Zachraňuje dinosaury – Georgia 
Pritchettová
Čarovná – Alex Flinn
Woodwalker -  Katja Brandisová
Dívka, která upíjela měsíc – Kelly Barnhillová

• NABÍZÍME PRACOVNÍ MÍSTA, drobná manuální práce,-
volná pracovní doba dohodou v čase Po-Pá, 7.30 - 16.00. Pra-
coviště Velké Popovice. Kontakt: gato@gato.cz, 777 038 000

• KOUPÍM MOTO československé výroby: Stadion, Jawetta, 
Jawa CZ, atd,   popřípadě pouze díly .Tel.: 722 491 746

• HLEDÁME ČLOVĚKA NA PRAVIDELNOU péči o zahradu 
(1200 m2) u RD v Těptíně - kosení trávy, plení záhonů, a pod. 
Pro bližší info volejte 776 028 607

 

 

Zubní ordinace Quaero s.r.o. hledá do svého týmu: 

 
zdravotní  sestru/bratra 

 
 
Typ pozice:   HPP, plný úvazek 
Lokalita:   Kamenice, Praha-východ 
Termín nástupu:  červen/červenec 2019 
 
 
NÁPLŇ PRÁCE: 
  
-  asistence u křesla 
-  objednávání pacientů 
-  zajiš tění hladkého chodu ordinace 
-  jednoduchá administrativa 
-  úklid 
 
PRO TUTO POZICI POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITE: 
 
-  vzdělání dle Zákona předpis č. 201/2017 Sb. 
-  min. 5 roků praxe (ne nutně v našem oboru) 
-  organizační a komunikační schopnosti 
-  základní dovednosti práce s PC 
 
NABÍZÍME: 
 
-  zajímavou a smysluplnou práci  
-  5 týdnů dovolené 
-  přá telské, dynamické a profesioná lní pracovní prostředí 
-  důkladné zaškolení a seznámení se s chodem ordinace 
-  příspěvky na stravování a důchodové připojiš tění 
-       odborná školení 
-  nástupní plat 25 000 Kč 
-  pracovní doba: Po-Č t 
 
KONTAKT:  
Více informací o nás najdete na www.ordinaceveneta.cz. 
Strukturované životopisy a krátké motivační dopisy můžete zasílat  
na e-mail: ordinace.veneta@gmail.com. 
  

Základní škola Olešovice  
přijme 

UČITELE-SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA 
s nástupem od 1. 9. 2019. 

Nabídky zasílejte 

na e-mail: info@skolaolesovice.cz  

nebo na tel.: 731 415 507

 VEŘEJNÁ KNIHOVNA 
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	 Naše	milá	Andreo,	
dlouho	jsme	přemýšleli ,	jak	ti	poděkovat	za	těch	neuvěřitelných	dvacet	devět	let	všech-

ny	ty	roky,	co	jsi	pracovala	strávila	obětovala	zaměstnání	práci	poslání	referentky	kul-

turně	komunitních	akcí		kulturního	atašé	v	kamenickém	kulturním	domě	kulturáku.	

Nevěděli	jsme,	jestli	se	máme	do	tohohle	dopisu	vůbec	pouštět,	třeba	kvůli	GDPR	a	od-

halování	citlivých	údajů,	ale	nakonec	jsme	se	rozhodli	tě	naposledy	rozžhavit	doběla	

tak,	jak	to	máš	ráda	potěšit.	

Z	našeho	dnešního	pohledu	nechápeme,	jak	jste	jako	jeden	a	půl	úvazku,	člověka	spolu	

s	Janou	a	samozřejmě	s	pomocí	rodiny	a	technických	služeb	mohly	zvládat	ve	dne,	v	

noci ,	o	víkendech ,	svátcích	a	v	čase,	kdy	normální	lidi	taky	odpočívají	každodenní	

provoz	kulturního	centra,	organizování	a	přípravu	akcí ,	zajištění	pravidelných	i	ne-

pravidelných	pronájmů,	nemluvě	o	uspokojování	potřeb	kancelářské	administrativní	

byrokracie,	kterou	jsi	vždy	tak	milovala	.

Díky	tobě	se	v	Kamenici	za	ty	roky	konalo	přes	tisíc	menších ,	větších	společenských ,	

dětských ,	hudebních ,	divadelních ,	výchovných ,	komunitních	akcí .	A	díky	tomu	celá	

Kamenice	celé	široké	okolí	mluví	o	tom,	že	v	Kamenici	máme	nejlepší	kulturu	široko	

daleko.	Nelze	při	tom	opomenout	fakt,	že	jsme	pořád	ještě	starý	hnusný	socialistický	

kulturák	ze	70	let,	v	jakých	podmínkách	akce	vznikají	a	kolik	mravenčí ,	neviditelné 

práce	stojí	jejich	důsledná	příprava.	Za	ty	roky	při	minimálním	počtu	zaměstnanců	

a	 ještě	menším	 objemu	 peněz	 jsi	 prokázala	neskutečnou	 schopnost	 vyrobit	 z	 prdu	

kuličku,	co	kuličku...	improvizace .	

I	přes	to,	že	ne	s	každým	jsi	si	padla	do	noty	a	ne	každý	se	uměl	vyrovnat	s	tvým	oso-

bitým	temperamentem,	máme	tě	rádi	a	za	všechno	ti	ze	srdce	děkujeme	a	přejeme	ti ,	

atˇsi	v	tom	důchodu	užiješ	klid	od	podobných	věcí	jako	jsou	takovéhle	dopisy	a	nohy	v	

teple .	Můžeš	odejít	s	hřejivým	pocitem,	že	jsi	se	nakonec	dožila	přestěhování	kanceláře	

kulturního	centra	do	budovy	kulturního	domu,	o	kterém	jsi	takovou	dobu	snila.	

Děkujeme	za	vše,	co	 jsi	pro	kamenickou	kulturu	vykonala.	Poneseme	tuto	planoucí	

pochodeň	důstojně	dál .	Závěrem	můžeme	jen	doufat,	že	důvěru	v	nás	vloženou	ne-

zklamete .

Když	se	ti	bude	stýkat,	víš,	kde	nás	ve	dne	v	noci	najdeš.	

S	láskou	Tým	KC	Kamenice

PS:	Kam	jsi	dala	sponky?
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VÁCLAV VĚTVIČKA O ROZKVETLÉM ZÁMECKÉM PARKU

Vstupné 150 Kč, 
děti do 15 let zdarma.
Časový harmonogram akce na
www.stirin.cz
www.facebook.com
/HotelZamek Stirin

Prohlídka zámeckého Parku 
se známým stromovědcem václavem větvičkou

 ●  Individuální prohlídka zámku, zámeckých pokojů, salonků a všech prostor 
areálu  ●  Historická řemeslná vesnička  ●  Historická vozidla a exponáty 

ze sbírek Národního technického muzea, expozice K. K. Brzáka  ●  Ukázky 
dravců a sov ●  Povídání o cestování s Ondřejem Neffem  ●  Představení pro děti 

- divadlo Já to jsem Víti Marčíka ml. - „Eliščiny pohádky“ ●  Unikátní výstava 
fotografií k 25. výročí cyklu Sukův hudební Štiřín  ●  Expozice KVĚTY 2018 

- STOLETÝ PŘÍBĚH, porcelánové originály  ●  Atrakce pro děti – jízda 
na ponících, bublinový klaun a mnoho dalšího  ●  Prodejní výstava řemeslných 

výrobků, květin, kosmetiky, módní salon  ●  Bohaté občerstvení a cukrárna 
po celý den  ●  Celým dnem bude provázet moderátorka Blanka Hrdinová

Vše se točí kolem Vás

18. května 2019 (sobota) od 8.00 hodin a po celý den
Rozkvetlý Štiřín

Štiřínský park je jedním z nejlépe udržovaných v rámci celé 
ČR. K jeho revitalizaci docházelo postupně od let 1984-6. Jeho 
celková rozloha je ca 38 ha, intensivně parkově restaurovaných 
je asi 14 ha; zbývající plochy leží na lesním půdním fondu a jsou 
obhospodařovány podle Lesního hospodářského plánu. Celý 
objekt lze označit jako přírodně krajinářský (také „anglický“) 
park, s výjimkou pravidelných úprav při čestném dvoru zámku 
a před jeho jižním průčelím. 
Park je demonstračním objektem právě pro výklad zásad tvorby 
„anglických“ parků. Ten je odvozen od někdejší britské hospo-
dářské krajiny, kde polnosti byly obklopeny vysokou zelení a při-
pomínaly divadelní scénu s portálovými kulisami a horizontem; 
druhým předobrazem byla skotská pastevecká krajina, kde 

AKCE NA ŠTIŘÍNĚ . . . 

v rozlehlých pažitech byly zachovány nebo vysazeny jednotlivé 
stromy či jejich malé skupiny. Oba typy lze ve štiřínském parku 
nalézt. 
Po architektonické stránce je park také dobrým příkladem 
správně vyvážené struktury, kde skupiny vysokých stromů jsou 
prostřídány prostornými otevřenými plochami (prospekty, 
partery). Součástí parku jsou i vodní plochy a potoky; rybníky 
ovšem byly po roce 1990 privatizovány a nejsou tedy majetkovou 
součástí parku, i když pohledovou a estetickou dominantou zů-
stávají. Důležitým prvkem přírodně krajinářských (anglických) 
parků je vedle kontrastu vysokém zeleně a travinných biomů 
také vkomponování dlouhých průhledů, prospektů, které spojují 
park s okolní krajinou. Takové jsou v parku tři vedle řady krat-
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ších a bočních průhledů, které byly při revitalizaci opět otevřeny 
tak, jak to bylo zřejmé z map z 19. století.
Štiřínský park je zajímavý i po stránce dendrologické. Podle 
inventarizace k roku 2009 zde roste necelých 70 taxonů (dru-
hů a odrůd) jehličnatých dřevin a necelých 200 taxonů (druhů 
a odrůd) dřevin listnatých. K nim je třeba připočítat ještě asi 
130 taxonů (druhů a odrůd) pěnišníků z rodu Rhododendron. 
Základem je sbírka Ing. Hiekeho z Průhonic, jejíž matečnice 
v počtu 1270 kusů byla do parku převezena v roce 1986 a 1987. 
Vedle jiných zdrojů byl dendrologický inventář doplněn také 
o 414 ks listnáčů a 389 jehličnanů z dislokovaného pracoviště 
Botanického ústavu tehdejší ČSAV v Černolicích. Počet evido-
vaných taxonů květin a trav činil 414 druhů a odrůd. 
V rámci oné inventury byl v roce 2008 podle metodiky AOPK 
ČR proveden odhad hodnoty dřevin, při němž se došlo k částce 
304 519 111 Kč - jen co se dřevin starších 50 let týče. Celko-
vá biologická hodnota parku byla později odhadnuta ve výši 
400 milionů Kč.
V roce 2007 vyšla kniha prof. Ivara Otruby „101 nejkrásnějších 
zahrad a parků ČR“, do níž byl zařazen i Štiřínský park s podti-
tulem: „Díky golfu překrásný park“. Je tomu tak, protože pra-

videlné ošetřování golfového hřiště, umístěného v průhledech 
parku, zvyšuje jeho pohledovou atraktivitu.  Stejně pochvalně 
se o štiřínském parku píše v publikaci „Slavné zahrady a parky 
Středočeského kraje“, která vyšla v roce 2011. 

Těším se na Vás při komentované procházce parkem na akci 
Rozkvetlý Štiřín.         Václav Větvička

HISTORIE SOUČASNOST

AKCE NA ŠTIŘÍNĚ . . . 
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Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas
hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech, kvetoucí strom lhal lásky žel, 
svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech.   K. H. Mácha 

Kontakty na organizátorky akcí: Majka H.-773 222 369, Marie G.-721 865 938.

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

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6 – Zpívání s kytarou, rest. U Partyzána, 
od 16. 00 hod. Při příznivém počasí budou zpívánky již v nivě pod ško-
lou.
Páteční túry okolím. Připravuje Jiří Vinkler, tel.: 606 192 391. Aktuální 
informace na novém webu.

POZVÁNKY:
3. 5. - Slavnostní otevření petangového hřiště v 8.30 hod. v Ka-
menici (za Billou na dětském hřišti). Přijďte hřiště otevřít a první hrou 
zahájit jeho historii. V době příznivého počasí tak máme kromě ping 
– pongu již druhou možnost, jak se scházet a společně sportovat.

5. 5. -Exkurze do kompostárny pana Žilíka na Želivci. 
Sraz u hlavního vchodu kompostárny v 8.50 hod. Dozvíme se o techno-
logii výroby, o ochraně životního prostředí a projdeme provozem –max. 
2 hod. Vstup zdarma. Občerstvení na místě zajištěno.

15. 5. - Celodenní výlet s programem - Troja. 
Pozor na změny oproti dubnovému číslu!
Sraz u KD Kamenice v 8.00 hod., odjezd v 8.15 hod. Předpokládaný 
společný návrat busem do 19.30 hod.
Platby: 13. 5. od 18.00–19.00 hod., rest. Na Rynku.
Cena: 400 Kč/ kameničtí 65+, 500 Kč/ ostatní.
V ceně: botanická zahrada – venkovní expozice, prohlídka zámku 
s  průvodcem, oběd v restauraci Altán (polévka, hlavní jídlo, pití), 
plavba parníkem a autobus – poměrná část z celkové ceny. Mimo cenu: 
ostatní občerstvení během dne, skleník Fata Morgana. 

29. 5. II. Cyklus – „Tajemné toulky Prahou“ – Kampa. 
Sraz u KD Kamenice v 7.45 hod., odjezd v 8.00 hod. Zpět do Kamenice 
po vlastní ose.
Platby: 13. 5. od 18.00–19.00 hod., rest. Na Rynku.
Cena: 400 Kč/ kameničtí 65+, 500 Kč/ ostatní (v ceně: lodní lístek, 
vstupenka do Muzea Kampa, bus). Kapacita je naplněna! 
Případné náhradníky budeme telefonicky informovat.

Během vymýšlení vánočního dárku pro seniory 
za rok 2018 uzrál v mé hlavě nápad petangového 
hřiště. Přála jsem si něco sportovního, venku 
v  přírodě, kde se senioři nejen sejdou, pobaví, 
ale zároveň si u toho i zasportují. Bylo to v době, 
kdy jsme obě Marie plánovaly ping – pong 
pod střechou KC Kamenice, ale kdy se ještě ne-
chodilo na pravidelné páteční túry okolím.    
K nápadu vybudovat  petangového hřiště se po-
dařilo přesvědčit zástupce obce - místostarostu 

Petra Valáška a Danu Boxanovou z odboru správy majetku. Se sta-
vařem Honzou Jedličkou zástupci obce připravili jednoduchý 
projekt. Získat se mi podařilo i pana Oldu Žilíka, aby celý projekt 
přivedl k životu, protože je neuvěřitelně šikovný a se zemními pra-
cemi má nemalé zkušenosti. Velkoryse přislíbil, že stavbu hřiště 
zajistí na své náklady, obec zajistí nákup potřebného stavebního 
materiálu a aktivní senioři přiloží ruku k dílu při natírání prken 
a kropení hotové stavby.  
Pravdou je, že ne vždy se mi podařilo vše zkoordinovat v čase tak, aby všichni aktivní senioři dostali 
slíbenou práci. A za to se těmto dobrovolníkům moc omlouvám. Na druhé straně chci všem, co ne-
zištně přišli a odpracovali nějakou tu hodinu, velmi poděkovat: manželům Vinklerovým, pánům 
Bejtešovi, Jizbovi, Sinkulemu a Pořádkovi.
Stavební práce probíhaly od 29. 3. do 5. 4., kdy pan Žilík připravil a upravil terén, zbudoval hřiště 
a zasel trávu. Nyní musí zasetá tráva vyrůst, abychom ji nepoškodili, poté se na místo nainstalují 
lavičky, které zajistila obec. A pak už nezbývá, než se pustit do hry. 
Všem, kteří se podíleli na této malé, ale důležité stavbě, patří naše poděkování - obci, seniorům 
a zvláště pak velké díky panu Oldovi Žilíkovi za realizaci.
Přijďte s námi petangové hřiště otevřít v pátek 3. 5. 2019 v 8:30 hod. v areálu dětského hřiště 
za Billou. Věřím, že hřiště využijí nejen senioři, pro které bylo vybudováno, ale i ostatní kameničtí 
občané, a že je společně budeme udržovat v takovém stavu, aby bylo kdykoli použitelné ke hře a aby 
nám všem sloužilo co nejdéle.                   Hajdušková Marie

STAVBA PETANGOVÉHO HŘIŠTĚ PRO SENIORY Z KAMENICE ANEB KDYŽ SE CHCE, VŠECHNO JDE….

19. 6. - Jednodenní výlet - Sázava (klášter a zahrada, sklářská 
huť František).
Sraz u KD Kamenice v 8.00 hod., poté přesun k vlakovému spojení 
a posázavským pacifikem do Sázavy. Předpokládaný návrat do Kame-
nice do 17.00 hod. Cestovné si hradí každý individuálně.
Cena: 300 Kč/os. (v ceně: vstupné do kláštera a huti, oběd v restauraci). 
Platba na místě.
Kapacita je omezena, hlaste se již nyní!

26. 6. - Rozloučení s polovinou roku - s kytarou, bubnováním 
a ohněm.
Sraz v nivě pod školou v 17.00 hod.
Přihlášky do 24. 6.
Občerstvení zajištěno. Vezměte s sebou podložky na sezení, vlastní ob-
čerstvení vítáno (brambůrky, jednohubky, koláče, apod.).
Vstupné 50 Kč/os. (víno, pivo). Platba na místě.

Jistě máte chuť podívat se v čase zpět a projít fotografie z uskutečněných 
akcí. Nepamatujete si přesně datum, čas, místo setkání nebo příští se-
niorskou akci?  
Najdete je na nových webových stránkách: www.kamenice55.eu.  
Za vytvoření webových stránek a jejich aktualizaci 
děkujeme Luboši Lerchovi!

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
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OHLASY NA AKCE SENIORŮ
Maškarní taneční odpoledne
Jaro je tady a s ním i dobrá nálada, sluníčko 
začíná opatrně svítit, vše je hned veselejší, 
a že bylo veselo, můžeme potvrdit. První jar-
ní den jsme měli maškarní zábavu, která se 
opravdu moc povedla. Většina tanečníků při-
šla v maskách a masky to byly opravdu úžasné, 
vtipné a bylo kolem toho plno veselí. K tanci 
nám hrála kapela Ruleta Band, která dokázala, 
že jsme ani jeden kousek neseděli, ale pěkně si 
užívali na parketu. Obě Marušky opět nezkla-
maly, jako vždy plny dobré nálady a energie 
na rozdávání. Všem se nám maškarní zábava 
moc líbila a děkujeme za krásně strávené od-
poledne.         Cikánka Jitka

Tajemné toulky Prahou
Ve středu 3. dubna jsem se spolu s dalšími 
kamenickými seniory zúčastnila výletu, ten-

Velikonoční tvoření
se tentokráte odehrálo na půdě ZŠ v Kamenici, 
a velmi tímto děkujeme vedení školy za půjče-
ní prostor. Lektorka Bohunka pro nás připra-
vila mnoho inspirativních nápadů a materiálu. 
A věřte, bylo z čeho vybírat, to bylo věcí! Sla-

tokrát do historických míst v těsné blízkosti 
Pražského hradu, jako Loreta, Nový svět 
či Šternberský palác, kde sídlí Národní galerie. 
Již tradičně byla naší průvodkyní paní Tatko-
vá, jejíž znalosti o navštívených budovách 
či o exponátech v nich umístěných jsou obdi-
vuhodné. Většina z nás se dozvěděla mnoho 
nového. 
Děkujeme. Protože víme, že i další akce pro-
běhnou v podobném duchu, již nyní se na ně 
těšíme.

Za všechny účastníky  M. Roubíčková

měné věnce, mechy, větve, větvičky, květiny, 
velikonoční zápichy, korálky, mašle, krajky, 
figurky zvířátek, lepicí pomůcky a  mnoho 
dalších. 
Boženka upekla buchty, Zdena čokoládová 
vajíčka, aby bylo co ke kávě. 
A co jsme si nakonec vyrobily? Věnce a závěsy 
z proutí, vyfouklých vajec, ozdoby na  stůl, 
kraslice malované voskem – stojánek na roz-
pouštění vosků nám vyrobil pan Pořádek, 
kterému patří náš dík! 
Malování nám sice moc nešlo, ale vše nás ne-
smírně bavilo a potěšila nás dělná atmosféra 
skupiny. 
Nanosit a vynosit materiál pomáhal Jirka 
Vinkler. 
Všechny jsme si tvoření náramně užily! 
Už se těším na příští rukodělné práce a nové 
nápady.                     Seniorka Anuše

Se zpožděním jsem se dozvěděl o řízení Ministerstva kultury 
o  zrušení památkové péče kamenického zámku. Nečekané to 
nebylo, nedávno tomu předcházela informace o narušení statiky 
základů minulým majitelem. Co bude následovat dál, pokud se 
probíhající proces nepovede zastavit, je nasnadě. Posudek stati-
ka bude přílohou k žádosti o povolení odstranění stavby. Volná 
plocha jistě nebude dlouho ležet ladem, zaplní jí plechová hala 
nebo prosklená budova odborného učiliště. Shodou okolností 
se teď připomíná padesáté výročí rozhodnutí o demolici města 
Most. Demolice je nezvratný krok. Napadlo mě napsat krátký 
článek k zamyšlení. Chtěl jsem ho pojmout jako procházku 
Kamenicí roku 2039. Vedu vnuka, vyprávím mu a srovnávám. 
Nástavba na kulturáku udělala z budovy architektonický skvost. 
Tam, kde je velké odstavné parkoviště, býval rybník. Před krás-
nou skleněnou budovou tu stával nevzhledný polorozpadlý 
zámek. Místo veselých barevných hal byl tmavý les plný různě 
křivých a vysokých stromů. Lampy podél cest zajistily bezpeč-

nost řidičů i chodců v noci a nepotřebují tolik péče jako lípy, 
co tu stály dříve. Monumentální dobíjecí stanice pro tiché elek-
trokamiony nahradila statek, který býval plný hlasitě řehtajících 
koní. Všechno je nové a hezké. To staré, překážející rozvoji, jsme 
vyměnili za to nové, perspektivní. Nemoderní byty a domy jsme 
nahradili novou výstavbou, která umožňuje pracujícím plnohod-
notně relaxovat a načerpávat síly do pracovního procesu. Seni-
ory jsme přestěhovali do domovů důchodců v jiných lokalitách, 
aby neblokovali místa těm, kteří se starají o chod velké továrny 
a svou prací umožňují další rozvoj obce. A tu jsem se zarazil. 
Logický nesmysl, seniory jsme odsunuli, těžko zde tedy v roce 
2039 povedu vnuka a budu mu vysvětlovat, jaké to bylo dřív, než 
zmizela původní tvář Kamenice. Tak zpět do roku 2019, kdy se 
to nechá ještě ovlivnit. Nenechme teď zmizet zámek a příště něco 
dalšího, co k obci, kde žijeme, neodmyslitelně patří. Snad se ještě 
dá něco udělat. 

Petr Novák

ZAMYŠLENÍ

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem hasičským sborům, 
které se podílely na rychlém a úspěšném zásahu při hašení po-
žáru rákosí v ulici Návršní, Kamenice-Nová Hospoda, v pondělí 
1. 4. 2019.
Stačil odhozený nedopalek cigarety z projíždějícího auta a bě-
hem 5 minut se ze zdánlivě nevinného ohýnku stal požár, který 
ohrožoval v prvé řadě elekrický sloup VN a nedaleký rodinný 
dům, ale také přírodu a živočichy žijící ve zdejší biozoně.

Manželé Šotolovi

PŘIŠLO DO REDAKCE . . . 
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OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI OBCE KAMENICE ING. PAVLU ČERMÁKOVI VE VĚCI 
ŘEŠENÍ ODKANALIZOVÁNÍ OSAD ŠTIŘÍN A VŠEDOBROVICE

Ve Štiříně 12. dubna 2019
Vážený pane starosto!
Ať chcete, či ne, Váš dotazník ohledně budování kanalizace v osadách Štiřín a Všedobrovice se zdá být jen alibistickým počinem majícím za cíl 
odradit občany. Zkuste se zamyslet nad následujícími řádky.
Stavební úřad nám při rekonstrukci domu v roce 1996 nepovolil vybudování domovní čističky s tím, že v obci se buduje kanalizace. Od té doby 
vyvážíme jímku. Začali jsme na ceně 500 korun za 5 m³, v současnosti činí cena 1400 korun za 5 m³. Vyvážíme v průměru 1x za 5 týdnů. Proto tedy 
(ne)trpělivě čekáme, kdy i v našich osadách „dojde“ na odkanalizování.
Poté, co jsme si přečetli dotazník, kterým obec zkoumá zájem o připojení ke kanalizaci v osadách Štiřín a Všedobrovice, jsme – mírně řečeno – 
překvapeni. Zaprvé tím, že rozdáte dotazníky, aniž byste se obtěžovali svolat veřejné projednání. Odpověď požadujete do 30. dubna 2019 (asi do tří 
týdnů) bez jediného slova vysvětlení ze strany obce! Předpokládáte snad, že každý ví, co v praxi znamená tlaková kanalizace? Jaké náklady jsou 
spojené s jejím provozováním? Kdo je bude hradit? Za druhé: nikdo z nás neviděl projekt. Je již hotový? Údajně na projekt jsou peníze v rozpočtu 
obce. Zatřetí: Ptáte se na to, zda jsme připraveni hradit náklady, aniž byste je alespoň přibližně specifikovali. Co znamená termín „společný pro-
jekt“? Platili obyvatelé ostatních částí Kamenice za projekt? Pokud ano, kolik? Pokud je nám známo, platili za kanalizační přípojku. Proč zároveň 
v dotazníku neuvedete, kolik bude stát kanalizační přípojka? Vaše otázky v dotazníku jsou pro občany matoucí, vyvolávají spoustu dalších dotazů 
a povedou bez bližšího vysvětlení jen k tomu, že lidé kanalizaci nebudou chtít.
Celý dotazník působí bohužel dojmem, že byl ušit horkou jehlou. Poté, co velká část Kamenice je již zhruba 20 let odkanalizována, je toto Váš přístup
k problému? Připomínáme Vám, že v souladu se směrnicí Rady Evropy č. 91/271/EHS měly být dořešeny výstavby, dostavby, rekonstrukce ka-
nalizace či čistírny odpadních vod v obcích od 2 tisíc obyvatel do 31. 10. 2010. A naše obec se devět let poté ptá občanů, zda poskytnou 50 tisíc 
na „společný projekt“? To Vám připadá v pořádku?
Jelikož máme zájem, aby v našich osadách došlo konečně k řádnému nakládání s odpadními vodami, žádáme Vás o zveřejnění projektu, jeho veřejné
projednání v nejbližší době za účasti projektanta a dalších odborníků, kteří budou schopni zodpovědět dotazy veřejnosti. Např. bude-li tlaková
kanalizace nutná všude, zda jsou ještě jiné možnosti, než je tlaková kanalizace atd. Pevně doufáme, že není Vaším záměrem budování kanalizace 
zamést pod koberec s odůvodněním, že lidé kanalizaci na základě dotazníku nechtěli. Je to totiž dotazník, na který se bez bližší znalosti věci 
odpovědět nedá. Zajistěte, abychom byli podrobně a včas informováni! Je především v zájmu obce, aby řádně likvidovalo odpadní 
vody co nejvíce občanů. Teprve poté je možno přemýšlet o využívání rybníků ke koupání, jak zmiňuje ve volebním programu Vaše 
volební uskupení KAM 21. Bez odkanalizování VŠECH kamenických osad jsou ovšem takové předvolební sliby jen populistickými 
hrátkami s voliči.                       

S pozdravem Pavel Valenta, Štiřín

Vážení občané a vlastníci nemovitostí,
zastupitelstvo obce Kamenice na svém únorovém veřejném zasedání 
rozhodlo svým usnesením o pořízení změny č. 6 Územního plánu obce 
Kamenice. 
Touto změnou dochází ke změně dosavadní koncepce územního plá-
nu obce mimo jiné tím, že plochy PV - území průmyslové výroby  se 
rozšiřují  mimo stávající průmyslový areál nacházející se pod zámkem 
v  Kamenici vymezený územním plánem. Navíc by tato změna měla 
legalizovat „černé“ stavby již zrealizované v blízkosti zámku v Kame-
nici a  v blízkosti současného průmyslového areálu.  V současnosti je 
již změna územního plánu projednávána ve zkráceném postupu jejího 
pořizování dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon). 
Návrh této změny naleznete na webovém odkazu: https://www.obec-
kamenice.cz/uzemni-plan1/navrh-zmeny-c-6-uzemniho-planu-obce/. 

V souladu s principy Zpravodaje z Kamenice jsme požádali o reakci pana starostu. Redakce

Vážený pane inženýre Valento,
děkuji za Váš otevřený dopis a dovolte mi krátce reagovat. Kanalizace ve Všedobrovicích a Štiříně je dlouholetým problémem, který nás trápí 
a který jsme spolu s tamním, původním osadním výborem začali řešit již v předchozím období. Na poslední veřejné schůzi OVVŠ, která proběhla 
v březnu roku 2018, s hlavním bodem jednání „KANALIZACE VŠEDOBROVICE ŠTIŘÍN“, jsme občany, kteří se sešli v poměrně hojném počtu, 
informovali o všech úskalích kanalizace, intenzivně s nimi diskutovali a odpovídali na všechny jejich otázky. Zejména jsme se věnovali vysvětlení 
systému tlakové kanalizace a proč je pro dané území nejvhodnější. Dále jsme řešili finanční spoluúčast jednotlivých občanů na přípojkách. Současně 
jsme představili grafické zpracování návratnosti investovaných finančních prostředků v horizontu 10 a 20 let. Občané byli dále taktéž informováni 
o tom, že Obec Kamenice připravuje dotazník, který bude OÚ distribuován obyvatelům obou osad. Výsledky budou podkladem pro to, aby se 
předešlo dopadům, které vyplývají z Vámi uvedené směrnice Evropského parlamentu, která obnáší výjimku pro obce, které nenaplní potřebný počet 
přípojných bodů z důvodů efektivity nákladů tzv. Cost and Benefit. Dotazník uvádí maximální náklady, které se mohou při realizaci vyskytnout a se 
kterými byli občané na veřejné schůzi OVVŠ seznámeni. Konkrétně se jedná zejména o výši připojovacího poplatku. V tomto ohledu není dotazník 
nikterak kontroverzní. Nešťastně je možná zvolena formulace poslední otázky dotazníku, kde by byla vhodnější otázka:  Jste ochotni poskytnout 
za připojovací poplatek finanční částku 50 000 Kč? 
Přestože projednání již v minulosti proběhla několikerá, domluvili jsme nyní další veřejné projednání této záležitosti, a to na 14. května od 18.00 ho-
din ve všedobrovické Hasičárně (viz pozvánka na straně 5 tohoto zpravodaje).
Ještě jednou děkuji za Váš čas, který na stránkách zpravodaje věnujete naší obci.

S pozdravem Pavel Čermák, starosta obce Kamenice

Do listinné podoby návrhu změny můžete nahlížet na OÚ Kamenice dle 
instrukcí uvedených ve veřejné vyhlášce, která je zveřejněna na úřední 
desce Obecního úřadu Kamenice: https://www.obeckamenice.cz/nova-
-uredni-deska/  v souboru nazvaném Veřejná vyhláška – Návrh změny 
č. 6 územního plánu obce Kamenice s datem zveřejnění 27.  3.  2019. 
Veřejné  projednání změny se dle dostupných informací uvedených 
ve veřejné vyhlášce  bude konat v pondělí 20. 5. 2019 od 16 hodin v kul-
turním domě v Kamenici.
Dle podmínek stavebního zákona by zde měl být přítomen nejen poři-
zovatel této změny, ale i projektant, který Vás s návrhem seznámí a bude 
zodpovídat  Vaše případné dotazy. Dle § 52 stavebního zákona je možné 
uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání námitky anebo připo-
mínky.                      Alena Dziadkiewiczová
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KOH 2019 
KAMENICKÉ OBECNÍ HRY

Sportovní klub bude pořádat 
Kamenické obecní hry. 

I letos si můžete zasoutěžit v netradičních disciplínách. 

Více informací najdete v červnovém čísle zpravodaje. 
SK Kamenice.

22. ČERVNA 2019
na fotbalovém hřišti

v Kamenici

VČELKY A VČELAŘI PŘED ZAČÁTKEM MEDOVÉ SNŮŠKY 
Pokud bychom začali tento článek např. úvodní větou „A jaro přišlo ne-
zvykle brzo, rozkvetlými šeříky jsme v květnu vítali“...,  tak nám dnešní 
mládež nebude snad ani věřit, že tomu tak dříve mohlo být. Jako několik 
let nazpátek, tak i letos začalo jaro velice brzo, šeříky odkvetly v dubnu, 
stejně tak i některé ovocné stromy. Potom se k nám na chvíli vrátily 
mrazíky, které spálily květové a první listové pupeny na stromech a ke-
řích, a příroda opět začala řešit situaci, kterou zapříčinil člověk svým 
chováním, tj. změnu klimatických podmínek. Tato změna je vidět nejen 
u rostlin, ale mění i chování ostatních tvorů, v našem případě včelek, 
a nepřímo tak ovlivňuje i chování nás včelařů. Některé činnosti musíme 
provádět dříve a někteří z nás provádí u včelstev i takové zásahy, které 
nebyly dříve nutné. 
Klasicky neměnnou činností jsou administrativní práce spojené s řád-
ným a správným chodem spolku. Základním předpokladem fungování 
jsou, jako u všech organizací, finanční prostředky. Náš spolek je nezis-
kovou organizací bez vlastní ekonomické činnosti, tak jsme odkázáni 
na příspěvky členů a na dotace a dary od jiných fyzických a právnických 
osob. Touto cestou velice děkujeme všem obecním úřadům, v jejichž 
katastrech náš spolek působí, za to, že i v letošním roce nám zachovaly 
přízeň a významnými příspěvky podpořily naši činnost. Při menším 
počtu včelstev u včelaře, a to je v naší organizaci většina členů, takzvané 
fixní náklady na udržení chovu včelstev, bez ohledu na jejich počet, jsou 
v posledních letech jen s obtížemi pokryty prodejem přebytků medu. 
Zejména včelařící důchodci nebo začínající včelaři pak při nečekaných 
úhynech nebo oslabení včelstev mohou mít problémy s jejich obnovou 
a posílením tak, aby se včelstva dostala do síly před květovou sezonou. 
K pomoci úhrady těchto nákladů slouží převážná část příspěvků. 
Další již tradiční činností pro naši základní organizaci bylo zajištění 
kontrolního stanoviště na hrázi Struhařovského rybníka při 14. roč-
níku pochodu Krajinou barona Ringhoffera. Zde, stejně jako několik 
let zpětně, se mohli účastníci pochodu seznámit s prací včelařů a jejich 
pomůckami

A teď zpět ke včeličkám. Již koncem února vylétly včelky a začaly no-
sit pyl zejména z lísky a později i z jívy. V březnu pak vykvetly první 
ovocné stromy a v dubnu další. Tento brzký nástup květenství není 
pro včelky dobrý. Koncem ledna, začátkem února začíná včelí královna 
klást až  1500 vajíček denně pro jarní generaci. Tři týdny trvá, než se 
z nich včelky vylíhnou. Svůj aktivní život začnou čištěním buněk v úle, 
pokračují stavěním nových plástů, krmením larviček svých budoucích 
sester a dalšími povinnostmi. Z úlů vylétají za snůškou až tři týdny 
po vylíhnutí. Při tomto zesilování včelstva včelky spotřebovávají zásoby 
medu a pylu, které si uložily v plástech během loňského léta a podzimu. 
Do buněk od zásob uvolněných medových plástů královna klade další 
vajíčka. Nespotřebované zimní zásoby včelař vyjme nebo umístí v úle 
tak, aby neovlivnily kvalitu medu. Koncem dubna by včelstvo mělo být 
v takové síle, aby v následujících měsících nanosilo co nejvíce nektaru 
z květů, který přemění na med. Spustí se to, na co všichni včelaři čekají, 
a to je začátek medové sezóny. V tomto období včely intenzivně staví 
nové plásty, aby měly kam přinesený nektar ukládat. Úkolem včelařů je 
zajistit jim dostatečný prostor pro uložení medu i pro líhnoucí se včely. 
Na úly přidávají další nástavek s prázdnými soušemi, kontrolují zapl-
nění medných plástů a zavíčkování buněk se zralým medem. Základní 
podmínkou je ale dostatek kvetoucích nektarodárných rostlin. Nejen 
změnou klimatu je tento proces narušen. V posledních letech často od-
kvetou ovocné stromy dříve, než se včelstva dostanou do potřebné síly. 
Jabloně, hrušně, švestky a třešně mizí ze zahrad a nahrazují je túje, tráva 
nestačí vykvést, seká se každých čtrnáct dní. Každý rok je jiný a v tom 
je včelaření krásné.
Na závěr bychom vás rádi pozvali na již avizovanou besedu pro včelaře 
i laiky. Bude se konat v KC Kamenice 11. května od 14.30 hodin. Přijďte 
se zeptat na cokoli, co byste se chtěli o včelách dozvědět. Všichni milov-
níci přírody a včel jsou srdečně zváni.

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

SPOLKY V KAMENICI . . . 

Plást s nespotřebovanou zimní zásobou

Královna při kladení – najdete ji?
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FLOORBALL ACADEMY CHYSTÁ JARO A LÉTO PLNÉ ZÁBAVY.
Turnaje, Roadshow i příměstské kempy

Mladí florbalisté 
z kroužků Flo-
orball Academy 
mají za sebou 
čtvrtý turnaj v le-
tošním školním 
roce. Na Yonex 
Academy Tour 
v Říčanech v so-
botu 13. dubna 
soupeřili kluci 

a holky z Kamenice s florbalisty z Jílového u Prahy, Psár, Sulic a Prahy. 
Všechny týmy se představily ve zbrusu nových dresech. Hráči během 
zápasů podali výborné výkony a celý den plný sportu si společně skvěle 
užili. 
Na dalším zlepšování budeme pracovat i v květnu každé pondělí a pátek 
na trénincích v tělocvičně základní školy. Připravovat se budeme na zá-

věrečný turnaj školního roku, který proběhne v sobotu 25. května opět 
v Říčanech. 
Na neděli 9. červa potom chystáme úplnou novinku. V Jílovém u Prahy 
připravujeme první Floorball Academy Roadshow pro širokou veřej-
nost. Zahájí ji dopolední turnaj pod otevřeným nebem pro děti z našich 
kroužků. Odpoledne na něj naváže turnaj pro rodiče, kamarády a další 
účastníky Roadshow. Chybět nebudou ani VIP hosté z řad superligo-
vých florbalistů.
A nudit se s námi vaše ratolesti nebudou ani o prázdninách. Pro děti 
nejen z našich kroužků chystáme týdenní příměstské kempy plné flor-
balu a dalších sportů. Proběhnou ve dvou turnusech ve třetím a čtvrtém 
prázdninovém týdnu. V hale Na Fialce v Říčanech se jich mohou zúčast-
nit zkušení florbalisté i úplní nováčci ve věku od 6 do 15 let. Naši trenéři 
si je první den kempu rozdělí do skupinek podle věku i výkonnosti tak, 
aby si každý zatrénoval co nejlépe. Přihlášku najdete na webu www.
floorballacademy.cz. Zbývají nám poslední volná místa, tak neváhejte. 

Vítek Voltr

OBNOVENÁ ČÁST OBECNÍ 
CESTY NA PETŘÍKOV

Možná víte, že hvozdy na okrajích kamenických osad skrývají staré ces-
ty. Kdysi bývaly spojnicemi mezi vesnicemi. Jedna taková vede po okraji 
lesa nad Štiřínskými studánkami a pokračuje dál na Petříkov. Spolek 
Kamenicko razí heslo Cesty nás spojují jak v přímém, tak v přeneseném 
smyslu, proto jsme se pustili do její obnovy v rámci akce Čistý Ladův 
kraj. Věděli jsme, že odpadky v těchto místech zcela jistě najdeme. 
Nehledě na prudké ochlazení se nás sešlo v sobotu 13. dubna více než 
dvacet. Kameničtí senioři opět vyjádřili svou účastí podporu našim 
záměrům. Přišli ráno v devět jako první, plni elánu a dobré nálady. 
Přestávku během práce jsme využili nejen k občerstvení, ale i k deba-
tám o místní krajině a nejen o ní. Našel se i pamětník, který na louce 
nad studánkami kdysi jako malý kluk vybíral s babičkou brambory. 
Stará, téměř zapomenutá cesta nás opravdu stmelila. Díky všem, kteří 
přišli – seniorům, juniorům, prostě všem našim příznivcům a podpo-
rovatelům z různých částí Kamenice, kteří nelitovali sobotního dopole-
dne a přišli, nebo nabídli jinou pomoc. Jelikož cesta vede dále, budeme 
v obnově pokračovat. Možná se k nám v další etapě připojí petříkovští... 
Uvidíme. Sledujte informace o našich akcích na www.kamenicko.cz 
a FB Spolek Kamenicko. 

Text a foto: Michaela Valentová a Jana Kohlová

SPORT . . . 

SPOLKY V KAMENICI . . . 
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Vážení sportovní přátelé, příznivci juda,

dovoluji si Vás pozvat na již osmý ročník 
Judo Cupu Kamenice, který se bude konat 
4. a 5. května 2019 v KD v Kamenici.

V sobotu poměří síly naši nejmenší judisté 
z  celé České republiky v kategorii přípravky 
a mláďat. V neděli proběhne uzavřená soutěž 
mladších žáků ze Středočeského kraje a celo-
státní soutěž starších žáků a dorostu.
Mladší žáci zde budou bojovat o cenné body 
do kvalifikace na Přebor České republiky.
Předpokládáme, že se zúčastní okolo 400 zá-
vodníků během celého turnaje.
Přejeme si, aby se tohoto turnaje zúčastnilo co 
nejvíce našich závodníků, protože kde jinde 
začít se závoděním, než na domácím turnaji.

Naši judisté od začátku roku vůbec nezaháleli. V lednu a únoru jsme absolvovali dvě víken-
dová vydatná soustředění, kde jsme se připravovali na novou judistickou sezónu.

16. února 2019 proběhl Memoriál A. Tichého  v Benešově, kde jsme vybojovali první cenné 
medaile v roce 2019. Hlavně ale také naši nejmenší judisté získali  první zkušenosti se závo-
děním. V konkurenci 459 závodníků jsme měli nejpočetnější zastoupení a získali 19 medailí.

1. místo – T. Weissová, J. Včelák, T. Scholz, O. Limprecht, M. Šplíchal, P. Šplíchal
2. místo – M. Černý, V. Malena, M. Wiszczor, F. Žaloudek, S. Ihnačáková, D. Klimentová
3. místo – A. Janečková, T. Alfery, T. Hovorka, R. Roubíček, V. Peršl, V. Šimek, D. Moučka

16. března 2019 proběhl Český pohár v Jablonci nad Nisou, který je jedním z nominačních 
turnajů na Mistrovství republiky starších žáků a dorostu. Získali jsme 3 medaile a cenné 
body.
1. místo – S. Ihnačáková
3. místo – O. Zvěřina a A. Šimková

13. dubna 2019 jsme se v Kolíně zúčastnili Krajského přeboru Středočeského kraje mladších  
a starších žáků a dorostu. Dále proběhla soutěž družstev starších žáků.

Naše družstvo starších žáků celý turnaj vyhrálo, což považuji za velký úspěch, a na podzim 
poměříme síly i na celostátní úrovni jako reprezentanti Středočeského kraje.

V turnaji jednotlivců za nás startovalo 21 závodníků a získali jsme 13 medailí.

Přeborníkem Středočeského kraje se stala S. Ihnačáková a P. Šplíchal
2. místo získali – B. Gazda, M. Kolařík, E. Mujisa, D. Moučka, R. Šimek
3. místo získali – A. Šimková, T. Moučka, J. Otáhal, D. Klimentová, V. Rotreklová a J. Zvěřina

Všechny srdečně zveme na náš turnaj !

JUDO CUP KAMENICE 4. a 5. 5. 2019 – MEMORIÁL VÁCLAVA BŘÍZY
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JEDNODUCHÉ ZABEZPEČENÍ 
CHATY NEBO BYTU 

S KOMUNIKACÍ NA MOBILNÍ TELEFON

Příkladem je Detektor otevření dveří. Chcete dostat zprávu vždy, 
když někdo otevře dveře od bytu? Žádný problém. Přilepíte 
na dveře krabičku velikosti balíčku žvýkaček a máte hotovo. 

Hodně žádané je i Bezpečnostní 
tlačítko. To se používá například 
do koupelny v domácnostech 
starších lidí. Mnoho z nich má 
občas problém třeba vylézt z vany. 
Koupelna je nejčastějším místem 
úrazů a mobil si tam nikdo nebere. 
Stačí opět například na zeď nalepit 
bezpečnostní tlačítko. Po jeho stis-
ku je poslána SMS na předvolená 

čísla. Můžete si tak zavolat pomoc. Tlačítko je vodotěsné a bate-
rie v něm vydrží až 10 let.
Dalším populárním hlásičem je Detektor zaplavení. Mnohým 

z nás se již stalo, že vytekla pračka, 
přetekla vana nebo praskla pří-
vodní hadička k záchodu. Pokud 
nezareagujete hned, škody bývají 
značné. Přitom stačí na  podlahu 
v exponovaném místě položit ma-
lou krabičku – Detektor zaplavení 
s komunikací na mobil. V případě 
výskytu vody na podlaze opět do-
stanete ihned zprávu na mobil.

Nové sítě internetu věcí umožňují levně a jednoduše realizovat i služby, které dříve 
možné nebyly. 
       Díky místní firmě 1.REX SERVICES a.s. se sídlem na Ládví 
       jsou k dispozici i v Kamenici a okolí.

Pod pojmem internet věcí si běžný člověk nic nevybaví, mlu-
ví se o chytrých autech, chytrých městech a podobně. To je 
vše velmi abstraktní a těžko představitelné.  Nové sítě vám ale 
mohou přinést užitek už nyní. Na bázi sítí internetu věcí totiž 
fungují bezpečnostní čidla, která firma REX dodává. 
Pojďme se podívat na několik z nich.

1.REX SERVICES, a.s. dodává uvedená zařízení (a nejen je) 
do celé Evropské unie. 
Při poskytování návazných služeb pak spolupracuje přímo 
s poskytovateli sítí, jako je T-Mobile, Sigfox nebo České Ra-
diokomunikace. 
Přehled nabízených zařízení i služeb najdete na www.rex.eu

Internet věcí také umožnil vytvoření nového typu lokátoru, který 
umí zobrazit na mapě polohu například auta. Miniaturní lokátor 
pro síť sigfox je krabička o velikosti balíčku žvýkaček. Může se 
schovat v autě, přilepit na kolo nebo na zahradní sekačku. Loká-
tor posílá svou polohu do mapových podkladů. Poloha sice není 
tak přesná jako z GPS, ale pro mnohé účely postačí. Výhodou je 
miniaturní provedení, vodotěsnost a výdrž baterie. 
Škála výrobků je široká a zahrnuje například detektory úniku 
plynu, kysličníku uhelnatého, pohybu, vlhkosti, teploty atd.
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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
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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.

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 

INZERCE . . . 

LETNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  

S PLAVÁNÍM A MERMAIDINGEM 

ŘEPČICE u VELKÝCH POPOVIC 
 

                

 

 

www.wellness-repcice.cz 

•Strojní zámečník - pracovník kalibrace v práškovací lakovně 
•Skladník
Upřednostňujeme uchazeče s odborným vzděláním, není 
však podmínkou. Zaškolíme Vás.

Dále hledáme uchazeče na tyto technické pozice:
•Seřizovač CNC strojů - třísměnný provoz
•Svářeč - dvousměnný provoz
•Obsluha ohraňovacích lisů - třísměnný provoz
Uvítáme vyučení nebo SŠ v technickém směru, popřípadě 
praxi v oboru

Hodnotou jsou všichni naši zaměstnanci, a proto nabízíme:
práci v hospodářsky stabilní a stále se rozvíjející české rodin-
né firmě, kvalifikované zaškolení, možnost osobního růstu, 
přátelský kolektiv, slušné a férové jednání, nadstandartní 
nástupní plat a po zapracování jeho zvýšení nad regionální 
průměr, bonusový systém finančního hodnocení, pololetní 
odměny, příspěvky na stravování a na dopravu do zaměst-
nání, dovolenou navíc.
Rádi Vám Vaše budoucí pracoviště ukážeme, navštivte nás 
nebo volejte.
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BĚŽÍME PRO ŽIVOT 

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 
 

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

Čas Kategorie Ročník Trať
10:00 Minižáci a minižákyně 2010 - 2011 500 m
10:20 Nejmladší žáci a žákyně 2008 - 2009 700 m
10:30 Vyhlášení vítězů blok 1
10.50 Děti 2016 a mladší 50 m
11:05 Děti 2014 - 2015 100 m
11.20 Děti 2012 - 2013 200 m
11:35 Vyhlášení vítězů blok 2
11:50 Štafeta 4 x 500 m
12:05 Mladší žáci a žákyně 2006 - 2007 1000 m
12:20 Starší žáci a žákyně 2004 - 2005 1500 m
12:40 Dorostenci a junioři / ženy 2000 - 2003 2000 m
13:00 Muži a ženy 1999 a starší 5 000 m

 13:20 Vyhlášení vítězů / Předání výtěžku ze startovného

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

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


