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Rok se blíží ke své polovině, a tak je přiro-
zené, že to, co se má letos stát, je zahájeno 
anebo přípravy vrcholí. Stavby, které byly 
zahájené loni a přešly do letošního roku, 
jsou dokončeny. Chodník Ládví, chodník 
Struhařov, chodník Olešovice, skatepark 
Kamenice, úprava obecního úřadu – WC 
pro invalidy atd.
Byla odstartována soutěž na Rekonstruk-
ci ČOV Kamenice, další pro Kamenici 

ohromnou a velmi důležitou stavbu (rozpočet cca 100 mil. Kč). Vítě-
ze snad budeme znát do prázdnin a stavba začne na podzim. Dotace 
na tuto stavbu je „přiklepnutá“. Vítěze jiné dotované stavby – Rekon-
strukce odborných učeben ZŠ Kamenice – už známe nyní a firmy, které 
budou vylepšovat speciální učebny fyziky, chemie, jazyků, dílny atd. 
čekají jen na prázdniny. Vítěze známe i pro pokračování stavby II. etapy 
chodníku ze Struhařova do Olešovic a stavební firma začíná s přípravou 
díla. Vyhlásili jsme soutěž na dodávku modernější cisterny pro hasiče, 
která by měla nahradit starou dobrou Liazku.
Ledy se pohnuly i ve vyjednávání o rekonstrukci silnice II/603 (stará 
Benešovská) a II/107 (Olešovice směr Týnec nad Sázavou). Obě stavby 
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byly vytaženy Středočeským krajem ze šuplíku a byla zahájena projekč-
ní příprava. O dalším reálném postupu budu rád informovat. Pokud se 
nic nepokazí, nejbližší reálný termín opravy odhaduji na rok 2021.
Abychom i v dalších letech mohli konstatovat, že práce na zlepšování 
Kamenice úspěšně pokračují, je nyní potřeba nejen stavět, ale i domýš-
let a připravovat kroky, které se projeví až v dalších letech. Tam, kde 
jsou jasné záměry, už projektujeme – jako např. kanalizaci ve Štiříně 
a Všedobrovicích, chodník Pražská, rekonstrukce Návršní atd.  Čeká 
nás ale řešení několika klíčových otázek, kde se záměry teprve formu-
jí. Zásadní věci je potřeba dobře promyslet, učinit rozhodnutí a  nést 
za ně odpovědnost. Mluvím o přípravě revitalizace Sportovního areálu, 
o Ringhofferově náměstí, o řešení parkování nejen v centru, o optimali-
zaci autobusové dopravy. K tomu přičtěme plány v oblasti zeleně a život-
ního prostředí – úpravy v údolní nivě pod školou a dále po „pištrajchu“. 
Na druhou polovinu tohoto roku až dost. 
Uvedené projekty, aby byly úspěšné, vyžadují velmi široký konsenzus 
obyvatel, a proto počítáme opět po čase se svoláním veřejných diskuzí 
na jednotlivá témata. 
Stále platí, že více hlav více ví.

Pavel Čermák, starosta

REDAKČNÍ RADA - NOVINKY PRO PŘISPĚVATELE DO ZPRAVODAJE Z KAMENICE
Na ustavující schůzi Redakční rady (RR), která se konala  dne 
2.  května, si radní RR zvolili ze svého středu většinou hlasů, 
Ing. Janu Novodvorskou, současnou šéfredaktorku, i předsedky-
ní redakční rady.
Redakční rada se shodla na těchto podmínkách pro rozsah pří-
spěvků zasílaných autory do redakce a pro zastupitele:
Rubrika PŘIŠLO DO REDAKCE - maximální rozsah každého 
příspěvku zde uveřejněného je 2 000 znaků včetně mezer.

V případě delšího příspěvku bude autor vyzván, aby jej zkrátil 
na požadovaných 2 000 znaků včetně mezer s možností vložení 
původního nezkráceného textu pod hypertextový odkaz na web 
obce - sekce Zpravodaj.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ OBCE mohou obsahovat maxi-
málně 4 000 znaků včetně mezer.

Jana Novodvorská, šéfredaktorka

OČKOVÁNÍ PSŮ

DOTACE
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE

Rada obce  schválila:
• řád veřejného pohřebiště obce Kamenice na základě souhlasu 

Krajského úřadu Středočeského kraje ke změně řádu veřejného po-
hřebiště obce Kamenice ze dne 18. 3. 2019, pod č. j. 036954/2019/
KUSK, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3) a § 19 zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění.

• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě - umístění a provozování veřejného osvětlení a vsako-
vacího potrubí mezi Obcí Kamenice (jako budoucí oprávněnou) 
a Středočeským krajem, IČ 70891095 (jako budoucí povinnou), 

ze dne 24. 4. 2019

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

č.  sml. 210/00066001/2019-KH/Pí/BS. Věcné břemeno se zřizuje 
k pozemkům parc. č. 855/5 a 855/12, kat. území Těptín, ve vlast-
nictví Středočeského kraje.

Rada obce  vzala na vědomí:
• prověření umístění zastávkových přístřešků požadovaných Osad-

ním výborem Všedobrovice a Štiřín a schválila využití finančních 
prostředků na pořízení zastávkového přístřešku na zastávku Ka-
menice, Skuheř (směr Kostelec u Křížků).

ze dne 6. 5. 2019

Rada obce  schválila:
• uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání s při-

hlášeným zájemcem xxx na pronájem stavby č. p. 549 o výměře 
38 m² a části pozemku parc. č. 624/50 - ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře cca 79 m², jak je vyznačeno v situačním plánku, který 
je přílohou tohoto usnesení. Stavba č. p. 549 je součástí pozem-
ku parc. č. st. 805 - zastavěná plocha a nádvoří 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, Ringhofferovo 
náměstí 434, 251 68 Kamenice-Olešovice, vedeném Katastrálním 
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 cukrárny, kavárny a prodeje 

lahůdek bez možnosti prodeje alkoholických nápojů za nájemné 
ve výši 2 000 Kč/měsíc. 

• poskytnutí příspěvku Lince bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, 
181 02 Praha 8, ve výši 10.000 Kč.

• přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2019, 
a to na dobu 5 týdnů - od 15. 7.  2019 do 16. 8. 2019.

Rada obce  doporučila:
• zastupitelstvu obce Kamenice schválit záměr pořízení cisterny 

pro činnost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těptín včetně 
uvolnění finančních prostředků z rezervy rozpočtu obce na rok 
2019 ve výši 4 000 000 Kč.

Zápisy ze zasedání za Obecní úřad Kamenice zpracovala Kateřina Kottasová, asistentka starosty  a tajemníka obce
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE
Kompletní zápisy najdete na www.kamenice.cz nebo osobně  u tajemníka OÚ Kamenice.

Zastupitelstvo Obce Kamenice vzalo na vědomí:
doplňující informace k materiálu Koupě pozemků na území 
bývalé pily ve Struhařově do vlastnictví obce Kamenice, projed-
nané dne 6. 2. 2019 Zastupitelstvem obce Kamenice.

Zastupitelstva Obce Kamenice schválilo:
poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na spor-
tovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení právnických 
a fyzických osob pro rok 2019 pro následující subjekty v této výši: 
 SK Kamenice                                              150 000 Kč
 Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s.        80 000 Kč

Zastupitelstvo Obce Kamenice zřídilo:
Osadní výbor Struhařov určilo pětičlenný Osadní výbor, za čle-
ny osadního výboru pana Jana Jedličku, Ivana Martinču, Jana 
Neškudlu, Jana Štracha a paní Hanu Vosátkovou. Předsedou 
osadního výboru zvolilo pana Jana Štracha.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenice zpracovala Kateřina 
Kottasová, asistentka starosty  a tajemníka obce.

ze dne 10. 4. 2019

PROBÍHÁ MĚŘENÍ INTENZIT DOPRAVY V KAMENICI 
Obec v květnu opět zadala u ČVÚT Praha, Fakulty dopravní, 
u docenta Ing. Josefa Kocourka, PhD, auditora bezpečnosti po-
zemních komunikací, zakázku:
VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU RYCHLOSTI A INTENZITY 
VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH KATASTRU OBCE KA-
MENICE. 
Cílem tohoto dopravního měření je prověřit zatížení a dodržo-
vání rychlostí na hlavních dopravních tepnách Kamenice a tyto 
hodnoty porovnat s měřením, které jsme prováděli v roce 2015. 
Toto nové měření zároveň detailněji sleduje oblast okolo školy 
a průmyslové zóny z pohledu jak rychlostí, tak i počtu náklad-
ních aut. 
Měření zachytilo počty a kategorie aut v hodinovém intervalu 
během každého dne měření, ve dne i v noci. 
Po předání výsledné zprávy obecnímu úřadu bude celá zpráva 
pro veřejnost k dispozici na stránkách obce www.kamenice.cz.

Pavel Čermák, starosta 

KROKY KE SNÍŽENÍ HLUKU V KAMENICI 

Továrna nechala na naši dřívější žádost změřit autorizovanou 
firmou úroveň hluku u nejbližších zasažených budov jak v Ka-
menici, tak směrem na Těptín. 
Hodnoty naměřené podle závazné metodiky ukázaly, že Stroj-
metal plní hlukové normy. Nicméně stává se, často v závislosti 
na povětrnostních podmínkách, že my, obyvatelé Kamenice, 
nejsme spokojeni s hlukovou zátěží, která nás obtěžuje. 
Proto obec podnikla dva kroky. 
Zadala své vlastní měření hladiny hluku od jiné autorizované 
firmy.
Následně vyjednala s firmou Strojmetal opatření, která by měla 
vést ke snížení hlukové zátěže. 
Analýzu a předložení návrhů na nejúčinnější opatření pak Stroj-
metal objednal u certifikované firmy Akustika Praha. 
Práce na této zakázce jsou v současnosti v běhu. 
Výsledky měření hluku najdete na stránkách obce www.kame-
nice.cz. 
Stejně tak budeme občany Kamenice informovat, jaká opatření 
byla realizována.             Pavel Čermák, starosta

V posledních měsících se mezi obyvateli častěji diskutuje o úrovní hluku v Kamenici, a to hlavně v souvislosti s továrnou Strojmetal. 
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JEDNÁNÍ O KANALIZACI PŘEDČILO OČEKÁVÁNÍ 

ODKUD JSOU PRACOVNÍCI STROJMETALU?
V poslední době se objevují ve veřejném prostoru zcela zavádějící informace týkající se zaměstnanců největší firmy v obci 
Kamenice – Strojmetal Aluminium Forging (SAF). Proto jsem si zašla tuto informaci ověřit přímo k panu generálnímu řediteli 
a zeptala se na strukturu zaměstnanců ve firmě. Odkud vlastně zaměstananci Strojmetalu jsou?  Ing. Miroslav Jelínek nám 
poskytl tyto následující informace:

SAF zaměstnává ke květnu 2019  celkem 498 kmenových zaměstnanců. 
Z tohoto počtu u nás pracuje 145 žen.
Rozdělení kmenových zaměstnanců: 
172 zaměstnanců z Kamenice a okolí
219 zaměstnanců - Týnecko, Benešovsko, Pyšely
28 zaměstnanců - Praha
12 zaměstnanců - Jesenice, Říčany, Modletice
67 zaměstnanců z dalších částí ČR
 a 11 agenturních pracovníků.

 
Zajišťujeme dovoz našich pracovníků vlastní hromadnou dopravou z Týnecka a Benešovska a tím svým dílem přispíváme ke snížení 
intenzity individuální dopravy v okolí továrny.
Děkujeme generálnímu řediteli Ing. Jelínkovi za poskytnutí informací o počtu a struktuře kmenových zaměstnanců SAF s.r.o.

Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Kamenice a okolí 172
Týnecko, Benešovsko, Pyšely 219
Praha 28
Jesenice, Říčany, Modletice 12
ostatní části ČR 67
 agenturní pracovníci 11

34% 

43% 

6% 
2% 

13% 
2% 

Struktura kmenových zaměstnanců v %:  

Kamenice a okolí

Týnecko, Benešovsko, Pyšely

Praha

Jesenice, Říčany, Modletice

ostatní části ČR

 agenturní pracovníci

#kamenicejede
Sportovní sezona je tu, 

a proto jsme doplnili všechny (hlavně velké) velikosti 

KAMENICKÝCH SPORTOVNÍCH TRIČEK 
A CYKLISTICKÝCH DRESŮ (KALAS) 

z kvalitních funkčních materiálů. Pánské i dámské střihy.  

Trička i dresy prodáváme za výrobní cenu, která se od loňska nezměnila.

K dostání jsou na podatelně OÚ Kamenice a v Kulturním centru Kamenice.

PŘIJĎTE SI JE VYZKOUŠET.

Kanalizace – slovo, které ve Všedobrovicích a Štiříně slýcháme již 
dlouhých 25 let. Nyní toto slovo nabývá reálné podoby a zdá se, 
že i tyto dvě malé osady, které jsou průjezdnými osadami pro vět-
šinu obyvatel Kamenice, se dočkají oné dlouhá léta zmiňované 
kanalizace.  

V úterý 14. května 2019 se v krásně zrekonstruované hasičárně 
ve Všedobrovicích sešlo více jak 60 obyvatel našich osad, aby si 
vyslechli informace od pana starosty Ing. Pavla Čermáka, ale hlav-
ně od paní projektantky a společnosti, která bude žádat o finanční 

prostředky z Evropské unie na vybudování kanalizace v našich 
osadách. 
Z prezentace, kterou přednesl pan starosta a posléze projektanti, 
vyšlo najevo, jak výhodné bude pro obyvatele našich dvou osad 
připojení na tlakovou kanalizaci z dotačních prostředků. Dlou-
há léta se nám totiž projekt evropských peněz vyhýbal z důvodu 
nízkého počtu obyvatel. Tentokrát by ale mělo být myšleno právě 
na takové malé osady, jako jsme my. 
Obyvatelé, kteří budou ochotni podepsat souhlas se vstupem 
na pozemek a souhlas s umístěním jímky, budou zařazeni do ev-
ropského projektu a veškeré náklady spojené s realizací tak budou 
hrazeny ze zmiňovaných dotačních prostředků. 
Pokud se tedy projekt kanalizace uskuteční, tak obyvatelé našich 
osad přispějí stejnou měrou, jako ostatní obyvatelé obce Kame-
nice, a to v případě trvale žijících obyvatel 20 000 Kč a v případě 
nemovitostí, kde obyvatelé nemají trvalý pobyt, zaplatí 30 000 Kč.
S tímto závěrem jsme se rozešli a pokud dojde k odchýlení od plá-
novaného záměru, tak nám bylo přislíbeno, že se opět sejdeme 
a budeme diskutovat o dalším postupu.

Petra Pařízková
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CHODNÍK LÁDVÍ
V těchto dnech se dokončuje chodník v osadě Ládví podél Bene-
šovské ulice, chodník propojuje centrum Ládví s Valnovkou.  Jde 
o zatím největší investici do chodníků, náklady obou etap dosa-
hují částky 19,5 milionu korun. Chodník je vybudován ve vyso-
kém standardu včetně nového veřejného osvětlení a v souladu 
s požadavky na zajištění vsakování dešťové vody z komunikace 
a chodníku. Náklady jsou vysoké, a to je dané především obec-
nými požadavky na projekty tohoto typu. Vysoutěžená cena 
projektu byla na úrovni cen ÚRS, což s ohledem na vysokou 
poptávku po stavebních pracích byla cena přijatelná.
Zastupitelé mají budování nových chodníků jako prioritu. Vy-
soké náklady a pomalá příprava však výstavbu chodníků brzdí.

V současné době probíhá projektová příprava na další chodníky; 
příprava je časově velmi dlouhá především z důvodů získávání 
souhlasů od majitelů pozemků a dotčených orgánů. V letošním 
roce je předpoklad k dokončení přípravy u chodníků na Těptíně 
v úseku od návsi k Topolové, pravděpodobně i úsek od návsi smě-
rem na Kamenici k ulici Krajní; během podzimu je předpoklad 
dokončení dokumentace pro chodník podél ulice Pražská, tady 
se zapracovávají požadavky na zajištění vsaku povrchových vod; 
k realizaci konečně přijde i chodník od základní školy na Těptín, 
tady probíhají jednání v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí 
komunikace III/107. 

Petr Valášek, místostarosta OÚ Kamenice (KAM 21)

Mohla byste představit technické parametry nového chodní-
ku Ládví – Valnovka?
Celkem je chodník dlouhý 1 300m, byly zrekonstruovány čtyři 
autobusové zastávky, vybudovány tři zálivy pro potřeby zasta-
vení (na Valnovce mezi rybárnou a zmrzlinovým stánkem, 
dále u dětského hřiště a na Ládví před stavebninami), na Ládví 
je nový přechod, na Valnovce místo pro přecházení, obě místa 
jsou z důvodu bezpečnosti přisvětlena. Při rekonstrukci veřej-
ného osvětlení bylo osazeno 36 sloupů VO s ledkovými svítidly 
s  teplejším světlem, k ovládání bude využit inteligentní rozva-
děč, který zapíná a vypíná světla podle časového harmonogramu 
a umožňuje v průběhu noci měnit intenzitu osvětlení, hlásí pro-
střednictvím SMS nestandardní situace.
Zastávky byly osazeny prosklenými přístřešky s lavičkami a vý-
věskami (nápad osadního výboru Ládví pro zlepšení informova-
nosti obyvatel Ládví). 

Jak probíhala výstavba chodníku?
Projekt byl zahájen v červenci 2018 první etapou v části mezi 
ulicemi Loveckou a Liliovou souběžně s rekonstrukcí komu-
nikace II/603 (Benešovské). Bylo nutné přednostně vybudovat 
zastávky na Ládví a jednu zastávku proti hotelu Valnovka, osadit 
obrubníky v místech, kde probíhala rekonstrukce tak, aby finální 
povrchy komunikace byly dotaženy k budoucímu chodníku. Bě-
hem zimy byla zahájena druhá etapa od ulice Liliová až po okraj 
osady, v těchto dnech je dokončována zastávka u dětského hřiště 
a část chodníku na Valnovce.  

Projekt chodníku zkomplikoval a prodražil požadavek KSÚS 
Středočeského kraje na zajištění odvodnění komunikace a chod-
níků pomocí postupného vsakování perforovaným potrubím, 
které je uloženo v linii původních příkopů.  Tento požadavek 
souvisí také s trendem zadržování vody v krajině.  Potrubí 
o průměru 400 mm je v některých místech uloženo až 2 metry 
pod úrovní terénu z důvodu křížení s jinými sítěmi.
Pod Benešovskou byly realizovány také dva protlaky pro pro-
tažení kabelů veřejného osvětlení z důvodu zákazu překopání 
komunikace. 

Jsou nějaké dotazy od občanů k tomuto novému chodníku?
Dotazy a připomínky byly, část dotazů již byla prostřednictvím 
osadního výboru obyvatelům zodpovězena.
Tři dotazy bych ráda touto cestou prezentovala čtenářům.
První častý dotaz byl na umístění místa pro přecházení k zastáv-
ce od hotelu Valnovka. Umístění místa pro přecházení bylo tak-
to doporučeno dopravní policií, směrem od Kamenice dochází 
ke zúžení dvou stoupacích pruhů do jednoho a na druhé straně 
umístění limitovaly rozhledové poměry při výjezdu z  ulice 
Luční. Druhý častý dotaz byl ke zkrácení bočnic autobusových 
přístřešků. Při výkopu základů pro opěrné zdi jsme narazili 
na  linii vedení kabelů a na kabelovou spojku CETIN, přeložka 
kabelů by byla neúměrně nákladná, proto došlo k redukci bočnic 
přístřešků. Třetí dotaz byl na protažení chodníku až na hranici 
osady - při přípravě projektu to byl požadavek tehdejšího vedení 
osadního výboru pro budoucí propojení Ládví s Olešovicemi.

Na podrobnosti o výstavbě chodníku jsem se zeptal vedoucí investičního odboru Ing. Šárky Medřické.
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OZNÁMENÍ
DNE  6. 6. 2019  se uskuteční OČKOVÁNÍ PSŮ

 VŠEDOBROVICE
 ŠTIŘÍN 
 STRUHAŘOV
 OLEŠOVICE 
 NOVÁ HOSPODA
 KAMENICE
 SKUHEŘ 
 TĚPTÍN 
 VALNOVKA
 LÁDVÍ  
 LÁDEVES

    u odbočky do ul. Vrbová
    u aut. zastávky
    u rybníka 
    u Stav. závodů
    u dětského hřiště 
    u fotbalového hřiště 
    u rybníka ul. Hluboká
    u restaurace
    u aut. zastávky
    u býv. obchodu ul. Lovecká 

14.00–14.10
14.15–14.20
14.25–14.30
14.35–14.40
14.45–15.00
15.10–15.20
15.25–15.30
15.40–15.55
16.05–16.15
16.20–16.30
16.35–16.45Očkovací průkaz s sebou.

Organizuje MVDr. Kohout, telefon: 603 712 509, očkování provádí Eva Hájková.
Jana Meissnerová, podatelna Kamenice

 Poplatek za očkování za jednoho psa je  110 Kč.

FREE WI-FI NOVĚ TAKÉ V KAMENICI, 
ÚSPĚCH JMÉNEM WIFI4EU

I Kamenice se připojila mezi obce, kde se na veřejných prostran-
stvích můžete připojit zcela zdarma na internet. První místa, kde 
free Wi-Fi najdete, je Ringhofferovo náměstí včetně dětského 
hřiště. Dalším je kamenická škola, hasičárna na Těptíně, hasi-
čárna ve Všedobrovicích. To ale není konec, obec byla úspěšná 
při podávání žádosti o dotaci přímo z Evropské unie, a to 
už v 1. výzvě projektu EU loni v listopadu, s názvem WiFi4EU, 
jehož cílem je zavést bezplatný přístup k internetovému připoje-
ní na veřejných místech v obcích ČR. 
Získali jsme 15 000 EUR na nákup a vybudování Wi-Fi hot-
spotů, a proto chceme v průběhu roku Wi-Fi instalovat na další 
frekventovaná místa jednotlivých osad Kamenice (návsi, auto-
busové zastávky, hřiště apod.)

JAK TO FUNGUJE NAPŘÍKLAD NA NÁMĚSTÍ? 
Obyvatelé a návštěvníci náměstí mohou využívat volně přístup-
né Wi-Fi připojení, které bylo vybudováno ve spolupráci obce 
Kamenice a spolku JM-Net. Síť s názvem „Free Wifi JM-Net“ je 
volně přístupná a není nutné zadávat jakékoliv heslo. Jediným 
omezením je doba připojení nebo objem přenesených dat. Řádo-
vě po 30 minutách je připojení přerušeno a je nutné se přihlásit 
znovu. Maximální rychlost připojení je 50 Mb/s, ale rychlost 
pro uživatele je ovlivněna rovněž počtem současně připojených 
uživatelů. Free Wi-Fi je možné provozovat jen za podmínky, 
že nebude konkurovat komerčním subjektům a že nebude zneu-
žíváno pro kyber-kriminalitu.                        

Pavel Čermák, starosta
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DEŠŤOVKA   ... ANI KAPKU NAZMAR!
DOTACE PRO VLASTNÍKY ČI STAVEBNÍKY RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ 

NA VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ A ODPADNÍ VODY V DOMÁCNOSTI I NA ZAHRADĚ

• dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m³ nádrže, maximálně 
však 50 % z celkových způsobilých výdajů

• pro stávající domy v celé ČR
• aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí 

být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem 
pitné vody

AKUMULACE SRÁŽKOVÉ VODY PRO ZÁLIVKU ZAHRADY

AKUMULACE SRÁŽKOVÉ VODY PRO SPLACHOVÁNÍ 
WC a ZÁLIVKU ZAHRADY

• dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m³ nádrže, maximálně 
však 50 % z celkových způsobilých výdajů

• pro stávající domy v celé ČR
• aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí 

být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem 
pitné vody

• dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové 
vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové 
vody) + 3 500 Kč/m³ nádrže + 10 000 Kč na projektovou 
přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých 
výdajů

• pro stávající domy i novostavby v celé ČR
• aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí 

být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo 
propojen s rozvodem pitné vody

VYUŽITÍ PŘEČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY S MOŽNÝM 
VYUŽITÍM SRÁŽKOVÉ VODY

Pro obecné informace o programu Dešťovka volejte 
zdarma zelenou linku: 800 260 500, kde vám v pra-
covní dny mezi 7.30 a 16.00 rádi poradíme. 
Nebo pište na e-mail: info@sfzp.cz.

Program DEŠŤOVKA pro domácnosti cílí na boj se suchem. Z něj MŽP 
podporuje zakoupení a instalaci nádrží na shromažďování dešťové vody 
určené k zalévání nebo splachování, systémy na přečištění vody z do-
mácnosti a její další využívání, aby se nepoužívala voda pitná..

Součástí boje se suchem je i jeho monitoring a predikce. Díky novému 
systému HAMR (hydrologie, akgro-
nomie, meteorologie a retence), který 
rezort  MŽP spustil v prosinci loňského 
roku, bude možné již v letošním roce 
pružněji reagovat na sucho. HAMR je 
on-line předpovědní systém pro zvlá-

dání sucha, který v pilotní fázi zajišťuje informování široké veřejnosti 
o stavu sucha. 
Díky němu se veřejnost dozví, kde je na území ČR sucho a jak je zá-
važné. 
Každý si tak může udělat představu o tom, jaká je právě situace, jestli 
se v nejbližších dnech změní, a připravit se na to s předstihem - šetřit 
pitnou vodou, zadržet srážkovou vodu apod. 
Více informací najdete na: https://www.mzp.cz/cz/news_181213_hamr

zdroj: https://www.dotacedestovka.cz, https://www.mzp.cz/cz/news_181213_hamr, zpracovala Jana Novodvorská, šéfredaktorka
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OTEVŘENÍ PETANKOVÉHO HŘIŠTĚ

Dne 3. 5. proběhlo 
i přes nepřízeň 
počasí kratinké 
otevření Petanku 
na hřišti za Billou. 
Sešli se senioři, 

za obec místostarosta Petr Valášek a Dana 
Boxanová z technických služeb, která pro nás 
nechala umístit na hřiště nové lavičky, zakou-
pila hrábě k úpravě hřiště a nechala vyrobit 
ceduli s pravidly hry, která tu bude upevněna 
pro ty, co pravidla neznají. Za všechny seni-
ory a milovníky Petank hry paní Boxanové 

a panu Žilíkovi za realizaci hřiště ještě jednou 
DĚKUJEME!! Po seznámení se s pravidly jsme 
se pustili do hry, kterou otevřeli Petr Valášek, 
Marie Hajdušková a seniorka Blanka Lercho-
vá. Poté se pustili do hry senioři, ale déšť nás 
zahnal, a navíc se opět chystali na páteční túru. 
Doufám, že nová dovednost a možnost utkat 
se v přesnosti házení koulemi nás všechny po-
baví a přivede na hřiště i nové zájemce o tuto 
hru. Informace pro všechny hráče, nejen se-
niory:  hrací sety a hrábě budou k dispozici 
v dřevěném domečku přímo na hřišti. Klíče 
k němu vám zapůjčí v pracovní době zaměst-
nanci KC Kamenice, kam si budete moci zajít 
i na toalety. Mimo pracovní dobu KC si hráči 
musí přinést sety vlastní a hřiště uvést do pů-
vodního stavu. Všem přeji poklidné zápolení 
a příjemně strávený čas s přáteli. 

Marie Hajdušková

Od „Nastěnky“ v počtu 12 výletníků jsme se 
vydali pěšky k Mlejňáku, Struhařovskému 
rybníku, pak stoupání na lesní cestu, kde 
na  nás čekal Ben z Všedobrovic. Lesní cesta 
ústila na silnici, dále Řepčice, Mokřany, Gabr-
hele, Řehenice (foto s kapličkou). Úsek je často 
střídán lesy, které byly označovány na pouta-
čích jako oblast Velkopopovicko. Lesní úseky 
připomínají šumavské hvozdy. Cesty byly mís-

PĚŠÍ VÝLET ÚDOLÍM MOKŘANSKÉHO 
POTOKA NA KŘIVÁČEK 

OKÉNKO ZASTUPITELE    Stanislav Kalaš  (TOP 09 a “Pro občany”)

Zastupitelem jsem se stal poprvé a chvilku mi trvalo, než jsem se zorien-
toval. Na veřejné schůze ZOK (Zastupitelstva obce Kamenice) v minu-
lém volebním období jsem chodil s jistou pravidelností, abych znal stav 
a dění v obci. Už i proto, že jsem byl členem finančního výboru ZOK. 
Aktuálně mám funkci jeho předsedy a snažím se kontrolovat průhled-
nost financí v rámci rozpočtů.
Ačkoliv jsem měl vždy pro práci relativně dost potřebných údajů, mr-
zelo mne, že se málo informací zveřejňuje. Zpravodaj po několik let 
ztrácí schopnost zajímavě informovat. Se zpravodajstvím už má málo 
společného. Kromě toho mi vadilo, že když se nemůžu zúčastnit ve-
řejného zasedání ZOK osobně, nemám možnost ho sledovat online či 
ze záznamu na YouTube, jako v některých obcích a městech. Dnes, kdy 
platí nařízení EU o GDPR, je to složitější, nikoliv však nepřekonatelné.
Na minulé veřejné schůzi ZOK jsem proto navrhl změnu – pořizování 
online přenosů a případnou archivaci záznamů pro potřeby zastupitelů. 
Reakce byla ze strany KAM21 negativní. 
Na následující pracovní schůzce zastupitelů jsme dospěli zatím ke kom-
promisu bez online přenosů. Jsem však přesvědčen, že online přenosy 
znamenají otevření se směrem ke všem občanům. Zastupitelé jsou ve-
řejné osoby.
Všichni, kdo kandidovali, před volbami slibovali otevřenost obce a úřa-
du. Jedině kandidátka TOP09 se k tomuto heslu nadále hlásí a chce 
prosazovat změny v duchu moderních demokratických principů.
Když už zmiňuji TOP09, chtěl bych poděkovat všem, kteří šli k vol-
bám do Evropského parlamentu. Těm, kdo hlasovali pro proevropské 
kandidáty, třeba za TOP09, dvojnásob. Velice si vážím každého, kdo se 
nenechá zviklat populismem a nepodporuje exitové nálady v Čechách.
Jako jediný zastupitel v Kamenici, který má politickou příslušnost 
a veřejně se k ní hlásí, dávám tímto najevo, co ode mne můžou voliči 
očekávat. Jsem liberálně demokratický, proevropský a otevřený. Moje 
přesvědčení se nemění. Vždy držím slovo, pokud něco slíbím. Nesná-
ším nespravedlnost, ponižování, aroganci a politické intriky.
Není mi pak jasné, proč se pan starosta rozhořčuje nad konáním zastu-
pitelů, kteří nesouhlasí s jeho jednáním. Na začátku svého mandátu se 
pral za obec, za spravedlnost, za občany. To se poslední dobou vytratilo 
a jeho postoje jsou bezohlednější, zaměřené proti zájmům občanů a ne-

spravedlivé. Snaží se vnucovat 
své, možná i cizí myšlenky. Pod-
poruje zájmy firem, které nehrají 
celé roky fair - i vůči obci. 
Proč? Nikdo netuší... Připomíná 
mi to přísloví po nás potopa.
Pokud si pan starosta myslí, 
že všichni zastupitelé musí „táh-
nout za jeden provaz“, velice se 
mýlí. Kdyby nebylo zodpovědné-
ho přístupu 5 zastupitelů TOP09, 
nikdy by se neotevřel např. pro-
blém kamenického zámku, de-
vastace parku a černých staveb 
v  okolí kulturní památky, což 
přímo souvisí se změnou územ-
ního plánu č. 6.
Pokud je toto konec vesnicky přímé politiky, je asi dobře, že skončila.
Ještě k obecnímu zpravodaji. Je to pár měsíců, kdy rada obce schválila 
redakční radu (RR) kamenického zpravodaje. To je chvályhodné. RR 
se sešla na své první schůzi až v květnu. Předsedkyní RR se stala paní 
šéfredaktorka zpravodaje! No vlastně, proč ne? Kontrolovat sám sebe 
je jednodušší, avšak neetické, v rozporu se vším, co žurnalistika jako 
taková reprezentuje. Navzdory úsilí vysvětlit, že tento postup je špatný, 
rada obce na složení RR trvá. To opravdu už není v radě obce nikdo, 
kdo by přemýšlel?
Na závěr malá poznámka: Často poslední dobou slýchávám od kolegů 
z Kam21 slovo „politikaření“.. Prý se tak chováme – my, opoziční zastu-
pitelé za TOP09. Co to slovo vlastně znamená? Pomohu si slovníkem: 
Politikařit - „zabývat se povrchně politikou: politikařit ze dne na den, 
případně pletichařit: politikařit za zavřenými dveřmi“. Za zavřenými 
dveřmi, zdá se mi, u nás politikaří někdo jiný.... Pan starosta má asi krát-
kou paměť. Po volbách nedal zastupitelům za TOP09 ani jedno místo 
v radě obce. To zavání politikařením za zavřenými dveřmi. Ať mi to 
někdo zkusí vyvrátit... 

Stanislav Kalaš, zastupitel

JAK TO VIDÍM JÁ

NĚKOLIK OHLÉDNUTÍ 
ZA AKCEMI SENIORŮ

ZASTUPITELÉ V KAMENICI . . . 
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Nejjednodušší otázky jsou zároveň ty nejhlubší. Kde ses narodil, kde je tvůj domov? Kam míříš? Co děláš? Přemýšlej o nich 
čas od času a pozoruj, jak se tvé odpovědi mění.     Z knihy Iluze Richarda Bacha

PRAVIDELNÉ AKCE!
Ping-pong v sále KD Kamenice, každé pondělí a úterý dopoledne, 
ostatní dny po domluvě s vedením KC. 
Petank – hřiště za Billou, kdykoliv. Klíče k vyzvednutí v KC Kamenice 
dle provozní doby KC a dětského hřiště. 
Kontakty na KC Kamenice: 323 672 643, 731 045 466.

6. 6., 20. 6. – Zpívání s kytarou, rest. U Partyzána, od 16.00 hod. 
Při příznivém počasí v nivě pod školou s možností rozdělání ohně. 
Páteční túry okolím. Sraz v 10.00 hod. na plácku mezi sídlišti, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Připravuje Jiří Vinkler, tel. 606 192 391. 
Aktuální informace na webu.

ZVEME VÁS NA TYTO ČERVNOVÉ AKCE:

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

19. 6. - Jednodenní výlet - Sázava (klášter a zahrada, sklářská 
huť František).
Sraz u KD Kamenice v 8.00 hod., poté přesun do Čerčan a  posá-
zavským pacifikem do Sázavy. Předpokládaný návrat do Kamenice 
do 17.00 hod. Cestovné si hradí každý individuálně.
Přihlášky do 16. 6.
Informační schůzka a platby 17. 6. v 18.00 hod., rest. Na Rynku.
Cena: 300 Kč/os. (v ceně: vstupné do kláštera a huti, oběd v restauraci). 

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.

Na tomto a každém dalším setkání budou zpívánky či jiné aktivity 
dohodnuty vždy aktuálně na místě. Budou-li probíhat setkání během 
prázdnin v nivě s ohněm, musí být vždy předem ohlášen na obecní úřad 
a jedna kontaktní osoba ze skupiny účastníků odpovídat za správné 
uhašení ohně.
Kontakt k ohlášení rozdělání ohně na OÚ: Ing. Dana Boxanová, 
telefon: 737 258 289.

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

Nepamatujete si přesně datum, čas, místo setkání nebo příští seniorskou akci?
Informace o dění Klubu seniorů v historii, ale hlavně aktuální informace o výletech, exkurzích, túrách, zpívání či sportovních akcích najdete je na: 
www.kamenice55.eu. Za stálou aktualizaci webových stránek děkujeme Luboši Lerchovi a všem, kteří přispívají svými materiály.

A CO PŘIPRAVUJEME PO PRÁZDNINÁCH?

Září:    Posázavský pacifik (termín 11. 9.),  setkání s kytarou u táboráku, sportování.
Říjen:    Tajemné toulky Prahou – Židovské město, jednodenní výlet – Národní hřebčín Kladruby nad Labem.
Listopad a prosinec:  Besedy s právničkou a lékařem, sportovní turnaje, tvořivé dílny, taneční zábava, vánoční posezení.

STROMOVKA – ZELENÁ OÁZA 
UPROSTŘED PRAHY 
Náš výlet do Královské obory dne 26. 4. byl 
velmi obohacen o zajímavý a fundovaný vý-

ty hluboce vryté do země zejména v prudkém 
klesání lesa. Údolím protéká Mokřanský po-
tok a okolo jsou větší mokřadlové louky plné 
různých bylin a jarních květin. V družném 
hovoru cesta ubíhala. Od jedné z výletnic jsme 
se dozvěděli, jak se která bylina jmenuje, jak 
je léčivá, či jedovatá. Už jen krátké stoupání 
a došli jsme k cíli cesty, na Křiváček. Paní hos-
tinskou jsme obdarovali malou kytičkou z luk 
a zasedli do restaurace. Na Křiváček dojel i náš 
hudebník a zpěvák se ženou. Zazpívali jsme 
si, akustika byla výborná, nálada krásná. Zpět 
jsme jeli linkovým autobusem do Kamenice.                                     

manželé Vinklerovi

klad Štěpána Makrlíka z Lesů hl. m. Praha, 
střediska Ekologické výchovy a záchrany 
zvířat, s  nímž jsme měli sraz u rekonstruo-
vané Šlechtovy restaurace. Hned na začátku 
nás seznámil s historií této přírodní památky 
a zelené oázy uprostřed Prahy, možnostmi vy-
užití volného času, s rozmanitostí místní fauny 
a flory a také s pravidly, jak se chovat v parku. 
Dozvěděli jsme se, že jsou v parku pořádány 
pro školy, školky a různé zájmové skupiny 
ekologické a environmentální programy. Za-
stavili jsme se u Rudolfovy štoly a  ve vodá-
renském domku, kudy z Vltavy protéká voda 
do soustavy jezírek v parku, prošli jsme kolem 
květné zahrady, čítárny, dětského hřiště, rela-
xační zóny a různými velmi pěkně upravený-
mi zákoutími. Při krátkém odpočinku jsme si 
prohlédli historické obrázky, fotky z povodně, 
která park v roce 2002 silně zasáhla, i foto-

KDE HLEDAT INFORMACE O DĚNÍ KLUBU SENIORŮ?

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

grafie v současné opravené podobě. Po celou 
cestu se nám pan průvodce opravdu věnoval 
a odpovídal na naše dotazy. Díky němu to 
nebyla jen procházka krásně upraveným 
a udržovaným parkem. A rozhodně stojí za to 
se sem podívat třeba s rodinou nebo přáteli 
při návštěvě Prahy. Nebudete litovat!

 Marie Grafnetter



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

ČERVENEC 2019

1. června od 8.00 hod. – Ringhofferovo náměstí
Ringhoferovy trhy s dětským dnem
Ringhofferovo náměstí Kamenice

7. června od 19.30 hod. – Zámek Štiřín
4TET. Koncert.
Vstupné 500 Kč / 600 Kč

18. června od 19.30 hod.  – Zámek Štiřín
Crystal Monne Hall (USA). Koncert.
Vstupné 350 Kč

22. června od 9.00 hod – Fotbalové hřiště 
Kamenické obecní hry
Fotbalové hřiště Kamenice
Pořádá Sportovní klub Kamenice

     „do ruky“

ČERVEN 2019

12. července od 20.00 hod. – Zámek Štiřín
Pavel Sedláček se skupinou Cadillac. Koncert.
Vstupné 300 Kč

SRPEN 2019
16. srpna od 20.00 hod. – Zámek Štiřín
Petr Vondráček, Vítek Fiala. Koncert.
Vstupné 300 Kč

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
VE STROJMETALU

PŘIJĎTE SI UDĚLAT OBRÁZEK 
O SVÉM SOUSEDOVI OSOBNĚ.

14. 6. 2019 od 11.00 hod – u hlavní vrátnice
21. 6. 2019 od 11.00 hod – u hlavní vrátnice

Vzhledem k bezpečnosti prohlídky po výrobních prostorách 
je počet návštěvníků v jeden den omezen. 

Registrujte si svůj termín na redakce@kamenice.cz. 
Vaše registrace bude zpět potvrzena. 

Při velkém zájmu budou v červenci vypsány 
další termíny prohlídek, které zde opět zveřejníme.

OČKOVÁNÍ PSŮ - 6. 6. 2019
Podrobný rozpis místa a času očkování 

v jednotlivých osadách najdete na straně  8.

•	 Upozorňujeme majitele veřejných travnatých pozemků, 
že do konce června musí splnit podle zákona povinnost 
první letošní seče.

•	 Návštěvníky dětského hřiště (za Billou) upozorňujeme, 
že v červnu a v červenci budou probíhat stavební práce 
na malých budovách v prostoru hřiště. Žádáme návštěv-
níky o zvýšenou pozornost a dohled nad dětmi.

•	 Budova obchodního domu (sídlo Billy) na Ringhofferově 
náměstí dostane novou střechu. V červnu a červenci bude 
okolo budovy zábor. Podle dnešních zpráv od majitele 
budovy budou mít všechny obchody otevřeno bez pod-
statných omezení.

AKTUALITY



KULTURNÍ AKCE KULTURNÍ AKCE

ZÁŘÍ 2019

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 
Popovicích: neděle 8.30 hodin

Kostel narození Panny Marie v Oleškách: 
1. sobotu v měsíci 14.30 hodin

 BOHOSLUŽBY . . .

8. - 9. listopadu od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Ochotnické divadlení I.
Festival ochotnických divadelních představení
Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

14. listopadu od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Mňága a Žďorp
Koncert
Vstupné 290 Kč v předprodeji / 350 Kč na místě

15. listopadu od 19.30 hod.
Petr Kocman and band
Koncert
Vstupné 300 Kč

15. - 16. listopadu od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Ochotnické divadlení II.
Festival ochotnických divadelních představení
Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

8. září od 14.00 hod. – Ringhofferovo náměstí
Veletrh sportovních a zájmových příležitostí
Ringhofferovo náměstí a kulturní dům Kamenice

21. září od 14.00 hod. – Ringhofferovo náměstí A KD
Podzimní slavnosti a Ringhofferovy trhy
Ve stylu středověku

26. září od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Spirituál kvintet. Koncert. 
Vstupné 340 Kč předprodej / 390 Kč na místě

30. září od 9.30 hod.  –  Kulturní dům Kamenice
O chytré princezně
Divadlo pro děti
Vstupné bude upřesněno

3. října od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Trabantem napříč kontinenty: Velká cesta domů
Přednáška o cestování – předprodej přes smsticket
Vstupné 190 Kč

5. října – Zámek Štiřín
Den Hanuše Ringhoffera
Celodenní akce pro rodiny s dětmi
Vstupné 150 Kč / děti do 10 let zdarma

15. října od 19.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Zdeněk Izer: Na plný coole
Zábavný pořad
Vstupné 290 Kč / 250 Kč

19. října od 8.00 hod. – Ringhofferovo náměstí
Ringhofferovy trhy
Ringhofferovo náměstí Kamenice

LISTOPAD 2019

ŘÍJEN 2019

16. listopadu od 8.00 hod. – Ringhofferovo náměstí
Ringhofferovy trhy s degustací Svatomartinského vína
Ringhofferovo náměstí Kamenice

23. listopadu od 17.00 hod. – Kulturní dům Kamenice
Hafla Show
Studio Jesenice
Vstupné bude upřesněno

LISTOPAD 2019 pokračování

PROSINEC 2019
21. prosince od 8.00 hod.  – Ringhofferovo náměstí a KD
Adventní Ringhofferovy trhy

3. prosince od 19.30 hod.  – Kulturní dům Kamenice
Oskar Petr: Vzpomínka na Marsyas. Koncert
Vstupné 340 Kč předprodej / 390 Kč na místě

7. prosince od 8.00 hod. – Kulturní dům Kamenice
Kamenický pohár
Vstupné 100 Kč

13. prosince od 9.30 hod. – Kulturní dům Kamenice
Pohádka na Vánoce. Divadlo pro děti
Vstupné bude upřesněno

13. prosince od 19.30 hod. 
Ondřej Havelka a jeho melody makers
Koncert
Vstupné 600 / 650 / 750 Kč

KAMENICKÉ

BĚHEM 10 HODIN PROBĚHNE:
Těšíme se na účast soutěžících i diváků!

v kamenickém sportovním areálu

od 9:00 hodin

OBECNÍ HRY

22. ČERVNA 2019 

10 KOLEKTIVNÍCH DISCILÍN PRO 10 SOUTĚŽNÍCH TÝMŮ 
S MAXIMÁLNĚ 8 ČLENY A MINIMÁLNĚ 2 ŽENAMI. 

 přihlášení týmů nejpozději do 08. 06. 2019 adresa registrace: kohkamenice@seznam.cz 
(v přihlášce uveďte název týmu, jméno a tel. kontakt na kapitána týmu)

 složení týmů: maximální počet členů 8, minimální 5 (v každém týmu musí být minimálně dvě ženy)startovné 500 Kč / tým ( v ceně občerstvení )
 moderátor akce Petr Kotráš        od 18:00 hraje kapela KIX unplugged bližší info 723 041 660 - Vladimír Hladík



KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE

 
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 

KAMENICKÉ ROZHLEDNY
Turistický klub KUDY KAM 

zve na výlet tentokrát na rozhledny. 
Sraz sobota 22. červena 2019 

v 10.00 hodin u Kulturního domu
v Kamenici

Odtud pohodlnou cestou k oběma rozhlednám 
(druhá historická na Vlkové v oboře 

bude otevřena speciálně pro nás). 

Zpět je možnost občerstvení 
v restauraci Vlková nebo Valnovka

Najdeme vilu, kde pobýval Che Guevara 
a povíme si další zajímavosti. 

Trasa cca 6 –7 km. 

Rozejdeme se v Olešovicích (autobus).
 Těší se na všechny Věra Šindelářová + Eva Mlchová

POZOR, změna: 
bude pouze jedno představení! 



DEN DĚTÍ 
V BRANÍKU A NA KAČEROVĚ 

V SOBOTU 1. ČERVNA 2019 
V sobotu 1. června 2019 cca od 9:00 do 17.00 proběhne opět po roce na 
vlakovém nádraží v Praze-Braníku a v depu metra Kačerov velkolepá 
dopravní akce pro malé i velké, a to při příležitosti Mezinárodního dne 
dětí. Den bude opět plný historických vozidel, jakými jsou vlaky, metro 
či tolik oblíbené nostalgické jízdy autobusů do okolí. Bohatý doprovod-
ný program se bude odehrávat na obou zmiňovaných místech – na bra-
nickém nádraží a v depu metra Kačerov. Letos nově se můžete těšit na 
prezentaci Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, u jejichž stánku budete 
moci za jasného počasí pozorovat dalekohledem jedinou hvězdu naší 
sluneční soustavy – Slunce.
Historické vlaky
•	 vlak s parní lokomotivou ze žst. Praha-Braník do žst. Praha Mod-

řany zast. (3 páry spojů), Praha-Zbraslav (1 pár spojů), Vrané 
nad Vltavou (1 pár spojů) a na vlečku Depa Kačerov (1 pár spojů)

•	 motorová souprava řady 813 na vlečku Depa Kačerov (4 páry spo-
jů) a přes tzv. most Inteligence na nádraží Praha-Radotín (1 pár 
spojů)

•	 kyvadlové jízdy motorovým vozem řady M 131.1 „Hurvínek“ 
po obvodu stanice Praha-Braník

Historické metro
•	 pětivozová souprava metra 81-71 (tzv. Černá huba) v trase Depo 

Kačerov – Kačerov – Florenc v intervalu cca 60 minut

Historické autobusy
•	 nostalgické jízdy historickými autobusy od žst. Praha-Braník 

do okolí
•	 Kromě historických vozidel bude v trase Nádraží Braník – Kače-

rov – Depo Kačerov (a zpět) zavedena zvláštní autobusová linka 
v intervalu 15 minut.

Jízdné
V historických vlacích bude platit zvláštní jízdné, 
historickým metrem se svezete za běžné jízdné PID 
a jízdy historickými tramvajemi a autobusy včetně zvláštní linky „Ná-
draží Braník – Depo Kačerov“ jsou zdarma.

Zdroj: Informační zpravodaj PID č. 10/2019

ROZMLUVÍME VÁS V KAVÁRNĚ NA GOLFU 
Vždy je vítaným přínosem pro komunitní život nová aktivita, která spojuje lidi napříč věkem. S nápadem jak využít pěkných pro-
stor  restaurace Na Golfu v Kostelci u Křížků, jako místo setkávání lidí z Kostelce i Kamenice, přišly Michaela Kašparová a Martina 
Nesvadbová, které zde otevírají Jazykovou kavárnu.  Abychom se o jejich záměru dozvěděli víc, položila jsem oběma několik otázek.

Můžete nám vysvětlit, co si máme představit pod pojmem Jazyková 
kavárna?
Jazyková kavárna je projekt, který není vázán přímo na nějaký prostor, 
restauraci či kavárnu, přestože má ve svém názvu pojem kavárna. Spíše 
bychom ho mohly nazvat programem, který kavárna či restaurace nabízí 
svým zákazníkům v určitý den a hodinu. V jazykové kavárně můžete pose-
dět s přáteli, setkat se se svými sousedy, seznámit se novými lidmi a přitom 
konverzovat v cizím jazyce. A my jsme zde proto, aby tato konverzace byla 
efektivní, účinná, nenásilná a snad i zábavná. 

Kterými jazyky budou moci návštěvníci vaší kavárny hovořit?
Prozatím nabízíme angličtinu. Pokud se nápad ujme, máme v zásobě 
i francouzštinu, ale třeba i češtinu pro cizince

Kdo a může do jazykové kavárny přijít?
Zváni jsou všichni. Nezáleží na tom, jakého jste věku či na jaké úrovni jsou 
vaše znalosti. Věříme, že v neformálním prostředí kavárny si budeme moci 
všichni popovídat.  Myslíme si ale, že nejvíce tuto možnost uvítají lidé, kteří 
se angličtinu již učili, ale nemají možnost si ji v praxi procvičit. 

Kdy si zájemci mohou přijít konverzaci vyzkoušet?
Na všechny zájemce se těšíme 13. a 20. června v 18.00 v  restauraci Na Gol-
fu v Kostelci u Křížků.  Provedeme je touto netradiční formou konverzace 
v cizím jazyce.  I my obě se na to moc těšíme.

Proč jste si vybraly pro jazykové místo setkávání právě Kostelec u Kříž-
ků?  Je důvodem to, že zde obě bydlíte? Vím, že Míša je přímo z Kostelce 
a  Martina je z  Kamenice.
Ano, je to tak. Protože je zde náš domov. A žijeme tu rády. Jsme samy 
vděčné za jakoukoli možnost sportovního či kulturního vyžití přímo tady, 
v místě našeho bydliště. Napadlo nás tedy, že k tomuto společnému, řekly 
bychom až sousedskému životu,  také samy něco přidáme.

To je krásná myšlenka. Přeji vám hodně spokojených konzultujících a vznik 
mnoha nových přátelství. 
Děkuji za rozhovor                         Jana Novodvorská, šéfredaktorka

AKCE MIMO REGION . . . 

JAZYKOVÁ KAVÁRNA . . . 



12 MATEŘSKÉ ŠKOLKY V KAMENICI. . . 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V KC KAMENICE

VÝLET DO ZÁBAVNÉHO PARKU MIRAKULUM

Na začátku dubna nás čekalo DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ v KC Kamenice. Všichni jsme 
se těšili, neboť jsme si mohli zopakovat 

pravidla silničního provozu a zjistit, jestli si je opravdu dobře 
pamatujeme. 
Nejdříve jsme si dopravní hřiště prošli, abychom se s ním sezná-
mili a věděli, co kde je a co se po nás bude chtít.
Zopakovali jsme si dopravní značky a připomněli, co znamenají 
barvy na semaforu, také pravidla při přecházení silnice.
Na co jsme se těšili ale nejvíce, byla elektrická auta, čtyřkolky 
a to, že se na chvíli můžeme stát policisty a hlídat, jestli řidiči 
v autech a na čtyřkolkách dodržují pravidla silničního provozu.  
Při nedodržení těchto pravidel jsme dávali pokuty. Pokuty ne-

dostávali jen řidiči, ale také chodci, 
kteří se zapomněli rozhlédnout před 
tím, než vstoupili do vozovky.
Každé dítko si vyzkoušelo, jaké to je, 
když je řidičem, policistou a chod-
cem.  Jako řidiči jsme si vyzkoušeli, 
na co všechno musíme dávat pozor, 
že to není jen o tom sednout za vo-
lant a jet. Ale že opravdu musíme 
znát velmi dobře pravidla silničního 
provozu. 
Myslím, že jsme si dopoledne užili 
a že stálo zato.

Vejmelková Linda, učitelka MŠ Kamenice

S dětmi z kamenické školky jsme se vydali na výlet do zábavního 
parku Mirakulum. Počasí nám přálo, nepršelo, a tak jsme si výlet 
dostatečně užili. 
Park Mirakulum se nachází ve středočeských Milovicích a nabízí 
10 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s  množ-
stvím nápaditých herních prvků. V parku jsme se prošli lesním 
městem, naučnou lesní stezkou a v minizoo si děti pohladily 
mini holandské kozy a zblízka si prohlédly oslíka. Prošli jsme 
hrady, zaskákali si na obřích trampolínách, prolezli lanová cen-
tra, podzemní chodbičky a různé prolézačky. Prohlédli jsme si 
i hmyzí hotel, naučné tabule a skládali dřevěné puzzle s motivy 
motýlků. 
Domů jsme se vrátili se spousty radostných zážitků a na výlet 
moc rádi vzpomínáme.

Petra Skoumalová a Aneta Beránková, učitelky MŠ Kamenice

Milí Ládeváci, 
Čarodějky, čarodějové, je to dobré, neuletěli jste nám ...  . 
Akce Čarodějnice se na Ládví opět vyvedla .. nejprve se čarodějničtí učni učili 
létat na koštěti, budiž jim odměnou letecký průkaz, a potom změřili své síly 
na  překážkové dráze, budiž jim pořádný pavouk či pavučina na tváři. 
Vyvrcholením čarodějného programu bylo pořádné bubnování nejen před za-
pálením hranice. 
Děkujeme všem ládeváckým stavitelům za super hranici, kterou dokázali posta-
vit  jako každý rok, byla nejkrásnější hranicí z okolí široko daleko, a za výborný 
občerstvovací stan.  Chlapi děkujeme!!!
S příchodem teplých jarních dní         Michaela Slámová, OV Ládví

OSADNÍ VÝBORY V KAMENICI . . . 
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VELIKONOČNÍ JARMARK
16. dubna  jsme na naší škole uspořádali 
velikonoční prodej  dětských výrobků. 
Ve všech třídách nové přístavby se pilně 
prodávalo až do pozdních odpoledních 
hodin. Každá třída se chtěla pochlubit 
svými výtvory zaměřenými na Velikono-
ce a děti se těšily, že je jejich rodiče a pra-
rodiče za ně pochválí a že „pustí nějakou 
tu korunku“. A tak se i stalo – děti pilně 
prodávaly a rodiče pilně nakupovali!
Deset procent zisku se sice odevzdalo 
škole na nové polepy schodů, ale zbytek 

zůstal dětem a ty již přemýšlejí, jestli vy-
razí do kina nebo „jen na zmrzku“.
Součástí jarmarku byla i Soutěž o nejhezčí 
velikonoční dekoraci. S nejvíce hlasy zví-
tězila ovečka Pavlínky Skřivanové, ale sa-
mozřejmě se nám líbily i ostatní výrobky, 
neboť byly vtipné a některé i dost pracné 
a nádherně voněly jarem a nadcházející-
mi velikonočními svátky!
Pokochejte se fotkami a mějte krásné 
JARO!
Za všechny, kteří se na přípravě jarmarku podíleli               Helena Salačová, učitelka ZŠ

NA INKLUZI KREATIVNĚ

Erasmus+ 
KA1 2018-2020

Učitelky angličtiny byly úspěšné se svou 
žádostí o grant Erasmus+ 2018 „Vzdělá-
vací mobilita pracovníků škol”. Angličtina 
se na škole učí ve skupinách, kde jsou jak 
nadaní žáci, tak žáci se zvláštními potře-
bami. V těchto skupinách čelíme problé-
mu jak podporovat a motivovat všechny 
žáky. Věříme, že klíčem k úspěchu je in-
formovanost a kreativní přístup ve výuce.
Díky našemu projektu Na inkluzi kre-
ativně vyjede během letních prázdnin 
2019 pět vyučujících angličtiny na pět 
různých kurzů do Velké Británie. Získané 
informace, dovednosti a materiály budou 

sdílet s ostatními vyučujícími na škole. 
Dvě učitelky pojedou na kurzy týkající se 
výuky angličtiny pro žáky se specifickými 
potřebami, žáky s ADHD, poruchami 
učení či poruchami autistického spektra. 
Další tři absolvují kurzy, které se budou 
věnovat kreativní práci se žáky, využití 
vyprávění, příběhů, prvků umění a dra-
matu pro zaujmutí a zvýšení zájmu jak 
žáků nadaných, tak žáků se zvláštními 
potřebami.
Vyučující si zlepší nejen své pedagogické, 
ale i jazykové a komunikační dovednosti 
pobytem v anglicky mluvícím prostředí. 
Dalším přínosem bude sdílení pedago-
gických zkušeností a výměna kontaktů 
s konkrétními učiteli ze zahraničí. Ná-
sledná spolupráce se školami ostatních 
evropských zemích umožní našim žákům 
aktivně používat angličtinu při  mezi-

národních projektech eTwinning či 
při možném budoucím partnerství škol.
Tento projekt byl realizován za finanční 
podpory Evropské unie. Za obsah sdě-
lení odpovídá výlučně autor. Sdělení 
nereprezentují názory Evropské komise 
a Evropská komise neodpovídá za použi-
tí informací, jež jsou jejich obsahem.

Lenka Hradecká, učitelka ZŠ

  NAŠE DĚTI BYLY OPĚT ÚSPĚŠNÉ 
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 se zúčastnili žáci naší školy oblastního kola recitační soutěže 
ve Velkých Popovicích. 
Ve velmi silné konkurenci si vedli všichni výborně a zaslouží si za své výkony velkou 
pochvalu. 

Soutěžilo se v rámci čtyř věkových kategorií. 
Ve druhé kategorii obsadil 3. místo Adolf Zub z 3. A. 
Ve třetí kategorii se umístila na 1. místě Adéla Gürlichová z 6. C. 

Gratulujeme!
M. Plíhalová, učitelka ZŠ
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Továrna na zpracování kovů funguje v Kamenici v různých podobách bezmála 200 let. Nejedná se ale v žádném případě o závod 
ustrnulý a zastaralý. Nedávno otevřela firma Strojmetal Aluminium Forging, s. r. o., novostavbu centra diagnostiky a centra vý-
voje supravodivých materiálů. Projekt pro realizaci uvedeného záměru zajišťovala společnost Europrojekt spol. s r.o. a samotný 
projekt se zrodil v ateliéru ABTSMOLEN z pera architektů Štěpána Abta (SA) a Ďura Smoleňa (DS).
Zeptali jsme se obou architektů jak bylo těžké skloubit impozantní historii průmyslového podniku a jeho novodobé potřeby. 

Řekněte, pánové, čím je pro vás tento projekt jedinečný?
DS: Unikátní je už tím, že je to objekt s průmyslovým charakterem 
v historickém areálu zámku. To bylo pro nás jedinečné zadání. Vymýš-
let výraz domu, který má být průmyslového rázu v kontextu historické-
ho areálu tak, aby to dávalo smysl z výtvarného i funkčního hlediska, 
bylo pro nás velkou výzvou. Snažili jsme se ho umístit do zámeckého 
parku co nejpřirozeněji. Zároveň bylo jasné, že je to průmyslový objekt 
a ne žádná romantická přístavba a že má svoji na první pohled čitelnou 
funkci. Zároveň stavba neměla být rušivým elementem, který devastuje 
prostředí.
Inspiraci jsme čerpali ze starých zámeckých areálů. Ty v rámci svého 
parku měly například oranžérie a další funkční objekty technického 
charakteru. Takové objekty jsou bohatě prosklené, odrážejí světlo i ze-
leň. Z toho jsme vycházeli. Velkou část objemu jsme pak museli zakopat 
do přirozené terasy hradby, aby nebyl nový objekt velký jako zámek, ale 
zůstával „v podzámčí“ součástí parku. Tento krok se nakonec ukázal 
jako funkční, protože některé výzkumné a vývojové funkce této budovy 
jsou rušivé nebo bez potřeby denního světla. Kanceláře, čisté laboratoře 
a přidružené prostory jsou potom nad terénem propojeny s parkem. 
V objektu zámku by mohla v budoucnu vzniknout škola, která by vy-
chovávala dorost pro podnikové provozy. Tak to bylo přirozené dříve 
a  v  jiných zemích je normální dodnes. Vztah učiliště, umístěného 
v zámku, a technologického prostoru laboratoří, který může žáky mo-
tivovat k vyšším ambicím, nás velmi baví a považujeme jej za logický 
a prozíravý. Hezký je i pohled z druhé strany: když v továrně vidí, jak 
jim dorůstají noví kolegové. Obě složky se v tomto prostoru mohou 
ovlivňovat.
SA: Jedinečnost je i v tom, že je to objekt pro vynikající technologic-
kou firmu na světové úrovni, která se jako jedna z několika málo firem 
na světě zabývá vývojem supravodičů.

Co se bude v nové stavbě nacházet? K čemu bude sloužit?
DS: Stavba je rozdělena na dvě části. Jednou je Centrum diagnostiky, 
tedy zkušebna, kde se nejenom mechanickým způsobem testuje to, co 
vyrábí kamenický Strojmetal. Druhá, asi i větší část slouží pro vývoj a vý-
robu supravodičů a bude ji obývat firma CAN SUPERCONDUCTORS, 
S.R.O. Z jiné budovy v areálu se do nového přesune výroba a  vývoj 
vysokoteplotních supravodivých materiálů a komponent pro praktické 
aplikace. Přesune se i výroba učebních pomůcek pro demonstraci su-
pravodivosti. 

Jaké bylo zadání?
SA: Původní zadání požadovalo  využít pro tyto účely objekt původní 
Ringhofferovy vily, které se sice říká zámek, ale de facto se jedná o no-
vogotickou vilu, kterou nedávno nabyl Strojmetal jako součást majetku. 
Toto zadání dává prostorově v celém areálu určitě smysl. Firma se potý-
kala s problémy rozvoje a chtěla zámek nějakým způsobem využít. Bylo 
tedy logické mu dát novou funkci.
Zpočátku chtěl majitel vměstnat do prostoru zámku jen Centrum 
pro  vývoj supravodivých materiálů. Pak ale přibyl úkol postavit ještě 
i průmyslovou zkušebnu, tak se investor rozhodl uvažovat o novostavbě.

Co vás nejvíce potrápilo, co bylo nejtěžší při vytváření konceptu?
SA: Kromě střetů s památkáři to bylo trochu lavírování s představami 
investora, které jsou vedené snahou být co nejefektivnější. Tak je to ale 
v naší práci běžné a nutno říct, že investor se chová zcela přirozeně jako 
každý továrník, podobně se dříve chovali třeba právě Ringhofferovi. 
DS: Dá se říct, že přístup investora byl pro nás v tomto ohledu inspira-
tivní. Když jsme pak přišli s řešením, které je pěkné, dobře zpracované, 
ale není nejlevnější, tak to hned vzal za své. To se nestává vždy a je to 
pro výsledek nesmírně důležité. Obecně si myslíme, že i v oblasti, kde 

SUPRAVODIČE V ZÁMECKÉM AREÁLU? 
Byla to výzva, která nás posunula dál, říkají architekti 

ZJISTILI JSME PRO VÁS . . . 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STROJMETAL
Požádali jsme management Strojmetalu, aby umožnil našim obyvatelům 

osobní prohlídku továrny o které se dnes mluví. 

NEJLEPŠÍ JE UDĚLAT SI OBRÁZEK O SVÉM SOUSEDOVI OSOBNĚ.

14. 6. 2019 od 11.00 hod – u hlavní vrátnice
21. 6. 2019 od 11.00 hod – u hlavní vrátnice

Vzhledem k bezpečnosti prohlídky po výrobních prostorách je počet návštěvníků v jeden den omezen. 

Registrujte si svůj termín na redakce@kamenice.cz. Vaše registrace bude zpět potvrzena. 

Při velkém zájmu budou v červenci vypsány další termíny prohlídek, které zde opět zveřejníme.

by běžný člověk nehledal krásu, jako je třeba právě průmyslová výroba, 
je třeba dbát na to, aby podniky nebyly jen shlukem budov, stavěných 
či montovaných jen pro jejich účel. Když firemní areál bude mít tvář, 
která spoluvytváří jeho jedinečnou identitu, nejen že to pozitivně zapů-
sobí na zaměstnance a klienty, kteří se s podnikem identifikují, ale pod-
nik se tak zaslouží i o kulturní rozvoj lokality, kde působí. Do takového 
řešení je potřeba zainvestovat, ale je na místě říct, že dobře promyšlený 
a kvalitní koncept rozvoje může nejenom ušetřit mnoho prostředků, ale 
i jednoznačně působí na dlouhodobý růst celého podniku.

Jaké pro vás nové a speciální požadavky investor měl?
DS: Už samotné zadání bylo speciální. Například poznat průběh dia-
gnostiky a práci v samotné zkušebně výrobků, která zahrnuje významné 
know-how! Není to věc veřejně přístupná a není snadné zjistit, jakým 
způsobem se můžou vyrábět supravodiče.
SA: Ve zkušebně bylo specifické a jedinečné zadání na založení zkušeb-
ních stolů. Ukázalo se, že není moc lidí v Čechách, kteří jsou schopni 
vyprojektovat takové dynamické zatížení zakládání.

Pánové, jak vnímáte vy přidanou hodnotu  této stavby?
SA: Vyplývá to z už řečeného. Je to zdařilé vyrovnání se s úkolem mít 
vedle sebe novostavbu a historický objekt ve vzájemné harmonii. Je to 
stavba pro něco, co minimálně v prostoru České republiky není běžné.
DS: Pokud se povede naplnit myšlenku komplexního a symbiotického 
zámeckého areálu včetně Centra i školy a to tak, že vedle sebe bude to-
várna i historický areál, tak to bude skutečná obrovská přidaná hodnota 
i v rámci širšího okolí.

Děkuji vám, pánové, že jste si vyšetřili čas a odpověděli nám na otázky 
pro naše čtenáře.                                            Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Je známo, že kovové materiály jsou většinou elektrické vodiče, tedy, 
že na rozdíl od izolantů dobře vedou elektrický proud. Je také zná-
mo, že průchodem proudu vodičem vzniká teplo, které je tím větší, 
čím vyšší je procházející proud a čím vyšší je měrný odpor vodiče. 
Když daný materiál ochlazujeme, jeho měrný odpor postupně klesá 
a  při kritické teplotě najednou prudce, skokem, spadne na nulu. 
Pod kritickou teplotou je už materiál supravodivý a neklade prů-
chodu proudu žádný odpor. Můžeme proto do cívky z takového ma-
teriálu zapnout proud, poté zdroj proudu odpojit a zavedený proud 
teče cívkou po velmi dlouhou dobu (i několik let) beze změny. 
Protože proud budí v okolí vodiče magnetické pole, je supravodivá 
cívka zdrojem magnetického pole. 
Možností využití supravodivosti je obrovské množství, od supe-
rrychlých supravodivých přechodů – základu budoucích počítačů 
až po vysokoproudé transformátory, přerušovače proudu v elek-
trárnách nebo obří lodě s magneto-hydro-dynamickým pohonem. 
Stovky těchto aplikací jsou ve stadiu laboratorních zkoušek a další 
čekají na svou šanci.
Pro masové využití supravodivosti v našem životě je nutné najít 
především levné technologické postupy výroby, případně obje-
vit nové materiály s ještě výhodnějšími elektrickými a především 
mechanickými vlastnostmi, než mají ty současné. Kromě pokroku 
v technologii je k tomu potřeba pochopit i principy, na kterých je 
supravodivost v nových materiálech založena. To je úkol nejbližších 
let a je možné, že čeká i na někoho z vás tady v Kamenici.

Zdroj: - https://www.fzu.cz/popularizace/supravodivost-nadeje-pro-21-stoleti

CO TO JE SUPRAVODIVOST 
A JAK SE PROJEVUJE
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CO JE TO PRÁVO NA ODPOVĚĎ?
Právo na odpověď se řídí Zákonem 46/2000 Sb. (Tiskovým zá-
konem), §10, odst. 1), který říká:  Jestliže bylo v periodickém tisku 
uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, 
důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo 
dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat 
na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této 
osoby odpověď uveřejnit.
Odpověď pak specifikuje stejný zákon, tedy Zákon 46/2000 Sb. § 10, 
odst. 2) který říká: Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, 
kterým se tvrzení podle odstavce 1 uvádí na pravou míru nebo neúplné 
či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Odpověď 
musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen 
jeho část, pak této části; z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí.

PRÁVO NA OKAMŽITOU ODPOVĚĎ 
Redakce Zpravodaje z Kamenice v případě, že při doručení příspěvku 
do redakce zjistí, že je v textu tohoto příspěvku naplněna skutková pod-
stata výše uvedeného zákona a paragrafu vůči jakékoli dotčené osobě, 
postupuje dle principu rovného přístupu:

PRÁVO NA ODPOVĚĎ
Do redakce přišel nepřímý dotaz od kamenického občana, který přemýšlí o tom, jakým způsobem se objevují ještě v témže čísle zpravodaje 
odpovědi (reakce) u některých příspěvků. Uvědomili jsme si, že může být víc lidí, kteří neznají zákony, které má vydavatel povinnost dodr-
žovat, ani zákonitosti, pravidla a postupy při vydávání obecních periodik. Z důvodu neznalosti pak takový člověk může vlivem neúplných 
či jinak pravdu zkreslujících informací uvádět sebe, ale i okolí v omyl. Proto jsme tazateli vděčni za otevření tohoto tématu, protože 
nám za prvé odhalil to, co může kamenické čtenáře trápit nebo zajímat, a za druhé nám tím dal podnět k tomu, abychom seznámili čtenáře 
s daným principem i zákonem a s postupem, který je v takových případech obvyklý.

Zašle dotčené osobě zmiňovaný příspěvek s nabídkou možnosti od-
povědět (uvést na pravou míru nebo doplnit neúplné či jinak pravdu 
zkreslující tvrzení) ještě v témže čísle zpravodaje a to pod čarou před-
mětného příspěvku.
Pokud má dotčená osoba zájem odpovědět, je seznámena se zákonem 
46/2000 Sb. § 10, odst. 2) a zároveň je vyzvána, aby v případě, že má 
vyjít její odpověď ve stejném čísle zpravodaje, zaslala svou odpověď 
do 24 hodin, aby nebyl ohrožen termín vydání zpravodaje. Jsou-li spl-
něny všechny podmínky, je odpověď vložena pod původní příspěvek. 
Není-li na první pohled patrné, že je v některém příspěvku naplněna 
skutková podstata Zákona 46/2000 Sb., §10, odst. 1), ale obrátí se na re-
dakci písemně do 30 dnů od vydání se žádostí  o uveřejnění odpovědi 
osoba, která se cítí být obsahem určitého příspěvku dotčena, pak je 
tato seznámena se zákonem 46/2000 Sb. § 10, odst. 2) a s datem příští 
uzávěrky. Jsou-li splněny všechny podmínky, je odpověď uveřejněna 
v následujícím zpravodaji.
Touto odpovědí (reakcí) je v obou výše uvedených případech dané 
téma uzavřeno. Odpověď na odpověď se již podle zákona 46/2000 Sb. 
§ 10, odst. 3) nepřipouští.

Vážený pane starosto,
netuším, o jakých dlouho připravovaných projektech v úvodníku hovo-
říte. Za Vaše další (již třetí) volební období byly udělány chodníky, které 
si prosadily některé osadní výbory spolu se zastupiteli z  jednotlivých 
osad, a silnice, na které se museli občané v daných ulicích složit.
Dále byl započat megalomanský projekt nástavby základní školy Kame-
nice, který stál více než dvě nové Základní školy.
A v neposlední řadě projekt změny územního plánu tak, aby si firma 
Strojmetal mohla zlegalizovat svoje černé stavby. 
U chodníků jsme od Vás slyšeli, že na některých místech je nepotřebu-
jeme (u hlavní Benešovské silnice), protože tam stejně nikdo nechodí.
U silnic zase, že se o ně přece obec nebude starat.
U firmy Strojmetal jsme od Vás slyšeli, že je největším zaměstnavatelem 
v Kamenici. Zjistila jsem si to. Zaměstnává 54 lidí přímo z Kamenice. 
Což mi přijde celkem malý počet lidí, kvůli kterým si máme nechat 

zničit prostředí, ve kterém žijeme, nechat rozjezdit silnice a místo 
do krásného zámeckého parku koukat na výrobní haly. Mimoto bych 
Vám ráda připomněla, že Vás poprvé většina občanů volila jako někoho, 
kdo bojuje v Kamenici právě proti rozšiřování firmy Strojmetal a jako 
takového Vás většina občanů vnímá dodnes (alespoň ti, kdo se nikdy 
nezúčastnili zastupitelstva).
Na průběh zastupitelstev také nesdílím Váš názor. To, že se někdo zají-
má o to, co se bude projednávat, podrobně studuje dopad rozhodnutí 
i do budoucnosti a hlavně má na věc svůj názor, není podle mě „ostré 
a nekonstruktivní“, ale prozíravé a zodpovědné.
Pokud jako konstruktivní spolupráci myslíte, že Vám má každý zastu-
pitel „odmávat“ bez ptaní vše, co navrhnete, jsem velmi ráda, že zde 
máme konec vesnicky přímé politiky. 

Veronika Vozábová

Reakce na Úvodník starosty Ing. Čermáka, Zpravodaj z Kamenice květen 2019

Vážený pane starosto!
Dříve jsem si kupoval zábavné časopisy s různou tématikou. Teď mě stá-
le více baví vaše úvodníky a reakce na příspěvky občanů, zveřejňované 
pro mne záhadným způsobem v tomtéž čísle zpravodaje. Očividně máte 
nadstandardní podmínky a vysokou loajalitu šéfredaktorky paní No-
vodvorské, která Vám v dětsky ilustrovaných obecních novinách dává 
prostor na okamžitou odpověď. Svědčí to o naprosté kontrole zpravo-
daje z Vaší strany.  Stěžujete si na kroky ze strany opozice. Měl byste se 
smířit s tím, že občané citlivě vnímají situaci v obci a mají zájem, aby 
volení zastupitelé plnili předvolební sliby a dbali na dodržování zákonů. 
Naštěstí je zde dost vzdělaných lidí, kteří se nenechají obloudit zmateč-
nými či neúplnými sděleními vedením obce. Je možné, že po schválení 
rozpočtu obce mohou nastat nenadálé investiční požadavky, na které 
by obec měla mít v rozpočtu rezervu. Chápu, že tvorba rezerv v době, 
kdy se proinvestovalo do ZŠ oproti plánu více, je těžké. Volení zastupi-
telé se v dané problematice nemusí vždy zcela orientovat, a proto jejich 

Reakce na úvodník starosty Pavla Čermáka, aneb konec vesnicky přímé politiky!

připomínky navíc v programu zastupitelstva považuji za správné. Být 
zastupitelem není jen odsedět si nečinně hodiny přes půlnoc na zasedá-
ní, ale poctivě a zodpovědně se připravovat, mít dotazy, žádat o včasné 
poskytnutí dokumentů. Jedině tak je lze prostudovat, sehnat si infor-
mace, vyslechnout názory odborníků i občanů a zodpovědně se chovat 
nejen v rámci předvolebních prohlášení, ale i k budoucím generacím 
a  ke krajině, ve které žijeme. Zastupitelé s odlišným názorem nejsou 
Vaši nepřátelé. Vidí jen určité věci v jiném světle a jejich povinností 
je diskutovat o tom, a hledat ta nejlepší řešení. Budou-li psát občané 
Kamenice příspěvky s různými názory, bude pro mne Zpravodaj z Ka-
menice zajímavé čtení, nejen plátek s barevnými obrázky. 

Stanislav Hajdušek 
Toto je autorem vytvořený abstrakt. Plnou verzi příspěvku, bez jakéhokoli 
redakčního zásahu, najdete na kamenických obecních webových stránkách 
v sekci Zpravodaj.            Redakce



17

VČELÍ ROJENÍ 
Zvolna nám končí kalendářní jaro a kvapem se blíží léto. Dá se říci, 
že počasí za předchozí tři měsíce, rozhodné pro výši medové snůšky, 
opět „nepřekvapilo“. Rychle rozkvetlé stromy v době, kdy včelstva ještě 
nebyla v plné síle, střídání teplých a chladných období a hlavně sucho, 
které způsobí, že je v květech méně nektaru. Včelaři musí zvláště v této 
době hlídat včelstva a provádět potřebné zákroky pro jejich co nejlepší 
rozvoj, není možné zasahovat do života včel podle kalendáře.  Některé 
zásahy je vhodné provádět dříve, jiné později a doufat, že jsme se trefili 
do období tak, abychom včelkám udělali dobře. To se ne pokaždé po-
daří, příroda je ale moudrá a dokáže z velké části napravit i naše omyly, 
nechtěné chyby.
A protože změna je součástí života, tak i v naší organizaci jsme se 
rozhodli jednu takovou drobnou vyzkoušet. Jak jsme dříve avizova-
li, otevřeli jsme naše besedy o včelách, pořádané od loňského roku 
pro naše členy i pro veřejnost. První taková beseda proběhla v sobotu 
11. května 2019 v Kulturním domě v Kamenici. Trošku jsme podceni-

li propagaci vlastními silami. Letáčky s datem a místem konání jsme 
rozdávali na kontrolním stanovišti na hrázi Struhařovského rybníka 
při pochodu Krajinou barona Ringhoffera a o pozvání jsme se zmínili 
i v našem článku v květnovém Zpravodaji. Jak se ukázalo, bylo to málo. 
Účast veřejnosti nebyla vysoká.  Mimo pár potěšujících výjimek, které 
šly spočítat na prstech jedné ruky, přišli převážně přátelé včelaři. 
Jako vždy se diskutovalo se o zajímavých tématech, hlavně o těch, která 
se řeší aktuálně, a to je, jak včelky přezimovaly, jak silná máme včelstva, 
jakou si představujeme snůšku medu a hlavně jak obnovovat sílu včel-
stev za pomocí zdravých a výkonných matek.
Velmi zajímavým tématem o životě včel, velmi aktuálním zejména 
pro toto období, byly včelí roje. Rojení je přirozenou vlastností každé-
ho zdravého včelstva, sloužící pro rozmnožování a udržení rodu. Zda 
se včely vyrojí závisí na mnoha faktorech, zejména na tom, zda včelí 
matka má v této době dostatek prostoru pro kladení vajíček, na síle 
včelstva, zkráceně na poměrech uvnitř úlu.  Když silné včelstvo usoudí, 
že přišla chvíle na rozdělení a  vytvoření nového společenství, vystaví 
na plástech několik větších buněk, tzv. matečníků. Když do nich matka 

zaklade vajíčka, včely jim dodají 
speciální výživu, mateří kašič-
ku. Po  vylíhnutí nové matky 
opouští stará matka úl a odlétá 
hledat jiné místo pro založení 
domova. Společně s  ní odlétají 
i mladé včely, které před vyro-
jením do svých hltanových žláz 
naberou ze  starých zásob med, 
který jim vystačí na tři dny. 
Po vyrojení se královna se svým 
doprovodem usadí nedaleko 
svého původního úlu a  vyšle 
pátračky k  vyhledání nového domova – dutina stromu nebo kamen-
né zdi či opuštěný starý úl. Množství včel a hluk, který při rojení včely 
vydávají, vyvolává v mnoha lidech panické obavy z jejich zdánlivého 
útoku. V době rojení jsou však včely „nejmírumilovnější“. Jsou obtíženy 
zásobami, které si nesou do počátku výstavby nového domova, a pokud 
je přímo nevyprovokujeme např. prudkými pohyby, nechtěným při-
máčknutím nebo pro ně agresivní vůní parfému, tak nebodají. Jsou plně 
zaměřeny na hledání nového domova. Proto, uvidíte-li někde sedět roj, 
nechoďte zbytečně k němu, klidně jej obejděte a zavolejte nám do naší 
organizace a my se již postaráme tak, aby včelky dále sloužily k užitku.
Prvním úkolem čerstvě vylíhlé matky v původním úle je zlikvidovat 
konkurenci, matky, které se líhnou až po ní. Za příznivého počasí ji pak 
svita několika včel doprovodí na zásnubní let na trubčí shromaždiště. 
Po oplodnění asi deseti nejlepšími trubci ji její doprovod dovede zpět 
do jejího úlu. Nová matka tak poprvé opustila úl, podruhé ho může 
opustit až jako stará matka při rojení. Několik dní po návratu začne klást 
do buněk vajíčka pro novou generaci včel. V prvním a druhém roce ži-
vota klade při jarním rozvoji až 2 000 vajíček denně, pak její výkonnost 
podstatně klesá. Včely usoudí, že nastal čas ji vyměnit, a celý kolotoč 
začíná znova. Včelaři se snaží zabránit rojení svých včelstev vytvářením 
oddělků. Ze silného včelstva odeberou několik plástů s plodem, včelami 
a zásobami a usadí je spolu s novou matkou do nového úlu. Je to takové 
umělé vyrojení, ale včelař nemusí roj 
sbírat ze stromu, nebo nějakého špatně 
přístupného místa. 
Po loňském jaru, kdy nebylo téměř 
žádné rojení lze očekávat, že v letošním 
roce se s ním setkáte častěji. Nemusíte 
se ho obávat, je dobré vědět o nejbliž-
ším chovateli včel ve vašem bydlišti a usazený roj mu nahlásit, každý 
zachráněný roj přináší včelaři radost. Jsme přesvědčeni, že pokud do-
držíte naše doporučení, jak se chovat, tak vaše případné setkání s rojem 
nijak nepocítíte.  

 Jan  Procházka a Vladimír Uher 
Foto – beseda, roj v hroznu, roj v rojáčku – archiv autorů

Tak jednoduše, dodržováním zákona a pravidel, se objevují odpově-
di ještě v témže čísle zpravodaje. Žádný nadstandard, žádná protek-
ce, jen dodržování jasně daného postupu! 
Právo na odpověď v témže čísle zpravodaje již využili například: 
Ing. Mgr. Lukáš Vidrna, VHS Benešov (2017), Osadní výbor Všedob-
rovice, Štiřín (2018), Ing. Václav Hrubý, generální ředitel Zámek Štiřín 
(2019), Ing. Pavel Čermák, starosta, průběžně. 
Někteří, kteří byli dle stejného principu také osloveni, tuto možnost ne-
využili, jako například z poslední doby Ing. Miroslav Jelínek, generální 
ředitel Strojmetal Aluminium Forging.

REAKCE NA ČLÁNEK
Jinak je tomu v případě, že přijde do redakce reakce na článek, který 
vyšel v předešlém zpravodaji, ale který nenaplňuje skutkovou podstatu 

zákona 46/2000 Sb. § 10, odst. 1). Pak jde o běžný příspěvek.
Taková reakce na článek může být dle zákona uveřejněna ve zpravodaji 
do  tří měsíců od doručení do redakce. Kamenický zpravodaj vychází 
v takovém případě přispěvateli vstříc a tuto reakci na článek  uveřejní 
již v následujícím čísle zpravodaje.
Stane-li se, že obsah doručené reakce na článek naplňuje  skutkovou 
podstatu zákona 46/2000 Sb. § 10, odst. 1), pak redakce kamenického 
zpravodaje postupuje ve stejných krocích, které jsou již popsány v pře-
dešlé stati „PRÁVO NA OKAMŽITOU ODPOVĚĎ“.
Pokud využije oslovená dotčená osoba práva na odpověď, je touto 
odpovědí téma uzavřeno a odpověď na odpověď se již podle zákona 
46/2000 Sb. § 10, odst. 3) nepřipouští.

Jana Novodvorská, šéfredaktorka

SPOLKY V KAMENICI . . . 
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BAREVNÉ RODODENDRONY OKOUZLILY NÁVŠTĚVNÍKY 
Prohlídku zámeckého parku s botanikem a stromovědcem Václavem 
Větvičkou i překrásné zámecké interiéry, výstavu ze sbírek Národního 
technického muzea spjatou s rodinou Ringhofferů, cestovatelské poví-
dání o Vietnamu s Ondřejem Neffem, , loutkové divadlo pro děti Víti 
Marčíka mladšího, jízdy na ponících, historickou řemeslnou vesničku, 
ukázky dravců a sov, prodejní výstavu řemeslných výrobků i květin 
a  mnoho dalšího nabídla v sobotu 18. května akce Rozkvetlý Štiřín. 
Jejím prostřednictvím prezentuje Zámek Štiřín každoročně na jaře ve-
řejnosti svůj rozmanitý areál a zejména zdejší park s více než tisícovkou 
rozkvetlých rododendronů.
„Bylo pro nás ctí přivítat za krásného počasí více jak 1 600 návštěvníků 
a připravit pro ně celodenní program tak, aby odjížděli plni krásných 
dojmů. A to jak ze zámeckého parku a jeho botanických skvostů, tak 
i z prohlídky interiérů a exteriérů Hotelu Zámek Štiřín. Letošní zima 

se však trochu protahovala, a proto mnoho rododendronů a azalek 
ještě nebylo v plném květu. Návštěvníkům jsme proto nabídli termín 
28. května, úterý, kdy budou mít možnost si celý zámecký park projít, 
zcela zdarma, již v plném květu. Naše brány jsou otevřeny a těšíme se 
na další návštěvy veřejnosti,“ zhodnotil úspěšnou akci generální ředitel 
štiřínského areálu Václav Hrubý.
„Děkuji všem, kdo přišli. Štiřínskému zámku a parku přibyly stovky 
příznivců,“ doplnil botanik Václav Větvička, který zaujal hosty svým 
poutavým výkladem v parku.
„Tradiční podzimní akce s bohatým programem Den Hanuše 
Ringhoffera bude letos 5. října. Budeme se těšit na všechny, kteří 
si k nám opět přijdou užít výjimečný den plný zážitků,“ zve ge-
nerální ředitel Zámku Štiřín Václav Hrubý.

Lenka Uherková, manažerka marketingu

PLACENÁ INZERCE . . . 
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MAŽORETKY HRABĚNKY
Letošní rok jsme zahájily vystoupeními na plesech, kde bylo možné 
shlédnout část soutěžních choreografií. Obecní ples v nás zanechal velmi 
dobrý pocit z důvodu toho, že jsme měly obrovskou podporu od diváků 
potleskem, který hřeje na srdci. Dalším vystoupením bylo pásmo sólo-
formací, které zpříjemnily odpoledne seniorům z obce Petříkov. Byla 
velká škoda, že jsme nemohly ukázat všechny naše choreografie, neboť 
prostor byl opravdu ztísněný, a i naše sólistky musely improvizovat.
Naše první kvalifikační kolo, kde jsme bojovaly o postup na finá-
le MČR v mažoretkovém sportu, proběhlo ve Zruči nad Sázavou. 
Dne 14. 4. 2019 nás velmi přátelskou atmosférou přivítal místní mažo-
retkový klub Alenky. Celý den jsme soutěžily, střídaly kostýmy a hlavně 
se podporovaly navzájem.

Výsledky z kvalifikačního kola ve Zruči nad Sázavou:
2 baton kadet sólo Haitlová Adéla   2. místo
2 baton junior sólo Tejnecká Karolína  1. místo
2 baton junior sólo Čechová Eliška   3. místo
2 baton senior sólo Červená Adéla   2. místo
2 baton junior duo 
 Švehlová Tereza, Cerda Karolína  1. místo
2 baton senior miniformace   1. místo
Pom-pom senior duo 
 Polášková Michaela, Nováková Vendula 5. místo
Flag junior sólo Bartošová Ema   1. místo
Flag junior sólo Čejnová Eliška   2. místo
Flag senior sólo Palkosková Valerie  2. místo
Flag senior duo 
 Palkosková Valerie, Žohová Tereza  3. místo
Flag junior miniformace    1. místo
Baton kadet Pocahontas    1. místo
Baton senior Poseidon a Amfitríta   1. místo
Classic baton junior    1. místo
Classic baton senior    2. místo

Tímto krokem jsme se nominovaly na Mistrovství ČR v mažoretkovém 
sportu.
Dne 28. 4. 2019 jsme se zúčastnily nepostupové soutěže v Praze na Cho-
dově. Všechny jsme si zavzpomínaly na časy, kdy jsme v těchto pro-
storách soutěžily poprvé. Naše tři pódiové choreografie získaly zlatá 
umístění. Další den jsme pro všechny občany z Kamenice, naše fanouš-
ky, sponzory a rodiče, uspořádaly ve spolupráci s Kulturním centrem 
Kamenice Chvilku s mažoretkami. Představily jsme také naší Mažoret-
kovou přípravku. Všechna vystoupení se povedla a účast diváků byla 
opravdu velká. Moc všem děkujeme za dobrovolné vstupné, které jsme 
použily na částečnou úhradu autobusu do Ostravy na finále MČR.
Ostravu ve dnech 4.–5. 5. 2019 jsme si všechny užily. Víkend to byl 
opravdu náročný, ale přispěl k dalšímu upevňování týmu. Společné spa-
ní ve třídách, společná příprava na soutěžní vystoupení, společné obědy 
a večeře, to je vše, co dělá z našeho týmu jeden celek. 

Výsledky jsou zde:
Kadetky Pocahontas dělené  6. místo a postup na WCH
Seniorky Poseidon a Amfitríta 8. místo  a postup na WCH
Kadet sólo 2bat   2. místo  a postup na ME a WCH
Junior sólo 2bat   9. místo  a postup na ECH
Junior duo 2bat   7. místo a postup na ECH
Senior sólo 2bat  15. místo 
Senior mini 2bat    3. místo a postup na ME a WCH
Junior klasik   2. místo a postup na ME a WCH
Senior klasik   2. místo a postup na ME a WCH
Na naše holky jsme pyšné. Do sportu, který je baví, se snaží dát vše. 
Drží pospolu jako rodina. Jedná druhé pomůže, a to je pro nás hlavní. 

Co nás ještě čeká?
• Finále MČR s náčiním flag a pom, 

které proběhne dne 18. 5. 2019 v Ná-
chodě. Soutěžit a bojovat o postupy 
budeme se šesti sólovými choreogra-
fiemi.

• Bohemia Grand Prix ČFMS v Praze 
25. 5. 2019.

• Mistrovství Evropy IFMS v Chorvat-
ské Crikvenici 9.–16. 6. 2019.

• Letní mažoretkové soustředění s pří-
pravou na Mistrovství světa. 

• Mistrovství světa IFMS v Praze 
19.- 24. 8. 2019

Chceme moc poděkovat našim příznivcům, rodičům, sponzorům 
a  obci Kamenice za podporu. Opravdu si všeho vážíme a budeme se 
snažit nejen na Mistrovství Evropy, ale i na Mistrovství světa vybojovat 
pro Kamenici cenné kovy.

Děkujeme,  Markéta Novotná, trenérka
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MOŽNOST ZAPŮJČENÍ WI-FI ANTÉNY PRO OBČANY KAMENICE ZDARMA

Noví zájemci z Kamenice, kteří nemají svou vlastní anténu, si ji mo-
hou nově vypůjčit zdarma a využívat ji nadále po celou dobu připoje-
ní. Kompletní instalaci provedou zkušení technici u vás doma, avšak 
šikulové to zvládnou i sami pomocí návodu s technikem na telefonu. 
Všichni noví i stávající uživatelé sítě JM-Net mohou také sledovat in-
ternetovou televizi a užívat si 70 TV kanálů jako dárek. Senioři a dr-
žitelé průkazu ZTP u nás navíc mají zvýhodněné podmínky. Veškeré 
informace a dostupnost připojení najdete na www.jmnet.cz/kamenice 
či Vám je poskytne naše infolinka na telefonním čísle 211 222 202.
Cílem spolku JM-Net a dceřiné firmy JM-Networks není pouze budování 

stabilní a spolehlivé internetové sítě, která slouží pro potřeby měst-
ských částí, obcí, škol, školek, hasičů, firem a dalších institucí, ale také 
zpřístupnění rychlého internetu pro rodinné a bytové domy, které 
jsou mnohdy stále odkázány na zastaralé typy přípojek a technologie 
velkých komerčních poskytovatelů. Sdružujeme odborníky z oblastí 
IT a telekomunikačních služeb a snažíme se získané know-how sdílet 
i s veřejností. Pro naše uživatele a nadšence pořádáme sportovní dny, 
kulturní akce i pravidelná setkání, kde se může každý o nových tech-
nologiích něco přiučit a pomoci tak s instalací třeba svému sousedovi 
nebo babičce. 

Internetová síť JM-Net již nyní pokrývá signálem většinu území Kamenice i jejího okolí, a tak se můžete snadno a bezdrátově připojit k našim 
vysílačům rychlostí 50-60 Mb/s. Tato síť nahradila původní pokrytí firmy Stanislav Kalaš ABC Online, která v Kamenici loni zcela ukončila 
svoji aktivitu, a JM-Net se postaral o ty zákazníky původního poskytovatele, kteří o to projevili zájem.

www.jmnet.cz/kamenice    211 222 202    kamenice@jmnet.cz

Jarní akce:
Instalace a anténa
ZDARMA

 70 TV kanálů v ceně 
 50/50 Mb/s
 400 Kč/měs 
 Sleva pro seniory a ZTP

PORADENSTVÍ PRO VÁŠ ŽIVOT
Investice-hypotéky-reality,zajištění příjmu,majetku-důchodu

S otevřeností a empatií, vždy na straně klienta!

Jaroslav Kuba, telefon: 737 229 200
  e-mail: jkuba@seznam, SKALSKO

  ŘÁDKOVÁ INZERCE
•	 Nabízím hlídání psů - Těptín. Lejdarová tel.: 605 526 924
•	 Koupím moto ČS výroby: Stadion, Jawetta, Pařez, pionýr, 

Jawa CZ atd, v původním nálezovém stavu. Tel: 722491746
•	 Individuální výuka angličtiny. Jak pro manažery tak děti. 

Cena dohod.. Tel.: 604 212 401, mabose1@googlemail.com

INZERCE . . . 

FLOORBALL ACADEMY MÁ ZA SEBOU POSLEDNÍ TURNAJ

Poslední letošní turnaj odehráli v sobotu 25. května florbalisté z krouž-
ků Floorball Academy v hale na Fialce v Říčanech u Prahy. Holky a kluci 
z Kamenice se v něm střetli s týmy z Říčan, Jílového u Prahy, Sulice, 
Psár a Prahy. Přítomným fanouškům z řad rodičů předvedli florbalové 
dovednosti, které se za celý rok během tréninků naučili, a všichni podali 
výkony na hranici svých možností. Celý den plný sportu si užili, načer-
pali motivaci do dalších tréninků a zažili mnoho legrace.
Předvést své schopnosti budou moci letos ještě jednou. Na neděli 
9.  června totiž chystáme turnaj pod otevřeným nebem určený právě 
dětem z našich kroužků. Proběhne v rámci prvního ročníku jedinečné 
Floorball Academy Roadshow v Jílovém u Prahy. Na improvizovaném 
florbalovém hřišti přímo na náměstí se kromě dětí představí i hosté z řad 
českých reprezentantů a dalších superligových florbalistů. Na všechny 
návštěvníky čeká také plno nejen florbalových soutěží. Chybět nebude 
ani oblíbená tombola. Celý program potom završí odpolední turnaj 
pro veřejnost. Účastnit se ho budou moci týmy z řad rodičů, kamarádů 
a  dalších návštěvníků. Na den plný florbalu pod taktovkou Floorball 
Academy vás srdečně zveme.
Mílovými kroky se blíží také prázdniny. Děti si je s námi budou moci 
užít na florbalových kempech, které jsme připravili na třetí a čtvrtý 

prázdninový týden. V hale Na Fialce v Říčanech i v jejím okolí potré-
nují své florbalové dovednosti a vyzkouší si plno dalších sportovních 
aktivit. Kempy jsou určeny zkušeným florbalistům i úplným nováčkům 
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. Přihláš-
ku najdete na webu www.floorballacademy.cz. Zbývají nám poslední 
volná místa, tak neváhejte.                     Vítek Voltr

Na červen chystá velkolepou Roadshow. Pod otevřeným nebem představí florbal veřejnosti.
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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.

INZERCE . . . 

HTP s.r.o. - rodinná strojírenská firma v Žirovnici 
hledá nové kolegy na tyto pozice:

•Strojní zámečník - pracovník kalibrace v práškovací lakovně 
•Skladník,skladnice
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.

Bližší informace: na www.htpcr.cz/kariera/ 
nebo na tel. čísle  565 400 003

Své životopisy posílejte prosím na: 
petra.michlova@htpcr.cz
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KOUPÍM DŮM nebo CHATU
v lokalitě Kamenice, Ládví, Štiřín, 
Všedobrovice, Olešovice a okolí. 
Stav nerozhoduje. Jsem přímý zájemce. 

Cena dle nabídky, max. 3 mil. 

Právní servis zajištěn. 

Tel. 604 182 892, gsrt@seznam.cz. 
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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

017_VPK inzerat_nabor do pivovaru.indd   2 20.2.2019   10:17:07



KAMENICKÉ

BĚHEM 10 HODIN PROBĚHNE:Těšíme se na účast soutěžících i diváků!

v kamenickém sportovním areálu

od 9:00 hodin

OBECNÍ HRY

22. ČERVNA 2019 

10 KOLEKTIVNÍCH DISCILÍN PRO 10 SOUTĚŽNÍCH TÝMŮ 

S MAXIMÁLNĚ 8 ČLENY A MINIMÁLNĚ 2 ŽENAMI.
  přihlášení týmů nejpozději do 08. 06. 2019

 adresa registrace: kohkamenice@seznam.cz 
(v přihlášce uveďte název týmu, jméno a tel. kontakt na kapitána týmu)

 složení týmů: maximální počet členů 8, minimální 5 (v každém týmu musí být minimálně dvě ženy)
startovné 500 Kč / tým ( v ceně občerstvení )

 moderátor akce Petr Kotráš        od 18:00 hraje kapela KIX unplugged
 bližší info 723 041 660 - Vladimír Hladík




