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Uplynulý říjen byl v Kamenici hod-
ně sledovaným měsícem především 
s ohledem na zasedání obecního zastu-
pitelstva. 
Zasedání by nebudilo takovou pozor-
nost, pokud by se neprojednávala změ-
na č. 6 územního plánu, která se týká 
Strojmetalu. 
Změna je dokončena, má všechna klad-
ná vyjádření, včetně ochrany přírody 
i památkové péče. Mohla by být schvá-
lena, přesto nebyla. 

Na zasedání, které bylo emocionálně vypjaté, ale z mého pohledu ko-
rektní, vystupující přednášeli své argumenty, proč si myslí, že by změna 
neměla být schválena. Diskutující často vyjadřovali více svůj vztah 
ke Strojmetalu stávajícímu než ke změně územního plánu. Mnoho obav 
plynulo z nedostatku informací o budoucím směřování této firmy. 
Výsledkem bohaté diskuze nakonec bylo přerušení projednávání tohoto 
bodu, pro které se rozhodla většina zastupitelů. Byl tak vytvořen prostor 
pro to, aby postřehy a argumenty z poslední doby i samotného zasedání 
bylo možné prověřit a vyhodnotit. 
V roce 2017 před nás předstoupili zástupci Strojmetalu s vizí (podniko-
vá školka, učňovské středisko v zámku, přístupný park před zámkem, 
sdílené parkoviště, obnova parkové zeleně, oprava „opičárny“ pro po-
třeby obecní matriky, sponzoring obecních investic, podpora hasičů), 
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která většině zastupitelů dávala smysl, a proto jsme se do projednávání 
pustili. Od té doby se některé věci změnily. Nový většinový vlastník vidí 
některé priority jinak než ten původní, a tak je nutno vizi revidovat 
a předložit znovu v aktuálním znění. 
Mimo územní plán vedeme diskuzi o hluku ze stávající výroby, kde bě-
hem posledních týdnů proběhla velká skupina skutečných nápravných 
opatření a některá komplikovanější mají brzy ještě přijít. Výsledek útlu-
mu hluku je potřeba rovněž znovu změřit, subjektivně se obyvatelům 
v dotčených oblastech nezdá zatím dostatečně zřetelný. Cílem jednání 
není pouhé dodržení limitů hlukové normy, to je povinnost, ale dosaže-
ní hodnot nižších, než ukládá norma. To bych pokládal za velký benefit 
pro naše obyvatele. 
Svět, ani v Kamenici, ale nestojí ani nepadá s územním plánováním. 
Proto se v tomto čísle věnujeme mnoha dalším tématům. 
Zaměříme se na úspěchy našeho klubu seniorů a seniorskému tématu se 
budeme více věnovat i v blízké budoucnosti. 
Také chci připomenut všem dětem drakiádu na Ládví – Kuklíku už tuto 
sobotu 9. 11. 2019 ve 14 hodin. 
Ve stejný den, ale už od 9 hodin ráno, z iniciativy Spolku KAMENICKO 
můžeme přispět k obnově tradiční cesty z Kamenice do Kostelce u Kříž-
ků a podél této cesty vysázet 16 hrušní starých odrůd.  

Tedy i podzim budiž pochválen.
.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ RAD OBCE KAMENICE

Rada obce  schválila:
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

pozemkové služebnosti inženýrské sítě – umístění a provozování 
tlakové kanalizační stoky mezi Obcí Kamenice (jako budoucí 
oprávněnou) a Českou republikou – Státním pozemkovým úřa-
dem, IČ 01312774 (jako budoucí povinnou). Věcné břemeno se 
zřizuje k pozemku parc.č. 216/14, kat. území Štiřín, ve vlastnictví 
České republiky. 

• žádost Mateřské školy Kamenice, Ringhofferova 437, 251 68 Ka-
menice o vydání stanoviska k navýšení počtu dětí pro školní rok 

ze dne 11. 9. 2019

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

2019/2020 v souladu s § 23 ods.3 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon) v platném znění takto: – poskytovat činnost 
školy a školského zařízení pro 99 žáků.

• uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene služeb-
nosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční sousta-
vy mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., 
IČ 24729035 (jako oprávněnou), č. sml. IV-12-6014117/001. Věcné 
břemeno se zřizuje k pozemku KN 823, kat. území Těptín, ve vlast-
nictví Obce Kamenice.

ze dne 23. 9. 2019

Rada obce  schválila:
• návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného 

dne 16. 10. 2019.

• přijetí dotace ve výši 1 015 952 Kč z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Intenzifika-
ce ČOV Kamenice“, ev. č. projektu ISF/ŽIV/038996/2019.

• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby mezi Obcí Kamenice (jako „budoucí 
povinnou“) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako „budoucí 

oprávněnou“), č. sml. IV-12-6025180/VB1, Štiřín, Ringhofferova - 
kNN - p.č. 33/1, k.ú. Štiřín. Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům 
parc.č. 33/1 a 33/3, kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce Kamenice.

Rada obce vzala na vědomí:
• informaci o průběhu a výsledku akce na předávání kari sítí ve 

dnech 14. a 21. 9. 2019.
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Zápisy zpracovala Kateřina Kottasová, asistentka starosty  a tajemníka obce

Každý pátek je možné využít bezplatnou právní 
poradnu v prostorách Obecního úřadu Kamenice,

 
vždy od 8 do 9 hodin.

Tato služba je poskytována občanům, 
kteří mají v obci Kamenice trvalý pobyt.

Doporučujeme se předem objednat na tel. čísle 
Kanceláře obce Kamenice 323 673 105 

nebo podatelny 313 034 672

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 
PORADNA 

PRO KAMENICKÉ OBČANY

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

I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí
návrh změny č. 7 ÚPO Kamenice

II. Zastupitelstvo obce Kamenice konstatuje
a) po předchozím ověření, že návrh změny č. 7 není v rozpo-
ru s politikou územního rozvoje ČR (ve znění 1. aktualizace), 
se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje v platném 
znění, se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení 
rozporů a se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, 
coby nadřízeného orgánu územního plánování, jak je prokázáno 
v odůvodnění změny územního plánu,
b) že Krajský úřad Středočeského kraje nepožadoval posouzení 
vlivů na udržitelný rozvoj již v etapě obsahu změny,
c) že během projednání návrhu změny č. 7 nebyly uplatněny 
žádné námitky ani připomínky;
 
III. Zastupitelstvo obce Kamenice vydává
změnu č. 7 územního plánu obce Kamenice;

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
pořizovateli zajistit splnění povinností uložených mu stavebním 
zákonem a správním řádem po vydání změny územního plánu 
(řádné zveřejnění opatření obecné povahy vč. úplného znění 
územního plánu po vydání změny, zápis do centrální evidence, 
předání dokumentace na příslušná místa, archivace, vyhotovení 
úplného znění územního plánu).

Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje
• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí – kupní s Ing. Jaku-

bem Harvanem - insolvenčním správcem, IČ: 73656607, se 
sídlem Sobotecká 455, 511 01 Turnov na odkup pozemku 
parc.č. 455/9 v k.ú. Ládví za podmínky získání finančních 
prostředků formou daru od vlastníků nemovitostí přiléhají-
cích k dotčenému pozemku.

• záměr zřízení příspěvkové organizace Technické služby Ka-
menice.

ze dne 4. 9. 2019

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Dne 7. září 2019 oslavili manželé Václav a Jaroslava Štočkovi 
z Ládví diamantovou svatbu na Zámku Štiřín. 
Do dalších společně prožitých  let přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Za OÚ Kamenice Pavel Čermák, starosta
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Máme dobrou zprávu pro řidiče v centru Kamenice. Cestu 
na úřad, k lékaři, do Kulturního centra nebo třeba na nákup 
vám z hlediska parkování usnadní přes 40 nových parkova-
cích míst, která do jara vybudujeme podél pravé strany obec-
ního úřadu a za ním. Současně s touto realizací pracujeme 
na projektu rozšíření parkoviště před prodejnou Billa. Stavba 
úspěšně pokračuje a první, co je dokončeno, je pěší propojení 
náměstí s březovou alejí, a tedy bezpečná cesta do Olešovic 
a Struhařova.

PLÁNUJTE S NÁMI SPORTOVNÍ AREÁL 

Přijďte na setkání s Ing. 
arch. Davidem Zámeční-
kem, (NEW HOW archi-
tekti), který v úterý 5. 11. 
2019 od 19 hod. představí 
studii nového uspořádání 
a doplnění sportovního are-
álu. Nejde ještě o hotovou 
věc, a tak přineste nové ná-
pady, které mohou být také 
zohledněny v zadání pro 
projektovou dokumentaci.
Jak je to s tribunou? Starou 
nebezpečnou jsme odstra-
nili, nová montovaná je pro 60 sedících a je objednaná. Do nové sezony bude připravena, aby po dobu, než dojde k dobudování 
areálu, nezůstalo hřiště bez krytého zázemí pro diváky. Ve finále montovanou tribunu prodáme.
Při financování projektu spoléháme hlavně na naše vlastní zdroje, ale pokud to půjde, využijeme i vhodné dotace nebo sponzorské 
dary. Věříme, že do doby realizace bude jasný i statut parkoviště vedle zámku, které by mohlo pomoci při nárazových hromadných 
akcích pro návštěvníky. Pro hlavní velké parkoviště hledáme místo v blízkém okolí sportoviště. Jsme poučeni nedostatkem parkova-
cích stání u kulturního domu a jsme přesvědčení, že atraktivní sportoviště bude rovněž hojně navštěvované.
Program akce – nejen prezentace a diskuze, ale i malé sportovní překvapení.

Starosta informuje občany o tom, co se u nás děje, buduje a připravuje.

NOVÝ CHODNÍK A VÍCE PARKOVACÍ MÍST   
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KAMENICE A VELKÉ POPOVICE – VÍCE NEŽ SOUSEDÉ 

Obce spojuje nejen bohatá historie spojená s rodem Ringhofferů , ale i současnost, máme zájem pěstovat vzájemné dobré vztahy 
a úzkou spolupráci v oblastech, které se jako první nabízejí – kulturní, sportovní, ochrana před suchem, vodovod apod. Na stole 
jsou ale i složitější témata – obecní policie, odpady, cesty, hromadná doprava, ochrana přírody. Článek od paní starostky si přečtěte 
na straně 9 tohoto zpravodaje. Je první vlaštovkou vzájemné informovanosti a budeme v tom pravidelně pokračovat.

Fotografie na dvoustraně: Barbora Boháčová, archiv obce Kamenice

TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ADVENTNÍ TRHY 

Vzhledem k tomu, že první advent je v neděli 1. 12., kdy prosincový Zpravo-
daj bude teprve na poště, chtěl bych proto již nyní pozvat na tradiční a milé 
adventní trhy a od 16 hodin rozsvěcení vánočního stromu.

HALLOWEENSKÝ HAPPENING VE SKATEPARKU    

Letos se v pátek 1. listopadu od 15 hodin do setmění slaví Hallo-
ween i ve Skateparku Kamenice nedaleko místní základní školy. 
Organizátoři se rozhodli pro happening s pohodovou skejto-
vačkou v maskách. Školáky vždy pobaví tzv. besttrick contesty, 
hippie jump contest, soutěž o nejlepší masku a další program. 
Ve Skateparku se dle počasí chystají i další akce a v plánu je na-
vázání spolupráce se ZŠ Kamenice. 
Kontakt na skate lektora: Lukáš Wieluch – 725 263 716

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
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SVOZ BIOODPADU  2. 11. a 9. 11. 2019 od 8-13 hodin
Obec Kamenice připravila pro občany podzimní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad. Kontejnery budou přistaveny ve dvou termínech na sta-
noviště uvedená v tabulce. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoli jiné odpady než biologicky rozložitelné vznikající při údržbě zahrad.

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ 
OD 1. LEDNA 2020

dne 2. 11. 2019 dne 9. 11. 2019osada

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999Sb. o veterinární péči, 
a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020, musí být každý pes označen elektronickým čipem.

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, 
v době prvního očkování proti vzteklině. 
Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné kon-
krétní datum. 
Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud 
je pes takto označen. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným teto-
váním provedeným před 3. červencem 2011.

VÝHODY ČIPOVÁNÍ:

• Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli
• Umožní kontroly psů při prodeji
• Snadnější vycestování se psem do zahraničí
• Lepší průkaznost identity psa

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistro-
vat se v Národním registru majitelů zvířat:
 www.narodniregistr.cz/o-nas.php 
Teprve po zeregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání 
a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

Jana Meissnerová, OÚ Kamenice

ŠPATNĚ ZAPARKOVANÁ VOZIDLA BRÁNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBĚ
S příchodem zimního období připomínáme občanům důležitou informaci týkající 
se  parkovaní vozidel v ulicích: pokud zaparkujete vozidlo mimo vyhrazená místa 
pro parkování, a dojde tím k zúžení průjezdního profilu komunikace, nemusí být tato 
komunikace v případě zimní údržby prohrnuta. Toto upozornění se vztahuje nejen 
na vlastníky rodinných domů, kteří mají mít zajištěné parkování na vlastním pozem-
ku, ale i na obyvatele parkující v sídlištích.      Petra Novotná, odbor správy majetku
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TAK JAK, SOUSEDÉ?

MUDr. Václava Zímová
Starostka Velkých Popovic

Vzděláním lékařka, více jak 20 let pracovala ve vysokém managementu nadnárodních 
farmaceutických firem, starostkou Velkých Popovic je od listopadu 2018.

„Sousedé nepotřebují jména, aby spolu mohli mluvit. 
Když procházíte kolem a vidíte, jak soused pleje záhon, nepotřebujete jeho jméno, abyste na něj promluvili. 
Je to zvláštní úroveň důvěrnosti.“                  Olga Tokarczuková polská spisovatelka a politička

Přečetla  jsem si ve Velkopopovickém zpravodaji říjnový roz-
hovor Richarda Kozohorského s vaším starostou, Pavlem Čer-
mákem. Inspirativní a přátelský. Ti, okolo kterých se nemihnul 
náš měsíčník, si ho mohou přečíst na webových stránkách obce 
Velké Popovice. 
Dovoluji si na rozhovor reagovat a pozdravit vás zde.
Naše obce a jejich místní části jsou spolu propojeny odpradáv-
na. Historickou stopu zde zanechali sedláci, šlechta, církevní 
řády i politické režimy. Určení hranic katastrů se již delší dobu 
nezměnilo, je administrativní. Zeď ale mezi sebou nemáme. 
Spojuje nás krajská silnice, jak jinak než Ringhofferova, i síť his-
torických cest a pěšin. Máme společné známé a zájmy. Máme 
společnou krajinu, lesy a vody, přírodu. Naše oblast je atraktivní 
pro bydlení a relaxaci v zeleni.
Žiji ve Velkých Popovicích od narození, moje rodina zde zapus-
tila kořeny v třicátých letech minulého století. Jako dítě jsem ne-
vnímala hranice našich katastrů, tam, kam jsem dojela na kole, 
byl můj svět, rodná krajina. Moji příbuzní žijí na Nové Hospodě, 
se spoustou svých vrstevníků z Kamenicka se čas od času potká-
vám, známe se ze školy, z tanečních, z leťňáku, ze sportovních 
soutěží. Jezdím k vám už léta, nejčastěji nakupovat nebo jen 
na kus řeči.
Letos nově navštěvuji vašeho starostu, diskutujeme o společných 
zájmech i problémech. Chceme spolupracovat, sdílet zkušenosti 

a nápady a věříme, že to přinese prospěch nám všem, obyvate-
lům malebné krajiny v Posázaví. Ochrana a péče o její přírodu je 
jedním ze společných témat. Mnoho věcí si obec chce a dokáže 
obstarat a zaplatit sama, 
některé je ale lepší a lev-
nější sdílet. Hledáme 
společné projekty, staví-
me na  společné historii 
a současných potřebách. 
Nejvíce v  diskuzích 
rezonuje problematika 
městské policie, záso-
bování vodou, školní 
zájmová činnost, spor-
tovní a kulturní akce. 
Oba jsme realisté a víme, 
že vše potřebuje svůj čas 
a od nápadu k  reali-
zaci to netrvá chvilku, 
ale delší dobu. Když je 
dobrá vůle, jde všechno 
snáz. Prvním krokem 
je vzájemná informovanost, redakce obou zpravodajů budou 
uveřejňovat aktuality a pozvánky na akce a události od sousedů.

Zde je moje první pozvánka: 
Krajinou barona Ringhoffera je turistic-
ká trasa, která prochází z Mirošovic přes 
Popovice do Kamenice. Na její trasu se 
napojuje v údolí Mokřanského potoka  
nově vzniklá naučná stezka „Od zám-
ku k zámku". Vede po zelené turistické 
značce a kopíruje historickou kočárovou 
trasu cestu mezi zámky v  Lojovicích 
a  ve  Štiříně. Na pěti zastaveních nalez-
nete informace o místní historii, přírodě, 
pohádkové ilustrace dětí i  drobná pře-
kvapení. 
Stezka je dílem Velkopopovické orga-
nizace ČSOP (Český svaz ochránců 
přírody), která spolupracuje se spolkem 
Kamenicko už nějakou chvíli. 
Hmatatelným důkazem je i propojení se 
stezkou „Kolem štiřínských studní.“ 
Přijďte se projít a pobavit!

Václava Zímová, 
starostka Velkých Popovic
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REAKCE NA VÝZVU STAROSTY OBCE – NÁZORY KAMENICKÝCH 
SENIORŮ K CHYBĚJÍCÍM SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM

Pan starosta v úvodníku Zpravodaje z Kamenice oslovil občany, aby se vyjádřili k chybějícím sociálním službám. Protože si myslíme, že se 
toto téma ponejvíce týká seniorů, přinášíme vyjádření některých z nich. Myslíme si, že kromě toho, že se kameničtí senioři scházejí, mají po-
třeby, které pro ně Klub seniorů z Kamenice zajistit neumí. Organizátorky Klubu seniorů Marie Hajdušková a Marie Grafnetter kladly otázky:

KLUB SENIORŮ V KAMENICI ZÍSKAL OCENĚNÍ – GRATULUJEME

Zdá se to být jako včera, co za mnou do knihovny přišla paní Haj-
dušková a ptala se mne na zkušenosti z mého minulého působiště, 
kde jsem úzce spolupracovala s místním klubem seniorů. 
Sedly jsme si, probraly možnosti a já ráda předala všechny své 
zkušenosti o setkávání seniorů, u kytary či harmoniky, o tvořivých 
dílničkách i o zájezdech po Čechách i do adventních Drážďan, které 
jsem v minulosti organizovala. 
Paní Hajduškové se z mého výčtu aktivit líbily zejména zájezdy 
seniorů, a proto v počátcích práce kamenického klubu seniorů  se 
spolu s paní Grafnetter orientovaly především tímto směrem. Byla 
to dobrá volba. Seniorům se zájezdy moc líbily. Tak započala krásná 
a bohulibá práce  obou Marušek s kamenickými seniory. 
Později se přidala i setkávání se zpěvem a společné aktivity při vy-
cházkách i posezení u ohníčku a mnoho dalších aktivit, které se 
neustále rozrůstají. 
Dnes říká paní Hajdušková, že senioři mají tolik nových nápadů, 
že si již mnoho aktivit vymýšlejí i organizují sami. 
O tom, že jsou senioři velmi spokojení, nakonec svědčí i jejich časté 
pochvalné příspěvky do našeho zpravodaje. 
Máme velikou radost z toho, že se činnosti seniorů v naší obci daří 
a že byla po právu oceněna 3. místem v celostátním vyhodnocení 
organizací SenSen. Je to opravdu krásné umístění. Ještě jednou gra-
tulujeme a přejeme všem hodně dalších skvělých zážitků a krásných 
přátelství.

To vše by nebylo možné bez podpory obce a příspěvků z fondu KO-
SAK. Požádala jsem proto o několik slov pana starostu.

Myslím, že vás, pane starosto, velmi potěšila zpráva o úspě-
chu klubu seniorů. 
Máte pravdu, z úspěchů klubu seniorů mám ohromnou radost. Je to 
především ocenění velkého lidského úsilí, které do tohoto projektu 
obě dámy vložily. Je to rovněž ocenění všech seniorů v Kamenici, 
kteří se aktivně na činnosti podílejí. Klub seniorů nemá svoji právní 
subjektivitu, je nyní součástí aktivit naší příspěvkové organizace 
Kulturní centrum Kamenice. Toto uspořádání dobře vyhovuje a zá-
roveň je tím také vyjádřeno mimořádné postavení, které tato aktiva 
pro nás představuje. Podpora seniorů je u nás bezpodmínečná akti-
vita, na rozdíl od sportovních nebo kulturních aktivit, které soupeří 
o peníze v našem grantovém systému.

Je to jistě dobrý pocit, když vidíte, že vynaložené prostřed-
ky jsou takto zhodnoceny.
Ano těší mě, že mezi zastupiteli je veliká shoda na finanční podpoře 
aktivit pro seniory i těch, které tyto aktivity zajišťují. 
Jsem si jistý, že toto se nezmění ani pro budoucí období. Obec se 
nyní pouští do další etapy v této oblasti, a to je zlepšení péče o ty 
seniory, kteří kromě kulturního a společenského vyžití potřebují 
i asistenci pro svůj běžný život. To je důvod pro sběr informací z této 
oblasti. Se zastupiteli řešíme otázku založení příspěvkové organizace 
Sociální služby Kamenice a vybudování, za přispění dotace, domu 
s pečovatelskou službou.

Jak jste již zmínil, vyzval jste občany, aby sdělili své názory, zde prv-
ní přinášíme:

Co vám v obci chybí, jakou službu bys 
uvítala?
AH: Starám se o nemocného manžela, v ka-
menickém klubu jsem našla přátele, kteří mi 
pomáhají a podporují mě nejen psychicky. 
Někdy je toho na mě tolik, že bych si přála, 
kdyby mi někdo s manželem pomohl, abych 
mohla třeba na den odjet a odpočinout si. 
Pořád si říkám, musíš to zvládnout, musíš 
to vydržet. Takhle jsem se starala i o moji 
maminku, chodila jsem do práce, sama 
nemocná, bylo to tak těžké a náročné. Teď 
pomáhám ještě sousedovi, který ovdověl. 
Nevěděla jsem a nevím, na koho se obrátit. 
Kdo by mi pomohl s nákupy, s hygienou 
u staré nemocné osoby.

Chybí tedy sociální a pečovatelské 
služby? Takové, co obstarávají po-

mocné služby a nevyžadují odbornou 
zdravotní péči? 
Placené pečovatelské služby např. jsou:
• pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu - pomoc s podává-
ním jídla a pití, při oblékání a svlékání 
+ speciální pomůcky, pomoc při pro-
storové orientaci, pomoc při přesunu 
na lůžko nebo vozík apod.

• pomoc při osobní hygieně nebo poskyt-
nutí podmínek pro osobní hygienu

• poskytnutí stravy nebo pomoc při za-
jištění stravy – rozvoz či donáška jídla, 
pomoc při přípravě jídla a pití, apod. 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti 
– praní, žehlení, drobné opravy prá-
dla, donáška vody, topiva, pomoc při 
úklidu, nákupy, pochůzky, pomoc při 
úklidu velkém nebo po malování, apod.

• zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím – doprovázení 
do školy, školního zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na orgány veřejné moci a insti-
tuce poskytující veřejné služby a dopro-
vázení zpět 

AH: Ano, takové služby tu chybí. Zatím to 
nějak zvládám, ale co bude za pár let? Po-
mohlo by, kdybych si mohla vyzvednout 
oběd, abych nemusela každý den vařit. 
Na  vesnici si sousedi hodně vypomáhají 
a také děti, ale ne vždy se dá vše zvládnout, 
když chodí do práce a starají se o vlastní 
potomky. Pomáháme si s ostatními seniory 
či sousedy navzájem, ale vždycky to nejde. 
Některé věci sama nedokážu, např. zved-
nout těžkého člověka, naštípat dříví.

Cenu Senior roku vyhlásil v roce 2019 už posedmé projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77. 
V kategorii Nejlepší klub roku 2019 porota rozhodla takto: 

1. místo:   Společenství vdov a vdovců, z. s., Zlín, 
2. místo – porota udělila dvě druhá místa:  Klub seniorů číslo 8 v Mostě a Úsměv= Zdraví, z.s., Lovosice
3. místo – porota udělila dvě třetí místa:      Klub seniorů z Kamenice, Praha – východ a Ú–holky, pozdní sběr, Úholičky
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Paní Hajdušková sepsala názory kamenických seniorů, in-
spirované vaší výzvou v minulých zpravodajích. Senioři se 
zamysleli nad tím, jaké služby by byly v Kamenici potřeba 
zajistit tak, aby zlepšily život zejména indisponovaným se-
niorům, ale nejen jim. Mohl byste se, pane starosto, k jejich 
požadavkům vyjádřit? 

JK: Dostala jsem se po vážné nemoci 
do svízelné situace, nezvládám péči o sebe 
a potřebuji pomoc skoro každý den a přála 
bych si, aby za mnou docházel někdo, komu 
můžu věřit a na koho se můžu spolehnout. 
Obrátila jsem se na klub seniorů o pomoc 
protože sociální služby v obci nemáme. Jde 
o výpomoc s nákupy a s přípravou jídla.

JV: Zůstal jsem sám bez ženy, první dny 
a měsíce pro mě byly tak náročné, že jsem 
si nevěděl rady. Neuměl jsem spoustu věcí, 
které obstarávala manželka, učil jsem se 
pomalu. Po čase jsem zašel mezi seniory, 
pookřál jsem, našel parťáky, začal jezdit na 
výlety. Nejhorší však byly večery a víkendy. 
A pak ty ženské práce, s těmi bych potřebo-
val pomoci. Taky hlavně do budoucna.

ZV: Staral jsem se o ženu před její smrtí 
3 měsíce, cítil jsem se na to sám, přestože 
mi pomáhala dcera a vnoučata. Vůbec mě 
nenapadlo o cokoli žádat. Dnes pomáhám 
dceři s vnoučaty a ona zase mně. Když jsem 
se dozvěděl o klubu seniorů, přišel jsem 
se podívat a od té doby se těším na každé 
setkání. Popovídám si, cítím se mezi nimi 
dobře. To, čeho se obávám, je, co by se sta-
lo, kdybych onemocněl nebo bych musel 
na nějakou operaci.

VO: Žiji v Kamenici již skoro čtvrt století. 
Díky mému věku jsem neregistroval, jak je 
v naší obci nastaven systém sociálních slu-
žeb, resp. jaká je jejich dostupnost. Oči mi 
otevřela až nelehká situace s mými rodiči. 
Moje maminka se stala méně pohyblivou, 
a v ten moment jsem zjistil, jak obtížné je 
sehnat výpomoc s jejím obstaráním. Ná-
sledně po jejím odchodu musím řešit ob-
dobnou situaci s mým osamoceným otcem.
V obou případech jsem se obrátil na Klub 
seniorů v Kamenici, kde byli ke mně velmi 
vstřícní a snažili se poradit v rámci jejich 
možností.  Otec se nyní chystá mezi ka-
menické seniory. Věřím, že mu to pomůže 
socializovat se, nezůstávat jen doma a najít 
si nové známé či přátele.
Moje situace není tak dramatická, neboť 
celá moje rodina žije poblíž mého otce 

a má relativně velikou kapacitu, jak se s tím-
to stavem vyrovnat. Dokážu si však velmi 
živě představit případy, kdy děti nemají 
čas ani prostředky se o své rodiče postarat 
a bohužel musím konstatovat, že nabídka 
pomoci v naší obci je minimální.

MB: Když mi manžel onemocněl, potřebo-
vala jsem pomoc s hygienou a občasné vy-
střídání, abych si mohla trochu odpočinout. 
Nemusí to být odborná služba, stačí jenom 
pohlídat, případně pohovořit. Ze své zkuše-
nosti vím, že pro hygienu ležícího pacienta 
jsou třeba i pomůcky, které ulehčí manipu-
laci, které by obec mohla zapůjčit. Tento 
problém není jenom u seniorů, i když tam je 
nejčastější. I mladí lidé se mohou ocitnout 
v podobné situaci, třeba po havárii apod. 

Co nám chybí a co potřebujeme, zvláště 
do budoucna, s ohledem na náš věk?
Velkým problémem se stává hygiena, pro-
tože nejsou síly na manipulaci s nemocným 
a chybí pomůcky, které by to ulehčily.  Ná-
kupy jsou také problém, neboť ze vzdále-
nějších osad cestování autobusem do Billy 
a zpět poměrně dlouho trvá a nelze pone-
chat nemocného tak dlouho samotného. 
Také si potřebujete odpočinout od neustálé 
péče a napětí a načerpat nové síly. Vím, 
že v první řadě pomáhají děti, ale ty mají svá 
zaměstnání, péči o děti, a tak jejich pomoc 
přichází pozdě večer a jenom to nejnutnější. 
Mnoho seniorů má své děti ve vzdálenějších 
místech naší republiky a i mimo republiku. 
Zprvu pomohou kamarádi, ale i ti mají jen 
omezené síly. Také cesta k obvodnímu léka-
ři má obdobná negativa. Můžete namítnout, 
že jsou různé hospice, domovy, ale většina 
lidí chce být ve svém prostředí a berou to 
jako odložení pro nepotřebnost a velice 
rychle chátrají. 
Pokud nastane smrt jednoho z páru, tak 
když přejde první doba hlubokého smutku, 
nastává pocit osamění, uzavření se do sebe, 
abych neotravovala, deprese apod. Postu-
pem doby nastávají další problémy, jako 
jsou drobná údržba domácnosti, výpomoc 
se zahradou, doprava k různým lékařům, 
které máme rozmístěné po celém okrese. 

Dobré spojení je na Prahu, nyní už i na Be-
nešov, horší už do Říčan a Uhříněvsi. Zde 
by možná bylo vhodné posílit spojení 
z  Kamenice na vlak do Stránčic. Určitě by 
jej využili i ostatní cestující, aby si ušetřili 
čas v nekonečných kolonách do Prahy, kdy 
zpoždění bývá často i půl hodiny i  déle. 
A hlavně vlaky jedou na více nádraží v Pra-
ze a lze si vybrat, které je nejblíže místu, 
které potřebuji. Ocenila bych možnost 
objednat si od obce drobné řemeslné práce 
v domácnosti, opravy i třeba posekání za-
hrady, stříhání stromů. Bohužel pro firmy, 
které jsem oslovila (i hodinového manžela), 
to nebyla lukrativní zakázka.
V případě poruchy hybnosti by bylo vhodné 
moci si objednat doprovod a odvoz ke kon-
trolám za stanovený paušál. Ne vždy dosta-
nete sanitu. Slyšela jsem, že něco takového 
mají v Říčanech a také svozové trasy auto-
busů ze vzdálenějších míst, mimo dosah 
linek MHD.  
Dovoz obědů je také jedna z dalších slu-
žeb, kterou by možná šlo spojit s dovozem 
do  školek, které občas potkávám. Osobní 
odběr ze vzdálenějších osad je komplikova-
ný. Jedete sice autobusem tam, ale zpět až 
za hodinu a půl. 

Být aktivním a zdravým seniorem v Ka-
menici je prima. Nemám žádné omezení, 
účastním se spousty různorodých akcí, kte-
ré v rámci klubu připravují naše Marušky, 
a přispívá obec. Setkávám se s kamarády, se 
kterými si popovídám, zasportuji, pěšky po-
znávám okolí blízké i vzdálenější, účastním 
se výletů a kulturních akcí. Také zpívánky, 
mě nabijí dobrou náladou na další týden. 
V tomto směru je to sen každého seniora 
a mnoho mých kamarádů nám to závidí.    
Daleko horší ale je, pokud se dostaví ne-
moc, imobilita, ztráta řidičského průkazu 
ze zdravotních důvodů, případně smrt 
jednoho z  páru. V tomto případě nastává 
mnoho problémů, které jste si zatím nedo-
vedli představit.  A sociální služby jsou vel-
mi těžko dostupné – přeplněné a zdlouhavé. 
V naší obci ale bohužel žádné takové služby 
nejsou.  M. Benešová

Moc paní Hajduškové děkuji za sepsání cenných názorů a seniorům 
za otevřený přístup. 
Budu rád, pokud se na mne budou lidé obracet s novými nápady. 
Pokud senioři, nebo kdokoli, budou mít nějakou zkušenost, třeba 
i odjinud, budeme vděčni, když se s námi o tyto zkušenosti podě-
lí, nebo pokud se již nastíněné potřeby na sociální služby budou 
upřesňovat. 

To, co je zde sepsáno, je velmi inspirativní a poukazuje to na to, 
že  naše úvahy se založením příspěvkové organizace pro sociální 
služby jsou správné. 
Budeme se snažit zrealizovat první kroky již z rozpočtu 2020. 
Rozvoz obědů, půjčovna pomůcek apod. jsou v našich silách. Tím 
to ale určitě nekončí.

Děkuji vám, pane starosto, za odpovědi.

Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Pro úplnost informací přinášíme na příští straně seznam sociálních 
a zdravotních organizací v okolí.
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PŘEHLED ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ 
V OKOLÍ KAMENICE NEJEN PRO SENIORY:

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV MOST K DOMOVU – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JESENICE: 
Kontakty: 
Sociální pracovnice:  Mgr. Karolína Tumlířová, 
Telefon:    315 559 976,  
E-mail:  socialnisluzby@mostkdomovu,  Web:  www.mostkdomovu.cz. 
Poskytuje odbornou zdravotní péči po propuštění z nemocnice do domácího léčení. Pomoc při zvládání základních životních potřeb po operacích, 
úrazech, chronicky nemocných, péči o seniory a pacienty v terminálním stadiu onemocnění. Poskytování odborné zdravotní péče v domácím 
prostředí. Tu doporučuje vždy praktický lékař na základě vyšetření – při takovémto předepsání lékařem je péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou. 
Více informací získáte u svého praktického lékaře, v lékárnách v místě bydliště, na obecním úřadu nebo na úřadu práce.

FARNÍ CHARITA STARÝ KNÍN - STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PÉČE VELKÉ POPOVICE:
Kontakty: 
Vedoucí:   Mgr. Věra Bobovská, 
Mobil:    774 994 357, 
E-mail:  bobovska@socialnipece.cz,   Web:  www.socialnipece.cz.  
Smyslem činnosti nově založeného střediska sociální péče ve Velkých Popovicích a okolních obcích, je pomáhat starým a nemocným lidem, povzbu-
zovat je v jejich obtížích, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky ale i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu 
vztahu k životu. Podporuje mnohdy nelehkou péči rodin o ně, pomáháme jim, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

ALFA CARE:
Kontakt: 
AlfaCare s.r.o., Ringhofferova 2242,  Kamenice, 
Mobil:   773 180 896,  
E-mail:  kontakt@alfacare.cz,   Web:  www.alfacare.cz. 
Agentura pomáhající klientům v domácnosti, v činnostech, na které z časových či jiných důvodů klienti nestačí. Agentura působí v Kamenici 
a okolí.    

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA – TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VESTEC, Vestecká 11, Praha – západ:
Kontakty: 
Ředitelka:  Lenka Klestilová
Mobil:    778 095 645, 
E-mail: klestilva.kpz@email.cz,  Web:  www.kvalitnipodzimzivota.cz.
Smyslem pečovatelské služby je podpora v tom, co sami zvládáte, a pomoc s tím, co už sami nezvládnete. Cílem je co největší soběstačnost. V mnoha 
případech vám mohou komplikovat situaci zdravotní potíže, které nelze jen tak odstranit a neobejdete se bez pomoci. Pečovatelská služba zajišťuje 
sociální potřeby. Neposkytuje zdravotní péči.

HEWER, Z. S – OSOBNÍ ASISTENCE, REGISTROVANÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA, PÉČE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ:
Kontakty pro Středočeský kraj: 
Klára Palichová 
Mobil:   736 505 549  Call centrum:  274 781 341, 
Úřední dny:  po – pá: 8 – 14 hod., 
E-mail: strednicechy@hewer.cz,     Web:  www.osobniasistent.cz.
Služba pro každého, kdo se z nějakého důvodu nemůže postarat o sebe, partnera, rodiče, a zároveň chce zůstat v domácím prostředí. Pomoc směřuje 
k osobám od 1 roku s kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým či zdravotním postižením a seniorům. Nabídka autodopravy 
pro seniory – přeprava s dopomocí.

HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE V ČERČANECH – PÉČE O KLIENTA V TERMINÁLNÍ FÁZI NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI:
Kontakty: Sokolská 584, Čerčany,  
Telefon:    317 777 381,  
E-mail:  tri@hospic-cercany.cz,    Web:  www.hospic-cercany.cz. 
Poskytuje lůžkový hospic, domácí hospic, ambulanci paliativní medicíny a sociální služby: odlehčovací služby terénní a pobytové, asistenční auto, 
odborné sociální poradenství, centrum denních služeb a půjčovnu kompenzačních pomůcek.

ÚŘAD PRÁCE ŘÍČANY, 17. LISTOPADU 38, ŘÍČANY:
Kontakty: 
Telefon:   950 151 703 – 4, 
Web:    www.uradpracericany.cz. 
Zajišťuje státní sociální podporu, pomoc při hmotné nouzi, sociální služby, poradenství v oblasti sociálních služeb a příspěvek na péči, dávky 
pro osoby se zdravotním postižením pro Prahu – východ.                Zpracovaly Marie Hajdušková a Marie Grafnetter
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Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí. Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.  
     (H. W. Longfellow, americký básník)

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

Zpívání s kytarou: 14., 28. 11. od 16.00 hod. v restauraci U Partyzá-
na. Kontakt: Lenka Medřická, tel. 732 169 421. 
Cyklostředy + páteční túry – připravuje Jiří Vinkler, 
tel. 606 192 391. 
Všechny aktuální informace najdete na: www.kamenice55.eu

POZVÁNKY NA LISTOPAD A PROSINEC:
9. 11. – Sázení aleje hrušní se Spolkem Kamenicko. 
Zveme všechny, kteří mají rádi zdejší krajinu, k sázení další ovocné 
aleje, tentokrát 16 starých odrůd hrušní.
Sraz: v 9.00 hod. podél polní cesty směrem od Karmínové ulice v Ka-
menici ke Kostelci u Křížků (autem odbočíte ze silnice od Želivce 
na Kostelec vlevo na polní cestu). Každá pomocná ruka vítána! Po práci 
i během ní občerstvení zaručeno. Hlaste se na známých kontaktech.                                 

17. 11. – Taneční zábava v country stylu s hudebním doprovodem 
pana Bárty. 
Sraz: salonek restaurace Na Rynku v 15.00 hod.
Přihlášky do 13. 11. 2019.
Platby: 14. 11. 2019 od 17.00 – 18.00 hod., rest. U Partyzána (v rámci 
zpívánek).
Cena: 100 Kč/os. (v ceně občerstvení, hudba).

29. 11. – Koncert písničkáře Vojty „Kiďáka“ Tomáška.
Blíží se Vánoce a my jsme přemýšlely, co by vám mohlo udělat radost! 
Rádi zpíváte písničky k ohni, proto vám nabízíme první předvánoční 
dárek v podobě úspěšného písničkáře, obyčejného kluka, který za námi 
přijede z malého městečka nad Ohří. Skládá písničky o lidech, lásce 
a přátelství, o tom, co prožil, co vidí kolem sebe. Jsou napsané srdcem 
pro ty, kteří dovedou srdcem poslouchat. Přijďte do pěkného prostředí 
osvěžit své srdce i duši, zaposlouchat se, rozjímat a posedět s přáteli. 
Drobné občerstvení zajištěno.
Sraz: hasičárna ve Všedobrovicích v 16..45 hod. 
Doporučené spojení z Kamenice busem č. 461 v 16.34 hod. do zast. 
Kamenice – Všedobrovice. 
Rozvoz po koncertě bude zajištěn!
Přihlášky pro všechny zájemce do 28. 11. 2019.
Cena: pro kamenické seniory zdarma, 100 Kč/ostatní. Platba na místě.

4. 12. – Adventní tvoření.
Pro letošní tvoření jsme si pro vás připravily výrobu drobných ozdob 
na stromek a výrobu přání do obálky, která ztrácejí svůj kouzelný význam 
v moderním elektronickém světě. Materiál pro vás zajistíme, vy si s sebou 
přineste nůžky různých velikostí, své šikovné ruce a dobrou náladu. Občer-
stvení zajištěno.
Sraz: přísálí KD Kamenice v 10 hod.
Přihlášky do 3. 12. 2019.
Cena: zdarma pro kamenické seniory, 50 Kč/ostatní. Platba na místě.

12. 12. – Přednáška Ing. Pavla Valenty na téma Historie cestování 
za obchodem. Tentokráte se netradičně vydáme do historie létání a do-
zvíme se o záchraně vzácného letounu Lockheed Electra, kterým J. A. Baťa 
ve 30. letech minulého století obletěl svět. A nebyl sám. V souvislosti s touto 
přednáškou připravujeme exkurzi na letiště Točná, kde se na krásnou Elect-
ru budete moci podívat zblízka.
Sraz: v přísálí restaurace Na Rynku v 19.00 hod.
Cena: pro kamenické seniory zdarma, 50 Kč/ostatní.  Platba na místě.

16. 12. – Předvánoční seniorské posezení s nadílkou a progra-
mem. Opět se všichni potkáme v sále KD v Kamenici, svátečně naladě-
ni si nazdobíme vánoční strom, zazpíváme koledy, povečeříme a rozdáme si 
dárky. Některé budou společné pro všechny a ty drobné si nadělíme stejně 
jako vloni: každý přineste jeden vánočně zabalený dárek, který bude vě-
nován „neznámému“ kamarádovi, a jeden dárek si každý odnesete domů. 
Chcete obdarovat někoho navíc? Tyto dárky umístíme pouze se jmenovka-
mi obdarovaných nebo si je nadělíte sami během večera. Součástí předvá-
nočního večera je jedno malé překvapení. Uvítáme vaše vynikající vánoční 
cukroví na stůl! Předem děkujeme pekařkám!
Sraz: v sále KD Kamenice v 14.00 hod.
Přihlášky do 12. 12. 2019.
Pro kamenické seniory zdarma! Těšíme se na vás!

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

KDYŽ JE DOBRÁ PARTA, JE DOBŘE VŠUDE

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

Ráda bych poděkovala nám všem, kteří jsme si toto léto užívali plnými 
doušky na výletech, na Nivě, ale i na zahradách našich přátel.
Pozvali nás na ně nejen Anuše s Fandou Hajnovi, jak už zmínili Vinkle-
rovi, ale také Alena a Zdeněk Vyhnálkovi z Kostelce U Křížků a Dáša 
s Oldou Seckých ze Skuhře. Všude bylo krásně, povídalo se, hrálo a sa-
mozřejmě i zpívalo.
Ovšem tato setkávání nezačala až letos. Už loni nás pozvali Jitka a Vláďa 
Čtvrtečkovi z Kamenice na svou zahrádku a pak parta nás nadšenců na-
vštívila krásnou chalupu Vinklerových v Malšicích v jižních Čechách. 
A  my jim všem tímto moc, moc děkujeme, protože když se nahrne 
na  návštěvu 30 lidí, není to žádná legrace a klobouk dolů, přežili to 
všichni ve zdraví a péče neměla chybu.

Nescházeli jsme se jen v zahradách, navštívili jsme i Valnovku a zjistili, 
že i tam nám je dobře. Když je dobrá parta, je hezky všude. Je fakt, 
že prostřídáváme některá působiště. U Partyzána je to jasné, tam jsme 
každých 14 dní. Ovšem tyto pauzy se nám zdály dlouhé a tak občas 
navštívíme po domluvě hospodu Kalifáč, v Kostelci. Pravidelné „zpí-
vánky“ U Partyzána by nám fakt chyběly, starají se tam o nás vzorně. 
Díky tomu tam chodíme rádi. 
Rádi za námi jezdí a akcí se zúčastňují i naši přátelé z Horních Jirčan 
a Jesenice. Vezmou kytaru, dobrou náladu a přijedou.
Ve všech těchto aktivitách hodláme pokračovat a vy se o nich dočtete 
buď ve zpravodaji, nebo na našich webových stránkách. 

Blanka Lerchová s manželem
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UMÍSTILI JSME SE V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI SENSEN!
Co je to SenSen? Senzační senioři, projekt Nadace Charty 77. 
Nadaci, kterou v roce 1978 založil ve Švédsku František Janouch 
jako podporu signatářům a v roce 1990 ji přinesl na území teh-
dejšího Československa. Nadaci řídí paní Božena Jirků. Orga-
nizace pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně 
pečují, aby se mohli navrátit po úrazu či nemoci zpět do života 
a do společnosti díky individuálním dárcům a partnerům. 
Před několika lety se kolektiv této nadace začal zajímat také 
o starší občany a připravuje pro ně společenské a sportovní akce, 
přednášky. Snaží se tak o propojení seniorských klubů a sdruže-
ní napříč republikou. Vznikají zajímavé projekty jako Národní 
Kronika, spolupráce se základními a mateřskými školami a růz-
ná sportovně společenská klání: taneční soutěže, soutěže v ping-
-pongu, pétanque apod. Každoročně vyhlašuje soutěž Klub roku 
a Senior roku, kde jsou oceněni výjimeční senioři za obětavou 
práci pro druhé. 
V loňském roce na zájezdu v Litoměřicích jsem si o oceňová-
ní SenSenu přečetla článek na vývěsní tabuli městského úřadu 
a zaujal mě natolik, že jsem si se zájmem načetla stránky nadace 
a SenSenu (www.sensen.cz). Napadlo mě přihlásit naše tři nej-
aktivnější seniory, kteří mají největší zásluhu na chodu Klubu 
seniorů při KC Kamenice. Díky nim probíhají tak důležitá setká-
ní jako jsou Zpívánky – Lenka Medřická, sportovní akce, výlety 
na kolech a pěší túry – Jiří Vinkler a v neposlední řadě výborně 
fungující webové stránky www.kamenice55.eu, které spravuje 
Luboš Lerch. Nominace je založena vždy na doporučení. Sepsala 
jsem, kdo jsme a odkud je náš klub a několik základních infor-

mací o činnosti klubu, aby bylo zřejmé, proč žádáme nominace 
zrovna pro tyto tři osoby. Poté dvě seniorky a my organizátorky 
sepsaly, každá něco ke každé nominované osobě. Vše učesat, 
komunikovat s nadací a odeslat. Snaha udržet vše v tajnosti, 
až  budeme vědět, zda se vůbec můžeme do nominace dostat, 
bylo náročné. Pak to přišlo. Přijeďte, dostáváte k dispozici 15 
míst. Kdo to bude? Napětí se zvyšovalo. Vyhlášení probíhalo 
v nádherných prostorách v Pražské Křižovatce v odsvěceném 
kostele sv. Anny s úžasnou moderátorkou Terezou Kostkovou, 
ředitelkou nadace Boženou Jirků, s mediálními partnery a s do-
provodem kapely Spirituál Kvintet. Chyběla jen Dagmar Havlo-
vá, která narychlo cestovala do zahraničí, a Simona Stašová, jež 
je tváří projektu. Jaké bylo naše překvapení, když volba padla ne 
na jednotlivce, ale na náš Klub seniorů z Kamenice! Byla jsem 
hodně nervózní, vlastně ani nevím, jak se vše odehrálo na  je-
višti a že naši ocenění, kteří obsadili celou jednu řadu, nadše-
ním přehlušili kostelní prostor. Cenou za 3. místo je 20.000 Kč 
pro  klub, komentovaná prohlídka Národního muzea a drobné 
dárky. Po ukončení celého ceremoniálu jsme zvolili příjemné 
a klidné prostředí kavárny Slavie, kde jsme si sdělovali všechny 
dojmy. Našemu klubu by ocenění mělo přinést další spolupráci 
v projektu SenSen, o které vás budeme v budoucnu informovat. 
Více se dočtete na webových stránkách klubu, kde najdete celou 
prezentaci klubu a jednotlivců i s fotografiemi. 
Děkujeme všem v Kamenici za podporu

Za Klub seniorů sepsala Marie Hajdušková

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 
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NÁVŠTĚVA SDH TĚPTÍN V MŠ KAMENICE

Nejdříve se děti se-
známily s hasičským 
autem, dozvěděly se, 
co vše se v něm nachá-
zí, a  k čemu tyto věci 
slouží. 
Následovala prohlídka 
vnitřku hasičského 
auta, kde si děti vy-

zkoušely, jaké to je, sedět na místě hasiče. 
Pro nepřízeň počasí se celý program mu-
sel přesunout do jednotlivých tříd, kde 

16. 10. 2019 Nás navštívili hasiči z Těptína. 

I za nepřízně počasí si tuto návštěvu děti velice užily.

se děti hravou formou 
dozvěděly, co všechno 
hasič potřebuje ke své 
práci, jaké oblečení 
musí mít, když jde hasit 
požár. Proč je toto oble-
čení tak těžké. 
Dozvěděly se důležitá 
telefonní čísla. Vyzkou-

šely si spojování hadic i to, jak se hasič 
pohybuje v prostoru, kde nic nevidí – po-
hyb podle lana. 

Děti si toto dopoledne 
velice užily a myslím, 
že  jim to přineslo 
i  spoustu cenných in-
formací.
Chtěli bychom ještě 
jednou poděkovat SDH 
Těptín za krásně stráve-
né dopoledne. 

Těšíme se na další spolupráci.
Linda Vejmelková, učitelka MŠ Kamenice
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PROJEKTOVÝ DEN SE POVEDL

Projektový den se skládal ze dvou částí. 
Nejdříve jsme absolvovali „orientační běh“ po Kamenici a blíz-
kém okolí, hledali jsme stanoviště a na nich plnili řadu úkolů, 
např. poznávali významné rodáky, správně třídili odpad, posky-
tovali první pomoc, řešili dopravní situace ad. 
V druhé části jsme na obou hřištích testovali své sportovní do-
vednosti, např. jsme hráli fotbal, košíkovou, vybíjenou, „kruhy“, 
přetahovali se na laně, shazovali plechovky. Měli jsme co dělat, 
abychom vše stihli do 14 hodin.
Většinu z nás činnosti  bavily, dařilo se nám, vyšlo nám pěkné 
počasí, oběd byl dobrý a ještě jsme dostali jedničku ze zeměpisu 
a tělesné výchovy. Takže se těšíme na další projektové dny!

Marianna Procházková a další žáci 6.C

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA 
V úterý 8. října 2019 se ve školní knihovně konala letošní první Rodičovská kavárna.

Tématem bylo přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia. 
Výchovná poradkyně paní Danka Dudková poradila s taktikou při výběru školy a objasnila 
celý systém přijímacích zkoušek a případného  odvolání. 
Přítomna byla také paní učitelka Pavla Ježová, která učí v 9. třídě předmět Svět práce, jehož  
náplní je mimo jiné i volba povolání. 
Příjemně nás překvapila vysoká účast na této akci (přišlo téměř 50 rodičů).

Zároveň bychom vás chtěli pozvat do příští Rodičovské kavárny, která se 
bude konat v den konzultací u nás ve škole 5. listopadu v 18.30 hodin. 
Tentokrát nabízíme besedu s panem Svatošem, který pracuje pro UNICEF. 
Dozvíte se například, jak a kde UNICEF pomáhá ve světě, jak se zaškolují dobrovolníci, na co 
může přispět naše škola a mnoho dalších zajímavostí.

Věřím, že i následující téma bude pro vás atraktivní. Jste srdečně zváni.
Pavlína Tolarová, ředitelka školy

Na konci září se na naší škole uskutečnil projektový den Napříč školou. Byl určen žákům 2. stupně a jeho 
cílem bylo nejen si zasportovat nebo prokázat určité znalosti, ale i seznámit se a spolupracovat s dalšími 
spolužáky z různých tříd a ročníků.
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NAŠE PRÁCE PŘINÁŠÍ ÚSPĚCHY
eTwinning je platforma, přes kterou mohou učitelé z různých 
evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapo-
jovat se do projektů a sdílet své nápady. Mezinárodní eTwinnin-
gový projekt naší ZŠ Kamenice Let´s celebrate Easter in Europe 
získal ocenění eTwinning Quality Label. Hodnocení Národního 
podpůrného střediska pro eTwinning probíhalo na základě kri-
térií stanovených Centrálním podpůrným střediskem v Bruselu. 
Každá přihláška byla hodnocena třemi nezávislými hodnotiteli. 
Certifikát nám byl slavnostně předán 23. 9. 2019 na setkání dr-
žitelů Quality Label z Prahy, Středočeského a Jihočeského kraje.
Na projektu spolupracovali žáci loňské 8. B naší školy se žáky 
z Chorvatska, Španělska, Itálie a Polska. Během projektu žáci 

připravili prezentaci a kvíz o českých Velikonocích. Vyzkoušeli 
si zdobení kraslic voskem, vytvořili ve skupinách videa o tom, 
jak udělat pomlázku, mazanec, velikonočního beránka, nádivku 
a jidáše. V dotazníkovém šetření mezi žáky na naší škole zjistili, 
jaké tradice se na Velikonoce opravdu dodržují a které mají žáci 
nejraději. Pořádali také videokonference se žáky z Chorvatska 
a Itálie, se kterými si povídali nejen o Velikonocích. Vyrobili 
velikonoční přání, zhlédli prezentace žáků ze zahraničí a někte-
ré jejich tradice si i vyzkoušeli. Například si užili chorvatskou 
tradici s vejci tuckanje, ochutnali chorvatský velikonoční pokrm 
uskršnja pincaa a španělský velikonoční dezert torrijas. 
Těší nás, že naše činnost byla oceněna.

Lenka Hradecká, učitelka ZŠ

PODZIM V OLEŠOVICÍCH

Přítomni byli všichni žáci a zaměstnanci školy. Paní ředitelka 
nastínila budoucí školní rok a plán mimoškolních aktivit, aby se 
měli všichni na co těšit. Plánů a práce je dost, tak hurá do toho. 
Mimo výuky se věnujeme sběrovým aktivitám, soutěžím a vol-
nočasovým aktivitám.  
Již v září jsme absolvovali exkurzi na farmu v Soběhrdech. Dále 
proběhlo několik akcí u nás ve škole – uspořádali jsme Školní 
pohybový den se zaměřením na brannou výchovu a Školní den 
zdravé výživy se zaměřením na zeleninu. 
V dalších podziních měsících nás čeká výukový program s Ces-
tou integrace – šikana, návštěva hasičů v Říčanech, exkurze 
do historických salonků na hlavním nádraží, výukový program 

tkaní, spolupráce se záchrannou službou apod. Všechny tyto 
akce můžeme jen doporučit i jiným školám. O dalších akcích vás 
budeme zase v dalším pololetí informovat.
Jistě se najde čas na společné posezení a zazpívání, zejména 
u příležitosti Vánoc. Těšíme se také na oslavy dobrých umístění 
v soutěžích, kterých jistě nebude málo. Připravujeme soubor 
výkresů pro náš tradiční školní kalendář. Malou oslavu uspořá-
dáme také pro naše nové žáky na uvítanou. Podívejte se okolo 
sebe, barevný podzim není jenom venku, ale různě „barevné“ 
jsou i akce ve škole, tak aby se hodily do jednotlivých předmětů. 
Hezký podzim vám přeje ZŠ Olešovice.

Marie Nečadová, učitelka

Školní rok 2019/ 2020 zahájila v ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, ve spo-
lečenské místnosti ředitelka školy Ing. Hana Smejkalová. 
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PODZIMNÍ BAZAR – SWAP
První říjnový týden se v Základní škole Těptín konal Podzimní 
bazar – swap. Řečeno hezky česky: kdokoli mohl přinést cokoli 
–  tedy jakékoliv čisté a ještě použitelné oblečení, obuv, hračky 
nebo knížky – a stejně tak si cokoli mohl odnést. 
Na podzimní bazar přišlo kolem 50 lidí. Oproti minulému baza-
ru na jaře, kdy přicházeli víceméně pouze lidé z okruhu blízkého 
škole, jsme sledovali nárůst zájemců takzvaně „zvenku“. Bazar 
byl zaměřen převážně na podzimní a zimní oblečení. Objevilo 
se velké množství zimních bund, kombinéz, čepic a obuvi, a to 
nejen pro děti, ale i pro dospělé. Bazar zaplnil dvě třídy, chodbu 
i celý vestibul školy. Na dva dny se naše škola proměnila v takový 
hodně dobře zásobený second hand. Velkou zásluhu na tom mají 
zejména tři maminky našich dětí, v čele s hospodářkou školy 
Marcelou Spívalovou.
Ne všechny přinesené věci hned našly svého nového majitele.

Proto vše, co zbylo, bylo rozvezeno 
do několika charitativních spolků:
• oblečení, hračky a obuv pro děti do 12 let jsme předali Dět-

skému centru ve Strančicích; 
• oblečení pro dospělé si převzali klienti Domova Laguna 

v Psárech; 
• letní dětské oblečení si převzala společnost Afric Zech a po-

putuje na charitativní sbírku pro Kamerun; 
• zimníky jsme předali charitativní organizaci Naděje, která 

pomáhá lidem bez domova; 
• a nakonec pytel vybraného oblečení jsme předali i Hospicu 

Dobrého pastýře v Čerčanech, kde jej využijí pro místní 
charitativní akci.

Přestože byl tento bazar v těptínské škole teprve druhý v pořadí, 
těší se stále větší oblibě a podpoře. Už dnes plánujeme na jaře 
uspořádat další výměnný bazar podobného typu. 
Myslíme si, že i díky našemu bazaru lidé zjišťují, že je po všech 
stranách výhodnější věci vyměňovat, než neustále nakupovat 
nové. Také se ukázalo, že jsou mnozí ochotni bazaru darovat 
pěkné, neobnošené věci, nové knihy i hračky, které už nepotře-
bují. Proto přemýšlíme o tom, že bychom uspořádali také jakýsi 
„kulturní bazar“, zaměřený na knihy pro děti a mládež, naučnou 
literaturu, umělecké předměty a šperky. A protože dobrých ná-
padů máme stále dost, zvažujeme také zřízení knihbudky v bu-
dově školy, která by sloužila k výměně knih pro děti a dospívající 
na principu „knihu za knihu“.

Lucie Moučková a Marcela Spívalová

ZVEME VÁS NA BESEDU

s Janem Rakem, předním českým vědcem, kvantovým 
a jaderným fyzikem působícím v CERNu.

přednáší: prof. Jan Rak

kde?       Základní škola Těptín

kdy?       6. 12. 2019, 18.00 – 20.00

Vstupné:  dle uvážení, minimální částka 200 Kč 

Je realita to, co vidíme?  Nebo si ji každý z nás vytváří 
po svém? Co nám vlastně o realitě říká hrnek s kávou 
na stole?

Minulost a budoucnost je iluze vytvořená z informací. Lidé izo-
lovaní v jeskyních vnímají realitu odlišně. Změna paradigmatu 
proto může mít obrovský dopad i na každodenní realitu.

Rezervaci místa je nutno poslat na spivalova@skolateptin.cz. 
Počet míst je omezen. 

VEŠKERÝ VÝTĚŽEK Z AKCE JE VĚNOVÁN ZŠ TĚPTÍN.

ZAPIŠTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ:

AKCE PRO DOBROU VĚC 
- JÓGA PRO ŠKOLU

Neděle 1. 12. 2019    17.30 – 19.00
VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN ZŠ KAMENICE NA HERNÍ 
PRVKY A POMŮCKY PRO DĚTI

• protažení těla
• příjemný začátek adventního času, který 

slouží ke zklidnění a přemýšlení
• vhodné i pro úplné začátečníky
• nová tělocvična ZŠ Kamenice 
        (vstup zadními dveřmi budovy, z ulice   
        Sídliště I)
• kdo má svou podložku, přineste si ji 
        (podložky k zapůjčení v omezeném množství 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ (DOPORUČENÁ CENA 150 Kč)

 
pořádá Katka Kubová www.indhee.cz
lektorka Eva Veselská  instagram/fb: @jogarteevaves
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ZMĚNY VE VETERINÁRNÍ ORDINACI
Vážení majitelé a čtyřnozí kamarádi,
dovoluji si Vás v tomto vydání Zpravodaje 
informovat o změnách, které se týkají vete-
rinární ordinace v Kamenici.
Je to již více jak 15 let, co jsem v naší Ka-
menici otevřela veterinární ordinaci. V praxi 
to znamená, že se v ordinaci setkávám s  již 
druhou generací Vašich pejsků a koček, 
a musím říct, že setkávání s Vámi je pro mne 
příjemné. S radostí se přiznávám, že i téměř 
po 20leté praxi mě má práce pořád baví. Baví 
mě setkávání s Vámi, majiteli, a ještě více mě 

baví Vaši čtyřnozí „miláčci“. Své povolání jsem si zvolila dobře, každé 
ráno se do práce těším a jak se říká, má práce je mi posláním.
K napsání tohoto článku jsem se rozhodla z více důvodů. Velmi si vá-
žím důvěry, kterou velká část z Vás ke mně chová. Jak roky praxe ale 
běží, přichází v životě každého z nás různé události a úplně jednoduše 
řečeno – obyčejná únava. Za dvacet let, kdy ošetřuji zvířata, z toho ně-
kolik let i velká zvířata v nelehkých podmínkách, cítím, že je potřeba 
změna. V ordinaci jsem pro Vás byla dosud každý den od rána do večera 
(kromě čtvrtka) včetně sudých sobot. V čase, kdy neordinuji, operuji 
– mnohdy několik hodin v kuse, a mám objednané pacienty. Stává se 
téměř denně, že mi za celý den zbyde pouze 20 minut, abych se najedla, 
vyřídila laboratorní výsledky pacientů, odepsala na e-mailové dotazy, 
vyřídila potřebnou evidenci načipovaných psů, uklidila ordinaci a po-
řešila ostatní provoz ordinace. 
Z dennodenní praxe vidím to, že Vám – majitelům, dopolední ordinač-
ní hodiny vyhovují. Řadu let jsem tomu nevěřila, ale praxe je taková, 
že se nezastavím od 8:00 ráno a celá dopolední ordinace je tak plně 
využita. Z Vašich zkušeností vidím, že je opravdu dobré, pokud můžete 
jít s nemocným pejskem na ošetření již ráno a nemusíte čekat až do od-
poledních hodin. Zjistila jsem, že velká část z Vás může právě v dopo-
ledních hodinách se psem na veterinu zajet, ale naopak velká část z Vás 
může pro změnu jen odpoledne. Proto také ordinuji nejen dopoledne, 
ale i odpoledne. Z Vašich letitých reakcí vím, že většině z Vás tato ordi-
nační doba vyhovuje a často v ordinaci slýchám větu: „ paní doktorko, 
vy jste tady pořád, kdy vlastně máte nějaké volno… ?“ 
Rozhodla jsem se tedy pro malou změnu ordinační doby. Hlavní důvod 
změny je takový, že potřebuji být po té spoustě let strávených v ordinaci 
více se svou rodinou. Všichni, kdo máme děti, víme, že rychle vyrostou 
a v určitém věku už nás, rodiče, nepotřebují.
Tak tedy, změna bude, ale pouze jedna. Dosud jsem měla úterní do-
poledne zavřeno, od listopadu bude otevřeno i celé úterní dopoledne 

s tím, že odpoledne bude zavřeno. Ostatní ordinační doba se nemění. 
Soboty v sudých týdnech také zůstávají. Většina kolegů, kteří pracují 
v ordinaci sami jako já (ne kliniky), v sobotu otevřeno nemají. Soboty 
tedy ráda ponechám, protože si uvědomuji, že spousta z Vás se vrací 
z práce pozdě večer. Můžete si tedy i o víkendu a bez příplatku dojít 
do mé ordinace naočkovat, ošetřit poranění, případně odoperovat své-
ho pejska, kočku aj. Operuji i v sobotu 1x/14 dní!, a tak to bude i nadále. 
Ráda bych také majitele psů upozornila na povinné čipování psů. Zá-
kon o veterinární péči. 166/1999 Sb. říká, že chovatel je povinen zajistit 
psovi očkování proti vzteklině. Od 1. 1. 2020 bude očkování psa proti 
vzteklině platné pouze tehdy, pokud bude pes označen mikročipem/
očipován. Výjimku tvoří psi, kteří byli označeni čitelným tetováním 
provedeným před 3. 7. 2011. Pro vysvětlení uvedu příklad, kdy např. pes 
má být očkovaný na vzteklinu po roce v květnu 2020. 
Pokud nebude tento pes očipován do konce roku 2019, očkování proti 
vzteklině mu od 1. 1. 2020 již neplatí. Pes, který nebude od 1. 1. 2020 
označen mikročipem, nemá platné očkování proti vzteklině! 
Po označení psa mikročipem doporučuji majitelům, aby jej zaregistro-
vali v některém z dostupných registrů zvířat. Pokud se pes ztratí či uteče, 
může se díky registraci čipu v registru dohledat a vrátit svému majiteli. 
V naší ordinaci čipujeme psy každý den, je možné se na čipování i ob-
jednat. 
Vážení majitelé, myslím si, že je slušné Vám po tolika společně stráve-
ných letech v mé ordinaci napsat trochu více ke změně ordinační doby 
než jen vytisknout strohý rámeček s ordinační dobou. Vážím si natolik 
Vaší přízně, že toto dokonce považuji za svou milou povinnost vůči 
Vám. Pevně věřím, že si na malou změnu v ordinační době zvyknete. 
Na dveřích od čekárny bude obálka s lístečky, kde bude uvedena nová 
pracovní doba. Napadlo mě, že by se Vám lístečky s ordinační dobou 
hodily pro rychlou informaci do peněženky.
Přeji Vám i Vašim zvířecím kamarádům hodně společné radosti a těším 
se na Vás v mé ordinaci.

MVDr. Petra Menclová, Ringhofferovo nám. 550, Kamenice u Prahy; 
Telefon: 323 672 487, 607 631 554; Web: www.veterina-menclova.cz

NOVÁ ORDINAČNÍ DOBA:
Pondělí  8 – 10 hod. 15 – 18 hod.
Úterý  8 – 12 hod.  ---------
Středa  8 – 10 hod. 15 – 18 hod.
Čtvrtek  8 – 12 hod. ---------
Pátek  8 – 10 hod. 15 – 18 hod.
Sobota  9 – 11 hod.   (soboty jen v sudých týdnech)

PŘIŠLO DO REDAKCE . . . 

DŮCHODCI, PLATÍTE ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU? Tak věřte, že v některých obcích důchodci nad 65 let, samostat-
ně žijící, za odpad neplatí. Nemusíte ani chodit daleko za obec Kamenice.
Je nestydaté platit za 10 známek 1000 Kč, když tyto se za rok ani nespotřebují, protože pokud odpad třídíte, nemůžete nikdy naplnit 
uváděné množství popelnic. Neuplatníte tyto známky. Nebo máme přestat třídit odpad? 
Obec dostává za vytříděný odpad zpět částečnou úhradu. 
Je zajímavé, že například Moravský Příbor získal za rok 2017 skoro 1 milion korun za tříděný odpad, Šibořice na Břeclavsku, kde třídí odpad, platí 
za rok 130 Kč.  Proč v některách obcích to jde, že důchodci nad 65 a 70 let neplatí za odvoz komunálního odpadu, protože ho tolik nevyprodukují?
Co vy na to, pane starosto?  Může se tím zastupitelstvo zabývat?              Otakar Sinkule, Nová Hospoda 

Vážený pane Sinkule,
Situace s odpady není tak jednoduchá, abych mohl reagovat pár slovy. Zjednodušeně řečeno, žádná sleva není zadarmo. Velmi dobře třídíme odpad, 
ale situace na trhu je taková, že nás to stojí čím dál tím více peněz. Z EKOKOMu dostáváme zpět jen zlomek těchto nákladů. Systém nakládání 
s odpady má být nedotovaný a soběstačný, aby byl dlouhodobě udržitelný. To, co utratíme za likvidaci, to musíme vybrat. Nechceme-li tu žít jako 
na smetišti, tak tyto prostředky, v zájmu zachování života na planetě i pro naše děti, musíme dnes vynaložit.

Pavel Čermák, starosta
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KOMU VADILY VYTYČOVACÍ KOLÍKY?
V listopadovém čísle zpravodaje se potkávají hned dvě pozvánky 
na sázení stromů – v Kamenici sází spolek Kamenicko, ve Vel-
kých Popovicích základní organizace ČSOP. Obě akce probíhají 
v sobotu 9. listopadu 2019, jen na jiném místě. Spolupracujeme 
a vzájemně se podporujeme již nějakou dobu, tohle je ale neplá-
nované! Jsme prostě na stejné vlně.
Naše hrušňová alej má podporu obce Kamenice, technikou 
vypomůže opět AGORA, s.r.o. – Kompostárna Želivec, znovu 
máme slíbenou účast členů Klubu seniorů Kamenice i dalších 
obyvatel Kamenice a Kostelce u Křížků. Stromy a pomocný ma-
teriál jsme zakoupili z daru kamenického občana. Jsme přesvěd-
čeni, že se na sázení opět sejde dobrá parta lidí, která si to „užije“, 
i kdyby náhodou foukal severák a pršelo. (Ty hrušně prostě musí 
do země!)
Jak se však ukazuje, žijí zde i tací, kteří maří dobrou věc. Kolí-
ky, kterými geodet vytýčil cestu, někdo totiž schválně vytahal, 

pohodil opodál, některé dokonce odnesl. Domů na podpal? 
Či se mu snad líbily, že mají červenou špičku? Ať tak nebo tak, 
je to nepochopitelné a hlavně smutné. Někomu asi vadí, že bude 
přesně vytýčena a obnovena polní cesta? Auta teď jezdí po sou-
sedních loukách v soukromém vlastnictví. Stalo se to normou. 
Je dobré nazývat věci pravými jmény, proto sdělujeme těm, kteří 
to nevědí, že ježdění po loukách mimo polní cestu je devastace. 
Vytažení a krádež vytyčovacích kolíků je maření práce jiných 
a mrhání prostředky obce. Ten, kdo bezdůvodně ničí hodnoty, 
které jiní vytvářejí, je ve slušné společnosti považován za van-
dala.
Závěr by měl být optimistický, proto mi dovolte již teď poděko-
vat všem, kteří 9. 11. 2019 ráno v 9 hodin opět přijdou pomáhat. 
Pomohou tím udržet naši víru v to, že svět je dobré místo k žití.

Za spolek Kamenicko Michaela Valentová
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TRADIČNÍ RODINNÁ AKCE S MILOU NÁVŠTĚVOU Z TV NOVA

Svatomartinská husa
& Mladá vína 

Husí paštika s brusinkami a opečenou domácí brioškou  165 Kč
*****

Husí kaldoun s drůbky, podzimní zeleninou a žemlovými knedlíčky  70 Kč
*****

Konfitované husí stehno, červené zelí s brusinkami, bílé zelí s jablky, 
karlovarský knedlík a bramborové lokše  345 Kč

*****
Bramborové šišky, perník, zakysaná smetana, švestky  90 Kč

Del icious Št iřín

8.-17. 11. 2019

Golem spol. s r.o., Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice · Tel.: +420 255 736 557
E-mail: hotel.zamek@stirin.cz · www.stirin.cz

Od 8. 11. do 10. 11. bude v nabídce mladé víno a od 11. 11. Svatomartinské víno.

Cena 4 chodového menu + 0,15 l mladého vína  640 Kč
Cena 3 chodového menu + 0,15 l mladého vína  560 Kč

Sobotní akce Den Hanuše Ringhoffera se i přes vrtkavé počasí vydařila a návštěvníci si tradičně užili komentovanou procházku úžasně zbarveným 
podzimním parkem s botanikem Václavem Větvičkou, prohlídku zámeckých interiérů, prodejní výstavy květin a řemeslných výrobků i autogrami-
ádu knihy Jakou cenu má rozkvetlý Štiřín. Malé hosty zase potěšily pestré atrakce a divadélko Velká cirkusová pohádka. Milou rodinnou atmosféru 
ocenily i moderátorky zpravodajství TV Nova. „Vyrazily jsme s Jasmínkou na podzimní výlet, a že nás čekají tak krásné chvilky a zážitky, jsme ani 
netušily. Pro dcerku skvělý program, užila si jízdu na ponících a výcvik dravých ptáků byl neuvěřitelný zážitek. Zámek Štiřín je kouzelný a tak růz-
norodý, a co teprve v parku Dům Atis ve stylu organické architektury?! Byly jsme uchváceny nádherným prostorem i vynikající kuchyní,“  kvitovala 
Kristina Kloubková (moderátorka Televizních novin, TV Nova). „S malým dítětem není krásných míst nedaleko domova nikdy dost, a jsem proto 
ráda, že jsem konečně navštívila i zámek Štiřín, který je pro pohodový rodinný výlet přímo ideální. Děkujeme za skvěle strávenou sobotu a rádi se 
opět vrátíme,“ dodala Michaela Indráková (moderátorka pořadu Střepiny, TV Nova). 
Zámecký park si přes zimu odpočine a v plné kráse přivítá návštěvníky opět na tradiční akci Rozkvetlý Štiřín, která se v příštím roce bude konat 
23. května. Těšíme se na Vás!

Veronika Forejtová,  PR manager Zámku Štiřín

PLACENÁ INZERCE. . . 

Foto: Barbora Boháčová, Jiří Koten

AKCE NA ZÁMKU ŠTIŘÍN. . . 



SPORT . . 

DOBRÉ TRÉNINKY ZARUČUJÍ VZDĚLANÍ TRENÉŘI, 
ŘÍKÁ DANIEL MENHART Z FLOORBALL ACADEMY 

V čem se váš projekt liší od ostatních florbalových 
kroužků?
Myslím, že Floorball Academy se už celkem odlišuje od slova 
„kroužek“. Naší vizí je vytvoření jednotné komunity dětí a rodi-
čů se společnými cíli. Nejde nám u dětí jenom o rozvinutí nadše-
ní ke sportu a budování přátelského kolektivu, ale i o vštěpování 
životních hodnot, jakými jsou například úcta k soupeři nebo hra 
v duchu fair play.

Kdo děti trénuje?
Jednou z věcí, o kterou se snažíme, je kvalita a kvalifikovanost 
trenérů. Všichni naši trenéři působí nebo působili v nejvyš-
ších florbalových soutěžích. Mimo jiné se je snažíme podpořit 
ve  vzdělávání. Pravidelně se účastní trenérských školení a se-
minářů organizovaných Českým florbalem. Právě dobří trenéři 
podle nás zaručují kvalitní tréninky a spokojenost děti. 

Jak tréninkové lekce probíhají?
V úvodní části hodiny vždy probíhá zahřátí svalů formou pohy-
bové hry, na kterou navazuje dynamická rozcvička. Hlavní část 
je poté rozdělena na nácvik herních činností jednotlivce (vede-
ní míčku, dribling, přihrávky, střelba) a přenos natrénovaných 
činností do hry jako takové. A to buď díky průpravným hrám, 
nebo hře 5 na 5, 4 na 4 nebo 3 na 3. V závěrečné fázi tréninkové 
jednotky probíhá statický strečink, vyhodnocení tréninku a jeho 
reflexe.

Daniel Menhart se ve florbalovém prostředí pohybuje už od dětství. Před časem spolu s bratrem začal trénovat děti 
v rodných Psárech. Později svůj projekt nazvali Floorball Academy a rozrostli se do několika dalších obcí v okolí. 
Mimo jiné i do Kamenice. Působí i v několika čtvrtích na jihu Prahy. Položili jsme panu Menhartovi pár otázek.

Nabízí Floorball Academy kromě kroužků i něco navíc?
Kromě lekcí florbalu se děti mohou těšit na sérii turnajů Flo-
orball Academy Tour a open-air turnaj v rámci naší Roadshow. 
Na  turnajích účastníci poměří své schopnosti a dovednosti, 
posílí týmového ducha a získají také nové kamarády. Dále po-
řádáme letní příměstský kemp, na kterém se děti mohou těšit 
nejen na florbalové tréninky, ale i na výlety, bazén, soutěže a dal-
ší aktivity.

Je možné z Floorball Academy postoupit do nějakého 
florbalového klubu?
Pokud účastníka bude bavit florbal natolik, že by chtěl trénovat 
častěji než jedenkrát či dvakrát týdně, tak se ničemu určitě ne-
bráníme. Po konzultaci s trenérem můžeme doporučit postup, 
jakým se v tomto případě ubírat. Pokud by si to účastník po ně-
jaké době v klubu rozmyslel, může se vždy vrátit zpět.

Jaké máte pro letošek novinky?
Novinek máme na začátek sezony celkem dost. V první řadě 
máme nové logo a zbrusu nový web (www.floorballacademy.
cz). Podařilo se nám otevřít lekce florbalu v nových lokalitách, 
konkrétně v Modřanech, Dolních Břežanech, Říčanech nebo 
Průhonicích. Novinku máme také pro zájemce starší 15 let, které 
rádi uvidíme v pátek od 17 do 18 hodin v nové škole v Psárech. 
 

Vítek Voltr
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100 LET KNIHOVNY V KAMENICI

Zde je malá ochutnávka:
• 4. listopadu 2019 vyhlášení výtvarné soutěže pro děti „Na-

maluj čtení“ (děti namalují to, co si vybaví pod pojmem čte-
ní, třeba jak jim čtou rodiče, či prarodiče, jak se učí ve škole 
v hodinách čtení, nebo prostě svoji oblíbenou knihu. Záleží 
jen na jejich fantazii.).

• celý prosinec bude v knihovně na děti tradičně čekat schrán-
ka s Poštou pro Ježíška,

• 5. 12. v doprovodu čerta a anděla dárky přinese Mikuláš,
• foyer Kulturního domu zaplní výstava o historii knihovny,
• v knihovně pak obrázky dětí ze soutěže Namaluj čtení,
• v prosinci bude také v rámci oslav vyhlášena nová celoroční 

soutěž pro děti - Lovci perel.

14. 12. 1919 se zastupitelé obce Štiřín usnesli na založení obecní knihovny a knihovna se následně otevřela u tehdejšího starosty 
obce pana Jankovce v Kostelci u Křížku.

TÝDEN OSLAV KNIHOVNY 
proběhne od 9. 12. do 13. 12. 2019

Začne v pondělí 9. 12. 2019 v 18.00 hodin slavnostním večerem 
s bohatým programem. Týden zakončíme 13. 12. 2019 dopoled-
ní pohádkou se soutěží pro děti.

O podrobném programu na celý týden vás budeme informovat 
v prosincovém zpravodaji a na webových stránkách Kulturního 
centra, v sekci Knihovna.

Dagmar Walachová, knihovnice

Před námi jsou poslední dva měsíce roku 2019. Pro mnohé sym-
bolizují nejen krásnou atmosféru barevného podzimu, ale i blíží-
cí se vánoční svátky a bujaré oslavy konce roku. Pro kamenickou 
knihovnu je to ale jednoznačné, konec roku pro ni symbolizuje 
významné výročí: 100 let od založení první knihovny v okolí. 
Takové výročí si zaslouží náležitou oslavu. 
Slavit se bude již od listopadu a oslavy vyvrcholí 
v týdnu od 9. do 13. 12.

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA . . . 

INZERCE . . . 

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.

NOVÁ SMUTEČNÍ SÍŇ
Dovolte, abychom Vás informovali 
o nové možnosti využít Smuteční síň na adrese: 
Jesenice u Prahy, Budějovická 1116
k rozloučení s Vašimi blízkými.

Ve Smuteční síni je k dispozici:
l 18 míst k sezení + 10 až 15 míst k stání
l obřadník l řečník
l hudba (reprodukovaná) - svícny
l stojany na foto a květinové dary
l parkoviště přímo před objektem

Rozloučit se můžete za výrazně nižší cenu a po 
dobu, která Vám bude vyhovovat.
Rozloučení proběhne v klidu a v místě.

V případě dotazů kontaktujte:
Pohřební služba Petra Bartáková 
Tel: 602 156 595
www.pohrebjelinek.cz
17. listopadu 606, Říčany u Prahy

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                             Vaši nadílku, opatřenou jménem                      

                                                                                                dítěte, předají Mikuláš   

                                                                                                s andělem a čertem v klidu 

                                                                                                knihovny, bez strachu a stresu, 

                                                                                                s laskavým a citlivým přístupem 

 

 

 

 

 

5. prosince 2019 od 15.00 – 18.00 hod 
DO KNIHOVNY PŘIJDE MIKULÁŠ! 

 

Pro každé dítě, které přijde do knihovny v době návštěvy Mikuláše, bude mít 
anděl připraveno cukrátko, třeba za básničku. Za předání nadílky Mikulášem si 

knihovna nic neúčtuje. Vstup dobrovolný.  

5. prosince 2019 od 15.00 – 18.00 hod
DO KNIHOVNY PŘIJDE MIKULÁŠ!

Pro každé dítě, které přijde do knihovny v době návštěvy Miku-
láše, bude mít anděl připraveno cukrátko, třeba za básničku. 

Za předání nadílky Mikulášem si knihovna nic neúčtuje. 
Vstupné dobrovolné

Vaši nadílku, opatřenou jménem dítěte, předají Mikuláš  
s andělem a čertem v klidu knihovny, bez strachu a stresu,

s laskavým a citlivým přístupem
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TIME
FOR
WINE

Vinotéka u ČIKA

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA 
V KAMENICI - LÁDVÍ, BENEŠOVSKÁ 207

NAPROTI STAVEBNINÁM

STÁČENÁ A LAHVOVÁ VÍNA Z MORAVY
LAHVOVÁ ITALSKÁ VÍNA 
MORAVSKÉ UZENINY
DÁRKOVÉ BALÍČKY A SADY 

errisz ookT L
WWW.TERRISZLOOK.CZ

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA 

DÁMSKÉ OBLEČENÍ 
DĚTSKÉ OBLEČENÍ

OBUV
KABELKY

DOPLŇKY

V KAMENICI - LÁDVÍ, BENEŠOVSKÁ 207
NAPROTI STAVEBNINÁM

INZERCE . . . 

KADEŘNICTVÍ KAMENICE

NABÍZÍM KOMPLETNÍ

PÉČI O KRÁSU A ZDRAVÍ 

VAŠICH VLASŮ

KADEŘNICTVÍ KAMENICE
SÍDLIŠTĚ II, ČÍSLO 28, IRYNA GOVZAN, TELEFON: 606 829 848

TĚŠÍME SE NA VÁS.

„KADEŘNICKOU PROFESI VNÍMÁM JAKO POSLÁNÍ, 

JEHOŽ PROSTŘEDNICTVÍM MOHU POMOCI LIDEM  

A VYLEPŠIT JEJICH NÁLADU I SEBEVĚDOMÍ, KTERÉ 

SE ODRÁŽÍ V JEJICH LEPŠÍM KAŽDODENNÍM 

ŽIVOTĚ I POHLEDU NA SVĚT V POHÁDKOVÉM  

PROSTORU.“          IRYNA GOVZAN

NOVĚ OTEVŘENO
„MODERNÍ KADEŘNICKÝ SALONEK V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ V CENTRU KAMENICE“
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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



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

     „do ruky“

LISTOPAD 2019

PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU

 2. 11. a 9. 11. 2019 od 8.00-13.00

2. listopadu od 17.00 – Klub žen Kamenice
Halloween klubu žen
Start v 17.00 hod. u CO v Kamenici 

8. - 9. listopadu od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Ochotnické divadlení - 8. 11 DS Tyl Říčany: Válka ve třetím 
poschodí; 9. 11.  Jílovští ochotníci: Ze života hmyzu
Vstupné 250 / 120 / 100 / 50 Kč

11. listopadu od 9.30 – Kulturní dům Kamenice
Pohádka pro děti: O Kačence a raráškovi
Divadlo Láry Fáry
Vstupné 60 Kč

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

15. listopadu od 19.30 – Zámek Štiřín 
Petr Kocman and band
Koncert
Vstupné 300 Kč

15. listopadu od 19.30. – Kulturní dům Kamenice
Ochotnické divadlení II.
Ochotnický spolek Tyl: Dveře
Vstupné 250 / 120 / 100 / 50 Kč 

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

19. listopadu od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Promítej i ty: BohuŽel
Dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST 
ČIPOVÁNÍ PSŮ  OD 1. LEDNA 2020

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a cho-
vatele psů, že podle zákona č. 166/1999Sb. o veteri-
nární péči, a o změně některých souvisejících zákonů 
s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes ozna-
čen elektronickým čipem.



KULTURNÍ AKCE

• Kostel sv. Martina v Kostelci u Křížků: ne-
děle 10.15 hodin

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

• Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Po-
povicích: neděle 8.30 hodin

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

 BOHOSLUŽBY . . .

LISTOPAD 2019

KULTURNÍ AKCE

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

24. listopadu od 14.00 – Kulturní dům Kamenice
Mikulášská Klubu žen Kamenice
Vstup 40 Kč

25. listopadu od 9.00 a 10.30  – Kulturní dům Kamenice
Divadlo pro děti: Faust Dell Arte
Vstupné 60 Kč

26. listopadu od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Cavewoman
Divadelní představení
Vstupné 400/350 Kč

28. listopadu od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Tančírna Blanky Vášové
Vstupné 120 Kč

PROSINEC 2019
1. prosince od 8.00 - Ringhofferovo náměstí Kamenice a kul-
turní dům Kamenice
Adventní Ringhofferovy trhy

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

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

10. prosince od 9.00 a 11.00 – Kulturní dům Kamenice
Gipsy: Když chceš, tak to dokážeš
Představení pro děti II. stupně ZŠ 
Vstupné 60 Kč

10. prosince od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Promítej i ty: AsexualLove, Dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma

13. prosince od 9.30 – Kulturní dům Kamenice
Divadlo Pohádka: Pohádky na Vánoce
Divadlo pro děti
Vstupné 60 Kč

13. prosince od 19.30 – Zámek Štiřín
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Koncert
Vstupné 600 / 650 / 750 Kč

17. prosince od 19.30 – Kulturní dům Kamenice
Láska a párečky
Divadelní představení
Vstupné bude upřesněno

25. prosince – Kulturní dům Kamenice
Vánoční disko
Vstupné bude upřesněno

 
Komunitní centrum při ZŠ Kamenice a zámek Štiřín Vás srdečně zvou na  

Lampiónový průvod na zámku Štiřín 
 

v pátek 15. listopadu 2019, od 17,30 hodin 
 

Přijďte za každého počasí! Startem lze projít mezi 17,30 a 18,30 hodinou. 
Za děti v průběhu akce zodpovídají rodiče. Vstupné dobrovolné. 

 

 

Pošta pro Ježíška 
od 1. - 20. prosince 2019 

 

Místní veřejná knihovna Kamenice se domluvila 
s Ježíškovou nebeskou poštou, 

že v knihovně opět bude  
 
 

Ježíškova poštovní schránka. 
 

Milé děti! 
 

Napište svá vánoční přání Ježíškovi, nebo mu namalujte hezký obrázek, 
(třeba s dárečkem, který byste si pod stromečkem přály).  
Dopis vložte do nezalepené, nadepsané obálky vaším jménem s adresou, 
a přijďte jej vhodit do Ježíškovy poštovní schránky v naší knihovně. 

 

Ježíšek nám prozradil, že se na vaše vánoční dopisy moc těší! 



8. 11. 2019 Válka ve třetím poschodí
Ochotníci DS Tyl Říčany

Obnovený ochotnický spolek Tyl

Jílovští ochotníci
9. 11. 2019 Ze života hmyzu

15. 11. 2019 Dveře

Veškerá představení začínají v 19:30 v Kulturním domě Kamenice.
Cena vstupenky:

- na všechna představení - dospělí 250 Kč, děti a důchodci 120 Kč
- na jedno představení - dospělí 100 Kč, děti a důchodci 50 Kč

www.spolektyl.cz •    tel. 731 479 903

DIVADLENÍ

Obnovený 
ochotnický spolek 

Tyl

Vás zve na 
divadelní festival 

ochotnických spolků

KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE . . . 

NA PODZIM BUDEME ZASE DIVADLIT S OCHOTNÍKY 

Začínáme v pátek 8. listopadu od 19.30 představením Válka ve třetím 
poschodí, které nám zahrají Ochotníci DS Tyl z Říčan. První ze tří jed-
noaktovek Pavla Kohouta, původně napsaná roku 1973, přepracovaná 
v roce 1999. Absurdní drama i hořká komedie. Podobenství o aroganci 
moci a manipulaci druhých. Ani za vlastními dveřmi si nemůžeme být 
jisti svým bezpečím. Délka představení cca 50 minut bez přestávky.
Osoby a obsazení: JUDr. Emil Bláha / Joseph Hürliman – Petr Dušek, 
Michaela Bláhová, jeho manželka – Hana Mondscheinová; Listonoš, 
Policista a Generál Prager – Zdeněk Horník; Doktor, Civilista a Generál 
Baseler – Jan Špaňko; Vojáci – Marie Šebková; Marie Anna Hanzalová 
nebo Michaela Mrázová. Výprava a kostýmy – Helena Dušková a kolek-
tiv souboru; Světla a zvuk – Radim Kulhan
Pokračujeme v sobotu 9. listopadu od 19.30 oblíbenou hrou Ze života 
hmyzu od Jílovských ochotníků. Ze života hmyzu je alegorické drama, 
které se řadí mezi společná díla bratří Čapků, Karla Čapka a Josefa Čap-
ka. Poprvé bylo vydáno v roce 1922. V této komedii o třech dějstvích 
autoři uplatnili kritický pohled na soudobou společnost, ve které všech-
ny vztahy určují sobecké zájmy. Režie – Karol Skladan. 
Poslední hrou letošního festivalu bude premiéra místního Obnoveného 
ochotnického spolku Tyl s názvem Dveře, na kterou se můžete těšit 
v pátek 15. listopadu od 19.30.  Jak to bude vypadat v nebi, o tom píše 
sv. Pavel v 1. listě Korinťanům: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co 
ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ Není to 
sice moc konkrétní, ale vypadá to docela lákavě. I o poměrech v pekle 

Na prknech kamenického kulturního domu v listopadu přivítáme opět místní ochotnické spolky. 
Pokud vás zajímá, co si pro vás připravili, nahlédněte s námi do programu letošního divadlení. 

najdeme v Bibli zmínku: „Bude tam pláč a skřípění zubů.“ Ale to se nás, 
pevně věřím, týkat nebude. A co očistec, o tom Bible neříká nic. Nicmé-
ně podle tradice církve takové místo existuje a dost pravděpodobně se 
nás jednou týkat bude. Určitě by bylo užitečné vědět, co nás tam čeká. 
Mít možnost se tam zajít podívat. Nebo alespoň nahlédnout…

Kateřina Čadrová, KC Kamenice

Předprodej / informace / rezervace: 
přes webticket.cz / v KC / Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice / 323 672 643 / 731 045 466.

www.kckamenice.cz

od 19.30
290/350 Kč



si Vás dovoluje pozvat
na 
 

... zámek pro každého

30. 11. 16:00 – 19:00 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
A ZVONKOVÝ PRŮVOD 

STAROČESKÉ VÁNOČNÍ ZVYKY -  zdobení perníčků,
krájení jablíček, malování vánočního přání Ježíškovi

 PEKELNÉ ČTENÍ Z KNIHY HŘÍCHŮ

zvonkový průvod - zvonečky s sebou

rozsvěcení vánočního stromu zpívání koled - ZUŠ Velké Popovice

mikulášská nadílka

V případě deštivého počasí je k dispozici vytápěná hala!

Zveme Vás na čertovský oběd, nebo večeři s mikulášským překvapením!

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

      

 
        

 

LAMPIONOVÝ  
PRUVOD  

NA LÁDEVSKOU ROZHLEDNU 
 

sobota 16. listopadu 2019 v 17 hod 
sraz u Restaurace U Vlkové 

 

  procházka s lampiony na rozhlednu (cca 1 km) 

 možnost výstupu na věž (za dobrého počasí) 

 malé občerstvení 

 pamětní list a drobný dárek pro děti 
 

Lampion a dobrou náladu s sebou   

 

Těšíme se na Vás 

OV Ládví 

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

   
Ládevský Vánoční strom 

Ládeváci, 
 

přijďte společně se svými sousedy rozsvítit náš vlastní 
vánoční strom! 

 
Kdy: první adventní neděle  
1. prosince 2019 v 17:00 
Kde: Ládví – před Restaurací U Vlkové 
 
 
Na co se můžete těšit?  
 
společné rozsvícení vánočního stromu 
živá hudba a koledy  
perníčky pro děti     
 
 
 
 
Těšíme se na Vás! 
Osadní výbor Ládví 
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... zámek pro každého

si Vás dovoluje pozvat
na 

Halloween

3. 11.      16:00 - 19:00 hod

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ 
HOTEL zámek BERCHTOLD

Hlavní 6, 251 63 Kunice-Vidovice
hotel@zamekberchtold.cz, tel: 313 039 741 

Pohádková akce pro děti, 
které se nebojí čarodějnic, čertů, upírů, strašidel a duchů. 

Děti, převlékněte se za vaše oblíbené strašidélko 
a zúčastněte se módní přehlídky a diskotéky strašidel

Lampionový průvod

Dětská diskotéka v maskách
Nejlepší masky budou odměněny 

Módní přehlídka masek

 přineste nebo na místě
vydlabejte svou originální soutěžní dýni

Ty nejlepší budou odměněny

Dlabání dýní

Strašidelné dobroty

Upíří svatba

Pozvánka platí pro 4 osoby.
Předložte prosím pozvánku u pokladny v den konání akce.

ZO ČSOP Velké Popovice vás zve na:

sobota 
9.11.2019 

od 10.00 hod.

Sraz: 
pod vrchem 
Kozák, vedle 
hlavní silnice 
s výhledem 
na Brtnici

Co s sebou: 
motivaci na výsadbu 

a nějaké to nářadí 
(rýč, lopatu, krumpáč, 

hrábě a rukavice)

Drobné občerstvení 
vás nemine :)

Kontaktní telefon: 
731 406 175

Kdy?Kdy?

Drobné občerstvení 
vás nemine :)

Kontaktní telefon: 
731 406 175

sobota 
9.11.2019 

od 10.00 hod.

Sraz: 
pod vrchem 
Kozák, vedle 
hlavní silnice 
s výhledem s výhledem 
na Brtnicina Brtnici

Co s sebou: 
motivaci na výsadbu 

a nějaké to nářadí 
(rýč, lopatu, krumpáč, 

hrábě a rukavice)

Taneční škola Blanky Vášové pořádá 

www.tanecni.net 

 

TANEČNÍ  
 

 P R O   D O S P Ě L É  
  

 KC KAMENICE 
 

Středy, od 8. ledna 2020 
 

K2: Mírně pokročilí      19.00 – 20.30  
K3: Středně pokročilí   20.40 – 22.15 
 
 
 
Zápis:  tel.: 603 238 090 
       e-mail: vasova@volny.cz 
 

 

 

Předprodej / informace / rezervace: 
přes webticket.cz / v KC / Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice / 323 672 643 / 731 045 466.

www.kckamenice.cz

340 / 390 Kčod 19.30

OSKAR PETR
Vzpomínka na

Marsyas

3. 12. 2019

a band

POZVÁNKA . . . 
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KAMENICKÝ 
POHÁR

KD Kamenice

7.prosince
Pořadatel: 

ČSTS, 
Taneční studio Heller,

Obec Kamenice 
a KC Kamenice

Vstupné: 
děti do 10 let 50,- Kč
dospělí 100,- Kč

od 9 hod.
2019

a latinsko-amerických tancíchTaneční soutěž ve standardních

POZVÁNKA . . . 
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Vánoční
trhy

1. prosince 2019 od 9.00 hod.

Kulturní centrum 
a Obec Kamenice 

vás srdečně zvou na

KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE 
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice

Otevřeno: Po-čt: 8 - 12h, 13 - 16h, telefon: 323 672 643, 731 046 466
web: www.kckamenice.cz, e-mail: kckamenice@kamenice.cz

Před kulturním domem prodej 
zabijačkových výrobků. 

Občerstvení po celý den je zajištěno 
– grilování, domácí klobásy, pivo, grog

a další speciality.

Kulturní dům - prodej keramiky, svíček, 
hraček, proutěného zboží, vánočních 
ozdob, cukroví, kosmetiky, bižuterie, 

knih, miniatur, suchých vazeb a jiného 
vánočního zboží.

A další doprovodný 
program
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