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ÚVODEM. . .

Úvodník

Editorial

Život kolem nás neubíhá v pravidelném rytmu. Jsou období, kdy se jakoby nic neděje,
která pak střídají období velmi hektická.
Časné léto patří k těm hodně živým týdnům.
I ve zpravodaji se to odráží mimo jiné v tom,
že prázdninové dvojčíslo má více stránek.
Snažili jsme se do něj vtěsnat co nejvíce informací o tom, co se kolem nás děje a co se
připravuje. O prázdninách se život nezastaví,
ale pokud to bude jen trochu možné, tak všechna důležitá rozhodnutí,
která vás budou zajímat, budeme směřovat až na září. Nebude se tedy
rozhodovat ani o změně č. 6 územního plánu, která se týká Strojmetalu,
ani nákupu pozemků okolo bývalé pily ve Struhařově. V srpnu nejspíš
bude veřejné projednání starší komplikovanější změny č. 5 územního
plánu, která se týká několika desítek spíše drobných úprav našeho
územního plánu, ale ani zde se nebude o ničem rozhodovat. Pokud se
tato změna týká i vás, prosím, sledujte úřední desku a www.kamenice.
cz. O prázdninách budeme znát i generálního dodavatele rekonstrukce
ČOV Kamenice, který by měl na podzim zahájit stavbu. Postavili jsme
se čelem i k problematice divokých prasat a po dlouhém papírování
a vyzývání příslušných orgánů, které nevedlo k viditelnému cíli, obecní rada rozhodla o spuštění praktického programu, kdy obec podpoří
ochranu nemovitostí, které jsou prasaty nejvíce ohroženy. Podrobnosti
budou zveřejněny v červenci na nástěnkách a na webu obce.
Léto budiž pochváleno, proto až budete na svých zahradách, věnujte jim
péči a posekejte vysokou trávu, zkraťte keře a stromy zasahující za ploty.
Sledujte bedlivě i smrky na zahradách. Kůrovcová kalamita nás zasáhla
velmi citelným způsobem. Suché stromy je nutné odstranit co nejdříve,
a to i mimo běžné zimní období, vždy však pouze po vydání povolení ke
kácení. Uchráníte tak zbylé zdravé stromy. Sucho mění nenávratně naši
krajinu a je nejvyšší čas přemýšlet o krocích, které nám pomohou naučit
se v nových podmínkách žít.
Léto je ale hlavně období, kdy máme také odpočívat a nabírat síly
na podzim. Přeji vám, abyste měli léto inspirativní a ve všech ohledech
co nejpříjemnější.
Pavel Čermák, starosta
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
už je to tady! Konec školního roku a léto s dovolenou před námi.
Trhací kalendář se zdárně blíží ke kýženému
cíli. Pracovní energie postupně vyprchává
a všichni se těšíme na zasloužený odpočinek
a relax.
Také naši přispěvatelé a my redaktoři pociťujeme únavu, avšak ne takovou, abychom nesestavili prázdninový zpravodaj. Je zde opět mnoho zajímavých článků.
Chci vás upozornit na nově vzniklou rubriku „Pro naši Kamenici“, kde
starosta obce informuje o dění i plánech v obci. Zajímavé je okénko
zastupitele, kde se s námi o své názory podělí zastupitelka Alena Mairichová, Za zmínku jistě stojí také dvojí pohled na možnou koupi struhařovské pily. Ale to není zdaleka vše, v Těptíně přistavují školu, včelaři
nám poodhalí opět něco více z chovu včel a i sportovci tu mají své zastoupení. Proto vás tímto zvu ke stránkám prázdninového zpravodaje.
V klidu si jej pročtěte. Můžete ke čtení zpravodaje využít pohodu stínu
v letním dni, nebo si časopis stáhnout z obecních webových stránek
a v pohodlí svého domova se začíst do jeho elektronické podoby.
Na konci prvního pololetí děkuji všem autorům za jejich příspěvky
do zpravodaje, které průběžně do časopisu posílají, za fotografie, které
na akcích pořizují, i za volný čas, který přípravě a tvorbě článků věnují.
Přeji všem, čtenářům i přispěvatelům, krásné letní volno a návrat zpět
v plné síle a zdraví.
Jana Novodvorská, šéfredaktorka

OMLUVA
Omlouváme se čtenářům, kteří se z důvodu zpoždění vydání
zpravodaje nedozvěděli pro ně důležité informace.
Ke zpoždění došlo vinou technických komplikací, jejichž řešení
bylo mimo dosah redakce.
Děkuji za pochopení
Jana Novodvorská, šéfredaktorka
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE
Kompletní zápisy najdete na www.kamenice.cz nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice.

ze dne 22. 5. 2019
Rada obce schválila:
• poskytování vzdělávání a školských služeb L MŠ a ZŠ Devětsil,
Kostelecká 508, 251 68 Kamenice pro 36, žáků.
Rada obce doporučila:
• Zastupitelstvu obce Kamenice schválit podle ustanovení § 85 písm.
a) ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Darovací smlouvy
o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 935 - ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 4 m² a pozemku parc. č. 833/8 - ostatní plocha,
silnice, o výměře 1 m², celková výměra obou dvou pozemků 5 m²,
oba pozemky v katastrálním území Těptín v obci Kamenice, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, z vlastnictví

obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, do vlastnictví Základní škola Těptín s.r.o., IČ: 04937007,
se sídlem: Jílovská 884, Těptín, 251 68 Kamenice, za účelem sjednocení vlastnictví pozemku parc. č. 12/2 a pozemků parc. č. 935
a parc. č. 833/8 a plánované údržby těchto pozemků. Pozemky
parc. č. 935 a parc. č. 833/8 jsou uvedeny v geometrickém plánu
č. 1766-42/2018, který je přílohou tohoto usnesení.
Rada obce se připojila :
• k žádosti manželů xxx a xxx adresované Lesům České republiky,
s.p., lesní závod Konopiště o zajištění odstřelu divokého prasete
v k.ú. Těptín.

ze dne 27. 5. 2019

ze dne 5. 6. 2019

Rada obce schválila:
• jmenování členů komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek
podaných ve zveřejněném výběrovém řízení na veřejnou zakázku
„Pořízení CAS pro potřeby JSDH obce Kamenice“ v tomto složení:
Pavel Čermák, Jan Prošek, Ladislav Červený a náhradníky Šárku
Medřickou, Danu Boxanovou, Moniku Kůsovou.

Rada obce schválila:
• výběr dodavatele na akci „Pořízení CAS pro potřeby JSDH obce
Kamenice“, a to firmu HTS Jirny s.r.o., IČO: 266 87 437, B. Němcové 289, 250 90 Jirny, za nabídkovou cenou 3.250 000 Kč bez DPH.
• přijetí finančního daru na vybavení skateparku mobiliářem ve výši
33 500 Kč od dárce TBG Metrostav.

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

5

INFORMACE Z OBCE KAMENICE. . .

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

ze dne 22. 5. 2019
Zastupitelstvo Obce Kamenice vzalo na vědomí:
znalecký posudek Ing. Jany Opočenské na prodávanou nemovitost, který cenu stanovil na 9 897 mil. Kč, pověřilo Ing. Janu Kohlovou a Ing. Petra Valáška k dalšímu jednání o ceně prodávané
nemovitosti a o smlouvě o smlouvě budoucí s majitelem objektu.

pro nepodnikatelské využití“ pro projekt Ringhofferova pila
Kamenice – Struhařov.
• záměr pořízení CAS pro JSDH Kamenice Těptín včetně uvolnění finančních prostředků z rezervy rozpočtu obce na rok
2019 ve výši 4 000 000 Kč.

Zastupitelstvo Obce Kamenice schválilo:
• záměr nákupu skupiny nemovitostí registrovaných v Národní
databázi brownfieldů, kterou vede Czech Invest, pod názvem
Ringhofferova pila Kamenice – Struhařov.
• přípravu investičního záměru přeměny brownfieldu Ringhofferova pila Kamenice - Struhařov na komunitní prostor
a podání žádosti o dotaci a její následné čerpání od Ministerstva pro místní rozvoj - z titulu „Regenerace brownfieldů

Zastupitelstvo Obce Kamenice zřídilo:
Osadní výbor Všedobrovice a Štiřín, určilo členy osadního výboru pana Petra Pěluchu, Pavla Medřického, Milana Vobořila,
paní Marii Dukátovou a Petru Pařízkovou a zvolilo předsedou
osadního výboru pana Petra Pěluchu.
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenice zpracovala Kateřina
Kottasová, asistentka starosty a tajemníka obce.

VÝZVA K ÚDRŽBĚ DŘEVIN A SEKÁNÍ TRÁVY
NA SOUKROMÝCH POZEMCÍCH
Žádáme občany o údržbu dřevin, které by ohrožovaly bezpečný
provoz obecních komunikací, a posekání trávy na soukromých
pozemcích do 30. července.
Jistě jste si všichni všimli, že letos příroda dělá, co může, jakoby
se snažila dohnat ten nepříznivý loňský rok, to spalující nepřející
sucho. Všechno nám roste jako z vody a ono to vlastně je z té
vody-vláhy, kterou nám letošní počasí hojnou měrou dopřává.
Větve keřů a stromů, které přerůstají oplocení zahrad a derou se
na silnici, značně omezují rozhled řidičů a taky průjezdnost některých užších komunikací. Chodci nemůžou jít u kraje silnice,
protože se tam prostě nevejdou. A řidiči popelářských aut taky
odmítají vjet do ulic, kde není dost prostoru pro jejich auto.
A to jsou ty důvody, proč Vás vyzýváme, abyste zkontrolovali
Vaše porosty u oplocení a případně přesahující zakrátili na rozumnou velikost.
Odpovědnost za dosažení a udržování dobrého stavu dřevin je
povinností vlastníka. Dřeviny je potřeba udržovat v takovém
stavu, aby nezasahovaly do komunikace, umožnily bezpečný
průchod a průjezd a neohrožovaly chodce a vozidla (jedná se
zejména o přerostlé živé ploty, v případě stromů jednotlivých
větví zasahujících do podchodné či podjezdné výšky).
Po termínu 30.7. může být provedena údržba pracovníky TS
Obce Kamenice.
Současně všechny majitele pozemků upozorňujeme, že podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zákonů lze použít

v případě, kdy dochází k porušení § 3 odst. 1 písm. a), který říká,
že vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá,
je povinna zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám
nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení
zdraví lidí nebo zvířat. Pokud majitelé pozemků ve stanovené
lhůtě do 10. 6. nereagují, je dalším obvyklým krokem, který
následuje, podání podnětu na Státní rostlinolékařskou správu
(patří pod ÚKZUZ), která ve smyslu § 74 zákona o rostlinolékařské péči vykonává dozor nad dodržováním povinnosti zjišťovat
a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů. Podle § 79b
tohoto zákona lze za porušení § 3 odst. 1 písm. a) uložit fyzické
osobě pokutu do výše 30 000 Kč.
Jinými slovy, jestli majitel neseká alespoň dvakrát ročně, tak
nejenom že narušuje vzhled obce, ale i napomáhá rozšiřování
plevelných rostlin a to může být pokutováno – Obecně závazná
vyhláška obce Kamenice č. 2/2015.
V celém našem regionu se šíří rozsáhlá kůrovcové epidemie,
která napadá stromy oslabené loňským extrémním suchem –
smrky, modříny i borovice. Žádáme Vás proto, abyste provedli
kontrolu zdravotního stavu stromů na svých pozemcích a napadené stromy, které by mohly být zdrojem další nákazy, pokáceli.
Kácení musí předcházet podání Žádosti o povolení kácet strom
rostoucí mimo les!
Zuzana Ronschak Vidová, Odbor Správy majetku

Mimořádný termín: Velkoobjemový odpad
neděle 28. 7. 2019 od 8.00-12.00 hodin
Sběrný dvůr v Kamenici firma OBR služby s.r.o.
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU INFORMUJE

Opravený chodník podél zámku Štiřín.

Nově natřené lavičky a stůl na náměstí.

Výmalba chodby u lékařů včetně osazení nových světel.
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Probíhají lokální opravy komunikací,
např. Kolmá, Krátká, Návršní, Lýková. Dále byla provedena
oprava a rozšíření výjezdu z Ringhofferova náměstí od parkovišť na komunikaci Ringhofferova včetně výjezdu z parkoviště
od provozovny Billa.

Petra Novotná, odbor správy majetku

NOVÁ ÚPRAVA KRUHOVÉHO
OBJEZDU V TĚPTÍNĚ
Louka starých časů nám po dvou
letech opět kvete:

V loňském roce jsme zrekonstruovali výsadby na kruhovém objezdu v Těptíně a i přes urputné sucho se nám povedlo udržet
vysazené levandule živé. Chtěli jsme se pochlubit, jak to máme
hezké, ale bohužel není čím se chlubit.
Vloni ukradené okrasné trávy jsme nahradili a vzápětí si někdo odnesl 19 kusů levandule.

Vedle schodiště k ambulancím jsme vysadili kytky, už to
opravdu nejsou odpadkové
koše.
Zuzana Ronschak Vidová, odbor správy majetku
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Vážení čtenáři,
u mne jako u starosty se pravidelně schází mnoho informací, které takto pohromadě nemá v daném
okamžiku nikdo jiný. Jsou to informace o tom, o čem ve vedení obce uvažujeme, co plánujeme, co
už je jisté k realizaci.
Chci se s vámi pravidelně o tyto informace dělit, abyste si mohli průběžně utvářet obrázek o stavu
Kamenice sami.
Zpětné reakce jsou vítány.
Rubriku ve Zpravodaji poznáte podle nezaměnitelného loga:
Sledujte také naše webové stránky KAMENICE.CZ a Facebook KAMENICE, kam aktuality přicházejí téměř denně. 				
Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

UŽIJTE SI KAMENICKÉ LÉTO
NOVÁ CUKRÁRNA A LAHŮDKY
Co je to za hrátky na hřišti nebo posezení na lavičce bez dobré kávy, domácích dortů, zmrzliny nebo chutného chlebíčku?
Rozhodli jsme se pronajmout malý domek u tenisových kurtů
na dětském hřišti u Billy pro cukrárnu a lahůdky. Nájemce se
snaží s velikým nasazením upravit prostory pro nové využití
tak, aby zrekonstruovaný domek, kterému v budoucnu přibude
i zimní zahrada, mohl otevřít v půlce prázdnin pro celoroční
provoz. Plánovaná letní otevírací doba 8.00 – 19.00 hodin.
A ještě jedno překvapení – všichni prvňáčci ZŠ Kamenice zde
1. školní den, hned po zahájení, mají jako dárek od obce nachystanou sladkost pro radost.

SKATEPARK JEDE
Máme pro vaše ratolesti na prázdniny aktivitu, kterou v širokém
okolí nenajdete! Dělá nám radost, že se nově otevřený Skatepark
Kamenice vedle budovy bývalé masny (zde chystáme kreativní
centrum pro kamenické teenagery) u fotbalového hřiště SK Kamenice stal velmi populárním. Tak zvedněte v létě své děti od tabletů, pošlete je zkusit prkno na kolečkách, koloběžku, BMX kolo
nebo speciální brusle (tzv. blades) a už zaručeně zůstanou venku
s kamarády. Nováčkům na vyzkoušení půjčíme skate zdarma.
Kontaktujte trenéra přes Facebook Skatepark Kamenice. Otevírací doba od brzkého rána do pozdního večera.

OBNOVUJEME TRADIČNÍ CYKLOZÁVOD - VAN GILLERN CUP 2019
Kamenice je svým okolím předurčena pro jízdu na kole v přírodě. Po krátké
pauze jsme podpořili obnovení tradičního cyklistického závodu Van Gillern
Cup. Proč? Závod je hlavně pro místní cyklisty a zároveň láká i profesionální
závodníky. Obě skupiny pak mají možnost si porovnat mezi sebou síly a užít si
atmosféry kvalitně připraveného závodu v úžasném prostředí. Duší celé akce
a hlavní organizátor je Václav Šuser, vítěz jednoho z minulých ročníků a čerstvý
obyvatel Kamenice.
Závod se koná před koncem léta 24. 8. 2019, více info najdete na webu a Facebooku obce Kamenice.
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
PROJEKT KOUPALIŠTĚ V PŘÍRODĚ
Všichni víme, že téměř všechna koupací místa v Kamenici zmizela. Rybníky jsou v soukromých rukách a kvalita jejich vody je skoro
celé léto velmi špatná. Proto hledáme pro parná léta místo pro přírodní biotop, jehož provoz by zvládla Kamenice udržovat k vaší
spokojenosti.
VARIANTA 1 - Rybník Dolní Všedobrovický
Pro – přírodní prostředí, zázemí zrekonstruované hasičárny, hotový projekt odbahnění, obec je
nově vlastníkem rybníka
Proti – do doby odkanalizování osady se nelze spolehnout na kvalitu vody v nátoku. Kanalizace je
v plánu pro příští rok.
VARIANTA 2 - Údolní niva Skuheř – mezi Hůrkou a Dvorským rybníkem
Pro – čistý nátok z rybníků ve Skuhři (Mejtko, Bahenský), blízkost do centra – Sídliště I.
Proti – možná kolize se zachovalým přírodním biotopem údolní nivy. Díky tomu, že je obec vlastníkem, můžeme najít šetrné a efektivní řešení.
VARIANTA 3 - Údolní niva pod Struhařovským rybníkem – Ringhofferova pila
Pro – rovný pozemek vhodný pro koupaliště včetně parkoviště, tradiční místo
Proti – nabídková cena pozemku (cca 18 mil. Kč) je vysoká
Máte další nápad na místo pro nové koupaliště? Napište nám na kamenický FB,
nebo starosta @kamenice.cz.

REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ
Tribunu, která dnes už není chloubou sportoviště,
během léta odstraníme a do doby výstavby nové
vícefunkční haly bude nahrazena menší montovanou tribunou. Od začátku roku se schází pracovní
skupina, která připravuje plány nových sportovišť
a rekonstrukci těch stávajících. V současné chvíli
probíhají o všem intenzivní jednání. A vrátí se
oblíbené letní kino? Dobrou zprávou pro filmové fanoušky je, že nad tímto využitím opět vážně
Jedna z možných variant nového sportoviště
uvažujeme.
DO ŠKOLY NOVÝM PORTÁLEM A VÝUKA V MODERNÍCH UČEBNÁCH
Školáci na budovu školy mohou o prázdninách zapomenout. Pro obec je to ale vždy
jediný úsek v roce, kdy je možné bez rušení ve škole něco zlepšit.
Letošní zlepšení bude velmi viditelné. Škola dostane nový vstupní portál. V září se pak
žáci druhého stupně mohou těšit na zcela nové učebny pro odborné předměty.
Ale teď, školáci, užívejte letních prázdnin!

VYLEPŠENÁ STEZKA BARONA RINGHOFFERA
Nové značení bude doplněno ve spolupráci s Klubem českých turistů
na podzim letošního roku. Na stezce přibydou také nové multifunkční lavičky. Jsme pyšní, že náš projekt uspěl v rámci grantového programu Kozel
lidem, který vypsal Plzeňský prazdroj.
Užijte si podzimní procházku po stopách Ringhofferů.

Fotografie na dvoustraně: Barbora Boháčová, archiv obce Kamenice
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PODAŘÍ SE NÁM ZACHRÁNIT
RINGHOFFEROVU PILU VE STRUHAŘOVĚ?
Všichni kolem ní chodíme celé roky. Většina z nás ví, že jde o pilu, kterou vlastnila rodina Ringhofferových, a že je zajímavou technickou stavbou. Někteří dokonce vědí, že je již několik let na prodej. Mimo to je na výjimečném místě, kudy
vedou cyklistické stezky, turistické trasy a naučná stezka. Zároveň je součástí historické trasy tzv. Pištrajch, který podél
rybniční soustavy spojoval zámky Štiřín a Kamenice. A co o pile víme více?
Pila vznikla na místě bývalého mlýna. V roce 1914 dřevěná budova
pily vyhořela a byla nahrazena novou. V té době už byla součástí
Ringhofferova majetku. V roce 1913 sem zavedli elektřinu. Vodní
kolo však odstranili až v roce 1926 a na jeho místě postavili vodní
turbínu, ke které byla přiváděna voda železným potrubím z rybníka.
Pilu pak zdokonalili v roce 1936 dílnou na obrábění dřeva a sušárnou řeziva. V době socialismu byla pila využívána Státními lesy
a po roce 1989 byla odkoupena soukromníkem. Od té doby samotná pila sloužila pouze jako sklad dřeva a celý areál pustl. Dokonce
jsme po konzultaci s Národním památkovým ústavem zjistili, že jde
o skutečně unikátní stavbu a že by ji rádi vyhlásili jako kulturní
památku. Historických pil se zachovalo velmi málo a i ve vztahu
k rodině Ringhofferových jde o zcela unikátní objekt. Všichni jsme
kolem pily chodili a vůbec nás nenapadlo, že by ji mohl někdo zbou-

rat. Ale opak je pravdou. Pila se nachází v území, které je v územním
plánu vymezeno pro průmyslovou výrobu. Kdokoli pozemek koupí,
může historickou stavbu zbourat a postavit zde například skladovou
halu. Navíc k pile vede jen úzká příjezdová komunikace. Jakýmkoliv
průmyslovým provozem by místní obyvatelé ztratili současný klid.
Postupně začal vznikat záměr, jak dostat toto klíčové území do majetku obce. Jelikož kolem pily je velký pozemek, který je na prodej
včetně pily, celkem 14 036 m², cena se vyšplhala velmi vysoko. Začali jsme sbírat argumenty, proč tento objekt koupit. Všem nám je
jasné, že Kamenice potřebuje nové chodníky, zajistit bezpečnost
na silnicích a přebudovat sportoviště. Ale tento záměr jsme začali
vidět jinou optikou. Je to investice do budoucnosti Kamenice, kde
je spousta dosud nezastavěných stavebních pozemků. A především
- ve Struhařově pod Novou Hospodou se má postavit okolo 200 no-
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vých domů. Co novým obyvatelům nabídneme? Budeme je nutit,
aby tady jezdili po již dnes přeplněných místních komunikacích
a převáželi děti na kroužky a zájmovou činnost? Co kdyby zde vznikl zcela nový prostor se službami pro místní obyvatele?
Naskytla se možnost zkusit podat žádost o poskytnutí dotace
na koupi pozemku a na základní zprovoznění areálu. Hlavním
záměrem je záchrana, revitalizace a efektivní využití budovy pily
na komunitní centrum s kulturním, vzdělávacím a volnočasovým
využitím včetně sportovní činnosti a malým muzeem Kamenicka.
V pile by mohl být také vyčleněn prostor pro výstavy. Jeho součástí
by mohla být i malá kavárna.
Při zpracování záměru pro účely dotace jsme postupně začali zjišťovat, že nám chybí přesně takový prostor, kde by mohly vzniknout
řemeslné dílny pro děti, zaměřené hlavně na získávání základních
v řemeslech jako je truhlářství, zámečnictví aj. Prostor může být také
využíván pro aktivity seniorů, nebo pro vedení kroužků pro děti
v rámci nového ekologického centra. Dále by zde mohl vzniknout
kroužek výtvarný (přímo v Kamenici jsou odborníci, kteří mohou
podobné kroužky vést). Prostor poskytne také doplňkovou možnost
nabídky pronájmu na letní akce umělcům – hudebníkům, či soukromým zájemcům z obce – např. popřípadě pro letní příměstské
tábory. V obci se pravidelně schází malý pěvecký sbor a malá hudební folková skupina, která nyní nemá prostory pro zkoušení.
Důležitou plánovanou aktivitou v rámci využití pily jako významné
součásti občanské vybavenosti je zřízení jednoduché svatební síně
(v přírodním a minimalistickém duchu), která by umožnila nabídku
netradičního oddávacího obřadu. V případě dobrého počasí by bylo
možno tento obřad realizovat i jako venkovní včetně slavnostního
ohně a malé hostiny v přírodě.

Vzhledem k rozsáhlosti interiéru lze jako další doplňkovou činnost
realizovat malou obecní knihovnu, spojenou s informačním centrem mikroregionu Ladův kraj (IC by bylo i významným vstupním
místem pro pěší turisty a cyklisty do této části Velkopopovických
lesů).
Dále by bylo možno propojit komunitní centrum se zážitkovými
programy pivovaru ve Velkých Popovicích – vytvořením vycházkového okruhu z Velkých Popovic s koncem ve Struhařovské pile.
Pro všechny občany Kamenice by se revitalizovaná pila stala místem
komunitního setkávání v rámci činnosti osadního výboru i mimo
něj (pořádání kulturních akcí menšího rozsahu – taneční parket,
přednášky, besedy, Mikuláš, dětské i rodinné oslavy v zajímavé historické budově zasazené do krásné okolní přírody, která není ani
v nejmenším rušena dopravou). V areálu by mohla vzniknout také
klubovna pro orientační běžce z Kamenice.
Kromě využití stavebních objektů je plánováno i široké využití pozemků. Jde především o vybudování sportovně rekreačního areálu
(víceúčelové hřiště, workoutové hřiště, venkovní tělocvična, ohniště, lesní hřiště).
Nyní nezbývá než doufat, že nám dotace vyjde a podaří se areál pily
zachránit a udělat z něho místo setkávání místních obyvatel. Realizace celého záměru bude představovat roky práce a postupného budování. Výhledově by se mohlo najít místo i pro venkovní amfiteátr
- letní scénu pro malé venkovní koncerty, divadla či letní promítání filmů. Velmi významnou částí plánu dalšího rozvoje areálu je
i realizace koupacího biotopu ze stávající nádrže nebo revitalizace
vodního toku a využití potoka k vodním hrám, ale tady bude třeba
dořešit další majetkové vztahy, takže to bude běh na delší trať.
Jana Kohlová, zastupitelka

OTÁZKA KOUPĚ RINGHOFFEROVY PILY - ZAMYŠLENÍ:
Pokud je člověk jen trochu vnímavý, tak musel zaznamenat, že obecní politikou nyní hýbe „Ringhofferova pila“.
Obec Kamenice, resp. někteří členové zastupitelstva, jednají a lobbují za možnou koupi velkého územního celku bývalé „Ringhofferovy pily“, která je nyní vlastněna panem Janem Gillernem. Tuto
nemovitost, kterou vlastní společně se svou ženou, nabyl zcela legitimní cestou a jejich nabývací tituly jsou tedy nezpochybnitelné.
Můžeme si jen představovat, co by se s nemovitostí stalo, kdyby
tento majetek nebyl v roce 1945 rodině Ringhofferů zkonfiskován
a nadále po mnoha letech komunistického marasmu se v roce 1989
velmi výhodně nedostal do rukou lidem, kteří byli ve správný čas
správně informováni, a kteří měli správně vyšlapané cestičky, aby
nemovitosti s podobným osudem nabývali. Ale to je již zcela jiný
příběh, který ponechávám čtenářům k zamyšlení.
Na posledním zastupitelstvu obce Kamenice byla Ing. Janou Kohlovou obětavě a jistě nezištně představena studie, jak by bylo možné
prostor „Ringhofferovy pily“ využít v případě, že by jej obec zakoupila. Na první dojem působila studie velmi příjemně. Vypovídala
o možném využití všemi obyvateli naší obce, mohlo by dojít k zapojení různých občanských aktivit, které v obci existují a také by došlo
k zachování přírodního rázu a zeleně. Autor studie podsouvá, že se
do prostoru budou hrnout občané Kamenicka, aby zde trávili svůj
volný čas.
Zdánlivě bohulibá myšlenka je ale vykoupena několika podstatnými
faktory, které by měly zajímat všechny občany naší obce.
Tím prvním je otázka, zda obec takový prostor vůbec potřebuje.
Jeden sportovní a multifunkční areál již v obci máme. A není plně
využíván. Při pobytu v něm se ve vás střídá strach se statečností.
Fotbalové tribuny jsou hodně „retro“. Neutěšený stav šaten a so-

ciálního zázemí dává zavzpomínat na minulé století. Spolu s navazujícím objektem bývalé „Masny“, kde má obec zájem vybudovat
prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, taktéž prostor
pro setkávání seniorů či různých jiných zájmových skupin lidí, tak
má vzniknout velmi podobný areál, jako v případě realizace záměru
nákupu Ringhofferovy pily. Nezanedbatelná poznámka – a je zde
(myšleno u stávajícího sportovního areálu) i snadná pěší dostupnost
pro děti ze základní školy a parkování, což je v okolí “Ringhofferovy
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pily” zcela vyloučeno (pokud si z pozemku nechce obec udělat veřejné parkoviště).
Druhý faktor: finance. Na zastupitelstvu bylo řečeno, že obec bude
pro tento projekt žádat o finanční dotaci na nákup Gillernovy nemovitosti, její rekonstrukci, základní vybavení a prvotní investici
do rekultivace pozemku. Rozpočet činí něco kolem 24 000 000 Kč.
Poměr investic v rámci dotace na tuto akci je 60 % financí z dotace
a zbytek vlastní financování z naší obecní kasy... Jedná se o 40 %,
což v přepočtu znamená zatížení obecního rozpočtu bez mála
10 000 000 Kč pouze v rámci vstupní investice.
Třetí důležitý faktor: celý prostor Ringhofferovy pily je v záplavovém území. Budova je umístěna přímo pod hrází Struhařovského
rybníka a jak mohou dokládat mnozí obyvatelé Struhařova a pořízené fotografie, tak v období povodní v roce 2013 sám současný
majitel chránil svůj majetek tím, že na hráz navážel velké množství
štěrku, aby svou nemovitost před povodní zabezpečil.
Ptám se jako občan obce Kamenice, zda je naše obec natolik ekonomicky silná, aby současně zvládla:
• opravit zmíněné sportoviště, které je v současnosti dětmi i dospělými sportovci využíváno, a přitom je na hraně zavření z důvodu
havarijního stavu tribuny,
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• opravu a realizaci záměru volnočasových aktivit v budově bývalé
„Masny“
• finančně pokrýt výstavbu tolik potřebných chodníků tak, aby se
děti BEZPEČNĚ dostaly tam, kde se potřebují učit nebo tam, kde
si chtějí hrát a nebo se prostě dostat do svých vlastních domovů
• rozšíření vodovodní a kanalizační sítě
• Tyto otázky jsou zcela legitimní, a měly by zajímat každého soudného obyvatele naší obce.
V neposlední řadě je zde i faktor morální.
Ráda bych, ale dobrý úmysl v tom nevidím, protože z úst současného majitele zaznělo na obecním zastupitelstvu, že pokud neobdrží
jeho požadovaných 18 000 000 Kč za prodej zmiňované nemovitosti
od obce Kamenice, klidně ji prodá někomu jinému a udělá zde třeba
zpracovatelnu pneumatik. Toto jsou praktiky podnikatelů z tzv. devadesátek. Klasické vyhrožování a matení veřejnosti, jak moc je
pozemek pro obec strategicky významný.
Iniciátoři myšlenky a zastupitelstvo by se měli více zaobírat všeobecnými potřebami lidí v obci a možným zneužitím prostoru pily
v rámci územního plánu, než partikulárním zájmem jedince, kterému prostě nevyšel business plán a řadu let se snaží prostor prodat.
Klára Svobodová

DOPRAVA . . .

INTEGRACE AUTOBUSŮ NA TRASE
PRAHA–NESPEKY–BENEŠOV OD 13. 7. 2019
K termínu 13. 7. 2019 se připravuje rozšíření integrace autobusové veřejné dopravy v oblasti Benešovska. Tato etapa obsahuje rozšíření integrace do úseku Nespeky – Poříčí nad Sázavou – Benešov a zároveň vyhodnocení provozu stávajících
linek PID v oblasti Kamenice, které jsou často přetěžované.
POPIS ÚPRAV JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
•

•
•
•

•
•
•

Páteřní linka 337 bude v úseku Nespeky – Pyšely zrušena a odkloněna přes Poříčí nad Sázavou a Mrač do Benešova. Zároveň
dojde k odklonění linek SID 176101 a 350920 ze silnice II/603
na D1 a ke zkrácení linek 200091 a 200092 do Benešova. Jejich
spoje převezme v úseku Benešov – Nespeky – Kamenice – Jesenice – Praha právě nově trasovaná linka 337.
Linky SID 200086 a 200087 budou zrušeny a nahrazeny linkami
337 a 651.
Úsek Nespeky – Pyšely obslouží posílená linka 651 (stávající trasa linky 337 v úseku Nespeky – Pyšely není průjezdná pro kloubové vozy).
V úseku Praha – Jesenice – Kamenice bude výrazně zkrácen
interval v mimošpičkových obdobích (dopoledne, víkendy)
ze současných 60 minut na 30. Neustále rostoucí poptávka
v tomto úseku navíc bude řešena pomocí kloubových autobusů,
které oba dopravci nasadí na linky 337 a 339.
Na lince 339 bude upraven rozsah provozu v úseku Kamenice
– Týnec nad Sázavou, kde budou zkráceny intervaly dopoledne
a o víkendech (ze 180 minut na 120) a rozšířen provoz večer.
V rámci úprav linky 335 dochází k rovnoměrnějšímu rozložení
spojů v ranní a odpolední špičce a rozšíření provozu v dopoledním období a o víkendech.
U linky 444 dojde k propojení spojů v celé trase Kamenice –
Jílové – Davle. Tím bude umožněno přímé regionální spojení.

Prázdninový provoz PID 29. 6. 2019 – 31. 8. 2019
Jako každý rok, dojde i o letních prázdninách 2019 k úpravám jízdních
řádů Pražské integrované dopravy. Přestože do Prahy přijíždí mnoho
turistů, jejich počty jsou výrazně nižší, než počty žáků, studentů a Pražanů obvykle dojíždějících do práce. Linkami PID tak cestuje v letních
měsících v pracovní dny dle přepravních průzkumů až o cca 20–25 %
méně cestujících. Nejvyšší snížení poptávky vykazují online sčítače
u vstupů do metra v ranní špičce.
Prázdninové jízdní řády a podrobné informace o jednotlivých výlukách budou v dalších dnech postupně zveřejňovány na internetových
stránkách www.pid.cz, www.dpp.cz, ve vyhledávačích spojení i v mobilní aplikaci PID Lítačka, posléze samozřejmě i na zastávkách.
K dispozici je také infolinka PID 234 704 560 nebo DPP 296 19 18 17.
Zdroj: PID - INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ, Číslo 12 / 2019
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OKÉNKO ZASTUPITELE - Alena Mairichová (KAM 21)
OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍM PŮLROKEM V ZASTUPITELSTVU

V Kamenici trvale žiji 26 let a považuji se
již za právoplatnou občanku Kamenice.
Vychovala jsem zde dva syny a bude to již
19 let, co se věnuji kamenickým a ostatním dětem jako trenérka juda. Žiji tady
ráda a vždy se domů velmi ráda vracím.
V minulém roce jsem byla KAM 21
oslovena, zda bych se nechtěla podílet
na rozvoji obce jako zastupitelka. Tento
krok jsem velmi zvažovala a po několika
setkáních s ostatními kandidáty a panem
starostou jsem se rozhodla do toho jít.
V programu KAM 21 bylo totiž dost
bodů, které mě zaujaly a na kterých bych
se chtěla podílet. Vzhledem k tomu,
že mám blízko k dětem a jejich rodičům,
tím pádem k hodně pracovně a soukromě
vytíženým lidem. Jsou mi blízká témata,

která by jim, respektive nám všem v Kamenici, mohla zpříjemnit a zkvalitnit
život. Myslím tím především výstavbu
a rekonstrukci sportovního areálu v Kamenici, rekonstrukci náměstí, potřebu
vyřešit možnost koupaliště pro naše občany. Záleží mi na tom, aby lidé z Kamenice
nemuseli za sportem a zábavou dojíždět
do jiných míst a měst. Není mi lhostejná
ani bezpečnost dětí, které chodí pěšky
do školy a na zájmové činnosti. Chci být
nápomocná v tom, aby Kamenice byla
úhlednou vesničkou či městečkem a vím,
že to vše stojí úsilí a finance.
V minulých letech mně samotné vadilo,
jak dlouho trvají stavby a rekonstrukce
v obci a zlobila jsem se, že nic nejde podle plánu a včas. Teď, když jsem trochu
pronikla do problematiky plánování,
projektování, schvalování a realizace akcí,
pochopila jsem, že to vše není ani zdaleka tak jednoduché a že vůbec nemusí
být chyba na straně vedení obce. Určitě
je stále co zlepšovat a je dobré poučit se
z problémů, které se musely v minulosti
řešit.
Musím se ale přiznat, že v poslední době
přemýšlím o tom, proč jsem se na to vše
dala. Bohužel práce v zastupitelstvu neprobíhá tak, jak jsem si představovala.
Všechna veřejná, ale i pracovní zastupitelstva se doposud zabývala především
problematikou kolem Strojmetalu, rekonstrukce zámku a možnosti koupě
struhařovské pily. Ano vím, jsou to důležité body, ale neměli bychom zapomínat
na ostatní závazky, k jejichž řešení jsme se
pro tato jednání stále ještě nedostali.
Na veřejných zastupitelstvech vidím
v obecenstvu stále stejné, často nespoko-

jené tváře a postrádám zde lidi, kteří jsou
pozitivní a spokojení se životem v Kamenici. Věřím, že jich není zdaleka málo.
Vypovídají o tom i výsledky komunálních
voleb v Kamenici. Jsem přesvědčena,
že osobní kontakt občanů na zastupitelstvech je daleko přínosnější než online
přenosy, u kterých může docházet k následnému zneužívání, překrucování a napadání názorů jednotlivých zastupitelů.
Myslím, že již řada z nás, občanů, má
negativní zkušenosti se sociálními sítěmi
nebo médii. Zastávám názor, že pokud
se mne někdo chce na něco zeptat, ať
za mnou přijde a já mu velmi ráda z očí
do očí na jeho dotazy odpovím.
Doufám, že na naší komunální úrovni
převáží do budoucna slušnost a konstruktivní jednání.
Važme si toho, že žijeme v obci, která hospodaří s kladným, nikoli však nevyčerpatelným rozpočtem. Z tohoto rozpočtu
vycházely naše plány investic ke kterým
jsme se voličům zavázali. Každá neplánovaná akce by mohla na dlouhou dobu
tyto potřebné investice ohrozit. Je proto
zapotřebí, abychom jako zastupitelé, jako
ti, kterým kameničtí lidé věří a kterým
vložili do rukou rozhodování o věcech
veřejných, byli velmi obezřetní při schvalování investic obce. Nezapomínejme
pro jaké plány nás voliči volili a proto
nevstupujme do rizikových akcí, ale vždy
se chovejme v souladu s našim svědomím
tak, jako dobrý a svědomitý hospodář.
Blíží se léto, čas prázdnin, dovolených
a snad i trochu klidu a odpočinku.
Přeji vám všem příjemně strávené letní
dny jak na dovolené, prázdninách jinde,
tak i u nás v Kamenici
Alena Mairichová, zastupitelka

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Všichni občané s trvalým pobytem v Kamenici mohou každý pátek využít bezplatnou právní
poradnu, která probíhá vždy v prostorách Obecního úřadu Kamenice,

od 08.00 do 09.00 hodin.
Tato služba je poskytována občanům obce Kamenice s trvalým pobytem zdarma. Aby byl rezervován pro zájemce o poradu čas, doporučujeme se předem objednat.
Objednat se je možné na telefonním čísle Kanceláře obce Kamenice: 323 673 105, nebo podatelny 313 034 672.
Kateřina Kottasová, asistentka starosty a tajemníka obce.
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ROČNÍKOVÉ PRÁCE JSOU ZA NÁMI
Na naší škole je již tradicí, že naše základní vzdělávání vrcholí v 9. ročníku zpracováním, odevzdáním
a obhájením ročníkové práce. V této závěrečné práci žák prokazuje úroveň svých kompetencí a schopností, jako je správné zvolení tématu, vyhledání
adekvátních zdrojů (knižních i internetových), třídění informací, spojování informací a vytvoření
jednoho smysluplného celku, to vše v rozsahu 5-10
stran. Nezbytnou součástí ročníkové práce je také
správné zformátování textu a prokázání počítačových dovedností. Ročníková práce je výsledkem
půlroční práce žáka, samozřejmě ji může konzultovat s vybraným pedagogem školy.
Následují obhajoby ročníkových prací, které se letos
konaly v úterý 11. 6. a ve středu 12. 6. před tříčlennou komisí z pedagogů naší školy. Obhajoby jsou
veřejné, žáci prezentovali své práce i před řadou spolužáků
z nižších ročníků, ale též před rodiči, kamarády a dalšími pedagogy školy, což některé trochu znervózňovalo.
Na většinu žáků devátých ročníků padla tréma, na některé již
několik dní předem, na některé v den obhajoby, na některé
pár chvil před prezentací. Z většiny žáků však nervozita spadla
po prvních slovech obhajoby. Nervozita opět stoupala během
krátkých přestávek, kdy se komise radily o výsledném hodnocení. A jak to dopadlo? Někteří žáci posledního ročníku byli
s výsledky spokojení více, někteří méně.

I v tomto roce se mezi ročníkovými pracemi objevily práce velmi zdařilé, měly zajímavá a neobvyklá témata, z prací i ze žáků
při prezentaci čišel zájem a nadšení, své vystoupení někteří obohatili o donesené konkrétní ukázky, ať to byly knihy, časopisy,
sportovní náčiní nebo vlastní fotografie či obrázky.
Některé ročníkové práce byly natolik zdařilé, že byly konzultanty
navrženy na zvláštní ocenění, které bude autorům předáno během školní akademie ve čtvrtek 27. června.
Za rok se těšíme znovu.
Eliška Poupětová, Kája Blažková, Verča Maříková, žákyně 8. A

BYLI JSME NA VÝUKOVÉM ZÁJEZDU V ANGLII
Po třech letech jsme opět organizovali zájezd do Anglie. Cestovní kancelář ho nazvala „To nejlepší z Anglie“. Zájezdu se
zúčastnili zájemci z osmých a devátých tříd. Žáci i učitelé byli
ubytováni v hostitelských rodinách, aby poznali život v Anglii
i z této stránky a využili co nejvíce znalost angličtiny. Podle
ohlasů žáků si každý našel něco, co ho upoutalo. Dva dny jsme
strávili v Londýně, kde jsme se projeli lodí po Temži – viděli jsme
Londýn „odspodu“. Pak jsme se na něj dívali „shora“ z London
Eye. Mimo jiné jsme navštívili Tower, prošli se po Tower Bridge
a prozkoumali křižník HMS Belfast. Na další dny byly naplánované výlety do okolí Londýna. Vyjeli jsme na Stonehenge, prošli
si Oxford, Winchester, byli jsme u královského hradu Windsor.
Velmi zajímavé byly také křídové útesy, moře a výletní město
Brighton, na něž jsme měli krásný výhled z vyhlídkové věže
i 360. Samozřejmě byl čas i na nákupy, zvláště suvenýrů. Určitě
budeme na tento zájezd v dobrém vzpomínat.
Lenka Pikorová a Lenka Hradecká, učitelky ZŠ

SÁZAVSKÝ KLÁŠTER A MY
22. května 2019 jsme se vydali vlakem přes Týnec nad Sázavou a Čerčany
do Sázavského kláštera, abychom se tam seznámili s významnou památkou
našich dějin. Kromě standardní prohlídky kláštera jsme využili speciální interaktivní edukační program, při němž jsme se dozvěděli mnoho o životě a době
sv. Prokopa i o jeho zápasu se špatnostmi. Oblečeni v poutních pláštích,
v nichž jsme připomínali žáky kouzelnické školy z Bradavic, jsme plnili různé
úkoly, které nám pomáhaly poznat život mnicha v klášteře i poustevníka s jeho
ctnostmi a pevnou vůlí, ale i s jeho soucitem a s jeho bojem proti zlu. I přes
deštivé počasí se nám výlet líbil a určitě ho doporučujeme všem, koho zajímá
historie a dobrodružství.
Vlasta Hartvichová, učitelka ZŠ
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ORA ET LABORA

V JÍLOVSKÉM REGIONÁLNÍM MUZEU
Dne 16. května 2019 jsme se zúčastnili vzdělávacího programu v Regionálním muzeu
v Jílovém u Prahy. Žáci 7.B si zde mohli vyzkoušet v rámci projektu ORA ET LABORA
při různých dílničkách život mnicha v klášteře, či život obyčejných prostých lidí na venkově.
Nechyběla ani lekce gotického písma, ani kurz tkaní pro začátečníky. Dozvěděli jsme se
spoustu faktů o klášterech (zejména na Ostrově u Davle) i o celém středověku a nahlédli
do profese archeologů, když jsme si zkusili zakreslit pár nálezů.
Výlet se nám moc líbil a doporučujeme vám muzeum navštívit. Zároveň chceme poděkovat za velmi přitažlivý a zajímavý výklad Mgr. Daně Chmelíkové, která vystudovala obor
archeologie na FF UK v Praze.
Josefína Jedličková, žákyně 7.B

TVOŘENÍ S PANÍ BOHÁČOVOU
V naší třídě máme nejen hodně šikovných dětí, ale také hodně šikovných a činorodých rodičů. Paní Barunka Boháčová patří mezi ty
aktivní, kteří nelení a „přiloží ruku k dílu“. Nedávno k nám do třídy
přišla s obrovskou taškou, plnou barev, tiskátek, šablon, obtisků, vajíček
a ochranných rukavic. A tvoření začalo. Vyráběli jsme hezká přáníčka
ze šablon a vybarvovali jsme je zajímavými „Montessori pastelkami",
které měly zvláštní trojúhelníkový tvar, ale nejvíc nás bavilo zdobení vajíček pomocí barev, které jsme si nanesli na rukavice a pak jimi vajíčko
„namatlali“. Užili jsme si spoustu legrace a chtěli bychom touto cestou
ještě jednou, byť trochu opožděně, paní Boháčové poděkovat za hezké
chvíle a nápady.
Helena Salačová, učitelka ZŠ

DESKOVÉ HRY VE VÝUCE I PO NÍ
Kde se vzal, tu se vzal - v úterý 21. května přijel do naší školy
„tajemný pán“ a přivezl s sebou spoustu her, které si děti mohly
zahrát. Pro hraní jsme využili prostory komunitního centra, kde
na každém stole byla rozložena jiná hra a čekala na své hráče.
Hry byly strategické, logické, jazykové, postřehové, komunikační… zkrátka – každá jiná.
Děti s tučňáky lovily ryby na ledových krách, stavěly mosty a vyhýbaly se říčním drakům, cestovaly po světě, nakupovaly koření
a obsazovaly tržiště, uklízely exkrementy po svých domácích
mazlíčcích, snažily se najít správný výraz začínající konkrétním
písmenem, hrály si na detektivy a pomocí nápověd hledaly
správné obrázky, skládaly z jednoduchých tvarů obrázky tak,
aby ostatní děti poznaly, co obrázek představuje atd.
Ale nemyslete si, že si všichni místo učení „jen hráli”. Během hraní si žáci 3. – 5. tříd procvičovali logické uvažování, rozšiřovali
slovní zásobu, trénovali paměť i postřeh a vymýšleli nejrůznější
strategie, které by je dovedly k vítězství. A nejen to. Děti spolu
také komunikovaly a spolupracovaly, čímž rozvíjely další velmi
důležité dovednosti, které budou v životě potřebovat.
Ještě doplním, že onen „tajemný pán“ byl pan Jiří Skočdopole
z pražské prodejny deskových her HRAS, který k nám přijel
ve svém volném čase a bez nároku na honorář se plně věnoval
dětem a trpělivě jim vysvětloval pravidla jednotlivých her. Tímto bych mu chtěla poděkovat za ochotu, vstřícnost i nadšení, se
kterým za námi přijel, a už se těšíme na další setkání.
Květa Šímová, učitelka ZŠ
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TĚPTÍNSKÁ ŠKOLA ROSTE…
…a to zejména do výšky. Přesněji řečeno:
přes léto vyroste na budově Základní školy
Těptín ta část prvního patra, která zatím nebyla
dostavěna. Projekt „Nástavba odborných učeben
v Základní škole Těptín, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií. Škola získala finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu EU v celkové výši
17 963 282 Kč, z toho 15% hradí žadatel dotace, tedy zřizovatel
těptínské školy.
Nejpozději do konce ledna příštího roku budou mít žáci k dispozici nejen zmíněné odborné učebny, ale také zahradní ateliér,
observatoř nebo například pec na vypalování keramiky. V nové
jazykové učebně bude pro každého k dispozici počítač s výukovým programem, se kterým bude možné pracovat individuálně
i ve skupině. Další učebna bude určena pro přírodovědné předměty, její součástí je mimo jiné fyzikální a chemická laboratoř.

Zřízeno bude školní poradenské pracoviště, což posílí a rozšíří možnosti školy věnovat se individuálním potřebám žáků.
Na střeše školy bude nainstalována astronomická observatoř,
kterou budou moci využívat nejen žáci naší školy, ale také děti
z partnerských škol a školek.
Většími změnami projde také školní zahrada. Žáci budou mít
nově k dispozici hřiště na míčové nebo jiné hry a zahradní ateliér,
ve kterém budou probíhat zejména pracovní a výtvarné činnosti.
Celý prostor školy bude bezbariérový, tedy přístupný i vozíčkářům nebo osobám se sníženou pohyblivostí.
Tyto změny s sebou přinesly určité úpravy školního vyučování.
Děti skončily minulý školní rok o 14 dní dříve a stejně tak začátek dalšího školního roku se z důvodu stavebních prací o 14 dní
posune. Přesto věřím, že tyto počáteční komplikace budou bohatě vyváženy přínosem, který nové prostory žákům poskytnou.
Lucie Moučková, skolateptin.cz

POHLED JIŽNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

MTB Kamenický
maraton

POHLED JIŽNÍ

VAN GILLERN CUP
2019
9. ro�nýk

Sleduj
FB: Van Gillern CUP
a webovky

24.8.2019
Kamenice

WWW.VANGILLERNCUP.CZ

Trasa v Hornopo�írskžch
lesých 27 km a 54 km
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.VANGILLERNCUP.CZ
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NOVINKY V KNIHOVNĚ KVĚTEN
Co jsme si neřekli – Rory Dunlop
Panský dům a jeho dcery – Anne Jacobsová
Panský dům a jeho dědictví - Anne Jacobsová
Vlk a lev. Válka tří Jindřichů – Denis Lépée
Poslední evangelium – Jan Vyroubal
Žena vlivného muže – Adriana Macháčová
Spis Rozenherzová – Jan Seghers
Černá voda – Kerstin Ekmanová
S Jirkou do světa – Jiří Mára
Koťata a rukavice – Lana Jacobsová
Havran nezbeda. Všechno je moje. – Nele Moostová
Kapitán Bombarďák - Dav Pilkey
DogMan - Dav Pilkey
Cesta domů – Bobbie Pyronová
(Ne)obyčejný kluk – Palaciová R. J.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY
Upozorňujeme čtenáře, že v termínu

od 22. 7. – 9. 8. 2019
BUDE KNIHOVNA ZAVŘENA
V ostatním čase bude běžná otevírací doba.

PRÁZDNINOVÉ DESKOVKY
Přemýšlíte co ještě dělat o prázdninách?

Srdečně vás zveme na: Přijďte k nám do knihovny

Srd

a zahrajte si oblíbené deskové hry.

neděle

8. 9. 2019

Veletrh
Kdy?

Každé prázdninové úterý odpoledne,
(Mimo termín, kdy bude zavřeno.)

Ve

sportovních a zájmových příležitostí
pro malé i velké v Kamenici a okolí

V kolik?

13:00 – 16:00 hod.

udete mít vy
st seznámit se
stí trávení volného
okolí. Jednotliví
o vás připravili
avení, soutěže

avena velká
e.

13.00 – 16.00 hodin

PRÁZDNINOVÉ DESKOVKY
VÝZVA PRO VYSTAVOVATELE
Pro všechny děti, pro NA
kteréVELETRH
je hraní her SPORTOVNÍCH
zábava! Přemýšlíte co ještě dělat o prázdninách? sportov
pro ma
k nám do knihovny
A ZÁJMOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VPřijďte
KAMENICI

Prostranství před Kulturním domem v Kamenici.

a zahrajte si oblíbené deskové hry.

18.06.18 11:11

Letošní již šestý ročník veletrhu sportovních a zájmových činností proběhne
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Pro

V rámci Veletrhu budete mít vy
v neděli 8. září 2019 od 13.00 hodin před Kulturním domem v Kamenici.
i vaše děti příležitost seznámit se

Kdy?

Každé prázdninové úterý odpoledne,
s nabídkou možností trávení volného

Speciální příloha vyjde v zářijovém zpravodaji z Kamenice, termín přihlášek 31. července 2019. času v Kamenici a okolí. Jednotliví
(Mimo
termín, kdy bude zavřeno.)
Přihlášku a podrobnější informace najdete na stránkách
www.kckamenice.cz
vystavovatelé si pro vás připravili

V kolik?

13.00 – 16.00 hodin

nejrůznější představení, soutěže
a tvořivé dílny.
Pro děti bude připravena velká
nafukovací atrakce.
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„Člověk se osvobozuje tím, že přestává hledat svobodu.“
Josef Šíma, český malíř

PRAVIDELNÉ AKCE o prázdninách a od září:

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 o prázdninách, po domluvě na minulém zpívání: kontakt Lenka Medřická 732 169 421,

Lerchovi 775 131 152 nebo na našich stránkách: www.kamenice55.eu.
V září se poprvé na zpívání sejdeme 5. 9. od 16:00 hod. v restauraci
U Partyzána a poté pravidelně 1x za 14 dní (19. 9., 3., 17., 31. 10.).

PŘINÁŠÍME POZVÁNKY NA PODZIMNÍ AKCE:

A CO PŘIPRAVUJEME KE KONCI ROKU?

11. 9. - Jednodenní výlet - Koněpruské jeskyně a Zámek Hořovice.
Sraz u KD Kamenice v 8.15 hod., odjezd busem v 8.30 hod.
Společný návrat do 18.00 hod.
Platby: 9. 9. od 18.00 - 19.00 hod., rest. Na Rynku.
Cena: 350 Kč/kameničtí 65+, 400 Kč/ostatní (v ceně: vstupné do jeskyně a zámku, oběd).
S sebou vezměte teplejší oděv do jeskyně (teplota 10°C), náročnější
terén (cca 500 schodů).Ti, kteří se rozhodnou zůstat na povrchu, čeká
krásná naučná stezka Zlatý kůň, cca 3 km dlouhá s nádhernými výhledy
do kraje, vyhlídka do lomu, naleziště zkamenělin, lom na Kobyle apod.

Listopad
17. 11. - Taneční odpoledne v salonku restaurace
Na Rynku od 14.00 - 19.00 hod.
27. 11. - Předvánoční tvoření

16. 10. - Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ - Židovské město s průvodkyní I. Tatkovou. Podrobné informace najdete v zářijovém čísle
zpravodaje.
23. 10. - Jednodenní výlet - Národní hřebčín Kladruby nad Labem.
Během dne navštívíme stáje, kočárovnu, lesovnu, zámek a dle časových
možností a náročnosti i rozhlednu. Podrobné info v zářijovém čísle
zpravodaje.

Pátečním túry o prázdninách připravuje Jiří Vinkler, tel. 606 192 391.
První túra po prázdninách dne 6. 9. Aktuální informace najdete také
na www kamenice55.eu.

Prosinec
Beseda se záchranářem Beseda s právničkou
16. 12. - Vánoční posezení s večeří, nadílkou a tancem

AŤ ŽIJÍ PRÁZDNINY!

Za nás organizátorky bychom chtěly popřát všem seniorům i ne-seniorům z Kamenicka krásné prázdniny bohaté na zážitky, aktivní i pasivní odpočinek, toulání známými i neznámými krajinami bez nehody
a s pohodou. Budeme se těšit na společné zážitky nejen od září, protože
naši aktivní senioři se budou scházet i během prázdnin! Za tuto jejich
vlastní aktivitu mají náš obdiv a za nás děkujeme, že si plánujete společný čas i v tuto dobu! My se k vám rády přidáme, když nám to dovolí čas,
pracovní nasazení a krásné babičkovské povinnosti. Ať žijí prázdniny!!
Marie Hajdušková a Marie Grafnetter.

Kontakty na organizátorky akcí: Majka H. - 773 222 369, Marie G. - 721 865 938
NĚKOLIK OHLÉDNUTÍ ZA DUBNOVÝMI A KVĚTNOVÝMI AKCEMI
Spolupráce s MŠ v Kostelci u Křížků
Dne 25. 4. 2019 se několik dobrovolníků z Klubu seniorů zúčastnilo
dopolední vycházky s dětmi z MŠ v Kostelci u Křížků. Skupina větších dětí šla k rybníku Markvart a zpět podél zdi lesní obory. Skupina těch nejmenších se vydala kolem židovského hřbitova k rybníku
v Nechánicích. Obě třídy plnily během vycházky nejrůznější úkoly a děti mohly projevit své znalosti o přírodě i lesní zvěři, jakož
i pohybové aktivity (běhání, dřepy, volná chůze po bezpečných

polních a lesních cestách). Viděly i to, jak se v lese zjišťuje množství kůrovce, který ničí naše lesy. U rybníků jsme si odpočinuli,
posvačili a místa opustili s důrazem na sesbírání všech ubrousků
a sáčků od jídla. Děti byly vzorné, ukázněné a poslechnout pokyny
svých učitelek mají pod kůží. Za nás seniory mohu říci, že jsme si
dopoledne s dětmi moc užili a díky Majce Hajduškové hodláme
i v budoucnu rozšiřovat společné aktivity s MŠ v Kostelci.
S láskou Alena Vyhnálková

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . .
8. 5. - výlet na kolech (25km)
Sešli jsme se čtyři, znali jsme se už z předchozích výletů. Vystoupali jsme na Želivec,
dále ke Křížkovému Újezdci, ořechovou alejí
do Chomutovic. U březového háje nám kamarád Ben ukázal pramen Botiče. Poté jsme
pokračovali až k Herinku, přes Radějovice
do Sulic. Novou stezkou jsme sjížděli na Lambujku. Na této trase jsme se zastavili, odpočinuli si na lavičce a podělili se o proviant, který
si každý připravil na cestu. Míjeli nás výletníci

jak pěší, tak na kole. Projeli jsme Kostelec
u Křížků, po silnici klesali do Kamenice. Výlet
byl krásný jak z hlediska počasí, tak hezkým
pocitem pospolitosti, že si sdělujeme prožívané chvíle výletu. Byl určen široké veřejnosti,
kdy byl prezentován na našem webu. Věkový
průměr cyklistů byl kolem 70 let. Pro příští
výlet se nemusí nikdo obávat, že trasu nezvládne. Kdykoliv se každý může odpojit
a výlet si zkrátit, jak je to také u pěších výletů.
Zdeňka a Jiří Vinklerovi
Ani nepřízeň počasí nepokazila seniorský
výlet!
Výlet do Troji ve středu 15. 5. byl mou druhou
akcí s kamenickými seniory. Byl jsem překvapený, že se téměř všichni zdravili jako staří
známí a hned po ránu to v autobuse bzučelo
jako v úlu. Taky nás bylo 39! Nejdřív jsme si
prohlédli venkovní expozice botanické zahrady, někteří šli do Fata Morgany s motýly.
Abychom vydrželi celodenní nabitý program,
dosyta jsme se naobědvali v restauraci u ZOO.
Pak jsme absolvovali s průvodkyní návštěvu

Toulky Prahou
s paní Ivanou Tatkovou, které pro nás pořádá
Klub seniorů Kamenice, se 29. května opět
vydařily. S naší průvodkyní jsme se sešli u Národního divadla. Po nahlédnutí do historie
jeho výstavby jsme pokračovali po nábřeží
ke Křižovnickému náměstí.
Krásné výhledy na historické budovy této
části Prahy ještě umocnila plavba Pražskými
Benátkami s průjezdem Čertovkou. Prohlídka
muzea Karlova mostu a mostu samotného jistě
mnohým z nás rozšířila povědomí o jeho budování, výzdobě a odolnosti vůči přírodním
živlům.
Odpoledne jsme si prohlédli Kampu, Werichovu vilu a Sovovy mlýny. Zde jsme měli
zajištěný oběd. Pokračovali jsme individuálním programem. Domů jsme se vraceli plni
nových dojmů.
Zdeňka Klabíčková
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Trojského zámku a zámecké zahrady a poté
se přeplavili přívozem na druhý břeh Vltavy.
Déšť se nám po celou dobu snažil narušit
dobrou náladu, která se ale ještě pozvedla
po nalodění na vyhlídkovou loď Odra.
V podpalubí, v teple a suchu, jsme si dali
každý něco teplého na zahřátí, zpívali jsme
a obdivovali Prahu od vody. Plavba trvala asi
1,5 hodiny, ale rychle utekla a byla to třešinka na dortu! Výlet se mi moc líbil a těším se
na další akci s Klubem seniorů.
Michal Urx

Exkurze do kompostárny
Dne 5. 6. jsme se v dopoledních hodinách zúčastnili
exkurze v kompostárně pana Žilíka na Želivci. Dostalo
se nám milého přijetí synem pana Žilíka, Michalem, který nás uvedl do přednáškového sálu, kde nám ve dvou
hodinách teoreticky vysvětlil provoz kompostárny.
Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací o tom,
jak kompostuje příroda sama bez zásahu člověka, o založení kompostů v domácích podmínkách, při společném
kompostování některých skupin, a také co je a co není pro kompostování dobré a proč. Byli
jsme seznámeni s technologií kompostování na Želivci, protože ne všechny kompostárny pracují
na stejných principech a prošli jsme celým provozem. Byli jsme překvapeni čistotou provozu,
prvotřídním technickým vybavením, které je nesmírně drahé, ale pomáhá kompost zpracovávat
tak, aby co nejméně zatěžoval okolí svým zápachem při zrání. Víme také, proč se za odvoz platí
a že je to jen malá daň za to, že v okolí nemusí vznikat černé skládky a jak k placení za biologický
odpad přistupují jiné obce. Všem vřele návštěvu doporučujeme. Uvítali bychom zveřejnit tak
cenné informace ve Zpravodaji z Kamenice, protože kompostovat a přispívat tak dobrému životnímu prostředí v Kamenici a okolí může každý. Všem v kompostárně na Želivci děkujeme a přejeme, ať se dobré věci daří vždy prosadit.
Organizátorka KS Marie Hajdušková
Kameničtí 55+ opravdu aktivní!
Je za námi další půlrok a lze ho nazvat vskutku
akčním. Obě Marušky se pečlivě starají, abychom nezaháleli, a to jim tedy jde.
„Toulky tajemnou Prahou" jsou úžasné. Velkou zásluhu na jejich oblibě má naše milá
průvodkyně paní Tatková. Její vědomosti jsou
nevyčerpatelné. Občas ve mně budí podezření, že má v hlavě počítač. Ovšem nejsou to
pouze Toulky, ale i tvořivé dílničky, setkávání
na Nivě, tančení, no, je toho až, až. Děvčata
dělají všechno proto, aby byl náš seniorský život co nejpestřejší. Laťka je nastavena vysoko
a jejich fantazie zdá se bezbřehá.
O to abychom sportovně neustrnuli, se starají
manželé Vinklerovi. Jirka se Zdenou na každý
pátek vymýšlejí trasy procházek, no procházek, já tomu říkám „pochody pro silné nátury." Posuďte sami:
Za období od 25. 12. 2018 - 24. 5. 2019 jsme
ušli 303 km!!! Tudíž pátky jsou jasné.

Dopoledne se vychází a v pozdním odpoledni
návrat domů. A aby to nebyla nuda, začali
procházky kombinovat s gastronomickými
radostmi. A to už je motivace jako hrom.
Pak samozřejmě pinec v pondělí a úterý
dopoledne v kulturním domě. Ale jen když
není hezky. Jinak mají zahrádkáři úplně jiné
starosti.
„Zpívánky" jsou pravidelně každý týden
ve čtvrtek od 16 hodin. Střídáme Kamenici
„U partyzána" a Kostelec u Křížků, hostinec
„Kalifáč", abychom se podělili o radost ze zpívání se sousedy.
Samozřejmě chcete být zevrubně informováni
o všem, co děláme, co se děje a co nás čeká.
O to se pečlivě stará Luboš Lerch na našich
webových stránkách. Je zde i spousta fotografií ze všech akcí, které proběhly. Zkrátka život
je příliš krátký na to, abychom ho neprožili
aktivně. 		
Blanka Lerchová
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NOVÁ NAUČNÁ STEZKA
Na první vycházku po naučné stezce se v neděli 19. května 2019
sešlo 30 nadšenců, zvědavých, jak dopadlo 6 nových informačních tabulí naučné stezky Poznej Kamenicko, na kterou spolek
Kamenicko získal loni dotaci z grantové výzvy Plzeňského
Prazdroje Kozel lidem. Informační tabule jsme nainstalovali už v sobotu ráno za pomoci Honzy Jedličky, který nám byl
technickou oporou. Bez něho by nám to trvalo mnohem déle.
(Děkujeme!) V neděli jsme tak mohli pouze přecházet od jednoho stanoviště k druhému a poslouchat výklad Honzy Pišny,
jako vždy zasvěcený.
K naučné stezce jsme navíc z prostředků grantu vydali leták, který bude k dispozici v infocentrech Kamenicka a Velkopopovicka.

Neváhejte a projděte si stezku Poznej Kamenicko. Na šesti zastaveních vás čekají zajímavé informace o historii Štiřína a Všedobrovic. Trasa vede od zastávky Štiřín-zámek, kde je první tabule,
lipovou alejí v Šípkové ulici (hráz Štiřínského rybníka) na kamenný propustek Štiřínského rybníka, dále štětovanou cestou
ke Štiřínským studánkám. Od nich pak přes louky do Všedobrovic k hasičárně a odtud po chodníku do lipové aleje na hrázi
bývalého rybníka Přítel, kde najdete poslední, šestou tabuli.
Přejeme hezkou vycházku a pěkné počtení!
Text a foto Michaela Valentová, spolek Kamenicko

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Dne 20. 5. 2019 jsme byli obeznámeni se změnou ÚP, která
spočívá ve vymezení zastavitelných ploch u Zámku Kamenice.
Projektant se snažil občany přesvědčit, že se jedná převážně
o uvedení do „souladu se současným stavem“ a např. u již vybudovaného parkoviště dokonce o budoucí „změnu současného
využití“. Realita je jiná. Většina staveb na těchto plochách je již
postavena a některé dokonce i stavebně povoleny a „zkolaudovány“ stavebním úřadem, ale v rozporu se stavebním zákonem,
protože kromě technických požadavků zákon předpokládá
i soulad s územním plánem. Projektant se nás snažil přesvědčit, že ho stav na pozemcích nezajímá. Ale vydání této změny
zlegalizuje „černé stavby“ a také porušení stavebního zákona
u staveb, které byly „zkolaudované“ přímo stavebním úřadem
v rozporu s ÚP, čímž je v obou případech porušen tento zákon.
Vznik průmyslové haly na současné ploše Zeleně parkové v blízkosti kulturních památek za situace zatížení obce hlukem z již
stávajících provozů a dopravy a za situace, kdy je dána územním

plánem „nerozvojovost“ ploch průmyslové výroby, je dle našeho
názoru vznik plochy pro průmysl neznámého druhu zásadním
porušením této koncepce a tudíž veř. zájmu na příznivé ŽP, které
ÚP v obci hájí. Proč se projektant nevypořádal se zákazy druhů
průmyslových výrob vyjmenovanými v ÚP? Proč nebylo požadováno zpracování SEA přímo obcí, která se profiluje od r. 2000
jako bydlení v zeleni? Byli bychom rádi, kdyby nám pan starosta
odpověděl, proč je nezbytné měnit tak zásadně „nerozvojovost“
průmyslových ploch a proč dopustil zásah do majetku obce realizací a zkolaudováním staveb na pozemku obce v rozporu s ÚP?
Děkujeme občanům za podpisy pod věcně shodnou připomínku, které přesáhly zákonný počet podpisů 200 přes 400. Veřejným zástupcem byla podána námitka. Je možné, že během léta
zastupitelstvo tuto změnu ÚP projedná a možná i vydá.
Proto je vhodné každý týden sledovat úřední desku OÚ nebo
web www.kamenicko.cz, ohledně data zasedání zastupitelstva.
Alena Dziadkiewiczová a spolek Kamenicko
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ROJENÍ BYLO LETOS ÚŽASNÉ
Začaly prázdniny. Pro děti
doba odpočinku, pro jejich
rodiče trošku více starostí
se zajištěním dohledu
nad nimi. Též se řeší příjemné starosti s dovolenou,
jak se říká „klasika“.
Pro naše včely jsou roční
období členěna na více částí a nyní nastupuje první,
a tedy pro ně nejdůležitější, zvané podletí. Skončila
hlavní snůška, včely jen
doplňují pyl z ojediněle
kvetoucích rostlin, vlivem
sucha není ani přínos medovice.
V úlech se začínají líhnout dlouhověké včely, které nahradí ty upracované letní, musí přežít až do jara a pomoci založit novou generaci. Včelaři
mají dva důležité úkoly, které jim mohou v jejich plánech velmi pomoci.
Prvním je utlumit počet roztočů varroa, kteří našim včelám znepříjemňují život. Včelstva máme v tuto dobu poměrně silná a léčba by
měla odstranit maximum roztočů, aby se nedostali do zimní generace.
Druhým úkolem je doplnit včelstvům cukerné zásoby na přezimování
za odebraný med.
Po prázdninách začne konečná příprava včelstev na zimu a o tom si
něco řekneme v zářijovém článku.
Dosavadní průběh letošního včelího roku se nevymykal trendu posledních několika let. Opět byl nepředvídatelný. Letošní medová snůška
„překonala“ očekávání. Tak malý medný výnos snad ani kmeti včelaři
nepamatují. Květového medu nebylo díky studenému květnu mnoho,
smíšeného a medovicového bylo v naší oblasti minimálně naopak z důvodu veder a sucha.
Zato rojení bylo letos úžasné. Jen některým včelařům i přes maximální
snahu včelky nevyrojily. Každý roj potřebuje do začátku zásoby medu,
který si odnese z úlu, a i to mělo vliv na již zmíněnou výši snůšky.
Potěšující je, že i přes stále rostoucí obtížnost chovu včelek se nám
do základní organizace hlásí noví členové. V květnu jsme přijali jednu novou členku a v červnu si přihlášku vyzvedl další nový žadatel.
Na okrese patříme, co do členské základny, mezi jedny z největších
a nejlépe pracujících základních organizací.

V loňském prosincovém čísle jsme se zmínili o druzích medu a kvalitě
medu s tím, že se k danému tématu někdy v budoucnu vrátíme. A nyní
ten čas nastal.
Práce včelaře v době medobraní může výrazně ovlivnit kvalitu medu.
Pomineme-li téměř průmyslové podniky zabývající se výrobou medu
ve velkém s cílem maximalizace zisku, tak drobný včelař by měl v prvé
řadě hledět na kvalitu. Med má obsahovat dle norem EU maximálně
20 % vody. Naše předpisy
říkají, že chceme-li náš
med označovat nálepkou
Český med, obsah vody
v něm nesmí přesáhnout
hodnotu 18 %. Obsah vody se měří speciálním přístrojem, kterému se
říká refraktometr a téměř každý včelař, který svůj med nabízí k prodeji
jej má k dispozici. Kvalita medu se dosahuje
zejména tím, že se „neuspěchá“ vytočení z plástů. Vytáčí plásty zavíčkované minimálně ze 2/3
zpravidla však téměř celé. Při vytáčení méně
zavíčkovaných plástů má med v neuzavřených
buňkách více vody, ale po smíchání se zbylým
medem může splnit normu 20 % a pro „průmyslové“ včelaře je to produkt splňující normy. Drobný včelař se takto zpravidla nechová.
Ví, že vlastností medu je přijímat vzdušnou
vlhkost a prodával-li by med na hranici 20 %
obsahu vody tak po několika málo týdnech by
med mohl absorbovat tolik vzdušné vlhkosti,
že by začal kvasit. Kvalitní med se při vytékání
z medometu „skládá“, tj. neteče do sběrné nádoby rovně jako voda, ale lze jej přirovnat ke skládání látky na prodejním
pultu tak, jak ji dříve odmotával krejčí ze štůčku. Orientačně lze kvalitu
zjistit i u medu ve sklenici. Čím pomaleji „odplave“ nahoru vzduchová
bublina při otočení sklenice dnem vzhůru, tím lze považovat med za
kvalitnější. Samozřejmě u již zkrystalizovaného, byť kvalitního medu
tato zkouška nelze provést.
Všem našim čtenářům přejeme, aby kupovali a konzumovali kvalitní
medy, které se poznají nejen obsahem vody, ale mají i lahodnou chuť
a vůni květů z naší přírody.
Jan Procházka a Vladimír Uher
Foto – zavíčkovaný plást, refraktometr, stupnice refraktometru

KAMENICKÉ OKO PLÁČE

U některých separačních hnízd v obci se občas objevují pytle
s netříděným komunálním odpadem. Ve Všedobrovicích se železnou pravidelností. Kdosi nechápe, co je tříděný odpad a co patří
do popelnice? Nebo si popelnici neplatí a řeší likvidaci odpadu takto?
Ubohé...						Michaela Valentová
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PODĚKOVÁNÍ STAROSTOVI OBCE KAMENICE, ING. PAVLU ČERMÁKOVI
Vážený pane starosto,
chtěl bych Vám poděkovat za neprodlené svolání veřejného projednání projektu kanalizace (14. 5. 2019). Na místě se ukázalo, že zájem lidí
o dané téma je veliký. Jelikož se nedostavili všichni, dovolím si stručně
shrnout, co zaznělo z úst projektantů i zástupců obce.
Cílem je, aby o připojení ke kanalizaci požádalo co nejvíce lidí. Pak je
šance, že obec dostane dotaci. Pokud bude dotace, budou občané platit
obvyklý příspěvek za přípojku. Nedostaneme-li dotaci, bude se znovu
jednat o tom, jaká bude výše příspěvku na výstavbu tlakové kanalizace
a jaké by byly další náklady.
Dále byla vysvětlena všechna úskalí, ale i výhody tlakové kanalizace.
Souvisí to i s nutností instalace čerpadla u každé přípojky. V případě
dotace by byla čerpadla 10 let majetkem obce. Provozovatelem by byla
společnost VHS Benešov. Ovšem vlastníci nemovitostí by měli dát souhlas s umístěním šachty s čerpadlem na svých pozemcích a umožnit
v případě potřeby majiteli čerpadla přístup na svůj pozemek (porucha

apod.). Domnívám se, že toto je spojeno se vznikem věcného břemene
(což na schůzi, myslím, nezaznělo). I to je však třeba říci.
Bližší informace je možno získat a do projektu nahlédnout na OÚ Kamenice na Odboru investic u paní Alexandry Horáčkové, tel. 737 258 288.
Jestliže se podaří dobudovat kanalizaci, skončí znečišťování rybníků
odpadními vodami. Jak řekl jeden z projektantů, po vybudování kanalizace by měla každá obec začít řešit to, jak nakládají s odpadními
vodami domácnosti, které se nepřipojily. Takže snad se zase v místních
rybnících budeme koupat!
Pane starosto, doufám, že uděláte vše pro to, aby okolí našich osad
ve 21. století nebylo odpadní stokou. Bylo by dobré občany průběžně
informovat, jak projekt kanalizace pokračuje, zda máme dotaci, jaké
jsou časové horizonty výstavby atd. Předem Vám děkuji za úsilí, které
tomu budete věnovat.
S pozdravem Ing. Pavel Valenta, Štiřín

Vážená redakční rado,
červnový zpravodaj je plný okamžitých odpovědí na články, ve kterých
zaznívá kritika na vedení obce a na práci šéfredaktorky. V článku PRÁVO NA ODPOVĚĎ popisuje paní šéfredaktorka, jak postupuje dle zákona a vyjmenovává případy, kdy se pisatelé mohli obhájit v témže čísle
zpravodaje. Bohužel však nezmiňuje ty případy, ve kterých napadeným
tuto možnost nedala. Vzpomenu nejdůležitější případ ze všech: případ
zastupitelky paní Jany Kohlové, která nejenže nebyla upozorněna načlánek, který ji očernil v předvolební kampani, ale nebylo jí ani umožněno
na něj reagovat v témže čísle. Mohla bych vyjmenovat další. Více mě
však zaráží, že ve zpravodaji vychází reklama na Strojmetal, pod kterou je paní šéfredaktorka podepsána jako autorka. Navíc k ní doplňuje
stažený materiál z internetu. Taková loajalita ke Strojmetalu vdobě, kdy

se má odsouhlasit změna ÚP č. 6, která posvětí všechny černé stavby
a může podpořit rozvoj průmyslové výroby v tomto komplexu? A takových stažených článků bývá ve zpravodaji v každém čísle několik např. malování kraslic, kůrovcová kalamita apod. Při zasílání článků se
dovídáme, že není místo, nevejdou se fotografie, články reagující na věci
obecní musí mít jen 2000 znaků, ale zase jen u některých přispěvatelů.
Taky se ptáte, milí čtenáři, PROČ, když je zpravodaj poměrně rozsáhlý?
Pojďme si projít, čtenáři zpravodaje, starší čísla. Pochopíme, oč tu běží?
Taky si myslíte, že šéfredaktor a redakční rada mají být APOLITIČTÍ, se
znalostí zákona a se zodpovědností KE VŠEM NÁZORŮM OBČANŮ
vést místní periodikum, které by mělo být včas v našich schránkách? To
mi dává smysl.
			
Hajdušková Marie

LIDI OTEVŘTE OČI
Myslel jsem si, že už se veřejně angažovat nebudu, ale na přání kamarádů (hlavně starších usedlíků), kteří pamatují dobu. kdy tu byl klid a lidé
si pomáhali, jsem se rozhodl napsat alespoň pár řádků. Také proto, aby
pár pisálků, kteří zdejší Strojmetal kritizují. měli menší prostor na jejich
urážlivé články.
Zamysleme se, jak to vše bylo. Když dřívější starosta a jeho zastupitelstvo
prodali zámek a jeho okolí „barbarovi“ z Itálie G. Fagonimu. pro zámek
to byla katastrofa. Ital tu svým jednáním všechno poničil a udělal ze všeho „ruiny“. To se asi dnes kritizujícím lidem tento „bordel“ líbil.
Z dějin víme, že Fr. Ringhoffer se roku 1744 vyučil kotlařem a jeho syn
Josef roku 1785 našel právě zde v Kamenici vhodné místo na výrobu
měděných kotlů a s jejich výrobou zde také započal.
Věřím, že všichni Ringhofferové, kdyby dnes Strojmetal viděli, tak by
složili velkou poklonu dnešnímu modernímu vývoji a rozvoji průmyslu,
ale i údržbě okolí. Prostě rozuměli tomu.
My starší jsme zde do zámku chodili do školy. Byla zde v přízemí tělocvična a kino. Ředitelna a místnost pro učitele byly vybaveny krásným

masivním nábytkem právě po Ringhofferových. Díky již zmíněnému
„náplavovi“ z Itálie a díky dřívějšímu vedení Obecního úřadu se toto
vše zničilo. Nikdo nepsal kritiku, tak to asi nevadilo.
Některým lidem, a myslím, že jich není moc (ale tím víc dokážou
škodit), vadí nádherná modernizace podniku a jeho okolí. A tak dnes
můžeme vidět, že po obci běhají nadšenci, sepisující petici proti snaze
podniku udělat něco hezkého.
Mimo jiné naše dřívější vlády udělaly podobnou chybu, když rozprodaly velké české podniky cizím firmám.
Je to vidět i ve sportu, například ve fotbale. Dobře hrající Slávie dnes
běhá po hřišti s čínskými znaky na dresech. Jsme přece Češi a za to
se nestydíme. Co by na to řekli staří internacionálové, Plánička, Bican
nebo Veselý?
Půjde-li to takto dál, nebudeme mít nic. Možná, že zde zůstanou šikovné české ruce například z třineckých železáren, nebo Strojmetalu. Ty
jsou naše a v tom je kus hrdosti.
Pavel Vránek

Poděkování
Vážený pane starosto děkujeme za vaše vedení obce.
Pro Vaše slušné a vstřícné jednání jste byl také proto většinou zvolen ve volbách. Jsme rádi, že můžeme žít relativně v klidném prostředí
“na vesnici“.
Většina lidí vidí a slyší lži a podrazy ve vrcholové politice. Proto si vážíme života a Vašeho přístupu na vesnici.
Ať se Vám daří a nenechte se ničím a nikým odradit, Váš vesničan a nestraník Jiří Koukal
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JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK CYKLU KONCERTŮ
SUKŮV HUDEBNÍ ŠTIŘÍN ZAKONČILO HEROLDOVO KVARTETO

FOTO: archiv Zámku Štiřín.

PLACENÁ INZERCE . . .

Na Zámku Štiřín si připomínali 25 let od chvíle, kdy pravnuk Antonína
Dvořáka, houslista Mistr Josef Suk, založil spolu s generálním ředitelem Štiřína, Václavem Hrubým, cyklus exkluzivních koncertů Sukův
hudební Štiřín.
Po čtvrt století zde vystupují špičky české klasické hudby, jako třeba
houslisté Ivan Ženatý a Josef Špaček, famózní pianisté Igor Ardašev
a Miroslav Sekera, harfistka Jana Boušková anebo třeba tělesa jako
Heroldovo kvarteto, které tradičně v neděli 16. června cyklus uzavřelo.
Pravidelně hrají i mladé talenty z Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy. Koncerty budou pokračovat zase od září, nový program najdete
na www.stirin.info.
Co však zůstává i přes léto je unikátní výstava fotografií v Domě Atis,
která mapuje 25 let štiřínské hudební tradice a ukazuje Josefa Suka
i v soukromí, kdy na zámku Štiřín, který velmi miloval, třeba slavil pravidelně své narozeniny.
Těšíme se na Vaši návštěvu koncertů i výstavy.
Veronika Forejtová, PR manager Zámku Štiřín
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4-TET ÚSPĚŠNĚ KONCERTUJE NA ZÁMKU ŠTIŘÍN
TÉMĚŘ 15 LET
Prostě úžasný! Takový byl opět koncert uskupení 4-TET dne 7. června ve vyprodaném Salmově sále
štiřínského zámku. Publikum si užilo skvělé vokální výkony, osobitý humor a nepřehlédnutelný design
kostýmů Marie Markové a Jana Boušky. Jsme pyšní na to, že Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník měli u nás na Štiříně své vůbec první veřejné vystoupení ve formátu 4-TET. Spojení těchto
výjimečných umělců se ukázalo jako geniální nápad, vystoupení po letech neztrácí náboj a originalitu
a příští rok se můžeme těšit na jejich výroční 15. koncert na Štiříně. Vstupenky půjdou do prodeje
v září 2019. A závěrem letí ze Štiřína velká gratulace Jiřímu Kornovi k jeho letošnímu jubileu. Když ho
vidíte na pódiu, přijde Vám číslice jeho věku opravdu jako vtip. Jeho pozitivní energie Vás provází ještě
dlouho po představení.
Veronika Forejtová, PR manager Zámku Štiřín
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Vše se točí kolem Vás

LÉTO NA ZÁMKU
Hotel zámek Štiřín si Vám dovoluje nabídnout v červenci a srpnu mimořádné ceny!

ubytování v nádherných
stylových pokojích:

-50% SLEVA

akce pouze pro individuální klienty

Platnost 1.7. - 31.8. 2019

wellness:

-50% SLEVA
PIKNIKOVÉ KOŠE

GolF +

DRIVING
RANGE
v areálu
zámku

Těšíme se na Vás!
hotel • restaurace • golf • wellness • tenis • konferenční sály
Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261
E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.facebook.com/HotelZamekStirin, www.stirin.cz

FOTO: Barbora Boháčová
AKCE ČERVENEC SRPEN stirin 6-19.indd 1

10.06.19 14:39
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TIPY PRO CYKLISTY I PĚŠÍ
Ač jezdíte na kole či chodíte pěšky,
možná znáte jen své nejbližší okolí. Inspirací pro objevení dalších tras může pro vás být i pořad
Cyklotoulky, který vysílá stanice ČT - Sport. Díl, kde byla představena zajímavá místa Ladova kraje, byl odvysílán loni v červnu
a najdete jej na webu Ladova kraje v rubrice Cykloturistika.
Nový díl Cyklotoulek se bude točit v červenci v Kališti, Ondřejově, Hrusicích, Mirošovicích, Senohrabech, Mnichovicích
a Černých Voděradech, obcích, které stojí za to navštívit.
Hrusice jsou srdcem Ladova kraje, leží sice na jižní hranici s mikroregionem Posázaví, ale jako rodiště Josefa Lady jsou symbolem celé oblasti. Odměnou za návštěvu této malé vesničky vám
bude prohlídka Památníku J. Lady a pět panelů s výjevy z Ladových pohádkových knížek. Vedou zde cyklostezky Hrusický
okruh (24,5 km) a okružní stezka Krajem J. Lady (76 km), jejichž
popisy najdete na „ladovském“ webu.
Krásný okruh vede Voděradskými bučinami (16 km nebo
18,5 km). Přilehlá obec Černé Voděrady má zajímavou trojúhelníkovou náves a pomník s bustou Boženy Němcové. Je pojmenována po hustých černých lesích, které se v okolí vyskytují.
V minulosti to bylo místo s množstvím milířů, tedy velkých hranic dřeva, ve kterých se pomalým spalováním vyrábělo hnědé
uhlí. Místní naučná stezka patří k jedné z prvních v Čechách.

Pro cyklisty může být zajímavá odbočka v úseku cyklotrasy 0023
do Louňovic k lomu Kaménka. Kámen odtud byl použit ke stavbě Národního divadla. A pokud byste měli náladu se vykoupat
nebo si dopřát jen občerstvení, zastavte se určitě na přírodním
koupališti Vyžlovka. Cyklotrasa vede většinou krásným a klidným prostředím po zpevněných mírně zvlněných cestách vhodných i pro rodiny s dětmi.
Trasou 0020 přes Strančice z Říčan do Senohrab se vydejte
pokud chcete šlapat do pedálů. V Senohrabech v létě oceníte
možnost občerstvení, ale hlavně koupání u soutoku Mnichovického potoka se Sázavou na Senohrabské plovárně. V sousedství
říčních lázní a přívozu je letní bistro Baštírna a nad ním se tyčí
zřícenina hradu Zlenice zvaného Hláska, kterou znáte z kreseb
Josefa Lady.
Na cyklistické trati 0020 leží i Mirošovice, nejsou jen 21 sjezdem z dálnice D1, ale i moderní a zelenou obcí. Západní část
zdobí revitalizovaný Štičí rybník s novým „workoutovým“ hřištěm na břehu. Naproti přes cestu, v areálu volnočasových aktivit,
si lze zahrát tenis, kopanou, basketbal, volejbal nebo ping pong
a je tu lezecká stěna i hřiště pro nejmenší. Pokud budete projíždět
obcí hladoví, nesmíte minout restauraci u Císaře, před kterou je
nové hřiště na petanque s jednou jamkou i pro cvrnkání kuliček.
Hana Bolcková, Ladův kraj

KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA - PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim spolupracovníkům, kteří pro účastníky pochodu Krajinou barona Ringhoffra připravovali program na jednotlivých kontrolách. Především Včelařům Struhařov, skautům Kamenice, Františku Čelikovskému, Haně Boháčové a Kulturnímu
centru Kamenice. 						
Eva Kršňáková, komise pro sport a kulturu Kamenice
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NÁROČNÝ KVĚTEN A ČERVEN JUDISTŮ
JUDO CLUBU KYKLOP
• Závěr tohoto školního roku byl pro naše judisty a trenéry velmi náročný. Každý víkend jsme měřili síly
se soupeři na závodech, které se konaly po celé republice.
• Zavítali jsme i na trénink do Rakouska, kde jsme navázali spolupráci s místním vynikajícím klubem JZ
Mühlviertel.
• Sára Ihnačáková se zúčastnila se středočeskou reprezentací turnaje v polském Solaninu, kde se utkalo
700 závodníků a získala krásnou bronzovou medaili.
• Naše trenérské řady nově rozšířili Klárka Gillernová a Ondřej Zvěřina a stali se trenéry 3. třídy juda.
Bára Svobodová a Terka Valínová mají za sebou 1. část školení na trenéry 2. třídy a v září budou skládat
závěrečné zkoušky.
Nejdůležitější akcí v květnu byl náš již 8. ročník JUDO CUPU
v Kamenici, kterého se zúčastnilo přes 400 závodníků z 32 klubů
z celé ČR. Z našeho klubu se představilo 62 závodníků a celkem
jsme získali 31 medailí. Pro některé naše závodníky to byl vůbec
první turnaj v životě. Celý turnaj se konal v krásné sportovní
atmosféře a pro mladší žáky byl navíc tento turnaj jednou z možností, jak se nominovat na Přebor České republiky.
Soutěžilo se v 5 věkových kategoriích.
Zlatou medaili získali:
Antonín Pátek, Josef Včelák, Tomáš Hovorka, Jan Strejček, Pavlína Skřivanová, Tereza Weissová a Pavel Šplíchal

Stříbrnou medaili získali:
Jakub Syrovátka, Lukáš Čoudek, Jakub Čížek, František Šebek,
Šimon Skála, Oskar Limprecht, Matěj Pavlištík, Filip Žaloudek,
Sára Ihnačáková, Matěj Kolařík a Václav Šimek
Bronzovou medaili získali:
Maxim Wiszcor, Lada Kricfalušiová, Daniel Ihnačák, Hynek
Pravda, Jakub Zabloudil, Robin Roubíček, Tomáš Scholz, Alice
Janečková, Sarah Schiller, Matěj Šmolík, Eliáš Mujisa, Anna Šimková, Daniel Moučka, Tomáš Moučka a Jakub Zvěřina.

Následující víkendy jsme byli na dalších turnajích ve velmi hojném počtu a sbírali jsme další cenné kovy.
O pohár města Příbram 11. 5. 2019
Zde bylo 33 našich zástupců a dělali jen
čest našemu klubu. Získali jsme celkem
22 cenných medailí, z toho 7 zlatých!!
Zlatí byli Tomáš Hovorka, Adam Gloser,
Tereza Weissová, Josef Včelák, Matěj Otáhal, Bohumil Gazda a Sára Ihnačáková

sice na medaili nedosáhl, ale i 7. místo
po čtyřech vyhraných zápasech bylo pěkným umístěním.
V neděli to již zacinkalo. Tereza Weissová
a Sára Ihnačáková opět dosáhly na medaile. Sice „jen“ stříbrné, ale i tak tvrdě
vydřené!

USK Cup 18. 5. 2019
Velmi dobře obsazený mezinárodní turnaj, kde bylo našich 12 zástupců. Nejlepšího výsledku dosáhla Sára Ihnačáková,
která si svým umístěním zajistila účast
na turnaji v Polsku.
V neděli na USK pokračoval tréninkový camp, kde jsme změřili síly se všemi
účastníky turnaje.
MT ČP Nový Bydžov 25. - 26.5.2019
Tento turnaj se konal po oba víkendové
dny a zúčastnilo se ho 900 závodníků
z 10 zemí. Byl velmi silně obsazený a byl
po všech stránkách náročný. Od nás dorazilo 25 závodníků. V sobotu nejlepšího
výsledku dosáhl Daniel Moučka, který

KM Benešov 2. 6. 2019
První červnovou neděli se konalo druhé
Krajské mistrovství pro naše nejmenší,
juniory a ženy. Bohužel jsme tentokrát
nedorazili v nejsilnější sestavě ale i tak
jsme domů přivezli 14 medailí.

Nejcennější kov vybojoval Josef Včelák.
Také Ondra Zvěřina svým výkonem
za barvy Benešova pomohl získat zlatou
medaili v kategorii družstev mužů.
Turnaj města Berouna 8. 6. 2019
Na poslední předprázdninový turnaj
jsme zavítali s naší 34 člennou výpravou
do Berouna.
22 medailí pro naše barvy, to je krásná
tečka za uplynulým půlrokem.
Zlato získali: Josef Včelák, Tomáš Hovorka, Filip Žaloudek a Oskar Limprecht,
Anna a Václav Šimkovi.
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Vzhledem k tomu, že již máme hodně početnou závodní skupinu a hodně jejích členů
získává medaile, nelze všechny výsledky vypsat do jednoho článku.
Všechny naše výsledky, akce a informace o našem klubovém životě jsou na stránkách
www.judo-kyklop.cz.
V létě nás čekají 4 turnusy soustředění, které jsou do posledního místa obsazené, a tak
se již pomalu začínáme těšit na léto.
Přejeme všem našim příznivcům, dětem a rodičům krásné léto, prázdniny a dovolené
a v září opět na shledanou!!!
Alena Mairichová, trenérka

NA KAMENICKÝ DRES
NEDÁM DOPUSTIT
Jste příznivci cyklistiky nebo koloběhu?
A máte už kamenické tričko?
Již mnoho let jezdím na kole a před nějakým
časem jsem se kvůli sportování se psy začal
věnovat i jízdě na koloběžce.
Za tu dobu jsem měl poměrně hodně cyklistických dresů. Předloni jsem si cyklistické
tričko koupil na Obecním úřadě v Kamenici
a musím uznat, že je zatím tím nejlepším,
které jsem kdy měl. Je z velmi lehkého a prodyšného materiálu, dobře sedí na těle, nešoupe se po kůži, tak nezpůsobuje odřeniny.
Rád ho nosím na závody i tréninky.
Pokud jste vyznavači výše uvedených sportů
a chcete se cítit jako „profíci“ a ještě mít
tričko s jedinečným designem, tak rozhodně neuděláte chybu, když si kamenický
dres pořídíte také.
Vláďa Kalivoda
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FLOORBALL ACADEMY

ROADSHOW POD OTEVŘENÝM NEBEM
Floorball Academy připravila v Jílovém u Prahy Roadshow pod otevřeným nebem. Děti z kroužků si
zahrály na turnaji a setkaly se s reprezentanty.

V neděli 9. června proběhla na náměstí v Jílovém u Prahy první Floorball Academy Roadshow.
Na umělém povrchu pod otevřeným nebem se
dopoledne v pěkném slunečném počasí konal
turnaj dětí z kroužků Floorball Academy.
O vítězství bojovalo v celkem 85 mladých florbalistů ve dvou kategoriích.
První místo v obou kategoriích nakonec získali kluci a holky z týmu FBK Davle, kteří byli
na turnaj přizváni jako hosté mimo kroužky
Floorball Academy. Mladí hráči z Kamenice
soupeřili v barvách smíšeného Floorball Academy Teamu po boku florbalistů ze Sulice,
Psár a Říčan. Mezi staršími obsadili pěkné
druhé místo, mladší brali bronzové medaile

“Zápasy byly neuvěřitelně vyrovnané a všichni
kluci předvedli, co se za celý rok naučili. Gratuluji týmům z Davle k vítězství. Nejdůležitější
ale je, že si všichni dobře zahráli a zápasy si
užili,” řekl o průběhu turnaje hlavní organizátor Daniel Menhart z Floorball Academy.
Na průběh turnaje dohlíželi i superligoví florbalisté a reprezentanti Tomáš Chroust z Mladé
Boleslavi a Martin Šindelář z Tatranu Střešovice, kteří si s dětmi také zahráli. Zpestření
nabídla i soutěž v přesnosti střelby o poukázky
do supermarketu Billa.
Běh Floorball Academy se nezastaví ani
o prázdninách. Na mladé sportovce čekají dva
florbalové kempy ve třetím a čtvrtém červencovém týdnu.

V hale Na Fialce v Říčanech i v jejím okolí potrénují své florbalové dovednosti a vyzkouší si
plno dalších sportovních aktivit.
Kempy jsou určeny zkušeným florbalistům
i úplným nováčkům od 6 do 15 let. Trenéři si
je první den kempu rozdělí do skupinek podle
věku i výkonnosti tak, aby si každý zasportoval
co nejlépe.
Přihlášku najdete na webových stránkách
www.floorballacademy.cz.
Od září se potom tréninky Floorball Academy
rozjedou nanovo. Kroužky v Kamenici začnou
třetí týden v září a poběží až do června.
Těšíme se na všechny zkušené florbalisty i úplné nováčky.
Vítek Voltr
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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: 722 491 746.
• Individuální výuka angličtiny. Jak pro manažery tak děti.
Cena dohod. Tel.: 604 212 401, mabose1@googlemail.com.

CENA INZERCE
1/1 na výšku: 4 000 Kč
1/2 na šířku: 2 200 Kč

1/4 na výšku: 1 160 Kč

1/8 na šířku: 600 Kč

1/16 na šířku: 300 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

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

Firma VOG s.r.o, Všechromy 43 , Strančice
HLEDÁ SKLADNÍKA.

Náplň práce: vykládání a nakládání kamionů a kontejnerů, kontrola
vůči dodacímu listu, kompletace objednávek, komisaření, vychystání
objednávky, příprava k expedici.
Nabízíme: jednosměnný provoz, pracovní doba od 8.00 - 16:30 h.,
volné víkendy, příspěvek na stravování (obědy za 26 Kč), pitný režim
zajištěn, dovolená 20 dnů, po 2 letech 5 týdnů, placené přesčasy, sleva
na firemní výrobky, firemní akce, získání oprávnění na VZV
Očekáváme: bezúhonnost, pracovní nasazení, fyzická zdatnost, zodpovědnost, spolehlivost, základní znalosti na PC, řidičské oprávnění
na vysokozdvižný vozík druh A, C výhodou.
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VÝROČÍ SPOJENÍ SÍTÍ ABC ONLINE A JM-NET
V minulém čísle jsme Vás informovali o možnosti připojit se s minimálními počátečními náklady k síti JM-Net z.s.. Je to již rok, kdy
došlo k převodu všech klientů ABC Online pod křídla spolku. Tento krok byl motivován zkvalitněním služeb v oblasti, kde Stanislav
Kalaš zůstává stále hlavním technikem. Nové investice do moderních technologií zajistily špičkovou kvalitu infrastruktury a tým
pracovníků JM-Net nabízí rozšířenou podporu v případě dotazů i problémů. I díky tomu je nyní ještě jednodušší se k síti připojit
a využít všech jejích výhod včetně vysoké rychlosti, internetové televize i společenských akcí.






70 TV kanálů v ceně
50/50 Mb/s
400 Kč/měs
Sleva pro seniory a ZTP
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www.jmnet.cz/kamenice 211 222 202 kamenice@jmnet.cz
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Společnost Auto Babiš s.r.o.
se sídlem v Mnichovicích u Prahy

hledá vhodné kandidáty pozici

AUTOMECHANIK
Své nabídky zasílejte na email:

majitel@citroen-babis.cz
nebo volejte na tel: 603 424 374
www.citroen-babis.cz

POHŘEBNÍ
SLUŽBY SOMMER
ŘÍČANY
Obracet se na nás můžete nepřetržitě
na bezplatné lince 800100847 nebo na
tel. 602319542.
Rooseveltova 332/10, Říčany (pod hradem)
Více na www.pohrebnisluzbysommer.cz.

JUDr. PavlaDŮM
Příkopová
- Kafin
reality
KOUPÍM
nebo
CHATU
PRODEJ BYTU 4+1, 76 m² + lodžie a sklep

v lokalitě
družstevní
slunný bytKamenice,
HTP s.r.o. - rodinná strojírenská firma v Žirovnici
hledá nové kolegy na tyto pozice:
• Obsluha v práškovací lakovně - dvousměnný provoz
• Svářeč - dvousměnný provoz
• Obsluha ohraňovacích lisů - třísměnný provoz
• Strojní zámečník - jednosměnný provoz
Pro naši firmu jsou zaměstnanci tou nejvýznamnější hodnotou, a proto nabízíme:
práci v hospodářsky stabilní a stále se rozvíjející české rodinné 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, možnost dočasného ubytování, příspěvky na stravování a na dopravu do zaměstnání, 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

Ládví, Štiřín,

okamžitý převod do OV

Všedobrovice, Olešovice a okolí.

možnost hypotéky
revitalizace
Stavdomu
nerozhoduje. Jsem přímý zájemce.
nové rozvody v bytě
Cena dle nabídky, max. 3 mil.
2.patro, klidné prostředí

Právní servis zajištěn.

Informace poskytneme na
Tel.telefonním
604 182čísle.
892,
uvedeném

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

KOMPLETNÍ
REALITNÍ SLUŽBY

Prodáváte nemovitost?
Nabídněte ji mým klientům!
Hledám pro ně byty (i k pronájmu), rodinné domy a pozemky.

JARMILA VÁCLAVOVÁ
www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

606 377 788
V této lokalitě jsem doma!
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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
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Srdečně vás zveme na:
neděle

8. 9. 2019

Veletrh
sportovních a zájmových příležitostí
pro malé i velké v Kamenici a okolí

13:00 – 16:00 hod.
Prostranství před Kulturním domem v Kamenici.

V rámci Veletrhu budete mít vy
i vaše děti příležitost seznámit se
s nabídkou možností trávení volného
času v Kamenici a okolí. Jednotliví
vystavovatelé si pro vás připravili
nejrůznější představení, soutěže
a tvořivé dílny.
Pro děti bude připravena velká
nafukovací atrakce.

