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Titulní fotka: 
Hned na několika místech v Kamenici přibyly atrakce pro děti. Přečtěte si 
v našem zpravodaji víc. Autorka: Kateřina Pikousová.

CENÍK INZERCE (bez DPH)

Celá strana: 4 000 Kč
(na zrcadlo sazby: 188 x 264 mm, na spad: 210 x 297 mm + 5 mm)
Polovina: 2 200 Kč
(170 x 120 mm)
Čtvrtina: 1 160 Kč
(90 x 130 mm)
Osmina: 600 Kč
(92 x 63 mm)
Prolink mezi inzerátem, vyvěšeným na webových stránkách 
Kamenice a předmětem inzerce.
1/4 strany a menší:  50 Kč, 1/2 strany a větší 100 Kč

ZVÝHODNĚNÁ INZERCE

Dlouhodobá – sleva 30%
V případě nepřetržité inzerce v 5 po sobě jdoucích vydáních.
Předplacená – sleva 25%
3 inzeráty ve třech po sobě jdoucích vydáních nebo s konkrétním 
uvedením měsíce vydání. Platba předem.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Do 150 znaků: zdarma
Nad 150 znaků: 15 Kč za slovo.
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé,
chci poděkovat vám všem, kdo pečlivě 

třídíte odpad, nebo se v tom alespoň snažíte 
zlepšit. I my na radnici děláme všechno 
pro to, aby naše obec zatěžovala přírodu 
co nejméně. Jde nejen o naši budoucnost, 
ale i kapsu. Čím budeme v třídění lepší, tím 
pomaleji budou růst poplatky za odpady.

V tomto zpravodaji se dočtete, že jsme 
minulý měsíc udělali analýzu, jak vypadá 
obsah popelnice průměrné kamenické 
domácnosti. Tedy rozdělili jsme pod 
dohledem a podle předepsané metodiky 
velkou hromadu našich odpadků a máme 
z toho jasné závěry. Musíme se zlepšit 
v třídění bioodpadu a plastů. Určitě se 
zastavte na straně 4, dočtete se víc.

Hned poté na vás čeká fotogalerie 
plná dětské radosti. Zjistíte, kde všude 
jsme v uplynulých měsících nainstalovali 
nové herní prvky a další atrakce. Všude 
v Kamenici, kde je to možné a rozumné, 
se postupně snažíme budovat zábavní 
a sportovní atrakce, aby na nich našly 
vyžití hlavně děti a jejich rodiče zase trochu 
odpočinku.

Představí se vám náš nový tajemník 
Jakub Lapáček, který nahradil ve funkci 
zesnulého Miroslava Zeleného. Jakub je 
zkušený úředník a právník, který se k nám 
nedávno přistěhoval z Prahy a v rozhovoru 
s ním se dočtete spoustu zajímavostí.

Pokračujeme v seriálu o obecní policii 
před říjnovou anketou. Nemohli jsme 
vynechat názor státních policistů, které 
považujeme tak trochu za své, protože mají 
u nás na Nové Hospodě služebnu.

Čekají vás také zprávy z knihovny, 
report ze skvělé akce, při níž se vydražil 
obraz namalovaný dětmi z naší základní 

školy a jehož výtěžek jde celý na potřeby 
a prostředky rozvoje dětí ze speciální péče. 
Také za sebou máme první ragbyový turnaj.

Nakonec bych chtěl poděkovat všem, 
kteří jakýmkoli způsobem přispěli na 
pomoc moravským obcím postižených 
tornádem. Naši zastupitelé rozhodli 
o konkrétní pomoci obci Lužice, pro 
kterou jsme nakoupili kamion střešních 
latí (5000 bm) v hodnotě 200 tisíc korun 
a ihned je odesíláme k potřebným. Společně 
s materiálem je připravena odjet i skupina 
zkušených řemeslníků, které dal dohromady 
tesař Josef Dvořák z Těptína, aby latě, 
ale i další materiál, měl kdo na střechy 
ukládat. 

Současně s tím jsme vložili 
100 tisíc korun na transparentní účet 
číslo 35-420575329/0800, kam kdokoli 
další může přispívat na následnou pomoc 
téže obci. Jsme si vědomi toho, že nyní je 
katastrofa středem zájmu, ale za pár týdnů 
v tom postižení lidé mohou zůstat sami. 
Proto jsme založili tuto sbírku, aby i po 
překonání nejhorších obtíží bylo stále kde 
brát a pomoc nevyhasla.

Krásné léto a klidný odpočinek 
na vysněných dovolených.

Pavel Čermák
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Krátce z rad a zastupitelstva obce Kamenice 
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8. 6. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní řad 

Sídliště I mezi Obcí Kamenice a vlastníky služebného pozemku 1, 2, 3. Věcné 
břemeno se zřizuje k pozemkům - služebný pozemek 1 parc. č. 642/124, 
kat. území Těptín, služebný pozemek 2 parc. č. 642/123, kat. území Těptín 
a služebný pozemek 3 parc. č. 642/105, kat. území Těptín; 

• čerpání finančních prostředků z fondu investic ZŠ Kamenice na nákup 
vybavení školní kuchyně;

• uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi obcí 
Kamenice a paní Zuzanou Řehkovou, IČ: 10822089.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu, kterou se ruší obecně 

závazná vyhláška č. 2/2016 a č. 2/2017;
• obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 k zajištění udržování ulic a jiných 

veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě 
a ostatní veřejné zeleně, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2015; 

• zprávy vedoucích příspěvkových organizací obce - ZŠ Kamenice, MŠ 
Kamenice, Kulturní centrum, Technické služby Kamenice;

• obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o regulaci hlučných činností, kterou se 
ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010 a č. 1/2017.

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

Krátce z rad obce

26. 5. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• výběr dodavatele Mrakulastav s.r.o., se sídlem Třešňová 864, 251 68, 

Kamenice - Těptín, IČ: 07928343, který podal ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 1 736 745,14,- Kč 
bez DPH, t.j. 2 101 461,62,- Kč včetně DPH;

• výběr dodavatele Stavix, s.r.o. se sídlem Türkova 828/20, 149 00 Praha 
4 - Chodov, IČ: 27526984, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku 
a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 894 814,45,- Kč bez DPH, 
t.j. 1 082 725,48,- Kč včetně DPH;

• předloženou Zadávací dokumentaci Koncesního řízení na výběr 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, 
Sulice, Kostelec u Křížků a Křížkový Újezdec; 

• výběr dodavatele FCC Česká republika, s. r. o., IČ 45809712, se sídlem 
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 89, který podal ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 20 673 804,40 Kč 
bez DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Přišel vám do schránky 
Zpravodaj? Rozloučení  
s Českou poštou

Vážení čtenáři, po mnoha letech jsme se rozhod-
li ukončit spolupráci s Českou poštou. Distribuci 
Zpravodaje pro nás již od červnového čísla zajišťuje 
soukromník. 

Zdá se, že to bylo správné rozhodnutí, alespoň 
podle zpráv od lidí, kterým po dlouhé době Zpra-
vodaj konečně přišel. Jak jste tuto změnu zazna-
menali vy? Budeme rádi za každý vzkaz na adresu 
redakce@kamenice.cz.            Red

Technické služby Kamenice 
pracují pro vás

Za měsíc červen vybíráme z deníku ředitele Alexe 
Dvoraka:
• oprava rozpleteného plotu – základní škola
• sportovní areál – likvidace odpadu  
• Kamenice (sídliště 1/2) – čištění komunikace
• rozvoz stravy – MŠ Kamenice, MŠ Kostelec
• K Větrovu – likvidace černé skládky
• sekání – Olešovice, Struhařov, Ládví a Těptín
• kontrola a čištění vpustí do kanálů
• K Dubu – čištění příkopu
• zavlažování zeleně
• prořezávka – Korunní,  Hamerská
• prořezávka – živé ploty, keře v obci
• prořezávka – Všedobrovice  
• Kostelecká – prořezávka podél komunikace  
• čištění kruhového objezdu směr Těptín, Čakovice
• rozmístění nových odpadkových košů
• chemický postřik – hřbitov, hrobka
• chemický postřik – všedobrovický chodník
• Skuheř - sekání, prořezávka
• Lomená – sekání, prořezávka  

Říčany_Parkuj dobře_A5_v1.indd   2Říčany_Parkuj dobře_A5_v1.indd   2 26.05.2021   10:1226.05.2021   10:12
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Všichni ušetříme za odpady,  
když snížíme bio a plasty
Obec udělala analýzu a výsledek je jasný:  
bioodpadu a plastů je v popelnicích příliš

Pojďte se podívat, jak můžeme všichni 
ušetřit peníze. Od nového roku vešel 
v platnost nový zákon o odpadech. 
Podle něj má každá obec limit, kolik 
může jeden obyvatel ročně vyhodit 
směsného odpadu. Když ho obec jako 
celek překročí, doplácí na to všichni. 
A tak je důkladnější třídění jediná cesta, 
jak do budoucna zmírňovat nárůst 
poplatků za popelnice.

Je vůbec možné snižovat množství odpa-
du v našich šedých popelnicích? Abychom 
si na tuto otázku dokázali odpovědět, udě-
lala radnice analýzu. Navezla deset kubíků 
směsného odpadu pocházejícího z nejrůz-
nějších částí obce tak, aby byl vzorek re-
prezentativní pro celou Kamenici. Tento 
vzorek pracovníci specializované firmy 
roztřídili na jednotlivé složky.

Výsledek? Skoro čtvrtina váhy popel-
nice průměrné kamenické domácnosti 
tvoří bioodpad. „Na pohled se to nezdá, 
ale bioodpad je ze své povahy těžký. A váha 
je to, co zákon posuzuje,“ říká k tomu sta-

rosta Pavel Čermák. Váha bioodpadu je na 
jednu stranu hlavním problémem, na dru-
hou ale znamená velkou naději na zlepšení. 
Máme totiž hned několik možností, jak se 
ho zbavit a nezatěžovat s ním šedé popelni-
ce. Buď můžeme kompostovat u sebe, nebo 
využít nedalekou Kompostárnu Želivec. 

Každý trvale žijící obyvatel Kamenice 
má v rámci ročního poplatku za odpady 
možnost si nechat vyvážet biopopelnici 
zdarma.

Ať už u nás bydlíte trvale, či ne, zkuste si 
najít jednu ze zmíněných cest, jak nevyha-
zovat bioodpad do šedé popelnice. Radnice 
bude testy opakovat, abychom věděli, kam 
se posunujeme. 

„Myslím, že jsme dobří třídiči. Je vidět, 
že lidé u nás v Kamenici na přírodu my-
slí. Nejsou při třídění motivovaní penězi, 
ale dělají to prostě proto, že jde o dobrou 
věc,“ chválí Pavel Čermák. Zároveň všech-
ny žádá, ať se soustředí nejen na bioodpad, 
ale i plasty a kovy, protože i tady jsou mož-
nosti zlepšení. 

Lepší sběr znamená i nutnost zajistit více 
hnízd separovaného odpadu. Obec si to 

Je super, že spousta lidí váží cestu 
ke kontejnerům na separovaný 
odpad. „Bohužel se často stává, 
že například plasty končí v kontejneru 
zabalené v papírové tašce, nebo 
papíry v igelitové tašce,“ upozorňuje 
Kateřina Pikousová z Odboru správy 
majetku. Prosíme tedy všechny: třiďte 
nejen obsah, ale i obal, ve kterém 
ho přinášíte. Vždyť jste věnovali 
tolik energie třídění doma a cestě 
ke kontejnerům.

Separovaný  
odpad: 
nepokazte si 
koncovku!

uvědomuje a pracuje na zlepšení organiza-
ce a svozu, tak aby se nezhoršovala čistota 
v okolí míst, kam s tříděnými odpady cho-
díme.          Red
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Od opičí dráhy po vodní svět
Nabídka atrakcí pro děti v Kamenici se dál rozšiřuje

Většina z vás si toho už určitě všimla. Na několika dětských 
hřištích přibyly zábavní prvky a vedení radnice plánuje další 
možnosti, jak by se mohly děti ještě lépe vyřádit a rodiče 
odpočinout.

K pískovišti, prolézačkám, houpačkám, oblázkovému hřišti 
a lanovce přibyla ve Struhařově lanová pyramida a kolotoč. 
V centru Kamenice za Billou už nějaký čas děti dovádí na novém, 
masivním dřevěném zámku a nedávno se tu objevila i úplně 
nová série herních prvků, které dohromady utvořily oblíbenou 
„opičí dráhu“. Autorsky se na této kompozici podepsala i Kateřina 
Pikousová, která atrakce řeší nejen jako úřednice zodpovědná 
za obecní majetek, ale i jako matka tří dětí. „Chceme, aby měly děti 
co největší vyžití, zvlášť teď po pandemii. Je pro ně hrozně důležité 
najít svoje místečko, kde se mohou scházet,“ říká Pikousová, 
pro kterou je největší satisfakce, když vidí, s jakou oblibou se děti 
na nových atrakcích prohání.

Nejdřív bezpečí, pak zábava

O výběru prvků nerozhoduje radnice a na ní pracující rodiče 
sami, ale radí se i s jednotlivými osadními výbory. „Snažíme se herní 

prvky obměňovat a doplňovat ty nejvíc atraktivní. Vyhodnotit, 
co je pro děti víc nebo míň zajímavé není složitá věda, stačí chvíli 
pozorovat, na co se stojí fronty,“ říká s úsměvem starosta Pavel 
Čermák s tím, že radnice stejně postupuje i v případě sportovních 
prvků. To, co se osvědčí, pak doplňuje do dalších osad.
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Protože největší priorita je bezpečí dětí, vybírá radnice 
při budování nových atrakcí vždy jen mezi certifikovanými 
dodavateli a poté objednává nezávislého revizního technika. 
Z důvodu maximální bezpečnosti si obec nemůže dovolit nechat 
vyrábět prvky od dobrovolníků a nadšenců, byť zručných 
řemeslníků, protože jakkoli mohou být hezké a funkční, nemusí 
projít následnou revizí.  „I proto je počet prvků na hřištích přísně 
omezený, abychom splnili náročné normy včetně bezpečnostních 
zón, například Struhařov už je plně obsazený,“ vysvětluje starosta 
Čermák. Nových atrakcí se snad dočká i Nová Hospoda. Pokud 
bude obec úspěšná s již podaným grantem, přibude tu nová 
lanovka, jak ji znají děti právě ze Struhařova. Na Ládví zase finišují 
práce na rozšíření hřiště kolem čerstvě osazeného kolotoče.

Fantazii se meze nekladou. „Bylo by super, kdyby se děti 
na hřišti v Olešovicích mohly svlažit vodní párou, ale to je zatím 
vzdálená myšlenka, protože kromě financování je potřeba vyřešit 
i přívod vody,“ říká Pikousová.

Hřiště a Vodní svět

Poměrně velké plány má vedení radnice na Ládví, kde usiluje 
o vylepšení hned dvou prostorů. Tím prvním je hřiště a tradiční 
místo setkávání Na skále, kde probíhá pálení čarodějnic a další akce 
už po generace. Prostor ale není v majetku obce. „Snažíme se najít 
řešení s majitelem, abychom pozemek získali pro obec a mohli ho 
začít vybavovat za obecní peníze,“ říká Pavel Čermák.

Druhý prostor, který by rád starosta zvelebil, leží mezi Vrcholem 
Ládví a Na haldách. V tomto údolíčku protéká potok po několika 
kaskádách, je tu poměrně velký rybníček a několik dalších vodních 
ploch. „Chtěli bychom tu udělat malý vodní svět. Vysoušet ho 
by bylo zbytečně komplikované, tak proč nevyužít vodní živel 
k zábavě a relaxu?“ uvažuje Čermák, který má v plánu dát místo 
k dispozici rodinám, osadit ho lavičkami a dalším vybavením na 
hru i odpočinek.      

       Red
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Malé obce jsou akceschopnější  
než města, říká tajemník Jakub Lapáček 

Že Kamenice hledá nového tajemníka, 
se dozvěděl, když šel kolem obecní 
vývěsky. Jakub Lapáček, právník 
a zkušený pražský úředník, opustil byt 
na sídlišti a přestěhoval se do kraje, 
kde našel nový domov i práci. Během 
našeho rozhovoru bylo vidět, že se 
ve své kanceláři zabydlel, a tak jsme 
si se šéfem úřadu popovídali nejen 
o jeho práci a dojmech z Kamenice, 
ale i o jeho zkušenostech z radnic 
v hlavním městě.

Jak jste se vlastně ocitl tady 
u nás v Kamenici? 

Původně jsem bydlel na Praze 13 v „pa-
nelákově“ na Lužinách. Z nich jsem 
jezdíval na chatu po dědovi v Mokřanech, 
ale přiznám se, že jsem k ní zcela nepřil-
nul. Zato její okolí mě okouzlilo, a tak 
jsem začal pátrat po nějaké nemovitosti 
na bydlení. Našel jsem domeček v Dařbo-
ži. Původně to měla být investice do 
budoucna, ale nakonec jsem se do něj i se 
svými blízkými nastěhoval. Moc se mi tu 
líbí, je to úžasný kraj.

Do Kamenice to máte kousek.

To, že hledá obecní úřad nového tajem-
níka jsem se dozvěděl náhodou. Přitom 
jsem se s Miroslavem Zeleným znal 
z Prahy, ale informace o jeho skonu mě 
zaskočila. Řekl jsem si, že chci vyzkoušet, 
jestli k té práci přilnu a také, že by urči-
tá kontinuita Kamenici prospěla, i když 
Mirek byl náturou jiný než já.

V jakém smyslu?

Preferuji před robustnějším projevem tzv. 
klidnou sílu.
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Takže s předchozím tajemníkem 
se znáte z Prahy 5?

Ano, navíc po jeho odchodu z funkce 
starosty Prahy 5 jsem vykonával funkci 
tajemníka MČ Praha 5 a poté zástupce 
ředitele Jihoměstské majetkové, a. s., dce-
řiné společnosti Městské části Praha 11.

To zní jako dost odlišná práce 
od té, kterou máte teď.

Je to odlišné přinejmenším v tom, 
že v Praze a velkých samosprávách vůbec 
zažíváte politické tlaky, které tady nezná-
me. Můžeme v přímém přenosu sledovat, 
jak to ve velkém městě chodí. Je to tam 
podstatně politicky složitější a daleko míň 
konstruktivní ve smyslu práce pro lidi.

A v Kamenici?

Tady je samospráva subtilnější a tím 
pádem je akceschopnější. Je tady pár lidí, 
kteří mají šanci se rychle dohodnout, 
odhlasovat a jde se projektovat a stavět. 
Úřad funguje mnohem víc jako výkonný 
prvek ve smyslu realizace představ po-
litiků. Na velkých obcích je to odlišné. 
Úřad i samospráva jsou velké molochy, 
které jedou setrvačně. Čas plyne jinak než 
u nás. Po studiích jsem pracoval na mini-
sterstvu vnitra a tam čas neplyne vůbec. 
Pak jsem působil pět let na Vrchním sou-
dě a tam se zdá, jako by plynul naopak.

Jak se to projevuje v rozhodová-
ní radnice?

Ve velkých městech se neřeší až tak 
moc hmatatelné potřeby lidí. Chodníky 
a kanalizace jsou postavené. Kromě par-
kování, což je problém, který se opakuje 
všude, se řeší spíš prapodivnosti, kterými 
by si politici koupili voliče, a které by 
působily sexy. Neříkám, že farmářské trhy 
nebo sbírání psích bobků nejsou užitečné 
věci, ale někdy jsou to i větší bizarnos-
ti, které jsou vlastně jen součást volební 
kampaně.

Ale zato je ve městech víc 
peněz.

To ano, mají výhodu, že mohou zachá-
zet s větším balíkem, ale i mezi nimi jsou 
velké rozdíly. Třeba Praha 11 je oproti 
Praze 5 vyloženě chudá. Přesto ale trvá 
na tom, že bude dál držet v majetku staré 

paneláky a ročně tak přichází o obrovské 
sumy za jejich náročnou údržbu. Podle 
mě měla už dávno přikročit k privatizaci 
a rozvoji. Myslím, že třeba i Kamenici by 
nějaká forma rozvoje prospěla.

Například?

Kamenice byla historicky středisková 
obec, teď se mění v rezidenční bydlení, 
což je žádoucí. Nikdo ale nechceme, aby 
se z nás stal pražský satelit se šmoulími 
baráky nasekanými jeden vedle druhého. 
Měli bychom si udržet charakter a usilo-
vat i o určitou výstavnost. S tím souvisí 
i obslužnost. Bylo by fajn, kdyby senioři 
nemuseli jezdit do Říčan pro důchody. 
Stejně tak, kdyby lidi ze Sulic si mohli 
zajet do Kamenice pro řidičák. To jsou 
realistické a uchopitelné věci.

Jaký byl váš první dojem, když 
jste přišel sem na úřad po panu 
Zeleném?

Měl jsem velkou výhodu v tom, že před 
samotným nástupem, jsem prodělal 
přechodné období. Během něj jsem dělal 
interní audit a analýzu procesů toho, co je 
a není funkční. Zároveň jsem si osahával 
prostředí. 

A na co jste přišel?

Hlavní dojem je ten rozdíl oproti vel-
kému úřadu. Na něm jsou kompetence 
přesně vymezené, tady je větší překrytí 
agend, což vyplývá z logiky fungování 
malého úřadu. Mou ambicí nebylo měnit 
něco, co funguje, ale upravit, co je ne-
funkční. Musím říct, že v případě Kame-
nice to byly jen detaily.

Takže jste nepřišel dělat vítr.

Revoluce nedělá dobrotu nikde, krom 
zahnilých a zdegenerovaných systémů, 
což Kamenice rozhodně není, je tady fajn 
parta lidí. Myslím, že byli zvědaví, kdo to 
sem přišel a jestli se je nebude snažit 
naroubovat do nějakých nesmyslných 
modelů.

Mohli bychom přiblížit čtená-
řům, co je jádro práce tajemní-
ka?

Tajemník je ředitel úřadu, zejména 
po personální stránce. Měl by být převod-

ním prvkem mezi samosprávou a úřadem. 
Obecní úřad je ten, kdo vykonává vůli 
samosprávy. Případně kdo detekuje, co by 
měla mít samospráva do budoucna za pri-
ority. Koordinace by měla být v rukou 
tajemníka, respektive jednotlivých vedou-
cích odborů.

Jaké máte cíle vy osobně?

Chtěl bych, aby všechny procesy, o kte-
rých jsem mluvil, měly odborný přesah, 
protože jsem vzděláním právník a něja-
kou dobu v samosprávě působím. Můj cíl 
je zavést jakousi štábní kulturu, počínaje 
papírovými výstupy a konče formou 
jednání zastupitelstva. Příkladem může 
být to poslední ohledně územního plánu. 
Nedává smysl, aby se jednalo do jedenácté 
v noci. Věcná diskuse nezatížená emoce-
mi může být výrazně plodnější.

Může v takové situaci tajemník 
zasáhnout?

Podívejte se, zastupitelstvo si schválí něja-
ký jednací řád. Je nerealistické předpoklá-
dat, že vykladačem těch pravidel by měl 
být předsedající nebo někdo z opozice. 
Tajemník se jednání účastní jako zástupce 
úřadu, ten, který by měl být garantem 
toho, že vše pojede podle schválených 
předpisů, je neutrální a schopný nezatíže-
ně říct, pokud se stane nějaký faul. Mně 
k tomu napomáhá i mé právní vzdělání.

Při jakých dalších příležitostech 
jste schopný své vzdělání využít 
ve prospěch obce?

Úplně od začátku jsem si stanovil cíl, 
že pomohu uvést interní a externí legisla-
tivu na obci do souladu s platným prá-
vem. Jinými slovy je tady spousta regulí, 
směrnic a obecně závazných vyhlášek, 
které jsou legislativně zastaralé. Noční 
klid, veřejný pořádek, úplně nejcitlivější 
jsou veřejné zakázky a pak tady máme 
samozřejmě pracovní řád. Zákony se 
neustále novelizují a je potřeba, aby s ním 
souzněly i naše vyhlášky. Na tom právě 
teď pracujeme. Taky bych byl rád, kdyby 
úřad získal určitou korporátní identitu, 
to znamená i jednotný postup při uzaví-
rání smluv. Aby vypadaly profesionálně 
nejen z hlediska formulací, ale i po stránce 
vizuální.    

       Red
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Obecní policie by mohla uvolnit 
ruce té státní, říká nadporučík Mádl 
Pokračujeme v seriálu před říjnovou anketou

Státní policisty považujeme tak trochu 
za své, vždyť mají služebnu přímo tady 
v Kamenici. Málokoho napadne, když 
projíždí kolem nenápadného domečku 
na Nové Hospodě, že jeho příslušníci 
obsluhují území od dálnice mezi 7. a 28. 
kilometrem po Jesenici, Řehenice, 
Babice, Jílové a Těptín. A samozřejmě 
všechny obce, které se uvnitř této linie 
nacházejí. Na webu obvodního oddělení 
je jich vyjmenovaných 64. Ještě, než 
jsme se potkali s velitelem stanice, 
nadporučíkem Jiřím Mádlem a jeho 
zástupcem nadporučíkem Vitalijem 
Belkinem, bylo zřejmé, že vznik obecní 
policie v Kamenici, a mnoha dalších 
obcích, by státní policisté ocenili.

„Rozsah toho, co děláme, je obrovský. 
Území, na kterém působíme, nejsou jen 
malé vesničky, ale i satelity u Prahy a obří 
haly a sklady v Modleticích,“ říká zástupce 
Belkin. Z toho vyplývá i spektrum problé-
mů, k nimž na Praze-východ a Praze-západ 
dochází. Nejen násilí, krádeže, vloupání, ale 
i přestupky v dopravě, proti veřejném po-
řádku, občanskému soužití, dokonce i ztráty 

a nálezy. „I když některou agendu přímo 
nešetříme, je naše povinnost každý podnět 
zaevidovat,“ říká zástupce Belkin a dodává: 
„Je to práce, kterou by mohla velmi dobře 
zastat obecní policie.“

V současnosti jediná výpomoc od obec-
ních policistů přichází z Vestce, který obslu-
huje Herink, Modletice a Dobřejovice, tedy 
fragment celkového území. „Spolupráce tam 
už řadu let funguje skvěle. Dopravní pře-
stupky, špatně parkující vozidla, pobíhající 
zvířata, sražená zvěř, dozor na přechodech 
pro chodce u škol, to všechno jsou schopní 
řešit a uvolňuje nám to ruce k činnostem, 
které obecní policie vykonávat nemůže,“ 
vysvětluje zástupce.

Kdyby spolupráce mezi obecní a státní 
policií fungovala na celém území, odhaduje 
velitel Mádl, že by počet oznámení, kterými 
se musí jeho muži a ženy zabývat a vyjíž-
dět k nim, klesl o 30 až 40 procent. Tento 
ušetřený čas by pak mohli věnovat činnos-
tem, na které má kompetenci státní policie, 
tedy šetření a prověřování trestné činnosti, 
přestupkového jednání, hlídkové činnos-
ti, kontrolám podezřelých osob a vozidel 
a také kontrolám ubytoven, kterými je náš 

kraj posetý. „Neustále pátráme po osobách. 
Takových hledaných osob jsou desítky až 
stovky a ubytovny mohou být typická zá-
jmová místa,“ říká nadporučík Mádl.

Mirošovice, Modletice, Velké Popovice 
i naše Olešovice. To jsou příklady obcí, 
kde se ubytovny nachází a kde může po-
tenciálně docházet k problémům. Právě 
v té poslední jmenované pamatujeme pří-
pad z předminulého prosince, kdy po bitce 
cizinců zůstal na místě jeden mrtvý. Podle 
policistů se také množí ilegální ubytovny. 
Načerno pracující a načerno ubytovaní 
zahraniční dělníci, návykové látky, ukrý-
vající se kriminálníci. To je nebezpečná 
atmosféra, které by se státní policisté rádi 
víc věnovali, kdyby z nich obecní policie 
sňala část každodenních případů.

„Jsme de facto pražské předměstí. Lukra-
tivní lokalita láká majetné lidi a ti zase pa-
chatele. Byl bych moc rád, kdybychom se 
mohli zaměřit právě na tyto vážné problémy 
a sousedské spory o to, kudy má vést plot 
nebo kdo komu parkuje na pozemku, nebo 
nálezy a útěky zvířat, řešila obecní policie,“ 
uzavírá velitel Jiří Mádl.

        Red
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY
2. 8. - 13. 8. 2021 bude ZAVŘENO

Po zbytek prázdnin platí
běžná výpůjční doba.

O PRÁZDNINÁCH MŮŽETE PRO VÝPŮJČKY VYUŽÍT NOVOU SLUŽBU E-KNIHY!
Přejeme Vám krásné prázdniny!

Zprávy z knihovny
Draci a dráčci nejen  
v pohádkách aneb  
Kresli – stříhej – lep!

Prázdninová výtvarná soutěž  
pro děti probíhá v knihovně  
až do 25. 8. 2021.  
Milé děti, pokud se budete chtít 
zúčastnit, budete mít chvilku čas, 
namalujte, či vytvořte svého oblíbeného 
draka, dráčka z pohádky, fantasy 
příběhu, báje a doneste k nám 
do uvedeného termínu do knihovny.
Soutěžíme v těchto kategoriích: 
1. kategorie: 5 – 9 let 
2. kategorie: 10 – 12 let 
3. kategorie: 13 – 16 let 

Červencové knižní novinky. 
Nabízíme i deskové a další 
hry. Třeba na dovolenou. 
Pro dospělé
Láskobraní (Blanka Hošková) 
Poslední léto (Judith Kinghorn) 
Dámská jízda (Anne Carré) 
Caesarův trůn (Steven Saylor)
Alyin dům (Leila Meachamová)
Šarlatán (Josef Klíma)
Nitranská brána smrti (Vlastimil 
Vondruška)
Nenech to být (Harlan Coben)
Dům na jezeře (Ella Careyová)

Pro děti
Pro děti jsme tentokrát, nejen 
na prázdniny, nakoupili 9 nových 
deskových a jiných her. Hry si můžete 
přijít zahrát do knihovny 7. 7. a 14. 7. 
2021 v čase od 8.00 – 12.00, 13.00 
– 16.00 hod, nebo si je zapůjčit třeba 
na dovolenou.
Deskové hry:
Dračí poklad 
Stolní kuželky (dřevěná klasická hra)
Vejce na sobě (balanční hra)
Uzly 
Hravé kroužky 
Dřevěná věž (hlavolam v krabičce)
Myško utíkej! 
Čtyřlístek – velký soubor her 
Magnetické piškvorky 

Dagmar Walachová, knihovnice

Přijímáme jednotlivé i skupinové práce, 
malujte, tvořte z jakýchkoli materiálů.
Uzávěrka 25. 8. 2021. Následně 
proběhne vyhodnocení prací a jejich 
výstavka v knihovně.  
Fotografie 3 nejlepších prací budou 
zveřejněné v říjnovém Zpravodaji. 
Na práci uveďte: jméno, věk, kategorii 
a souhlas zákonného zástupce 
s vystavením práce. Výtvarná dílka 
odevzdávejte během půjčovní doby 
v knihovně. 
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Základní škola: obraz Benátky  
se podařilo vydražit za pěknou sumu

Po celou dobu aukce děti sledovaly pří-
hozy a na nápravách mi radostně sdělovaly, 
o kolik cena jejich obrazu zase stoupla. A já 
měla upřímnou radost s nimi, protože část-
ka, za kterou byl obraz vydražen (7100 kč), 
byla opravdu vysoká. A uznali to i sami 
malíři: „Paní učitelko, to už je galerijní ce-
na, viďte,“ oznámila mi na konci aukce, při 
předávání obrazu výherci aukce panu Mi-
roslavu Světlíkovi z Kamenice, naše nejlepší 
a nejvytrvalejší malířka Natálka Nováková.

A tak si, díky výše zmíněnému štědrému 
dárci, na našich dalších hodinách speciální 
péče užijeme zcela nové čtení – s Albi tuž-
kou a novými Albi knížkami a Albi hrou, 
získáme i dvouleté předplatné našeho oblí-
beného časopisu Mateřídouška s neonovým 
dárkem, vymodelujeme si z kinetického 
písku zvířátka a zmrzlinu v nových for-
mách, obarvíme si sádrové odlitky novými 
akrylovými barvami, pomalujeme si sklíčka 
barvami na sklo, celý rok si budeme číst z 
nových dyslektických čítanek (každý žák 
bude mít svoji vlastní). A aby to byla správ-

ná oslava, vychutnáme si i nové příchutě 
sladkých bonbonků... A jak se dětem s no-
vými pomůckami vše bude dařit, o tom 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
chtěla bych Vám všem moc poděkovat 
za velký zájem i za úžasné přihazování 
na aukci – Obraz Benátky – pro děti 
ze speciální péče Základní školy 
Kamenice.

Vám zase napíši někdy v dalších číslech. 
Přeji Vám všem krásné letní dny.

Dagmar Ördögová, ZŠ Kamenice

Vánoční turnaj v přehazované se odehrál v červnu
V úterý 1. 6. proběhl vánoční turnaj 

v přehazované pro 2. stupeň ZŠ Kameni-
ce. Původně měl turnaj probíhat o Váno-
cích, ale kvůli pandemii se turnaj přesu-
nul na 1. 6., kdy už všechny děti chodily 
do školy. Protože turnaj nemohl proběh-
nout o Vánocích, učitelé se rozhodli pone-
chat vánoční tématiku. Turnaje se účastnily 
všechny třídy 2. stupně, přičemž na 1. místě 
se umístila třída 9.A, na 2. místě se umístila 
7.A a na 3. místě se umístila 9.A. Čtvrté mís-
to zaslouženě vybojovala 7.C., ale všechny 
týmy bojovaly z plných sil. Speciální ceny 
také obdrželi Jaroslav Kabát z 8.A a Jakub 
Hladík z 9.B za fairplay, Ondřej Růžička 
z 9.B a Richard Grigar z 8.A jakožto nej-
lepší smečaři a Vasyl Rishko ze 6.B jakožto 
týmový hráč. Turnaj proběhl za zpřísně-
ných hygienických podmínek. Děkujeme 
všem účastníkům za bojovnost a přejeme 
jim mnoho dalších sportovních úspěchů. 
Sportu zdar!       David Baňouch, 8.A
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Měsíc červen jsme v mateřské škole 
odstartovali oslavou Mezinárodního dne 
dětí. Čekalo nás zábavné dopoledne 
plné her, soutěží, plnění úkolů 
a nechyběla ani diskotéka. 

Na konci oslav došlo k předávání medailí 
a sladkých odměn. Druhý den se Berušky 
a Sluníčka vydali na půldenní pěší výlet 
na Valnovku, kde je čekala sladká odměna 
ve formě točené jahodovo-vanilkové zmr-
zliny. Koťátka a Slůňátka se vydala na slad-
ké potěšení ve formě nanuku a dále si pak 
užili krásný výlet k rybníku do Kostelce 
u Křížků. 

Ve středu 9.6. nás čekal celodenní výlet 
do Farmaparku Soběhrdy. Ve farmaparku 
jsme si prohlédli velké množství zvířat z ce-
lého světa – velbloudy, pštrosy, lamy, vy-
sokohorské krávy, buvoly a mnoho dalších. 
Užili jsme si tam i spoustu atrakcí – obří 
trampolíny, klouzačky, houpačky, traktůrky 
a prolézačky. Na poledne byl připraven 
výborný oběd – kuřecí řízek s bramboro-
vou kaší, který dětem moc chutnal. Jelikož 
nás ke konci výletu zastihla velká nepřízeň 
počasí, užili jsme si zbytek výletu ve velkém 
vnitřním zábavním centru se spoustou pro-
lézaček, houpaček a skluzavek. 

Ve středu 9.6. se také konaly třídní 
schůzky pro rodiče nově přijatých dětí. Ro-
diče byli seznámeni s organizací a provozem 
mateřské školy, úplatami, právy a povin-
nostmi rodičů a dětí, zájmových mimoškol-
ních aktivitách a dalšími informacemi. 

V úterý 15.6. jsme se sešli pouze s před-
školáky a jejich rodiči na slavnosti „Rozlou-
čení s předškoláky“.  Děti přednesly svoji 

závěrečnou báseň, paní učitelky jim popřály 
mnoho štěstí a úspěchů ve škole a předaly 
dětem dárečky na památku na mateřskou 
školu. Děti i jejich rodiče se tak symbolicky 
rozloučili s mateřskou školou i pedagogic-
kým sborem.

Počasí nám přálo, a tak jsme mohli veš-
keré aktivity jako cvičení, hry, malování, 
tvoření a další činnosti, přesunout na škol-
ní zahradu. Nyní už se všichni těšíme 
na prázdniny. Čeká nás mnoho nových 
zážitků, dobré nálady a slunné počasí. Ni-
kdy se však paní učitelky netěší na den, kdy 
se musí s některými dětmi rozloučit a pustit 

je dál do života. Za ty společně strávené 
roky ve školce vzniká mezi námi přátelství, 
na které se nezapomíná. 

Přejeme našim předškolákům ještě jed-
nou, aby jejich cesta do základní školy byla 
zábavnou hrou, plnou úspěchů a nových 
radostných zážitků. 

Rodičům děkujeme za spolupráci a dů-
věru, kterou nám projevili a vložili do na-
šich rukou to nejcennější, co mají. 

Krásné a pohodové prázdniny za Mateř-
skou školu Kamenice přeje učitelka třídy 
Sluníček.                 Aneta Beránková

učitelka MŠ Kamenice

Červen v mateřské škole

Žáci si připomněli Mezinárodní den včel
V druhé polovině května jsme si udělali 
s 2.C několik projektových hodin pod 
názvem VČELA. Připomněli jsme si 
Mezinárodní den včel – 20. května.

Nejprve jsme si ukazovali obrázky včel, 
popisovali jejich části těla a při výtvarné 
výchově jsme si včelu namalovali a vystřihli 
také buňku, ve které se včely narodí a po-
tom v ní krmí včelí miminka. Pilné dělnice 
sbírají sladký nektar, který potřebují k vý-
robě medu, a přitom opylují květy. Víte, 
co jsou to rousky pylu? Takové ponožky, 
které mají včelky na nohách, a tím přenášejí 
pyl. V matematice jsme počítali, kolik řad 
a sloupců včelí buňky mohou mít. Už víme, 
že z buněk vzniknou plástve. 

Jedno včelstvo může mít až 80 000 včel. 
Pro ukázku vývojových stádií včel nám 
pomohla pomůcka z přírodovědného ka-
binetu. Také nás velice bavily puzzle, pra-
covali jsme ve skupinkách a museli jsme 
složit jednotlivé dílky od vajíček, přes larvu, 
k zakuklení a až po včelu. 

Při pracovní výchově jsme využili plas-
tové kulaté krabičky, polepili je tmavými 
proužky, nalepili křídla, domalovali oči a už 
byly včelky na světě. V českém jazyce jsme 
si několikrát o včelkách četli, pracovali jsme 
s textem, plnili úkoly a už víme, že každá 
včela má své speciální úkoly a každé včel-
stvo má jen jednu královnu, která klade 
vajíčka. Včelky jsou pro přírodu a pro nás 
velice důležité.

Děti z 2.C a třídní učitelka 
Lenka Matoušková
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Hřiště v Kamenici zažilo svůj historicky 
první ragbyový turnaj

Turnaj zahájily nejmladší ragbistky Ka-
menice od 3 do 5 let v nových modrých 
dresech, po nich následovaly kategorie 
U8+U10. U12+U14 a vše vyvrcholilo zá-
pasem dívek U17, který zahájil slavnostním 
výkopem pan radní Jiří Topinka. Všechny 
zápasy byly pojaty jako derby mezi SG Ka-
menice a SG Velké Popovice, ve kterých 
mají STRONG GIRLS také pobočku. Vý-
sledky nebyly vůbec důležité, klíčové bylo, 

V sobotu 19. 6. 2021 se sjelo z různých 
koutů ČR do Kamenice na 200 ragbistů 
a ragbistek ve věku 3 až 17 let, aby na míst-
ním fotbalovém hřišti odehráli turnaj v sed-
mičkovém ragby, pořádaný nově vzniklým 
dívčím ragbyovým klubem SG Kamenice. 
Slavnostní atmosféru turnaji dodaly kame-
nické roztleskávačky z Cheer Academy pod 
vedením Andrey Nováčkové.

že si to všech 42 ragbistek naplno užilo. 
Zkušeným holkám z SG Velké Popovice 
U17 se pak podařilo v Kamenici v chlapecké 
konkurenci vybojovat bronzové medaile 
z dlouhodobé ragbyové soutěže OPEN 7s. 
Kamenický tým se dává teprve dohromady 
a máme radost, že zejména v dětských kate-
goriích rosteme jak houby po dešti.

Vanessa Ficalová
ředitelka SG Kamenice

Tréninky:
Pondělí 17:00 – 18:30  
hřiště Kamenice
Středa 17:00 – 18:30  
hřiště Velké Popovice

Kontakt:
Vanessa Ficalová
Tel.: 722 230 607
Mail: vanessa@stronggirls.cz

Ragbistky 
SG Kamenice 
trénují i o letních 
prázdninách!
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kamaráda“, protože jsme cítili, že sport a po-
hyb potřebují po dlouhých měsících doma 
všechny děti.

Opravdovým vrcholem naší sezony 
budou letní příměstské Summer Campy. 
Na nich si společně užijeme týden plný 
sportu a zábavy bez omezení. Čeká nás 
mnoho tréninků v hale i na venkovních 
sportovištích, her v lese, výletů i zábavy 
v bazénu. Jestli chcete strávit léto aktivně, 
jsou pro vás naše příměstské kempy tím 
pravým. Kempy proběhnou ve dvou ter-
mínech od 12. do 16. 7. a od 19. do 23. 7. 
Přihlašování je stále otevřeno všem mla-
dým sportovcům. Více informací najdete 

Floorball Academy, stejně jako celý 
sportovní svět, má za sebou jednu z nejslo-
žitějších sezon ve své historii. Kvůli opat-
řením spojeným s pandemií koronaviru 
jsme velkou část sezony nemohli společně 
trénovat v běžném režimu. Na druhou stra-
nu byla situace pro celou akademii velkou 
výzvou a troufáme si říct, že jsme udě-
lali maximum pro to, abychom i během 
lockdownu společně sportovali. Pro všech-
ny naše členy jsme vymysleli nejrůznější 
výzvy, organizovali jsme online tréninky 
i kvízy a na jaře jsme připravili velkou sto-
povací hru na motivy geocachingu. Pro 
rodiče i další zájemce jsme připravili ně-
kolik seminářů s nejrůznějšími hosty, které 
jim měly pomoci překonat těžké období 
lockdownu. Hodně jsme se toho během 
pandemie naučili a věříme, že nám tyto 
nové zkušenosti do budoucna pomohou 
naši akademii dále rozvíjet.

Všichni jsme se po celý rok těšili, až se 
budeme moci opět potkat na tréninku nebo 
turnaji.  To se nám v květnu konečně splni-
lo. Do tréninků jsme se pustili naplno a sna-
žili jsme se společně si vynahradit vše, o co 
jsme během lockdownu přišli. V červnu 
jsme navíc v různých lokalitách uspořádali 
i speciální víkendové tréninky. Na nich jste 
se mohli potkat i se zábavným maskotem 
a užít si s ním plno zábavy. Všechny trénin-
ky jsme navíc otevřeli i pro mladé sportovce 
mimo naši akademii v rámci akce „Přiveď 

na floorballacademy.cz/activity/letni-kemp. 
Těšíme se na vás. O prázdninách už také 
připravujeme tréninky a turnaje na příští 
sezonu. Věříme, že tentokrát už ji žádná 
epidemie nepřeruší a my začátkem října za-
čneme sportovat ve všech našich lokalitách. 
V Kamenici chystáme stejně jako v letošním 
roce tréninky Floorball Academy dvakrát 
týdně pro mladší i starší kategorii a všeo-
becnou GYM Academy pro holky a kluky 
z 1. a 2. třídy jednou týdně. Podrobnější 
informace přineseme v zářijovém zpravo-
daji. Dobrodružné prázdniny plné sportu 
přeje celý tým Floorball a GYM Academy!

Vít Voltr

Floorball Academy uzavírá sezonu ovlivněnou 
koronavirem. Připravuje léto plné sportu a zábavy

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Kamenici
Poslední páteční večer v květnu se ote-

vřely dveře sakrálních památek po celé re-
publice. Kamenický kostelík sv. Františka 
z Assisi přivítal v čase od 19 do 22:30 zhruba 
90 návštěvníků. Kvůli omezení počtu lidí 
ve vnitřních prostorách varhaník Jakub Jan-
šta a místní kronikář Jan Pišna svá vystou-
pení zopakovali. Totéž se týkalo i Jakuba 
Šedého, který na prostranství před kostelem  
přednáškou o Přemyslu Pittrovi krátil če-
kání těm, kteří se nedostali dovnitř. Večer 
jsme zakončili komentovanou prohlídkou 
hrobky Ringhofferů. Světlo svíček rozmís-
těných v aleji přišlo vhod zejména při cestě 
zpět ke kostelu. Děkujeme všem návštěvní-
kům i vystupujícím, že měli pochopení pro 
organizační opatření vyplývající z prevence 
šíření onemocnění covid-19. Dík za podpo-
ru patří také obci Kamenice. Na shledanou 
opět za rok! Michaela Valentová

  Spolek Kamenicko
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Klub seniorů při KC Kamenice

Léto je tady a s ním prázdniny, doba 
odpočinku a úleva od různých nařízení. 
Mnozí z vás se v tomto období 
věnujete vnoučatům a pravnoučatům, 
cestování. My si vás přesto dovolíme 
pozvat na dvě klubové akce během 
velkých prázdnin. Věříme, že vás osloví 
a projevíte o ně zájem stejně jako 
doposud o vše, co se vám snažíme  
během roku nabídnout.

po předchozí domluvě s vedením KC: 
tel. 323 672 643.  
Kontaktní osoba: Jiří Vinkler, 
tel. 606 192 391

Petank 
Úterý od 17 hod., hřiště za Billou. 
Kontaktní osoba: Marcela Nápravníko-
vá, tel. 777 029 566

Cyklostředy a páteční túry 
Kontaktní osoba: Jiří Vinkler,  
tel. 606 192 391

Zpívánky 
Vždy první čtvrtek v měsíci od 16 hod. 

Připomínáme pravidelné aktivity

Ping – pong  
Pondělí od 9 hod., úterý od 
10 hod. na terase u KC nebo v sále, 

v restauraci U Partyzána. Ostatní čtvrt-
ky dle dohody. Kontaktní osoba:  
Lenka Medřická, tel. 732 169 421

V červenci a srpnu vám nabízí-
me tyto akce:

14. 7. Exkurze do Muzea pražského 
vodárenství a Staré čistírny odpad-
ních vod Bubeneč. 
Obě slíbené prohlídky můžeme zvlád-
nout během jednoho dne. Muzeum vo-
dárny v Podolí s průvodcem – 1 hodina. 
Oběd v podolské restauraci na nábřeží 
s výhledem na Vyšehrad i Pražský Hrad 
a poté přejedeme autobusem do Bu-
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benče na prohlídku Staré čistírny od-
padních vod s plavbou na převozníkově 
prámu: https://www.staracistirna.cz/, 
plánované již v loňském roce. Délka 
prohlídky cca 1 hod., plavba na prámu 
cca 30 min. a odpolední kávou v Café 
Továrna. 
Příjezd do Kamenice do 17 hod.
Přihlášky do 12. 7. 
Sraz: 9.00 hod. u KC Kamenice, od-
jezd 9.15 hod.
Cena: 150,-Kč senioři 65+ z Kameni-
ce/ostatní 200,-Kč
Platby: 12. 7. v 18.00 hod. v restaura-
ci Na Rynku

25. 8. Letiště a letecké muzeum 
Točná
Shlédneme sbírku velmi zajímavých 
historických letadel, mezi jinými Loc-
kheed Electra L – 10A a také nejnovější 
přírůstek tohoto muzea letoun Hawker 
Hurricane Mk.IV z II. světové války. Mu-
zeem nás provede zasvěcený průvodce 
Ing. Pavel Valenta. V případě zájmu 
o načerpání mnoha zajímavých informa-
cí doporučujeme stránky: www.tocna.
cz. Odtud krátkou procházkou Komo-
řanským údolím sejdeme do Komořan, 

max. 3 km při příznivém počasí, kde se 
naobědváme. Příjezd do Kamenice 
do 16.hod.
Přihlášky do 23. 8. 
Sraz: 9.00 hod u KC Kamenice, od-
jezd 9.15 hod.
Cena: zdarma pro seniory 65+ let 
z Kamenice, ostatní 50,-Kč 

V září se můžete těšit na:

14. – 15. 9. Dvoudenní výlet na Jižní 
Moravu
Plán zůstává stejný: prohlídka Brna 
a podzemí, vinný sklep v Hustopečích, 
Punkevní jeskyně a barokní poutní kos-
tel ve Křtinách. Bližší informace najdete 
na webu: www.kckamenice.cz, kam 
umístíme celý dvoudenní program. 
Podrobné informace dostanete také 
na informační schůzce. 
Přihlášky do 1. 9. 2021.
Platby a informační schůzka: 
6. 9. 2021 v 18.00 hod. v restauraci 
Na Rynku.
Cena: 2.100,- Kč/senioři 65+s trva-
lým bydlištěm v Kamenici, 2.300,Kč/
ostatní.

V měsíci červnu jsme prožili:

Kdo jste náhodou 16. 6. v podvečer 
zachytil dunivý zvuk bubnů, halekání 
a proud silné energie, které se linuly 
z nivy, to jsme byli my, kameničtí senio-
ři! Pod vedením lektora jsme nejprve 
zlehka vyzkoušeli různé druhy bicích 
a štěrchacích nástrojů a postupně jsme 
se dostávali do společného sladění 
v rytmu bubnů a bubínků a rozvlněných 
těl. Po více než hodině a půl intenzívní-
ho bubnování byla vidět radost a nově 
nabitá energie v očích všech zúčastně-
ných. Už nyní se těšíme na další tako-
vouto akci.
Jednodenní výlet do hornické Příbrami, 
o kterém vás budeme informovat v příš-
tím čísle Zpravodaje z Kamenice.
Sledujte náš web www.kckamenice.cz  
i vývěsku u KC, příp. nám neváhejte 
psát či volat. Marie a Marie.

Kontakty na organizátorky Klubu 
seniorů 55+aktivní:
Marie Hajdušková, tel. 733 222 369, 
hajduskovam@seznam.cz
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938, 
marie.grafnetter@seznam.cz

Právě vydaná nová turistická vizitka Ladova kraje je také jednou z cen ve hře Ladovský poklad! Koupit si ji 
pak budete moci od září na webu Ladova kraje a u našich partnerů, jejichž seznam zveřejníme.

Velká prázdninová hra Ladovský poklad 
Po úspěšné loňské razítkovací hře jsme 

pro vás, spolu se zkušeným organizátorem 
strategických her Neohrano.cz, připravi-
li Velkou prázdninovou hru – Ladovský 
poklad. 

Herní úkoly ve 24 obcích jsou čis-
tě venkovní, naplno si tak můžete užít 
toulky Ladovým krajem. Stačí si vytisk-
nout herní propozice z webových stránek 
www.laduv-kraj.cz nebo je vyzvednout na 
některém z našich partnerských Informač-
ních center (Říčany, Mnichovice, Kame-
nice, Velké Popovice a Senohraby) a začít! 

Jak se o Ladovský poklad hraje?
• Vyzvedněte si v IC nebo si z našeho 

webu vytiskněte herní propozice.
• Hádejte obce podle indicií a vydejte se 

tam na výlet. 
• Díky splněným úkolům na různých 

místech v obcích vyluštěte tajenku - klíč 
k pokladu. 

• Pošlete nám tajenku s vašim kontaktem 
a dozvíte se, kde je Ladovský poklad. 

• Vyzvedněte si svůj Ladovský poklad. 
Co můžete získat navíc?
• Prvních deset hráčů se správně vyluš-

těnou tajenkou odměníme tričkem Ladova 
kraje.

• Všechny úspěšné luštitele zahrneme 
do závěrečného slosování o zajímavé ceny. 
Jaké? Podívejte se na www.laduv-kraj.cz.

Čeká Vás putování malebnou zalesněnou 
krajinou s možností koupání v rybnících i 
řece Sázavě, se zříceninami i zámky a pří-
rodními rezervacemi. Projdete se krajem 
mezi Prahou a řekou Sázavou, kde zanecha-
la svou stopu řada osobností, například svatý 
Vojtěch, Jan Žižka nebo malíř Josef Lada.   

Ráz všech 24 vesniček je v mnohém 
odlišný, v jiném opakující se. Náves s ryb-
níčkem, pumpa, studna nebo pramen, lípy, 
zvonička, kaplička a památník z 1. světové 

války. Symboly, které prostupovaly život 
našich předků, voda, víra, život i smrt a vzá-
jemná pomoc. 

Díky hře poznáte neokoukaná zákoutí 
a všimnete si mnohdy opomíjených detailů 
ladovských vesnic.

Tajenku s Vaším kontaktem posí-
lejte od 1. 7. do 5. 9. 2021 na email: 
info@neohrano.cz. 

Přejeme Vám krásné léto s Velkou 
prázdninovou hrou!      Hanka Bolcková 

 www.laduv-kraj.cz 
facebook.com/laduvkraj 

instagram.com/laduvkraj



Inzerce

Téma na červen: Údržba, opravy a 
technické zhodnocení v pronajaté 
nemovitosti z pohledu daně z příjmu

Do letního čísla jsem si pro Vás připravila 
informace na téma, které se dotýká velkého 
množství čtenářů. Myslím že se mnou budete 
souhlasit, když napíšu že jen málokdo z 
podnikatelů má to štěstí, že může svou firmu 
umístit „do svého“. Naprostá většina z nás je 
odkázána na režim nájemního vztahu, který 
funguje i mnoho let. A tato dlouhodobost a 
každodenní užívání nemovitosti s sebou přináší i 
nutnost a potřebu pravidelné údržby, oprav a 
někdy i technického zhodnocení, nebo chcete-li 
rekonstrukce. Jsou to odlišné režimy, platí pro ně 
odlišné zásady účtování a mají odlišné daňové 
dopady. Pokud za mnou přijde klient s dotazem 
na toto téma, vždy poptávám jako první a 
základní dokument nájemní smlouvu. Dobře 
postavená smlouva by měla vedle ustanovení o 
ceně nebo délce nájmu řešit právě i tyto situace, 
tedy údržbu, opravy a technické zhodnocení. 
Tyto termíny mají vymezení v zákoně o 
účetnictví, pro čtenáře přiblížím nejzákladnější 
principy takto: Běžná údržba je soustavná 
činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení 
majetku, předchází se poruchám a odstraňují se 
drobnější závady. Oprava je činnost vykonávaná 
už cíleně na konkrétní část majetku, řeší 
konkrétní vzniklé poškození. Oba tyto režimy 

jsou z pohledu daně z příjmu jednoduché v tom, 
že jsou daňově uznatelným nákladem a je na 
dohodě pronajímatele a nájemce, kdo z nich 
bude tyto položky uplatňovat ve svém 
účetnictví-podotýkám jako daňově uznatelné. 
Pokud by nájemní smlouva výslovně neupravo-
vala, kdo si může jako daňově uznatelnou 
položku uplatnit běžnou údržbu a opravy, tak v 
praxi jsou tyto položky uznávány jako daňově 
uznatelné u nájemce. K určení termínu opravy 
ještě připojím jednu důležitou definici, kterou 
vždy používám, když chci klientovi dobře 
vysvětlit podstatu: oprava je výměna starého za 
nové, vždy při zachování stejné užitné vlastnosti 
a podstaty opravované části. Příklad: výměna 
dřevěných oken za dřevěná-to je oprava, ale 
plastová namísto původních dřevěných-to už je 
technické zhodnocení. Stejně tak když původní 
dřevěné podlahy jsou nahrazené dlažbou–už 
jsme v režimu technického zhodnocení. 
Technické zhodnocení je definováno jako: 1) 
dokončená nástavba, přístavba nebo stavební 
úprava; 2) dokončený zásah do majetku, který 
má za následek změnu jeho účelu nebo 
technických parametrů; 3) dokončené rozšíření 
vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

A jak je to s uplatněním nákladů na technické 
zhodnocení? Zde sledujeme dvě kritéria, a to 
hodnotu technického zhodnocení, a podmínky 
smlouvy. Obecně platí, že pokud není ujednáno 

jinak, pak technické zhodnocení do svých 
nákladů promítne majitel nemovitosti, tedy 
pronajímatel. Pokud by chtěl technické 
zhodnocení do svých nákladů promítnout 
nájemce, musí být splněny tři podmínky, a to: 1) 
technické zhodnocení hradí nájemce; 2) nájemce 
má písemný souhlas vlastníka s odpisováním; 3) 
u vlastníka nedojde ke zvýšení vstupní ceny 
majetku právě o toto technické zhodnocení. A 
jak dojde k promítnutí technického zhodnocení 
do nákladů? Pokud celková hodnota technického 
zhodnocení nepřesáhne částku 80.000,-Kč (u 
plátce DPH je to cena BEZ DPH, u neplátce je 
to cena celková), pak lze do nákladů promítnout 
celou hodnotu technického zhodnocení 
najednou, jako daňově uznatelný výdaj. Pokud 
celková hodnota technického zhodnocení je 
vyšší než 80.000,-Kč, promítne se do nákladů 
postupně, a to formou odpisů. Pozornému 
čtenáři jistě neušlo, že nejsložitější je otázka 
určení, zda se pohybujeme v režimu opravy či 
technického zhodnocení. Zde mohu odkázat na 
možnost závazného posouzení správcem daně. 
To je závazné, ale není zdarma nýbrž za správní 
poplatek 10.000,-Kč. V případě jakýchkoliv 
dotazů můžete kontaktovat RADIUS Říčany 
s.r.o., kde se Vám rádi budeme věnovat. 

Ing. Věra Tauberová   tel. 728 832 303                                  
vera.tauberova@radiusricany.cz
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nemusím s každým proneseným názorem 
ztotožnit, ale že musím ocenit upřímnou 
snahu o řešení daného problému. Prostě 
Pánbůh zaplať, u nás v Kamenici to funguje 
jinak, než v malostranské Sněmovní.  

Z tohoto omylu jsem se těžce probral 
až letošního 12.5.2021, kdy mi manžel-
ka pustila druhý poločas přímého přenosu 
ze zasedání zastupitelstva.

Z vlastní profesní zkušenosti vím, jak je 
to někdy těžké a úmorné předjednat a při-
tom sám sebe korigovat při snaze vyřešit 
zásadní problémy, které chod každé firmy 
provází. Ale poctivá příprava se mi vždy 
vyplatila. 

Rozprava nad územním plánem obce 
však postrádala profesionalitu a kvalitní 
a objektivní předjednání. Ačkoliv neupírám 
oběma stranám poctivou a časově i věcně 
náročnou přípravu, nemohu neodpustit ve-
dení obce zjevný fakt, že při tak strategic-

 V polovině minulého roku jsem se stal 
i po stránce dokladové obyvatelem Kame-
nice. Byl to pro mne docela sváteční pocit. 
Přiznám se, že vždy, když sjíždím z které-
koliv strany do naší obce, provází mne pocit 
okouzlení z genia loci, které stále ještě tento 
kout našeho žití má. Těším se z každého 
zlepšení, které okolo sebe mohu pozoro-
vat a chlubím se svým přátelům, jak se zde 
dobře a klidně žije. 

Pamatuji si příspěvek ve Zpravodaji, 
ve kterém pan starosta varoval před proni-
káním nešvarů z „velké politiky“ do obec-
ního rozhodování. V tomto jsem s ním plně 
souhlasil. Když náhodou usnu u televize 
a v noci se probudím při záznamu jednání 
poslanecké sněmovny, zažívám traumatické 
okamžiky do doby, než najdu ovladač. Vy-
slechl jsem mezi zdejšími lidmi řadu rozho-
vorů na různé dění v obci, ať od příznivců 
toho i onoho tábora a vždy mi přišlo, že se 

ky důležitém rozhodování, jako je územní 
plán, jsou rozhodující ne fakta, ale členství 
v zasedajících uskupeních. Nevadilo by mně 
vůbec, kdyby se radní před konečným roz-
hodováním „zhádali jak koně“, ale vyřešili 
si přitom zásadní věcné připomínky, které 
v tomto případě byly chaoticko-despotic-
ky diskutovány a poté smeteny ze stolu až 
na samém zasedání.   

V případě, že tento styl řízení bude 
přetrvávat, mám obavu, že ztratím důvě-
ru ve vedení obce a možná nejen já. Ale 
jako ekonom mám v tom případě návrh 
na úsporné opatření. Pořiďte sádrovou bys-
tu starosty, nechte naprogramovat 10 pro 
a 5 proti do hlasovacího zařízení a zasedání 
se může odbývat bez vaší účasti. Ušetří se 
váš čas, elektřina a náklady za úklid. 

 

 Michal Grafnetter

Přišlo do redakce



ŠKODA 
 KAMIQ
Pořiďte si nový vůz
bez starostí.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KAMIQ: 
5,5–5,9 l/100 km, 145,7–135,1 g/km

již za
měsíčně s DPH

Kč6 340

ŠKODA KAMIQ 1,0 TSI 70 kW 
s 5. st. mechanickou převodovkou

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AB AUTO BREJLA s.r.o.
Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000
E-mail: info@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku a jejím přijetím nevzniká mezi společností AB Auto Brejla s.r.o., a druhou stranou 
závazkový vztah.

Nájezd: 10 tis. km/rok

Délka pronájmu: 60 měsíců

Pojištění: havarijní pojištění se spoluúčastí 10 % min. 10 000 Kč, 
povinné pojištění s limity 50/50 mil. Kč, připojištění 
všech skel

Servis: bez servisních služeb

Pneu: bez zimních pneu

Barva: Červená

Kombinovaná 
spotřeba: 5-5,9 l/100 km

Emise CO2: 125,7 – 135,1 g/km

www.strojmetal.cz

PRO ABSOLVENTY TECHNICKÝCH A 
PRŮMYSLOVÝCH OBORŮ

Společně tvoříme budoucnost 
automobilového průmyslu 

PŘIDEJ SE K NÁM

Ø OBSLUHA KOVACÍCH 
AUTOMATICKÝCH LINEK

Ø PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ, 
NASTAVOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ STROJŮ

Ø ZÁJEM O ELEKTRO, STROJNÍ NEBO 
IT OBORY



Nabízím doučování pro žáky ZŠ. Jsem student 
Akademického gymnázia.  
Email: ms0711@seznam.cz

Restaurace ve Velkých Popovicích 

**** 

Přijme: 

POMOCNOU SÍLU DO 
KUCHYNĚ 

**** 

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ 

SMLOUVA NA HPP/DPP 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED 

Kontakt: 

Jana Ludvíčková 

tel.: 773 831 779 

e-mail:info@restauracevelkepopovice.cz 

www.restauracepodledem.cz  

www.velkopopovickakozlovna.cz 

Zaručená ochrana Vašich úspor 
před znehodnocením 

formou fyzických drahých kovů.
Nepřicházejte o peníze 

a naopak, pojďte využít možnos�  
bezpečné inves� ce s velice 
zajímavým zhodnocením.
Čím větší bude in ace, 

� m větší bude Vaše zhodnocení 
a � m klidnější budete mít spánek.
Možnost spoření od 500 Kč/měs.

nebo jednorázového nákupu.

bydlím a tedy jsem Vám k dispozici 
v této lokalitě

Jaroslav Bizík, specialista v oblas�  drahých kovů
608328311, www.jaroslavbizik.cz
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Hotel u Ledu ***  
se zaměřením na firemní klientelu

Hledá do našeho týmu 

Pokojskou na HPP
Požadujeme: příjemné vystupování, smysl pro pořádek, 
samostatnost, spolehlivost, praxe výhodou (není podmín-
kou) 
Nabízíme: finanční ohodnocení: 130,-Kč / hod / čistého + 
odměny, systém krátký / dlouhý týden, bez nočních směn,
oběd – zdarma, rodinná atmosféra
Nástup možný ihned

Recepční na HPP
Požadujeme: příjemné vystupování, komunikativní znalost 
AJ, Práce na PC, samostatnost, spolehlivost, praxe výho-
dou, nástup možný ihned

Nabízíme: finanční ohodnocení: 150Kč / hod / čistého  
+ odměny, ranní / odpolední v systému krátký / dlouhý 
týden, bez nočních směn, oběd – zdarma, rodinná 
atmosféra

Snídaňovou servírku na HPP
Požadujeme: příjemné vystupování, smysl pro pořádek, 
samostatnost, spolehlivost, praxe výhodou (není podmín-
kou) 
Nabízíme: finanční ohodnocení: 130,-Kč / hod / čistého 
+ odměny, systém pondělí - pátek / 6:00 – 12:00 hod, 
rodinná atmosféra
Nástup možný ihned

Kontaktní osoba:
Andrea Hobzová
Hotel u Ledu *** / Wellness 
Mobil: +420 602 370 776
email: manager@hoteluledu
www: www.hoteluledu.cz

VLAD ISLAV STRAŠ IL
tel.: 778 490 040

www.zaluziesitenamiru.cz

ŽALUZIE /SÍTĚ PROTI HMYZU/ OPRAVY

ŽALUZIE

Hledáme OSVČ na montáže stínící techniky. 
Zakázky (práci) zajistíme. tel. 777038000.  
gato@gato.cz

Individuální angličtina v ZŠ Těptín: denně 
Po-Pá 90min. 1.běh 16.-20.8., 2.běh 23.-27.8. 
Tel. 777 103 775, roupcova@jrenglish.cz,  
www.jrenglish.cz

Vážení spoluobčané, nabízím Vám novou 
službu lékárny. Zašlete-li na telefonní číslo 
737 770 484 Váš elektronický recept, můžete 
ušetřit jednu cestu do lékárny, pokud předepsaný 
lék není právě na skladě. Léky Vám objednáme 
a budeme Vás informovat, kdy budou připravené 
k vyzvednutí. Za lékárnu ALBA, Kamenice,  
Pharm.Dr. Kristina Horáčková

Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ 
či PAV. Děkuji za nabídku. Tel. 723 971 027



www.servis-lkw.cz

PNEUSERVIS

DIAGNOSTIKA SÉRIOVÁ I PARALELNÍ

DOVOZ  PITNÉ VODY
DO BAZÉNŮ, JEZÍREK, STUDNÍ, NÁDRŽÍ

MYTÍ VOZOVEK

MOBILNÍ KONTEJNEROVÉ CISTERNY NA UŽITKOVOU VODU 1-7 m3

SERVIS LKW
LKW Petr Urban Říčany, s.r.o., K Dálnici 329, 251 01 Světice 

+420 602 318 312-1    +420 724 226 237 

OPRAVA A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ

PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ STK

    

PŘIJMEME: PŘIJMEME: 

                              - pro nákladní a osobní vozidla
 
                            

AUTOMECHANIKAAUTOMECHANIKA

                              - regionální doprava
 
                            

ŘIDIČE C + CEŘIDIČE C + CE

+420 602 318 311

OPRAVY OSOBNÍCH, NÁKLADNÍCH A UŽITKOVÝCH

VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ, NÁVĚSŮ A AUTOBUSŮ

VÝKOPOVÉ PRÁCE

MĚŘÍME EMISE

 TACHOGRAFŮ

+420 724 226 237

OVĚŘOVÁNÍ 
novi

nka

BENZIN, NAFTA, LPG, CNG

  

 

VOLEJTE:     722 733 291 
- - - - - - - - - - - - - - 
Benešovská 102, Kamenice-Ládví 

 

27.05.2021 

 
HLEDÁME DO NAŠEHO TÝMU 

super lidičky, ideálně z Kamenice a okolí (ale i odjinud): 
 

• bodrého výčepního, který to umí s pivem i lidmi 
• kuchaře, který to umí nejen se sporákem  
• pomocného kuchaře, který to umí i s kuchařem 
• brigádníky na obsluhu (běžnou i při akcích) 
 

Chceme z nově upravené restaurace VALNOVKA 
se zahrádkou vytvořit příjemnou oázu se skvělým jídlem a pitím,      

kam se budou všichni rádi vracet za oddechem i zábavou. 
 

SPĚCHÁ  OZVĚTE SE CO NEJDŘÍVE  TĚŠÍME SE 
NA SUPER SEHRANÝ A PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV 



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

•   Náborový příspěvek 20 000 Kč  
•   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

Co v dnešní  
nejisté době? 
Práce v pivovaru! 
Kozel Olda hledá 
šikovné skladníky.
Umíš jezdit na VZV a máš platný 
průkaz? Tak neváhej a staň se 
součástí našeho pivovaru.  
Nástup možný ihned!
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http://restauracepodledem.cz/


JAN SMIGMATOR                            EMIL VIKLICKÝ
                         zpěv                                                                        klavír                                                               

JAROSLAV SVĚCENÝ
Ve znamení argentinského tanga

JAROSLAV SVĚCENÝ                    LADISLAV HORÁK
                     housle                                                                  akordeon                                                                  

21. 7. 2021           ZÁMEK ŠTIŘÍN
Cena: 450 Kč        Začátek: 19:00

JAN SMIGMATOR

Komorní 
recitál

Předprodej vstupenek na hotelové recepci a v síti Ticketstream. Více na www.stirin.cz.

24. 8. 2021 ZÁMEK ŠTIŘÍN
Cena: 490 Kč       Začátek: 19:30

https://www.stirin.cz/en/gastronomie/



