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Fotka měsíce: 
Trio lesních rohů zahrálo během slavnostního setkání u Ringhofferovy hrobky. 
Foto: Jan Růža

Krátce z rad a zastupitelstva

Zveme na anketu o obecní policii

Ringhofferova hrobka je náš poklad

Knihovna: lovci perel oceněni

Ladův kraj

Orientační běh a fotbal

Floorball Academy

Strong Girls Kamenice

Klub seniorů při KC Kamenice

Přišlo do redakce

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

Obsah

Titulní fotka: 
Po mnoha letech právních bojů se Kamenici podařilo získat do vlastnictví 
Ringhofferovu hrobku. Starosta Pavel Čermák uspořádal 20. srpna 
slavnostní setkání, na kterém seznámil hosty s minulostí i budoucností 
hrobky. Foto: Jan Růža

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,
toto číslo je výjimečné, jak už Vám 

určitě napověděla fotka na obálce. Ano, je to 
tak, Kamenice definitivně získala do svého 
majetku hrobku rodiny Ringhofferů. Bylo 
to těžké, bylo to dlouhé, ale nakonec jsem 
nesmírně rád, že jsme se nenechali odradit 
a s Mgr. Pavlem Mejšnerem v čele překonali 
právní chaos a vakuum, ve kterém se hrobka 
po konfiskaci v roce 1945 ocitla. Na straně 
6 jsme pro Vás připravili obsáhlé povídání 
o historii i budoucnosti tohoto unikátního 
místa. Můj sen, na kterém jsme už začali 
velice intenzivně pracovat, je udělat z něj 
místo odpočinku, setkávání i kontemplace 
pro všechny obyvatele Kamenice.

Také Vás zvu na anketu o obecní policii, 
která proběhne zároveň s parlamentními 
volbami 8. a 9. října. Víc se dozvíte hned 
po otočení této strany.

Věnujte také prosím pozornost svozu 
nebezpečných odpadů, všechny informace 
o něm najdete na straně 4.

Obecní zastupitelstvo schválilo na svém 
zasedání změnu číslo 5 územního plánu, 
která řešila více než 90 lokalit a jejíž 
projednání trvalo 4 roky. Zpráva pro ty, 
kteří na tuto změnu už netrpělivě čekali: 
nyní probíhá poslední krok a tím je vydání 
„čistopisu“ územního plánu Kamenice 
(tzv. Právní stav po změně č. 1, 3, 4, 5 a 7). 
Vydání „čistopisu“ očekáváme v průběhu 
října, zde se již nic neschvaluje.

Naopak změna č. 6 územního plánu, 
týkající se Strojmetalu, nebyla projednána. 
Stažení z programu vyplynulo z jednání 
zastupitelstva se spolkem Klidná Kamenice 
těsně před schůzí. Ten v rámci petice 
posbíral veliké množství podpisů, které 
mířily proti předloženému obsahu této 
změny. Současně si však spolek přál 
pokračovat v jednání se Strojmetalem 
a změnu na posledním zastupitelstvu zcela 
nezamítnout. Jednání za účasti více stran 
budou tedy pokračovat a o jejich výsledcích 
Vás budeme informovat.

Bydlíte v Kamenici, a ještě jste nic 
neslyšeli o orientačním běhu? Pak vězte, 
že náš oddíl je velmi úspěšný a letos hostí 
v Kamenici mistrovství republiky na 
klasické trati. Sobota 18. 9. bude opravdu 
nabitá. Více uvnitř čísla.

Mám opravdu radost, že Kamenice je 
plná aktivních lidí. Čeká na Vás reportáž 
z knihovny o našich mladých čtenářích 
a také spousta příspěvků od našich 
sportovců.

Také vám připadá, že poslední měsíce 
jsou neuvěřitelné sci-fi? Proto letošní 
„Kamenické podzimní slavnosti“ jsou 
zaměřeny do kosmu. Věřím, že nás hudba 
na večerním představení Bohemian Pink 
Floyd Tribute Band zavede do hlubokého 
vesmíru, daleko od našich pozemských 
starostí minulých měsíců.

Přeji Vám příjemné podzimní čtení.

Pavel Čermák
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Krátce z rad a zastupitelstva obce Kamenice 
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Rada obce Kamenice schvaluje:
• záměr realizovat investiční akci a zahájit výběr zhotovitele vypsáním výběrového řízení 

na VZMR „rekonstrukce komunikace k ČOV“, přičemž nejvyšší nabídka nepřesáhla cenu 
ve výši 1,7 mil. Kč bez DPH.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• zahájit záměr KD s tím, že 

1) souhlasí s finančním rozsahem administrace veřejné zakázky do výš 50 000 Kč bez 
DPH; 
2) souhlasí s finančním rámcem na projektovou přípravu ve výši 200 000 Kč bez DPH, 
za předpokladu úspěšného vysoutěženého zhotovitele do 30. 9. 2021, včetně převzetí 
a předání stavby;

• návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 18. 8. 2021;
• Výzvu č. 2/2021 na poskytnutí dotace z dotačního programu PROVOZ na sportovní, 

kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob spolkům, kterým byl 
ve Výzvě č. 1/2021 snížen příspěvek o 50 % z důvodu nejasného dopadu vládních 
opatření na rozpočty obcí.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace 

prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2021 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský Fond kultury a obnovy památek.

Rada obce Kamenice souhlasí:
• s přijetím dotace z rozpočtu Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje - Středočeský Fond kultury a obnovy památek.

Rada obce Kamenice schvaluje:
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Rada obce Kamenice schvaluje:
• uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 11 o velikosti 32,10 m2 v bytovém domě v Těptíně, 

v ul. Truhlářská č. p. 855, mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem a nájemcem za 
nájemné ve výši 3 000 Kč/měsíc + zálohové a paušální platby za služby/měsíc s účinností 
ode dne podepsání smlouvy do 31. 12. 2021 s možností prodloužení smlouvy o tři měsíce.

18. 8. 2021 

Rada obce Kamenice schvaluje:
• záměr odstranění zpevněných podkladních vrstev na tělese hráze Křísovského rybníka;
• uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a jejich 

vzájemných právech a povinnostech mezi obcí Kamenice a investorem firmou STAKONT 
2018 s.r.o., IČ 05445884, se sídlem Michnova 1623/5, 149 00 Praha 4, aby bylo zajištěno 
plynulé provozování vzájemně navazujících vodovodů a kanalizací do doby, než budou 
vodovod a kanalizace vybudované investorem převzaty do vlastnictví obce Kamenice. 
Starosta je pověřen podpisem dohody.

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

Krátce ze zastupitelstva obce

18. 8. 2021

Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí:
• petici za záchranu zámeckého parku podanou spolkem Klidná Kamenice;
• rozpočtové opatření č. 6/2021, schválené ROK dne 3. 8. 2021;
• návrh změny č. 5 ÚPO Kamenice.

Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje:
• přerušení projednávání bodu Vydání změny č. 6 ÚPO Kamenice, z důvodu snahy 

nalezení smírného řešení podmínek petice a regulativ změny ÚPO č. 6;
• rozpočtové opatření č. 7 v předloženém znění.
 
Zastupitelstvo obce Kamenice vydává:
• změnu č. 5 územního plánu obce Kamenice.

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).

Krátce z rad obce 

3. 8. 2021 

Rada obce Kamenice schvaluje:
• snížení výše příspěvku na vodovod vlastníkovi nemovitosti č. p. 494 na 30 000 Kč. 

Starosta je pověřen podpisem dohody o poskytnutí příspěvku s vlastníkem nemovitosti;
• rozpočtové opatření č. 6 v předloženém znění.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• předložený projekt k investiční akci „Komunikace Slámová“;
• předložený projekt k investiční akci „Přechod sídliště“;
• předložený projekt k investiční akci „Komunikace Jednosměrná“;
• předložený projekt k investiční akci „Vodovod Pražská“.

Rada obce Kamenice schvaluje:
• záměr realizovat v roce 2021 investiční akce a zahájit výběr zhotovitele k výše 

uvedeným projektům.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• předpokládaný rozsah investiční akce „Komunikace ČOV“ při použití technologie 

recyklace za studena.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu v sobotu 2. října 2021 

Velkoobjemový odpad v neděli 3. října 2021 od 8:00 do 12:00
Obec Kamenice ve spolupráci s firmou OBR, služby s. r. o. zajistila možnost likvidovat bezplatně velkoobjemový 
odpad občanů ve sběrném dvoře.

Odbor správy majetku
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Starosta Pavel Čermák  
vás zve na anketu
8. a 9. října můžete v Kulturním centru vyjádřit svůj názor  
na vznik obecní policie v Kamenici

Každý, koho téma obecní policie 
zajímá, by si měl poznačit datum 
v kalendáři. A vlastně ani nemusí, 
protože kdo plánujete přijít k říjnovým 
volbám do Poslanecké sněmovny, 
budete mít nedaleko klasické urny ještě 
jednu obecní. Svým lístečkem jasně 
vyjádříte názor. Chceme mít obecní 
policii? Nechceme? 

Už od března přinášíme každý měsíc 
nejrůznější pohledy a zkušenosti. Od staros-
tů, přes zastupitele až po obecní strážníky 
a státní policisty. Ať už se jedná o příz-
nivce, či odpůrce myšlenky obecní policie 
v Kamenici, naprosto všichni se shodují, že 
tato služba má smysl pouze tehdy, pokud 
by obec byla schopná zajistit její non-stop 
dostupnost. Už jen tato podmínka má ne-
vyhnutelný důsledek, každoroční vysoké 
náklady, pro odpůrce hlavní argument, proč 
obecní policii zatím nezřizovat.

„Plnohodnotná obecní policie zname-
ná v případě Kamenice 8 až 10 lidí, což 
je naprosté minimum,“ připomíná starosta 
Pavel Čermák. Ze zkušeností strážníků totiž 
vyplývá, že Kamenice by potřebovala ještě 
o pár lidí navíc, pokud mají mít určitou 
pohodu a nebýt vystavení nenadálým pře-
sčasům, když někdo z kolegů onemocní. 
Kamenice také není typická obec, rozklá-
dáme se na deseti rozlehlých osadách, a te-

dy by se na nákladech podepsala i nutnost 
většího počtu služebních aut. 

„Líbí se mi myšlenka, kterou popisoval 
zkušený strážník z Říčan a náš občan Jind-
řich Joch v červnovém čísle, tedy americ-
ký způsob patrol, kdy po obci jezdí vícero 
aut, a tím pádem jsou i víc na očích lidí,“ 
říká starosta Čermák, jedním dechem ale 
dodává, že stejně jako strážník Joch bude 
v říjnu hlasovat proti zřízení obecní poli-
cie: „Ekonomika je jasná. Obecní policie 
je mandatorní výdaj, kterého se už nikdy 
nezbavíme. To znamená, že každý rok by-
chom museli z investičního rozpočtu obce, 
který se pohybuje mezi 20 a 30 miliony ko-
run odečíst 6 až 9 milionů a tím ho o třetinu 
trvale snížit. Tato částka by znamenala, že 
každý rok by si obec mohla dovolit o je-
den velký veřejně prospěšný projekt méně. 
Například chodník v ulici Jednosměrná, 
který se zanedlouho začne stavět, si vyžá-
dá 10 milionů. Další miliony by se musely 
uvolnit navíc v prvním roce zřízení police 
na nábor, školení, auta, uniformy, zbraně, 
nábytek, počítače a podobně. Stejně tak 
by obec musela pronajmout nebo postavit 
budovu pro policii.“ 

Problémem nejsou jen finance, ale i lid-
ské zdroje. „Státní policie, která nabízí ná-
stupní bonus, výsluhy a další nadstandardní 
benefity, má obrovský problém sehnat lidi. 
Dokonce my jako starostové dostáváme žá-

dosti, abychom zveřejňovali jejich inzeráty 
na volné pozice. Nedostatek lidí řeší tím, 
že třeba Prahu a Středočeský kraj doplňuje 
policisty z Jižní Moravy,“ vysvětluje Čer-
mák. Je pravděpodobné, že sehnat obecní 
strážníky bude ještě náročnější úkol.

„Potřebujeme lidi, kteří jsou natolik mo-
rálně na výši, že si nebudou vyřizovat účty 
se svými sousedy a také ve vztahu ke svým 
kamarádům a známým dokáží odbourat 
osobní vazby a přistupovat ke všem spra-
vedlivě a profesionálně,“ říká starosta. Lidé 
s takovými kvalitami a zároveň zkušenostmi 
je ovšem třeba náležitě zaplatit.

Starosta Čermák si myslí, že časem bude 
obecní policie zcela jistě nezbytná i u nás 
v Kamenici, ale důrazně vysvětluje: „Ne-
jsme nyní problematická obec, která by 
potřebovala už dnes urgentně řešit bez-
pečnostní situaci. Na to si ostatně může 
udělat názor každý sám z otevřených dat 
o obcích na stránce kriminalita.policie.cz. 
Jsme ale obec, která stále potřebuje dokončit 
nezbytné investice. Pokud bychom nyní 
upřednostnili obecní policii před opravou 
silnic chodníky a dalšími veřejně prospěšný-
mi projekty, byla by to strategická chyba.“ 

O tom, jestli bude obecní policie zřízena 
dříve, nebo později nejvíce vypoví výsledky 
podzimní ankety.

Red
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Je to černé na bílém. Když nahlédneme 
do katastru nemovitostí, je majitelem 
Ringhofferovy hrobky obec Kamenice. 
Cesta k získání areálu, který zdobí 
skvosty architekta Jiřího Stibrala 
a sochaře Josefa Václava Myslbeka, 
nebyla vůbec snadná a v našem 
Zpravodaji jsme vám o ní psali 
minulý rok. Velký dík za tento úspěch 
patří starostovi Pavlovi Čermákovi 
a advokátovi Pavlovi Mejšnerovi. 
Zejména bez erudice a houževnatosti 
druhého jmenovaného by se nikdy 
nepodařilo rozplést nesrozumitelný 
uzel vlastnických poměrů a záznamů 
napříč úřady Rakouska-Uherska, 
Československé socialistické republiky 
až po polistopadovou éru. V tomto 
článku vám přinášíme zkrácený 
záznam projevu našeho starosty, 
který zazněl na slavnostním setkání 
s občany, historiky i starosty okolních 
obcí 20. srpna. Dozvíte se z něj to 
nejdůležitější o historii, významu 
a budoucnosti naší unikátní památky.

sebe vybudovat i místo pro poslední od-
počinek svých nejbližších. A tak pověřila 
geniálního architekta Jiřího Stibrala návr-
hem areálu, ve kterém se nacházíme. Až do 
druhé světové války se vývoj dynastie ubíral 
velmi uspokojivým směrem. V roce 1945 
ale nastal zásadní a tragický zlom. Od té 
chvíle až do revoluce v roce 1989 mělo být 
na rodinu zapomenuto, a to se podepsalo 
i na této památce, ale i mnoha dalších, které 
nám Ringhofferovi zanechali.

Jejich odkaz je silný, a to nejen pro Ka-
menici, Velké Popovice, ale pro celou naši 
Českou republiku. Obec Kamenice, vědo-
ma si kulturně historické hodnoty tohoto 
objektu, i s pokorou k rodině Ringhofferů, 
se dlouhodobě o areál hrobky stará, a to 
i přesto, že k tomu neměla silný právní titul. 
A právě nejistota a obavy, co všechno by 
se s hrobkou mohlo stát, nás vedla k tomu, 
že  se zastupitelé již před mnoha lety roz-
hodli o hrobku usilovat. 

Nejen s hrobkou, ale i se zámky je spjata 
naše hmatatelná historie a díky ní zde máme 
zapuštěny hluboké a pevné kořeny. To jsou 
tedy důvody, proč jsme o hrobku usilovali 

Ringhofferova hrobka  
je odteď naším pokladem
Národní památka přešla do vlastnictví obce Kamenice.  
Je na čase se jí ujmout ku prospěchu všech našich občanů.

Může vás napadnout, proč obec vůbec 
usilovala o vlastnictví něčeho, co zjevně 
nepřinese žádný zisk pro místní komuni-
tu. Naopak se dá důvodně předpokládat, 
že restaurátorské práce i pravidelná údržba 
budou novými náklady obce. 

Abychom si mohli odpovědět na tu-
to otázku, musíme se podívat hlouběji 
do historie. Je to více než 200 let zpátky, 
kdy rodina Ringhofferů začala psát dějiny 
spojené s Kamenicí. Rodina, která zásad-
ním způsobem ovlivnila nejen celosvětový 
úspěch českého průmyslu v oblasti výroby 
vagónů na Smíchově a později i automobilů 
Tatra v Kopřivnici. Dynastie, která po pět 
generací úspěšně pronikala do mnoha ko-
vářských, strojírenských i potravinářských 
odvětví, se nakonec usadila v regionu, kde 
se právě nacházíme. Zcelila v té době ne-
vídaným způsobem pozemky, začala citlivě 
komponovat krajinu, ve které po generace 
žila. Vybudovala spoustu sídel včetně vel-
kostatku Kamenice, pivovaru Velké Popo-
vice, zámků Štiřín, Kamenice, Olešovice, 
Lojovice, Pyšely. Bylo tedy zcela logickým 
krokem, že rozvětvená rodina chtěla pro 
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bytem Ringhofferova 1, Kamenice. To-
mu se poslední potomek Emanuel vysmál, 
protože jeho předek nežil na Kamenickém 
zámku, ale na zámku Štiřín. 

Pátrali jsme tedy, jak zápis vznikl, 
ale místo odpovědi se zápis rázem změnil 
a vrátil se původní zápis, a to že hrobku 
vlastní Nadace svobodných pánů Františ-
ka, Emanuela a Viktora Ringhofferových.  
Situace se nám tím nezjednodušila, protože 
jak omylem zapsaný František Ringhoffer, 
tak i ostatní svobodní pánové jsou již dávno 

a proč se nyní radujeme, že jsme ji získali.
Neutěšený majetkový právní stav hrob-

ky obci dlouhodobě nevyhovoval již od re-
voluce, a tak se déle než 20 let snažili i před-
chozí starostové tento stav změnit. Když 
jsem poprvé usedl do starostenského křesla 
v roce 2010, společně s přáteli a kolegy Pav-
lem Mejšnerem a Václavem Valínem jsme 
se rozhodli napřít všechny síly k tomu, aby 
se to konečně povedlo. Ostatní zastupitelé 
nás v tom podporovali. 

Mnohé z materiálů o hrobce jsme mě-
li nastudovány, ale chtěli jsme informace 
z první ruky. Proto jsme navštívili jednoho 
z posledních přímých potomků Emanuela 
Ringhoffera. Dozvěděli jsme se, že bohu-
žel rod v přímé linii skončí bez potom-
ků a nebude nikdo, kdo by se o hrobku 
staral. Na rozdíl od minulosti, pan Rin-
ghoffer nemá prostředky, aby její opravy 
dále podporoval. Bohužel jsme se během 
návštěvy nedozvěděli, kdo je vlastníkem 
hrobky, protože ani on to tehdy nevěděl.  
Komunikoval s českým státem, ale odpo-
vědi se nedočkal. Na závěr našeho setkání 
projevil přání, aby se hrobka dostala do ma-
jetku obce, protože ta je pro něho garantem 
citlivého přístupu k ní i k odkazu rodiny. 

Takové setkání nás přirozeně utvrdilo 
v našem odhodlání a započalo téměř detek-
tivní vyšetřování, kdo je dnešním právoplat-
ným majitelem hrobky. Katastr nemovitostí 
nám příliš nepomohl, neboť v té době byl 
zapsán jako vlastník František Ringhoffer, 

mrtví. Mohli jsme ale alespoň vyloučit po-
třebu obnovy vleklého dědického řízení ve 
Vídni. A soustředili jsme se na to, co se stalo 
s nadací a kdo jsou její případní nástupci. 
Mnohokrát jsme byly ujištěni, že nadace 
neexistuje a hrobku má dávno vlastnit stát. 

A v tomto místě těžký štafetový kolík 
převzal plně do ruky můj kolega, advo-
kát Pavel Mejšner, a s buldočí zatvrzelostí 
skládal jednotlivé články mozaiky pro bu-
doucí žalobu na určení vlastnictví. Nada-
ce svobodných pánů Františka, Emanuela 
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Z Prahy přijel promluvit o Ringhofferově hrobce také historik Pavel Bek. 

Ferdinand Wenzl Ringhoffer označován 
jako vlastník, avšak k tomuto nejsou uvádě-
ny žádné relevantní důvody. Jedná se tedy 
patrně pouze o právní omyl ve snaze zajistit 
prostředky na opravu hrobky od potomků 
rodiny Ringhofferových. 

I po roce 1989 byla dohledána korespon-
dence zástupců obce Kamenice ohledně 
další správy hrobky, avšak konkrétní kroky 
k napravení právního stavu ve věci vlast-
nictví areálu hrobky podniknuty nebyly. 
V období po roce 1989 nebyly dohledány 
žádné záznamy potvrzující nebo vyvracející 
existenci nadace. 

Oklikou jsme se utvrdili, že nadace přeč-
kala těch 76 let a existovala až do nedáv-
ných dní. Pavel Mejšner sestavil následně 
první kroky, v souladu se současnou právní 
úpravou, které by vedly k získání hrob-
ky. Tato konstrukce spočívala v tom, že za 
předpokladu, že nadace nemá žádné členy, 
správce ani nikoho, kdo by vykonával její 
funkci a rovněž nemá žádné závazky ani 
pohledávky, tak může být zrušena likvi-
dací. A v posledních dvou letech se nám 
dařilo postupovat krok za krokem k cíli. 
Nejdůležitější byl začátek, kdy soud uznal, 
že nadace existuje, poté jmenoval likvidáto-
ra a následně schválil jeho návrh na převod 
majetku do rukou obce Kamenice. K zápisu 
do katastru nemovitostí došlo v červenci 
2021.

a Viktora Ringhofferových byla zřízena 
v roce 1896 jako samostatná právnická oso-
ba. Obsah zřizovací listiny mimo jiné uvá-
dí, že zakladatelé nadace pánové František, 
Emanuel a Viktor, svobodní páni z Rin-
ghofferů, zbudovali na pozemkové parcele 
kat. č. 681 katastrální obce Těptín, okres 
Jílové, rodinnou hrobku, a to za účelem 
pohřbívání členů rodiny Ringhofferů. 

K účelu udržování této rodinné hrob-
ky bylo věnováno několik pozemkových 
parcel s tím, že z jejich výtěžků a z výnosů 
vinkulovaného státního dluhopisu bude ro-
dinná hrobka udržována.  Kromě dalších 
ustanovení bylo výslovně uvedeno svolení k 
provedení změny vlastnického práva k po-
zemkům z majetku zakladatelů do majetku 
nadace.

Do roku 1945 nadace pak pracovala 
dle původního plánu, ale pak nastal zlom 
a zmatek. V lednu 1945 byl majetek rodi-
ny Ringhofferů v Kamenici a okolí před-
mětem konfiskace. Nebylo ale zřejmé, ja-
ké je právní postavení nadace ve vztahu 
ke konfiskačním předpisům. Jelikož nebylo 
rozhodnuto, zda nemovitosti spadají pod 
účinnost dekretu prezidenta republiky, bylo 
zatímní hospodaření a udržování svěřeno 
do Správy státních lesů. Z období kolem 
roku 1968 jsme dohledali korespondenci 
MNV Kamenice s potomky rodiny Rin-
ghofferů ohledně další údržby hrobky, 
v korespondenci z 19. 1. 1968 je sice pan 

Zde bych mohl skončit, ale pro nás 
ve skutečnosti příběh naplno teprve za-
číná. Již jsme stihli za velikého nasazení 
kolegy zastupitele Vladimíra Hladíka sesta-
vit komplexní restaurátorský záměr, který 
obsahuje opravy a záchranu jak železných 
částí plotu, tak jeho zdobné prvky z ba-
revných kovů, restaurování sochy a nápi-
sů na hrobce, opravy kamenných prvků 
a konečně i obnovení parku okolo hrobky. 
Záměr v těchto dnech putuje na posouzení 
k památkářům v Říčanech, poté na Národní 
památkový úřad, a pokud bude včas finálně 
schválen, chceme v září požádat Středočeský 
kraj o první dílčí dotaci na opravu nejpo-
škozenějších částí hrobky. Počítáme s tím, 
že poté budou práce každoročně postupo-
vat. Obec Kamenice je připravena hrobku 
udržovat a dotace na restaurátorské práce 
dofinancovávat, tak aby se v příštích letech 
nezastavily.

Aby byl příběh téměř kompletní, tak 
musím rovněž zmínit, že v těchto dnech 
vzniká spolek „Ringhoffer“, s požehnáním 
pana Emanuela Ringhoffera. Tento spolek 
si dal do vínku snahu o animaci, nejen té-
to kulturní památky, ale i dalšího dědictví 
po rodině Ringhofferů. Jsem si jistý že obec 
bude nápomocna při technických věcech 
spojených s hrobkou, ale teprve skupina 
nadšenců snad vnese do našich památek 
život a podaří se pro ně nalézt nové funkce.  

Pavel Čermák, starosta
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Knihovna: lovci perel oceněni!

Do soutěže se zapojily tyto děti: Kristý-
na Branžovská, Eliška Čadrová, Vítězslav 
Čadra, Tereza Husáková, Adéla Janatová, 
Mia Marková, Martin Miklas, Anežka Otá-
halová, Jindřich Pavlík, Klára Štěpáníková.

Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění 
všech „Lovců“ za rok 2020 se z důvodu 
pandemických opatření nakonec konalo 
27. 7. 2021. Ocenili jsme všechny, nejen 
ty nejlepší. „Lovcům“, kteří se předávání 
nemohli zúčastnit, budou ceny předány 
dodatečně.

Děti přečetly celkem 42 knih a nasbíraly 
82 perel. A jak soutěž dopadla? Toto jsou 
její vítězové:

Pravidla jsou jednoduchá. Autoři sou-
těže vybrali dětské knižní tituly, které 
na sebe braly roli „perlorodek“. Děti je pak 
v knihovně musely najít, doma si je pře-
číst a správně odpovědět na otázky, které 
k těmto knihám byly autory soutěže vytvo-
řeny. Tímto způsobem sbíraly svoje šňůry 
„mořských perliček“. Každý soutěžící měl 
svoji šňůrku perel vystavenou na nástěnce 
v knihovně. 

1. Eliška Čadrová 
2. Vítězslav Čadra 
3. Kristýna Branžovská 
Všem soutěžícím gratulujeme! Další ročník 
soutěže bude vyhlášen začátkem roku 2022. 
Doufáme, že knihovny již nebudou uzavře-
né a nový ročník soutěže poběží plynule 
celý rok.

Věříme, že se loňským soutěžícím sbírá-
ní perel líbilo a v roce 2022 se opět zapojí 
nejen oni, ale i další děti.

Dagmar Walachová, knihovnice

V loňském roce se děti z kamenické 
knihovny poprvé zúčastnily celostátní 
čtenářské soutěže „Lovci perel“. V této 
soutěži se čtení stává hrou i zábavou.
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Zářijové  
knižní novinky 
Pro dospělé
• Jak přežít svého muže  

(Jana Bernášková)
• Jako hvězdy v temné noci  

(Moyesová Jojo)
• Levoboček Rožmberků (Bauer Jan)
• Království (Jo Nesbø)
• Panský dům. Návrat  

(Anne Jacobsová)

Pro děti
• Krtek a jaro, Krtek a medvědi,  

Krtek a kalhotky (Zdeněk Miler) 
• Strašidelné historky báječného 

kamaráda (Jeff Kinney)
• Fína a Zef. Příběh surikat  

(Ivona Březinová)
• Emma a trollí sen (Petra Johansson)

Minikurz k novým  
službám knihovny
Našim čtenářům nabízíme prezentaci 
čteček knih, e-knih a on-line 
katalogu. 
Kde: v kamenické knihovně 
Kdy: 22. 9. 2021 
Čas: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00  
(vždy 4 osoby na hodinu) 
Počet účastníků je omezen. Bude nutné 
se předem objednat na den a čas.

Od června nabízí knihovna svým čte-
nářům dvě nové služby, zapůjčení čteček 
knih a elektronické výpůjčky knih. Pra-
vidla i návody, jak tyto služby využívat, 
najdou čtenáři na webových stránkách 
www.kckamenice.cz  v sekci Knihovna. 

Z ohlasu čtenářů víme, že mnozí by uví-
tali také názorné předvedení užívání těch-

to služeb. Pro tyto zájemce jsme připravili 
v prostorách naší knihovny srozumitelnou 
instruktáž toho, jak postupovat při využí-
vání těchto služeb.

Zároveň pro čtenáře, kteří z různých 
důvodů dosud nevyužívají své čtenářské 
konto, nabízíme názorné zaučení, jak se 
v on-line katalogu ke svému kontu přihlá-
sit, objednávat a rezervovat si knihy, nebo 
například prodlužovat výpůjčky. 

Protože i nadále platí některá pandemic-
ká opatření, budou se moci hodinového 
minikurzu najednou zúčastnit maximálně 
4 osoby. Na prezentaci se bude nutné te-
lefonicky nebo písemně předem objednat 
(e-mail: knihovna.kamenice@tiscali.cz, 
tel. 323 671 048).

Dagmar Walachová, knihovnice

Ladův kraj: léto bylo v našem regionu plné 
zajímavých akcí, jaký bude podzim? 

v rubrice „Akce“ zaregistrovat k odběru 
novinek. 

Dozvíte se zde např., že ještě do konce 
října můžete v říčanském muzeu navštívit 
výstavu Jídlo…napříč staletími, kde pro-
zkoumáte spižírnu našich babiček, nebo 
zjistíte, že v Kunicích na zámku Berchtold 
vystoupí 18. září špičkoví operní pěvci, 
sólisté Národního divadla s programem 
nazvaným IL BOHEMO. Ve stejný den, 
se koná celorepubliková akce „Ukliďme 
Česko“, kde se přes projekt „Čistý Ladův 
kraj“ můžete ve vašich obcích zapojit i vy. 
V Kalendáři akcí najdete i sportovní událost, 
která je shodou okolností součástí našeho 
běžeckého seriálu Pohár Ladova kraje. Koná 
se v sobotu 25. 9. a můžete se jí zúčast-

Po loňské nucené pauze jsme si v na-
šich 24 obcích Ladova kraje mohli opět 
užít tradiční i nové letní společenské akce. 
V mnoha vesnicích se promítaly filmy pod 
noční oblohou. Mohli jsme zažít pouťový 
festival, open-air koncerty, muzikály, di-
vadelní představení a různá sportovní klá-
ní.  Přestože léto bylo poněkud deštivější, 
zbavili jsme se konečně pocitu izolace a já 
věřím, že za určitých pravidel budeme moci 
kulturně a společensky žít i v nadcházejících 
podzimních měsících. Také proto vám nyní 
připomínám možnost, mít vždy aktuální 
přehled.  

Kalendář akcí: všechny akce 
z mikroregionu na jednom místě

Webové stránky Ladova kraje informují 
o turistických a cyklistických trasách, o za-
jímavostech z našich ladovských obcí, ale 
nejen to, na hlavní stránce webu se nachází 
pravidelně aktualizovaný Kalendář akcí. 
Zde získáte aktuální přehled o tom, co se 
kde děje. 

Podporujeme pestrý komunitní život 
a záleží nám na tom, aby měli lidé povědomí 
o dění i mimo jejich vlastní obec. Je totiž 
škoda jezdit za zábavou jen do větších měst 
či známých míst, když se toho tolik pestrého 
děje třeba hned ve vedlejší vesnici. 

Přehled o aktuálním dění vám může 
chodit přímo do vašeho e-mailu, stačí se 

nit, nese název Hrusický Dobroběh.  Přeji 
Vám tedy, za náš dobrovolný svazek obcí 
pohodový a na akce pestrý podzim, pokud 
možno jen s nejnutnějšími omezeními, ne-
boť člověk je jak známo tvor společenský 
a samota mu obecně příliš neprospívá.  

A kdo raději relaxuje v přírodě, ať neváhá 
a zavítá i do okolí jiných „ladovských“ obcí, 
než které zná, a třeba si v některém z míst-
ních infocenter či u našich partnerů pořídí 
novou turistickou nálepku Ladova kraje.  
Kde je nálepka k dostání, se dozvíte opět 
na našem webu, facebooku či Instagramu.

Tak ať je nám v Ladově kraji hezky!

Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz
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Rozpis zápasů fotbalových oddílů SK Kamenice

KOLO DATUM ČAS DEN UTKÁNÍ VÝSLEDEK

1. 28.08.2021 17:00 SOBOTA KAMENICE - VŠESTARY   :   (  :  )
2. 05.09.2021 17:00 NEDĚLE BŘEZÍ - KAMENICE   :   (  :  )
3. 11.09.2021 17:00 SOBOTA KAMENICE - SVOJETICE   :   (  :  )
4. 19.09.2021 16:30 NEDĚLE BABICE - KAMENICE   :   (  :  )
5. 25.-26.9.21 xxx xxx VOLNO   :   (  :  )
6. 02.10.2021 16:00 SOBOTA MUKAŘOV - KAMENICE   :   (  :  )
7. 09.10.2021 16:00 SOBOTA KAMENICE - LOUŇOVICE   :   (  :  )
8. 16.10.2021 15:30 SOBOTA STRANČICE - KAMENICE   :   (  :  )
9. 23.10.2021 15:30 SOBOTA KAMENICE - ONDŘEJOV   :   (  :  )
10. 31.10.2021 14:00 NEDĚLE ČESTLICE - KAMENICE   :   (  :  )
11. 06.11.2021 14:00 SOBOTA KAMENICE - KOSTELEC N. Č. LESY   :   (  :  )
12. 13.11.2021 14:00 SOBOTA KAMENICE - PACOV   :   (  :  )
13. 20.11.2021 13:30 SOBOTA MNICHOVICE - KAMENICE   :   (  :  )

    ROZPIS PODZIM 2021/2022 SK KAMENICE A
KOLO DATUM ČAS DEN UTKÁNÍ VÝSLEDEK

1. 28.10.2021 10:15 ČTVRTEK ČESTLICE - KAMENICE   :   (  :  )
2. 04.09.2021 xxx XXX VOLNO   :   (  :  )
3. 11.09.2021 10:15 SOBOTA MUKAŘOV - KAMENICE   :   (  :  )
4. 18.09.2021 10:15 SOBOTA KAMENICE - DOBRÉ POLE   :   (  :  )
5. 25.09.2021 10:15 SOBOTA ŠKVOREC - KAMENICE   :   (  :  )
6. 02.10.2021 10:15 SOBOTA KAMENICE - ŘÍČANY   :   (  :  )
7. 09.10.2021 10:15 SOBOTA VYŽLOVKA - KAMENICE   :   (  :  )
8. 16.10.2021 10:15 SOBOTA KAMENICE - RADOŠOVICE B   :   (  :  )
9. 24.10.2021 12:30 NEDĚLE HRUSICE - KAMENICE   :   (  :  )
10. 30.10.2021 10:15 SOBOTA KAMENICE - BEČVÁRY   :   (  :  )
11. 06.11.2021 11:00 SOBOTA RADOŠOVICE A - KAMENICE   :   (  :  )

    ROZPIS PODZIM 2021/2022 STARŠÍ ŽÁCI

Jan Koudela

Orientační běh: mistrovství ČR na klasické trati 
se bude konat v našem kraji!

To doplňuje také fakt, že orienťák může 
dělat celá rodina v jakékoliv věkové katego-
rii. Kromě toho, všechny dovednosti, které 
se v průběhu života s orienťákem naučíte, 
využijete i v běžném soukromém nebo pro-
fesním životě - často si pak dovedete poradit 
a rychle se rozhodovat v nelehkých situa-
cích a navíc získáte přátele a zážitky na celý 

Ve dnech 18.-19. 9. 2021 přivítáme 
v Hornopožárském lese nejlepší závodníky 
z celé České republiky.

Pořádat mistrovství republiky je pro náš 
oddíl OK KAMENICE velká pocta a jsme 
rádi, že jsme tuto možnost, a hlavně důvě-
ru, od Českého svazu orientačních sportů 
dostali. 

Oddíl OK KAMENICE je aktivní už 
více než 20 let (původně pod hlavičkou 
SK KAMENICE). Svoji činnost zaměřu-
jeme hlavně na výchovu a trénování mlá-
deže a z našich členů v průběhu celé doby 
působení vzešel nejeden mistr republiky, 
několik reprezentantů ČR a také účastníků 
soutěže nejvyšší – mistrovství světa. Dnes 
máme přibližně 170 členů od nejmladších 
až po nejstarší věkovou kategorii. Dětem se 
v několika tréninkových skupinách věnu-
jeme pravidelně po celý školní rok. Během 
letních prázdnin už tradičně pořádáme OB 
tábor pro děti a během roku zveme naše 
členy na různá víkendová soustředění. 

Co je ten „orienťák“ vlastně za sport? Jak 
říkají aktivní OB běžci – orienťák je běh 
podle mapy. Nic složitého. Na rozdíl od tra-
dičních běžeckých disciplín zde potřebujete 
zapojit nejen sílu a mít dobrou fyzickou 
kondici, ale potřebujete zároveň zapojit 
i „hlavu“ – přemýšlet, volit nejrychlejší ces-
tu, rychle se rozhodovat podle informací, 
které v tu danou chvíli máte k dispozici. 
Tohle je často motivace, proč tento sport 
dělat, a i proč u něj zůstávat po celý život. 

život! Protože tento sport je i tak trochu náš 
životní styl, rádi bychom se s vámi o naši 
radost z této pocty, a nejen o ni, podělili. 
Držte nám palce! Více informací najdete na 
OK KAMENICE: www.okkamenice.cz
MČR: www.okkamenice.cz/mcr21

Za oddíl OB OK KAMENICE
Lenka Hankovcová

Letos máme tu čest v našem 
regionu uspořádat Mistrovství ČR 
na klasické trati, pro nás z pohledu 
pořadatele doposud nejvýznamnější 
a nejprestižnější akci. 
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Floorball Academy vstupuje do nové sezony 
spoluprací s Florbal Jesenice

pod hlavičkou Českého florbalu. “Věřím, 
že spoluprací s Floorball Academy dokáže-
me obohatit naše tréninky, získáme nové 
zkušenosti a nabídneme možnost sportovat 
ještě více dětem z Jesenice i jejího okolí,” 
říká předseda klubu Florbal Jesenice Dalibor 
Wijas.

Oba spolky budou společně hledat sy-
nergie v oblasti sdíleného sekretariátu, mar-
ketingu, vzdělávání a rozvoje trenérů nebo 

V Kamenici připravujeme florbalové 
tréninky dvakrát týdně v pondělí a pátek. 
Jejich účastníci budou rozděleni na mladší 
a starší kategorii. Ve čtvrtek navíc nabíd-
neme tréninky všeobecně sportovní GYM 
Academy pro nejmladší školáky. Nenudili 
jsme se ani o prázdninách. Připravili jsme 
dva turnusy letních kempů, na kterých si 
s námi zasportovalo více než 70 kluků a ho-
lek. Naši trenéři se vzdělávali na seminářích 
a podařilo se nám otevřít nové možnosti 
sportování, jako je třeba projekt Football 
Academy. 

Novinkou, na kterou se moc těšíme, je 
spolupráce s Florbal Jesenice. “Spolupráce 
posune obě organizace v rozvoji kupředu, 
díky sdíleným silám v rámci organizační 
struktury a dalším bodům spolupráce se mů-
žeme ještě rychleji rozvíjet a jsme schopni 
našim členům nabídnout ještě lepší servis a 
služby v rámci naší organizace,” pochvaluje 
si nové propojení manažer Academy Daniel 
Menhart. 

Florbal Jesenice vznikla v roce 2015 
a v současnosti nabízí ve svých soutěžních 
družstvech holkám a klukům možnost 
účastnit se oficiálních florbalových zápasů 

budou sdílet kancelářské prostory. Oddělená 
naopak zůstane sportovní sekce, kdy Florbal 
Jesenice nadále pokračuje v soutěžích pod 
hlavičkou Českého florbalu, zatímco Floor-
ball Academy bude dál nabízet své tradiční 
kroužky a turnaje pod hlavičkou Floorball 
Academy Tour. Spojení tak nabídne dětem 
možnost věnovat se florbalu v té míře, v jaké 
budou chtít. Oba spolky chtějí spoluprací 
ukázat i dalším organizacím pohybujícím se 
v mládežnickém sportu výhody společného 
působení dvou subjektů s podobnou vizí. 
Dalším cílem, který si obě organizace vy-
tyčily, je prohloubení spolupráce s místními 
školami a snaha najít s nimi podobný pohled 
na dětský sport.

První společnou akcí obou organizací 
bude sportovní odpoledne, které proběhne 
10. 9. na ZŠ Zdiměřice. Děti si na něm 
budou moci vyzkoušet florbal i další sporty. 
Na místě budou přítomni i trenéři z obou or-
ganizací, kteří účastníkům zodpoví všechny 
otázky. Všechny vás na akci srdečně zveme 
a těšíme se na společné setkání. Více infor-
mací o obou organizacích zjistíte na webo-
vých stránkách www.floorballacademy.cz 
a www.florbaljesenice.cz.

Vít Voltr

Floorball Academy po prázdninách 
opět rozjíždí své kroužky. Holky a kluci 
se na své oblíbené aktivity i trenéry 
můžou těšit už koncem září. Celkem 
letos spouštíme tréninky v patnácti 
lokalitách v Praze a okolí. Sportovat 
na nich společně s námi bude více než 
400 dětí.
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K ragbistkám Strong Girls Kamenice se můžete 
přidat ve věku 3 let až po dospělé ženy

kontinuální sportování s věkovou návaz-
ností od 3 let po dospělé ženy. Ve spojení 
s SG Velké Popovice v současnosti nabízí 
tréninky celkem 72 hráčkám ve věkových 
kategoriích U4+U6, U8+U10, U12+U15 
a U17+ŽENY. Cílem klubu je naplnit jed-
notlivé věkové kategorie cca 20 hráčkami 
a trénovat je samostatně. Celkem to pak 
bude znamenat 200 holek z Kamenicka, 
Popovicka a okolí, což bude pořádná por-

Ragbyová sezóna se počítá od začátku 
září do konce června, takže se během prázd-
nin vrhá veškerá energie do přípravy sezóny 
2021/2022. Tyto prázdniny kategorie U4 
až U10 výjimečně trénují, jelikož se nahra-
zuje “covidové období“, kdy netrénovaly. 
Novinkou je vznik věkové kategorie do-
spělých žen, jelikož se nejstarší hráčky stá-
vají plnoletými. Tím se kruh uzavírá a klub 
SG Kamenice je schopen dívkám nabídnout 

ce a dle dostupných informací tady máme 
(v podobě ryze dívčího ragbyového klubu 
od 3 let po dospělé ženy) světový unikát. 
Mezi Kamenicí a Popovicemi neexistuje 
žádná rivalita, holky trénují dohromady 
a užívají si úžasnou partu, kterou kolektivní 
sport nabízí. Takže neváhej a přijď to zkusit, 
ať už jsi jakéhokoli věku.

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 u nás  
i v Popovicích
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Klub seniorů při KC Kamenice
Prázdniny skončily a mnoho z nás 
seniorů budou vyprovázet své vnoučky 
první den do školy. Jaké budou první 
kroky dětí do základních škol? Věříme, 
že si již nebudou muset  přibalovat 
jako povinnou součást výbavy roušku 
nebo sedět doma u počítačů při on-line 
výuce. I my, babičky a dědové přejeme 
svým vnukům stejně svobodný start 
do základního vzdělávání, tak jak jej 
zažívali vaši rodiče a před nimi vaši 
prarodiče. Přejeme vám skutečné 
poznávání nových kamarádů a školního 
života. Hodně úspěchů ve škole 
i v životě nejen prvňáčkům, ale všem 
dětem.

a plevele. Ale velmi úrodné na jubilea 
mezi kamarády, takže jsme slavili, zpí-
vali a veselili jsme se. Jako každé léto 
jsem prožila s vnoučaty u vody, na výle-
tech a také jsem absolvovala vyhlídkový 
let nad Sněžkou a podhůřím Krkonoš; 
vskutku nádherný pohled na naši krás-
nou zemi. Mohu jen říci slovy klasika: 
léto budiž pochváleno.

Míla: Užíval jsem si pohodu na chalupě 
pod Blaníkem, jezdil na kole a chodil 
pěšky po okolí Kamenice. Každý krok 
se počítá a když je dobrá parta, jde to 
samo.

Pepa a Sálina: My jsme aktivní celý 
rok, takže i léto jsme strávili v pohybu 
– kola, pěší túry a setkávání s přáteli. 

Oba prázdninové měsíce, na které se 
všichni těšili, utekly jako voda a zůstá-
vají nám zážitky a vzpomínky. 
Jak prožili léto naši senioři? Zeptaly 
jsme se některých z nich a tady jsou 
jejich odpovědi:

Alena: Letní čas pro mě byl bohatý 
hlavně na cyklotoulky po překrásné 
oblasti Přírodního parku Střed Čech, 
např. Rabyňská vyhlídka s pohledem 
na Ždáň, vyhlídka Máj u Teletína, mni-
chovské cyklostezky, Hláska – zříce-
nina hradu Zlenice, Zahořanské údolí 
s divokými a místy hlubokými brody 
přes Zahořanský potok a mnoho dalších 
přírodních památek v našem okolí.

Olmerka: Letošní léto, díky neobvyk-
lému počasí, bylo mimořádně pěkné 
a zelené. Bohužel ale také plno trávy 

A pobývali jsme na naší chaloupce.

Felix a Jana: Užili jsme si s vnoučaty. 
S nimi jsme jezdili na výlety, hráli hry, 
a taky projížděli na kolech Vysočinu.

Marcela: Vždycky se ráda vracím 
na mou milovanou Sázavu, se senio-
ry jsme se potkávali třeba na petanku 
a zpívánkách a s kamarádkou Álou 
jsme chodily na vycházky krásným 
okolím Kamenice. My se prostě nudit 
neumíme.

Pravidelné aktivity budou pokračovat 
i nadále v zaběhnutém režimu.
Sledujte www.kamenice.cz, lišta Klub 
seniorů – Aktuality, kde se dozvíte mj. 
aktuální termíny konání zpívánek a pá-
tečních pěších túr.
Na webu také najdete pozvánky na 
nové akce v sekci Připravované akce 
nebo
ohlédnutí s fotografiemi za akcemi pro-
běhlými – Historie a ohlasy.

V září nás čeká: 
 
14. – 15. 9. Dvoudenní výlet na Jižní 
Moravu
Plán výletu: prohlídka Brna a podze-
mí, vinný sklep v Hustopečích, Pun-
kevní jeskyně a barokní poutní kostel 
ve Křtinách. Bližší informace najdete: 
www.kckamenice.cz. Podrobné infor-
mace se dozvíte na informační schůzce.
Přihlášky do 1. 9. 2021.
Platby a informační schůzka: 
6. 9. 2021 v 18.00 hod. v restauraci 
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Přišlo do redakce
Dobrý den, začátkem tohoto týdne jsem 
přemýšlela nad tím, co bych ráda pro se-
be a své děti v Kamenici měla. Co jsou ty 
kvality, které život udržují ve zdravé formě. 
Pro mě jsou to zdravý vzduch, nezávadná 
voda, kvalitní potraviny a klidný spánek. 
A za dva dny, na FB přišel dotazník kvality 
života v Kamenici. Tato „náhoda“ mě inspi-
rovala k tomu, abych své postřehy a návrhy 
na zlepšení sdílela. 

Bydlíme na Sídlišti, proto se mé návrhy 
odvíjejí zejména od této lokality a jejích 
slabin. Nejvýraznější slabinou je pro mě 
hluk z Ringhofferovy ulice. Hluk a smog 
z automobilů a „tahačů“ všeho druhu. Šlo 
by například pro cisterny, které míří do 
čističky, zřídit cestu už z Olešovic? Naproti 
sádkám je už cesta, která na čističku vede. 
Velké dopravní zatížení jsou i auta, která 
vozí děti do školy, tady by bylo hezké ře-

šení, které by ulevilo nejen nám na sídlišti, 
ale i maminkám a tátům, kdyby děti mohly 
jezdit školním autobusem a možná i autobus 
pro zaměstnance Strojmetalu? A možná by 
to šlo i skloubit a propojit?
Další stránkou, která mě trápí je kvalita vo-
dy ať už té pitné nebo té v přírodě okolo 
Kamenice. Víte, že ještě před 20ti lety, jsme 
se tu koupali v rybnících? U Struhařovského 
rybníka bylo dokonce veřejné koupaliště! 

Letos si připomínáme 45. výročí úmrr  tohoto významného 
humanisty a křesťanského vizionáře, jehož přesvědčení a víru
v člověka nezlomily ani válečné událoss. Zaslouží si proto 
nebýt zapomenut, zaslouží si více než jen pamětní desku
na stěně šsřínského zámku. Přidejte se k nám a vydejme se 
společně na místa, kde v Kamenici působil v prvních 
poválečných letech.

Na Rynku.
Cena: 2.100,- Kč/senioři 65+s trva-
lým bydlištěm v Kamenici, 2.300,Kč/
ostatní.

Co pro vás připravujeme  
do konce roku:

• 6.10. – „Tajemné toulky Prahou“ – 
Praha secesní

• 27.10. – Beseda se záchranářem – 
praktické ukázky 

• Říjen/listopad – Mezigenerační se-
tkání seniorů a žáků ZŠ Kamenice/
Dopis vnoučeti – dokončení projek-
tu z r. 2020

• 17.11. – Divadlo Na Fidlovačce – 
představení „Jeptišky“

• 27.11. – Taneční odpoledne
• 8.12. – Adventní tvoření
• 14.12. – Vánoční večírek s progra-

mem
Abyste byli neustále „v obraze“ a ne-
unikla vám žádná akce, které byste 

se rádi zúčastnili, sledujte náš web 
www.kckamenice.cz, vývěsku u KC, 
případně nám neváhejte napsat či zavo-
lat.               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
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 NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ  
 
Hledáme nové kolegy se zájmem o poctivou práci do trvalého 

pracovního poměru, na brigádu nebo na Ž.L. v oboru výroby nerezového nábytku. 
Předcházející zkušenosti ze stejného nebo příbuzného oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou. 
Máme zájem i o čerstvé absolventy učebních oborů nebo průmyslových škol bez předchchozí praxe. 
Volné pozice:  svářeč (TIG/WIG, tloušťky plechu 0,8 ÷ 2 mm) – svářecí průkaz není podmínkou 

 zámečník – obsluha CNC-lisů, ruční práce 
 truhlář 
 elektrikář 
 pomocné a úklidové práce (vhodné i pro ženy) – možno i na zkrácený úvazek 

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami MHD z metra linky C Budějovická 
nebo Opatov. Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy. 
Nástup nejlépe ihned nebo dle dohody. 
Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz nebo tel. +420-602653157, popř. www.nerez-skorpa.cz 

Inzerce

OTEVÍRACÍ DOBA KAMENICE:
PONDĚLÍ ZAVŘENO
ÚTERÝ 8.30–16.00

STŘEDA 8.30–17.00
ČTVRTEK PROZATÍM ZAVŘENO.  

Tento den vymezen pro individuální konzultace , případné překontrolování zraku.  
PROSÍM O TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ.

PÁTEK 8.30–14.30
Ve zdravotním středisku (budova OÚ) 1. patro, poslední dveře po levé straně)

Telefon: 720 333 032 • http://optikamazurova.cz/

OTEVÍRACÍ DOBA SÁZAVA:
PONDĚLÍ 8.30–16.30

ÚTERÝ 8.30–16.00
STŘEDA 8.30–16.30
ČTVRTEK ZAVŘENO

PÁ 8.30–16.30

SKLÁŘSKÁ ULICE 306,  
285 06 SÁZAVA  

Telefon: 327 320 900

Podrobné informace a akcích a slevách získáte v oční optice. Slevy na dioptrické, sluneční a sportovní brýle.
Nově skladem značky RAY-BAN, SWIDOO, VOGUE, LIU JO, BLIZZARD, LAIM, OAKLEY 

NAVŠTIVTE NAŠI OČNÍ OPTIKU  
V KAMENICI A V SÁZAVĚ

TĚŠÍME SE NA VÁS

SLEVA 30 % NA SAMOZABARVOVACÍ BRÝLOVÉ 
ČOČKY 

Transitions GEN8 

CRIZAL KIDS 1+1 – PRO DĚTI 
Ke každému páru brýlových čoček Junior Airwear Crizal Kids UV  nebo 

Junior Airwear Crizal Prevencia získáte druhé čočky ve stejných 
dioptriích zdarma. 

AKCE 1+1
Nebaví vás neustále hledat brýle na čtení  
nebo střídat brýle do dálky a na blízko?  

Řešením jsou multifokální brýlová skla Varilux  
– jedny brýle na všechny vzdálenosti. 

Nyní akce: Dva páry varilux za cenu jednoho!

VÝROBNÍ JEDNOOHNISKOVÉ 
BRÝLOVÉ ČOČKY 1+1

Jeden pár zaplatíte a druhý získáte  
za velmi zvýhodněných podmínek.

  
OD   ZÁŘÍ    
SPOUSTA 

AKCÍ A 
NOVINEK

Naprosto běžně a bez následků jsme se kou-
pali i v „Mlejňáku“. Dnes nemyslitelné. Nad 
vodou v Hamerském rybníce u zámku, tam 
kde vytékají splašky z čističky, se vyloženě 
obrací žaludek. Co se za těch 20let změni-
lo? Kde je příčina znečištění? Co může být 
provedeno ke zlepšení? Na jaké úrovni? 
Obecní? Okresní? Krajské? U pitné vody 
jsem v rozpacích a přiznám se, že jsem se 
ještě nepustila do jejího rozboru, ale všimla 
jsem si v domácnostech v Kamenici, ale i na 
Ládví a v Krhanicích, že voda z vodovodu 
zanechává černou usazeninu na sprcho-
vých hadicích, pračkách a odpadech, která 
nejde vyčistit. Napadají mě otázky jako: 
„Je to zdrojem vody, nebo jejím chemic-
kým upravováním?“ Jde změnit zdroj vody? 
Nebo se ještě lépe podívat na její úpravu? 
A prosím ze všech svých sil o to, aby se něco 
udělalo s vodou z čističky.
Myslím, že většina z nás už si dnes uvě-
domuje, jak velkou roli v našem zdraví 
i nemoci hraje kvalita potravin. Tady mě 
napadá pár návrhů, jak pomoci i těm oby-
vatelům, kteří nemají přístup k zahrádkám 
a tak svým potravinám. Založit obecní 
„farmu“, kde by se pěstovalo ovoce a ze-
lenina bez použití chemie, bez drancování 
půdy, udržitelným způsobem. Mohl by se 
tam vyvážet bio odpad a zúrodňovat se tak 
vlastní půda. Mohly by se tam děti ze škol 
a školek učit i podílet, mohly by tam pra-
covat dobrovolníci z Kamenice. Možná by 
to nakonec bylo fajn komunitní místo se-
tkání a společného tvoření. U nás na sídlišti 
je staré, škvárové, nevyužívané, toho času 
zarostlé hřiště, kdyby se na tomto místě 

vytvořil park s ovocnými stromy a keři, 
o který bychom se společně starali a sdíleli 
úrodu, to by bylo prima, že? Takových míst 
je určitě v majetku obce více. Též bych při-
vítala kvalitní farmářský trh, kde bychom si 
mohli 2x týdně koupit bio potraviny. 
Za naši rodinu mohu slíbit, že bychom se 
na výše uvedených projektech rádi podí-
leli a věřím, že takových rodin, nadšených 
do zdravého a společného tvoření, se najde 
v Kamenici mnoho.  
Nakonec píši jen takové malé prosbičky. 
Parkovací místa na sídlištích jsou nedo-
statečná a přeci je tu jedno celkem velké 
parkoviště úplně prázdné. Neznám podrob-
ně historii toho, jak se parkoviště dostalo 
do soukromých rukou, ale pane Starosto, 

prosím nešlo by se s majitelem dohodnout 
a parkoviště poskytnout obyvatelům bez-
platně? A prosím alespoň jedno hřiště pro 
děti na Sídlištích. Děkuji.
Děkuji za čas a pozornost všech, kteří do-
četli až sem a děkuji pracovníkům obecního 
úřadu, za jejich obětavou práci. Kamenice 
se za posledních 20let změnila k nepoznání, 
rozšířila se, péče o ní ve všech směrech je 
mnohem profesionálnější, skladba obyva-
tel je mnohem pestřejší. Jsem ráda, že stále 
je to bezpečné a moc fajn místo pro život 
s krásnou přírodou, s dobrou dostupností 
do Prahy a s prima sousedy. Krásný den,

Lenka Kohutová



TEL.: 603 512 710
E-MAIL: INFO@KLUBKAPICKA.CZ     
WWW.KLUBKAPICKA.CZ/NASESLUZBY/PLAVECKEKURZY/              
    PLAVANI.KAPICKA.CZ              

Dětský plavecký klub
KAPIČKA

KURZY PLAVÁNÍ  
PRO DĚTI

ZÁPISY PRÁVĚ TEĎ

- pro děti od cca 6 měsíců do 12 let
- kurz trvá od 6.září do prosince
- teplý a bezpečný bazén - 31°

podzimní 

kurzy 

2021

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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Téma na září: 
DPH u stavebně montážních prací

 
V tomto čísle bych chtěla čtenářům 
přinést velmi jednoduchý návod, jak se 
alespoň v základních obrysech oriento-
vat v problematice správného stanovení 
DPH u stavebně montážních prací. 

Aby vše bylo opravdu srozumitelné, 
uvedu možné varianty na příkladu 
našeho typického klienta. Podnikatel – a 
je úplně jedno, zda fyzická osoba nebo 
třeba s.r.o. – podniká v oboru prodej a 
montáž obkladů a dlažby. Je plátcem 
DPH. Jaké varianty u něj mohou nastat 
z pohledu DPH při vystavení faktury? 

Doporučuji si nastavit testovací řetězec 
takto: 1. Prodávám zboží bez montáže?  
Tedy nakoupím a prodám v nezměně-
ném stavu (například dlažbu)? Pokud 
ANO, pak se jedná skutečně o prodej 
zboží, a já jako prodávající musím DPH 
uvést na svém prodejním dokladu.  
DPH bude v našem případě 21 %, 
pokud prodám formou zálohy inkasova-
né dopředu, tak nesmím zapomenout, 
že vystavená zálohová faktura je jen 
informací pro kupujícího o výši platby, 

v okamžiku přijetí platby musím 
vystavit daňový doklad k přijaté platbě, 
a z tohoto 

dokladu odvést DPH státu. Pokud 
prodávám (například onu dlažbu) s 
montáží, nastupuje 

2. krok testování. Je to montáž, proto 
jako plátce DPH testuji, komu prodá-
vám, testuji DIČ mého odběratele. 
Pokud můj odběratel není plátce DPH, 
pak musím určit, zda DPH budu 
fakturovat ve výši 15 % nebo 21 %. 
Zjednodušeně řečeno: pokud se jedná o 
objekt rodinného nebo sociálního 
bydlení, pak je DPH 15 %, v ostatních 
případech bude DPH 21 %. I zde platí 
ustanovení o platbě zálohy a daňovém 
dokladu, tedy v okamžiku přijetí platby 
musím vystavit daňový doklad k přijaté 
platbě a z něj DPH odvést. 

Pokud můj odběratel je plátce DPH, 
nastupuje přenesená daňová povinnost. 
K mnou fakturované částce DPH 
nepřidávám, ale na faktuře uvedu sazbu 
daně v procentech, a dále pak informaci, 
že se jedná o režim přenesené daňové 
povinnosti a povinnou formulaci

„Daň odvede zákazník“. 

Velmi důležité je upozornění, že v 
režimu přenesené daňové povinnosti se 
nevystavuje daňový doklad k přijaté 
platbě v případě zaplacené zálohy, jen 
záloha a konečná faktura. Pokud 
dodržíte tento jednoduchý 

postup, není důvod, abyste DPH 
neodváděli správně.  Jako zmínku na 
závěr připojím upozornění, že definice 
objektu rodinného bydlení je přesně 
daná zákonem, a určitě neplatí 
domněnka, že rodinný dům rovná se 
objekt rodinného bydlení.  Můžeme 
toto téma zařadit do některých mých 
dalších článků.   

 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



RESTAURACE POD LEDEM
Velké Popovice

www.restauracepodledem.cz

Chilli nebo vanilka,
obojí je lahudka.

Dej si k pivu 
svého cerva.



Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

ŠKODA
  PLUS
S našimi plusy
můžete počítat

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

skodaplus.cz

ŠKODA FABIA 
1,0 TSI / 70 KW AMBIENTE

ŠKODA OCTAVIA COMBI 
1,5 TSI / 110 KW STYLE EXTRA

ŠKODA SCALA
1,6 TDI / 85 KW AMBITION

ŠKODA KODIAQ 2.0 TDI 
176 KW, RS, 4X4, DSG

ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.5 TSI  
110 KW AMBITION PLUS EXTRA

ŠKODA OCTAVIA COMBI 1,5 TSI 
110 KW AMBITION PLUS EXTRA

299 000 Kč

569 000 Kč

439 000 Kč

1 159 000 Kč

526 700 Kč

523 650 Kč

9/2019

8/2020

1/2020

6/2020

8/2020

8/2020

11 070 km

12 793 km

6 922 km

35 717 km

11 650 km

10 602 km

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr

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

RESTAURACE POD LEDEM
Velké Popovice

www.restauracepodledem.cz

Chilli nebo vanilka,
obojí je lahudka.

Dej si k pivu 
svého cerva.



ˇ
ˇ ˇ

TRÉNINKY CHEER ACADEMY 
SPORTOVNÍ A GYMNASTICKÁ  
PRŮPRAVA PRO DĚTI 
PRVNÍ BALETNÍ KRŮČKY 
HUDEBNÍ NAUKA YAMAHA
CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI 

Sporťáček Kamenice 
@sportacekkamenice +420 606 756 501sportacekkamenice@gmail.com

SLAVNOSTNÍ 
OTEVŘENÍ

HERNIČKA PRO MALÉ DĚTI 
MÍSTO PRO NAROZENINOVÉ OSLAVY

KRUHOVÉ TRÉNINKY
CVIČENÍ PRO SENIORY 
TRX FITNESS TRÉNINK

Ringhofferova 83, Kamenice 251 68 (modrá budova)

KURZY ZAČÍNAJÍ OD 13. 9. 2021

8. 9. 2021 
14-19 hod



Konečně si můžeme otužovat zdraví 
a vychutnat si saunování uprostřed 
přírody v nově otevřeném saunovém 
světě Infi nit Sen jen 15 km od Kamenice.

Obyvatele blízkého okolí Senohrab mají novou možnost 
pro relaxaci v moderním wellness centru Infi nit s ven-
kovním saunovým světem a SPA zónu s nabídkou masá-
ží a zážitkových balíčků.

V saunovém světě najdete pět saunových místností, 
fi nskou panoramatickou, medovou, bylinkovou, sadovou 

a   ceremoniální saunu. K odpočinku se nabízí prosvět-
lená relaxační místnost  tzv. oranžerie, které dominuje 
světlík a všudypřítomné zavěšené živé rostliny. Můžete 
zde odpočívat na houpacích lehátkách či posedět u stol-
ku. Venkovní relaxační zóny vybízí k pozorování dění 
v zahradě z lehátka, třeba u nedalekého lesa. Občerstvit 
se můžete na fresh baru, kde je každý den připravené 
čerstvé a lehké občerstvení. Pro ochlazení lze kromě pří-
rodního jezírka využít také ochlazovací zóny se sprchami, 
které jsou vytvořeny v kamenném stylu. 

Saunovou část doplňují dvě masážní místnosti s ši-
rokou nabídkou masáží, procedur a zážitkových balíčků. 
Užijte si začátek saunové sezóny ve zcela novém sau-
novém světě uprostřed přírody Ladova kraje. Zažijete tu 
nádherné výhledy na okolní kopce a lesy, vydechnete, 
zpomalíte a odpočinete si od starostí všedních dní. 

Více o saunovém světě najdete na www.sen.infi nit.cz.

Nový saunový svět najdete v hotelu Sen 
v Senohrabech, ulice Malostranská 344 – 
jen 15 minut cesty od Kamenice.

NEDALEKO 
KAMENICE 
VYROSTL NOVÝ 
SAUNOVÝ SVĚT 
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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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Krém z lesních hub 75 Kč

 

Smažené vepřové líčko s pečeným fenyklem

 a hlívou ústřičnou  130 Kč

 

Vepřová puma Iberico s kroupovým rizotem, 

hřiby a čerstvou majoránkou 220Kč

 

Dančí hřbet s bramborovými rösti

a houbovým ragú 380 Kč

 

Králičí roláda se slaninou a houbami, 

bylinkové špecle 260Kč

 

Pečený candát s ragú z podzimní zeleniny, 

pohankou a lanýžovým olejem 240Kč

 

Mrkvový dortík s žervé a zázvorem 99 Kč

 
 

Obaly 10 Kč/ks

Objednávejte na tel.: 255 736 557, restaurace@stirin.cz

https://www.stirin.cz/gastronomie/specialni-nabidka/

 

ZÁMEK ŠTIŘÍN
RESTAURACE ATIS

11:00–22:00

HOUBOVÉ MENU
1.–30. 9. 2021



www.kckamenice.cz

vesmír
18.9. sobota

Ringhofferovo námestí

Kamenické 
podzimní slavnosti

od 8:00 trhy 
od 14:00 do 16:00 doprovodný program 
- Dobrodružná výprava vesmírem

Soutez o nejlepší prevlek

Bohemian Pink Floyd Tribute band
od 17:00 koncertdobrovolné vstupné


