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Fotka měsíce:
Dráža, Honza a Máša se vydali spolu s dalšími dobrovolníky ze struhařovské osady
čistit přírodu. Díky nim zmizely podél cesty k Mlýnskému rybníku zahozené
plechovky, pytlíky od chipsů a petlahví.
Titulní fotka:
Naše Kamenice je nejlepší v třídění odpadu ze všech středočeských
obcí nad 3000 obyvatel. Více na straně 5.

Zpravodaj z Kamenice, květen 2022
Periodický tisk územního samosprávného celku - obec Kamenice
Vychází měsíčně.
Distribuce: OÚ Kamenice
Šéfredaktor: Jakub Ryška
Korektury: Nikola Dlabajová
Grafika: Matouš Marťák, Antonín Balon
Vydává: OÚ Kamenice, IČ: 00240273
Adresa redakce: Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68
Kamenice; heslo „Redakce”
Telefon a fax: +420 323 673 105
E-mail: redakce@kamenice.cz

Tisk: NAVA Tisk s.r.o.
Počet: 2000 ks
Registr: MK ČR E 13287
Příští uzávěrka: 15. květen.
Nevyžádané rukopisy a další podklady nevracíme.
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit
tisku. Za obsah, stylizaci i gramatiku článků odpovídá autor
příspěvku. Za soulad fotografií se zákonem GDPR odpovídá
zasilatel. Na příspěvky dodané po uzávěrce nebude brán zřetel.
Autorské články šéfredaktora jsou podepsány značkou „Red“.

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

Pavel Čermák

Vážení sousedé,
cena, kterou držím na obálce tohoto
čísla, patří Vám všem. Ano, ze všech srovnatelných obcí ve Středočeském kraji třídíme odpad nejlépe právě u nás v Kamenici.
Možná jste si všimli toho rozmazaného
kousku Vltavy za mnou. Ocenění jsme totiž přebírali od společnosti EKO-KOM na
střeše Tančícího domu v Praze. Vzhledem k
tomu, že Středočeský kraj je nejlidnatější v
republice, byla konkurence obrovská. Odpady jsou nikdy nekončící příběh, neustále
stoupá cena za jejich likvidaci, pod rukama se nám mění zákony a ochrana přírody
nám velí chovat se co nejšetrněji. Jsem hrdý
na Kamenici, protože Vy, moji sousedé,
jednáte opravdu odpovědně. A právě Vaše
odpovědné chování je pro nás na úřadě motorem k neustálému zlepšování odpadového
hospodářství v obci, přejeme si, abyste to
s odpady měli co nejjednodušší, a přitom
abychom společně neprodělali kalhoty. Výsledkem jsou nová hnízda pro separovaný
odpad nebo příprava vlastního sídla technických služeb, kde by mohl být i stále častěji
poptávaný sběrný dvůr. Ještě více chceme
zjednodušit každoroční platby za odpady,
a proto jsme objednali nové funkcionality
pro mobilní aplikaci „Kamenice v mobilu“.
Další velký úspěch pro Kamenici si připsal i náš Zpravodaj, který byl v celostátní
soutěži Radniční listy roku 2021 vyhlášený
jako 7. nejlepší. Měli jsme opravdu těžké
soupeře a o to víc si našeho výsledku cením. Velký dík patří Vám všem, kdo se do
tvorby zpravodaje zapojujete svými články,
fotkami a názory. Naše školy, školky, sportovci a senioři vždy patřili v tomto směru

k „držákům“. Zároveň také reálně tvoří dění
na naší obci. Ocenění si zaslouží i náš šéfredaktor Jakub Ryška. Více se dočtete na
straně 5.
Na stranách 6 až 9 na Vás čeká velký
přehled projektů, které právě v těchto dnech
v Kamenici probíhají nebo brzy začnou.
Svět okolo nás se vyšinul z běžných kolejí,
ale i přesto jsme neuhnuli z nastoupené
cesty k realizaci důležitých projektů. Zejména fotky zevnitř Kulturního centra by
neměly uniknout Vaší pozornosti. Já si na
ně rozhodně vzpomenu, až se tu potkáme
na koncertu nebo divadle.
Naši dobrovolní hasiči hledají pomocníky do své jednotky na Těptíně, hledáme
zdatné muže, ale i ženy. Když si otevřete
strany 10 až 11, možná zjistíte, že je to velmi
zajímavá nabídka. Stačí chtít věnovat trochu
svého času po práci a chuť naučit se něco
nového. Mnozí z nás hledají adrenalin ve
sportovních aktivitách, pomáhat jako hasič
však spojuje nutnou sportovní šikovnost
s hlubokou lidskostí. Každý, kdo pomáhá
ostatním, je v mých očích hrdina, který
si zaslouží úctu a respekt. Pomoc, kterou
naši dobrovolní hasiči poskytli lidem z Kamenice i okolních obcí, je za dobu jejich
působení nespočítatelná. Přidejte se a pak si
i Vy budete velmi zaslouženě odnášet z každého zásahu takový pocit u srdce, který si
nikdo nemůže koupit. Lidé v komunitách si
odpradávna vzájemně pomáhali. Teď máte
možnost se stát součástí této skoro stodvacetileté tradice.
Přeji Vám příjemné májové čtení.
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Krátce z rad obce Kamenice
Kompletní zápisy najdete
na www.kamenice.cz nebo osobně
u tajemníka OÚ Kamenice.
Krátce z Rad obce Kamenice
30. 3. 2022
ROK schválila:
• účetní závěrku za rok 2021 včetně výsledku hospodaření
těchto příspěvkových organizací: ZŠ Kamenice,
MŠ Kamenice, KC Kamenice, TS Kamenice;
• úhradu ztráty příspěvkové organizace Kulturní centrum
Kamenice z rezervního fondu ve výši 143 509,61 Kč;
• převod z fondu investic příspěvkové organizace
Technické služby Kamenice do rezervního fondu ve výši
187 081,9 Kč;
• úhradu ztráty příspěvkové organizace Technické služby
Kamenice z rezervního fondu ve výši 187 081,9 Kč;
• uzavření Dodatku č. 11 k Nájemní smlouvě na byt č. 8
o velikosti 34,8 m2, ul. Truhlářská č. p. 855, v bytovém
domě v Těptíně;
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0195/2021,
uzavřené se společností Mrakulastav, s.r.o., se sídlem
Třešňová 864, 251 68 Kamenice, IČ: 07928343, dne
25. 11. 2021;
• Rozpočtové opatření č. 3/2022 v předloženém znění.
ROK vzala na vědomí:
• odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě – umístění a provozování
veřejného osvětlení mezi Obcí Kamenice a Středočeským
krajem, IČ: 70891095, č. sml. 324/00066001/2018–KH/Pí/
BS, uzavřené dne 11. 6. 2018.
13. 4. 2022
ROK schválila:
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce. Věcné břemeno se
zřizuje k pozemku parc. č. 45/5 a 855/4, v kat. území Těptín,
ve vlastnictví obce Kamenice;
uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 5. 2022
do 31. 10. 2022 na část pozemku parc. č. 628/1, k.ú. Ládví,
za účelem stánkového prodeje zahradnických výrobků
a výpěstků za nájemné ve výši 4 300 Kč/měsíc (květen,
červen, říjen) včetně DPH;
zveřejnění záměru obce propachtovat pozemek parc. č. 512
– vodní plocha, rybník, o výměře 3 985 m2, v k. ú. Štiřín,
(Dolní Všedobrovický rybník), předem určenému zájemci.
Pozemek určený svým druhem jako vodní plocha bude
obhospodařovat formou chovu ryb;
zveřejnění záměru obce k pronájmu celého nebytového
prostoru sloužícího k podnikání, jenž se nachází ve
stavbě s č. p. 549, a k pronájmu části pozemku parc.
č. 624/50 o výměře cca 79 m2. Nájem bude sjednán na
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců, za účelem
provozování cukrárny, kavárny a prodeje lahůdek bez
možnosti prodeje alkoholických nápojů;
poskytnutí dotace z dotačního programu „Akce“ na
sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických
a fyzických osob pro rok 2022 pro následující subjekty v této

výši:
AKCE:
Jan Žáček, letní kino Kamenice: 22 500 Kč
Rugby Club Strong Girls, dětská olympiáda: 10 500 Kč
Rugby Club Strong Girls, turnaj mládeže 12 500 Kč
Karolína Mlejnková, agility závody 7 500 Kč
ROK vzala na vědomí:
• přiložený souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib
dotace na odbahnění Všedobrovického rybníka a úpravy
jeho hráze z programu Ministerstva zemědělství – Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích. Předpokládaná realizace: zima 2022–23.
ROK vzala na vědomí a schválila:
• předložené nabídky na dodávku a instalaci měřičů
rychlosti;
• nabídku firmy DOSIP Servis, s. r. o., na dodání a instalaci
3 ks měřičů rychlosti za konečnou cenu 431 700 Kč bez
DPH. Měřiče rychlosti budou umět rozpoznat a ukládat
SPZ vozidel, které spáchají přestupek, a budou o nich
referovat na Středočeský kraj.
ROK doporučila:
• Zastupitelstvu obce Kamenice schválit Obecně závaznou
vyhlášku obce Kamenice č. 2/2022 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství;
• Zastupitelstvu obce Kamenice schválit Směrnici
č. 1/2022 pro poskytování dotací na sportovní, kulturní
a volnočasovou aktivitu spolků, sdružení, právnických
a fyzických osob obce Kamenice.

Očkování psů se uskuteční 14. 6.
Každý chovatel je povinen, podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona
166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby byli
psi ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině.
V současné době je interval mezi očkováním stanoven
dobou účinnosti předchozí vakcíny. Chovatel je povinen
uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti použité
očkovací látky.
K hromadnému očkování je nutno psa předvést osobou,
která je schopna zvíře zvládnout. Pes musí být opatřen
náhubkem a vodítkem.
Všedobrovice
Štiřín
Struhařov
Olešovice
Nová Hospoda
Kamenice
Skuheř
Těptín
Valnovka
Ládví
Ládeves

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

14:00 – 14:05
14:10 – 14:15
14:20 – 14:35
14:40 – 14:45
14:50 – 14:55
15:05 – 15:10
15:15 – 15:20
15:25 – 15:35
15:45 – 15:50
15:55 – 16:00
16:05 – 16:15

Očkování provádí MVDr. Petra Menclová,
telefon 607 631 554
Poplatek za očkování za jednoho psa je 140 Kč
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Je to doma. Naše Kamenice je jednička
v třídění odpadu
Zvítězili jsme v obrovské konkurenci středočeských obcí nad 3000 obyvatel.
Společnost EKO-KOM, která po celé republice zajišťuje třídění, recyklaci a využití
obalového odpadu, vyhlásila výsledky už
17. ročníku soutěže My třídíme nejlépe a je
to právě Kamenice, která se umístila na nejvyšší příčce. Za námi na druhém až pátém
místě skončily města Sadská, Mnichovice, Kosmonosy a Černošice. Celkem bylo
v naší kategorii hodnoceno 75 obcí a měst.
Porotci soutěže sledují, jak se obcím daří
třídit a sbírat papír, plast, sklo a kovy. Ukázalo se, že třídění odpadu je u nás v Kamenici součástí občanské kultury. Radnice se
ji snaží podporovat i rozšiřováním sítě separačních míst, jichž je v současnosti už 39.
Na slavnostní vyhlášení 29. dubna
v pražském Tančícím domě přišla za Kamenici převzít cenu šéfka našeho odpadového
hospodářství Kateřina Pikousová a starosta Pavel Čermák, který říká: „Kamenice
se po letech vrátila na bednu. Je znát, že
Kateřina Pikousová je v odpadovém hospodářství opravdový odborník. Cena patří
především všem našim obyvatelům, kterým
není jedno, co se s jejich odpadem následně
děje. Bez jejich úsilí bychom žádnou cenu
nedostali. Všem proto moc děkuji.“ Red

Zástupci firmy EKO-KOM, kraje a naší obce během slavnostního vyhlášení v pražském Tančícím domě.

Zpravodaj z Kamenice uspěl v celostátní
soutěži. Náš Facebook je v okrese první
Ze všech obcí v republice o velikosti od
2 do 10 tisíc obyvatel se jich 76 rozhodlo
přihlásit svůj zpravodaj do soutěže Radniční
listy roku 2021. Náš Zpravodaj z Kamenice
se umístil na 7. místě, přičemž získal 46
bodů z 50 možných. Na první příčce se s 48
body umístily Hostivice (8777 obyvatel), na
druhém Tišnov (9240 obyvatel) a na třetím
Dobříš (8707 obyvatel). Kvalitou zpravodaje
jsme se tedy ocitli ve společnosti největších
obcí naší kategorie. Spolek Kvalikom, který
soutěž organizuje, udílí body podle mnoha
kritérií včetně grafického zpracování, textů,
kvality fotek, originality, nestrannosti či
praktičnosti. V rámci většiny z nich jsme
obdrželi plný počet bodů.
V soutěži Zlatý lajk pořádané taktéž
Spolkem Kvalikom, a která hodnotí facebooky obcí, jsme v oblasti Praha-východ
zvítězili.				
Red
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Největší investice roku 2022
Projekty v Kamenici. Velký přehled
s místostarostou Petrem Valáškem

Projekty, které radnice naplánovala
loni v listopadu, pokračují podle plánu.
Podívejte se s námi na ty nejdůležitější
z nich. Týkají se nejen provozu, ale
i zlepšování prostředí u nás v Kamenici.

Kanalizace do Štiřína
a Všedobrovic
Největší investice roku za 38 milionů se
rozjede pravděpodobně na podzim. Osady Štiřín a Všedobrovice se díky ní napojí
na obecní kanalizaci, která teď končí pod
křižovatkou Ringohofferovy a Návršní.
„Čekáme, až bude vypsána dotace. Připravili jsme projekt tak, abychom na ni měli
automaticky nárok,“ říká místostarosta Petr
Valášek a zároveň upozorňuje, že stát už

některé dotační programy posunul. Pokud
bude dotace vyhlášená v květnu, práce podle něj mohou začít už v létě a skončit, než
přijdou první mrazy. Pokud by však stát
výzvu posunul na podzim, je téměř jisté,
že stavební firma by budování kanalizace
musela na zimu přerušit a hotovo by tím
pádem bylo na jaře příštího roku.

provoz. Spolu s ukládáním kanalizace do
základů pod silnicí bude finálně opravena
i samotná hráz. „O tom, jestli bude provoz
obousměrný, nebo zůstane v jednom směru,
se ještě rozhodne,“ upozorňuje Petr Valášek. Zejména obyvatelé Struhařova si totiž
podle něj oblíbili současný režim. Výrazně
se snížila koncentrace aut v této malebné
lokalitě a místo druhého pruhu vznikl na
Hráz Křísovského rybníka
hrázi chráněný pás pro cyklisty, výletníky
a rodiče s kočárky. Radnice proto zvažuje,
Kanalizace pro Štiřín a Všedobrovice jestli tento model neponechat už na stálo.
povede hrází Křísovského rybníka a obě
stavby tak na sebe logicky navazují. Po loňChodník v Jednosměrné
ském sesuvu půdy a opravě havárie hráze,
kterou zajišťoval majitel rybníka Rybářtví
Ze staveb, které právě teď probíhají, je
Líšno, teď probíhají projekční práce a na zdaleka největší chodník v Jednosměrné.
hrázi je dočasně zaveden jednosměrný V době psaní tohoto zpravodaje se dokon-
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Nahoře: Rekonstrukce hlavního sálu Kulturního centra. Vlevo dole: bourací práce v prostoru bývalých toalet, vzniklý prostor vytvoří lepší zázemí pro knihovnu
a propojí ji s předsálím a zázemím hlavního sálu. Vpravo dole: knihovna funguje dál v provizorní kanceláři postavené před Kulturním centrem.

čovala spodní část, práce se v průběhu května posunou výš k ulici Pražská. V úseku s
novým chodníkem se můžeme těšit na nový
asfaltový povrch. Kompletní chodník spolu s veřejným osvětlením po celé délce od
Nové Hospody můžeme očekávat v červnu.
Moderní Kulturní centrum
Určitě jste si všimli, že uvnitř KC probíhají stavební práce, kvůli kterým je do podzimu uzavřeno. Knihovna však dál funguje
díky mobilní kanceláři přistavené na terase
před vchodem. Uvnitř kulturáku se mezitím dějí revoluční změny. Tam, kde bývala

knihovna, vznikají nové toalety a šatna. Na
druhé straně od vchodu byly kompletně
vybourané staré sociálky a vzniká tu prostor pro novou knihovnu a odpočinkovou
zónu plynule navazující na předsálí. Díky
logičtějším dispozicím se uvolní místo i pro
vybudování druhé šatny pro umělce.
„Knihovna se osvobozuje ze stísněných
podmínek, dostane možnost pořádat i větší
akce a do budoucna budou mít návštěvníci
také možnost si posedět s kávou nebo si dát
během divadel a koncertů drink,“ popisuje
Petr Valášek a dodává, že celé předsálí bude
velkorysejší a šatna bude uzamykatelná.
Co lidé přímo neuvidí, ale znamená pro

chod Kulturního centra velký pokrok, je
nová vzduchotechnika, a to jak v hlavním
sálu, tak v obřadní síni nad ním. Daleko
modernější bude i vytápění za pomocí fotovoltaické elektrárny, jejíž přebytky se
budou uchovávat v bateriích. Modernější
a tím pádem úspornější bude také kotelna.
Na tento projekt získala obec hned dvě
dotace, bez nich by nebylo možné přestavbu realizovat.
Zelené projekty
Během léta bude dokončené dětské hřiště ve Skuhři v ulici Hluboká, nedaleko od
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Nahoře: práce na chodníku v ulici Jednosměrné postoupily zhruba do poloviny. Vlevo dole: na tenisovém hřišti za Billou probíhá oprava zídek a poté bude položený zánovní hrací povrch. Vpravo dole: z jedné strany Ringhofferovy pod sídlištěm naproti základní škole už je hotový chodník.

ní ve Dvorecké nivě radnice umístí pro děti
pískoviště, kolotoč a koníky na pružinách.
Cestička, po které se lidé ubírají Dvoreckou
nivou směrem k sídlišti bude přetrasovaná,
aby se dokázala lépe vyrovnávat s přívalovými dešti. V lesíku nad Hamerským rybníkem radnice nechala odstranit rizikové
stromy a náletové křoviny a budou tu nainstalovány nové lavičky. Náletových dřevin
se zbavilo a lavičky získalo i okolí Skuhře,
z kterého se stalo zase o něco hezčí místo
pro relaxaci. Obec získala příslib dotace na
odbahnění Všedobrovického rybníka, po

výběrovém řízení a finálním schválení do- cha s vlastním chlazením. Projekt se bude
tace by měl projekt proběhnout v průběhu pohyboval okolo 12 milionů, zkoumáme,
zimních měsíců.
jaké na něj můžeme získat dotace,“ říká
Petr Valášek.
Sportovní projekty
Radnice také zadala k vypracování studii
na přestavbu šaten ve sportovním areálu,
Tenisový kurt za Billou bude mít v prů- aby se rozšířila jejich kapacita i funkčnost.
běhu května opravené zídky a také tu bude V rámci nich by vznikla i tělocvična o rozpoložen zánovní povrch. Ve sportovním měrech 16 na 12 metrů vhodná pro poareálu se projektuje atletická dráha kolem silování, kruhové tréninky, jógu, cvičení
víceúčelového hřiště, které čeká rekon- maminek s dětmi nebo i bojové sporty.
strukce. „Plánujeme, že víceúčelové hřiště
Krok po kroku se tak chce radnice blížit
by mohlo v zimě fungovat jako ledová plo- vizi velkého sportovního centra, které před-
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V ulici Slámová byly položeny kabely pro veřejné osvětlení a zároveň zpevněný povrch bývalé polní cesty. Vlevo fotka z března, vpravo stav ke konci dubna.

stavilo před třemi lety. Vzhledem k finanční
náročnosti chce jednotlivé části budovat po
etapách. Jednou z nich měl být i projekt
Masny u skateparku.
„Definitivně se prokázalo, že je neekonomické budovu rekonstruovat, místo toho
uvažujeme o demolici a vybudování zcela
nového víceúčelového prostoru pro mládež,“ vysvětluje Valášek.
Menší projekty: parkoviště,
kanalizace, osvětlení

V době psaní zpravodaje probíhala soutěž na kanalizace v ulici Okružní na straně
u Olešovic, po ní bude následovat oprava
povrchu a veřejné osvětlení.
V létě proběhne kolaudace čistírny odpadních vod po úspěšném ročním zkušebním provozu.
V ulicích Tyrkysová a Slámová se pokládá nový povrch a přibude veřejné osvětlení.
Pod základní školou v ulici K Loukám
přibylo 25 nových parkovacích míst pro
učitelský sbor.

Velké téma posledních měsíců je inflace,
která má přímý vliv na cenu jednotlivých
projektů. „Příjmy do obecní kasy plynou
podle předpokladů, musíme být ale velmi
obezřetní na nákladové stránce,“ upozorňuje Valášek na dramatický růst cen energií,
stavebních prací i úroků u bankovních půjček. Tyto položky rostou i několikanásobně
oproti předchozím rokům. Zatím se však
projekty po Kamenici vyvíjí podle toho,
jak byly naplánované minulý rok a investiční odbor na radnici intenzivně připravuje
projekty na rok 2023. 		
Red
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Dobrovolní hasiči hledají nové kolegy
Máte trochu volného času a chuť pomáhat?
Přijďte k nám do hasičárny

Naši dobrovolní hasiči ve společenské místnosti nad garáží. Zleva: velitel Jan Prošek, Barbora Prošková, Lukáš Hryzbil.
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Na Těptíně to moc dobře znají. Otevřou
se velká plechová vrata v Táhlé ulici
a po pár minutách shonu z nich vyjíždí
obří blikající mašina s posádkou. Někdo
potřebuje pomoct. Někde hoří nebo
spadl strom, možná uvízlo auto. Ten,
kdo se přidá k dobrovolným hasičům,
brzo začne vnímat pomoc ostatním jako
přirozenou součást svého života. Stačí
překonat ostych a přijít.

Naposledy dělali naši dobrovolní hasiči
nábor před více než 15 lety. Od té doby
jejich stav poklesl tak, že přišla chvíle udělat novou výzvu a přitáhnout do hasičárny
novou krev. „Ve výjezdové jednotce nás
je momentálně aktivních okolo sedmi, ale
ideálně bychom potřebovali být dvakrát
tak početnější,“ říká Lukáš Hryzbil, který
s myšlenkou náboru přišel.
I když dobrovolní hasiči někdy spolupracují s těmi profesionálními a také se záchranáři, nároky na ně nejsou nijak přehnané
a nikdo se nemusí bát, že by s trochou snahy
neprošel „sítem“. Stačí mít 18 let, zdravotní
prohlídku a chuť. „U nás ho zaškolíme, naučí se zacházet s proudnicí a další technikou,
na týdenním kurzu se naučí ovládat dýchací
techniku, zbytek se naučí praxí,“ usmívá se
Lukáš Hryzbil a dodává, že na hasičský kurz
dostává člověk ze zákona volno v zaměstnání. Práce dobrovolného hasiče obnáší nejen
akci, ale také udržování techniky, obojí si
žádá čas, který si člověk musí vyhradit po
práci. Není to zas až taková oběť, jak by se
někdo mohl bát. Když vystoupáte do druhého patra hasičárny, ocitnete se v útulném,
čistém a zároveň překvapivě prostorném zázemí se společenskou místností, kuchyňkou
a barem. Čas strávený tady i v garáži kolem
strojů rozhodně nebude ztracený. Pomáhat ostatním, zažít akci, osahat si techniku
a naučit se s ní zacházet, držet se v kondici,
poznat nové lidi a utužit sousedské vztahy.
Toto všechno nabízí status dobrovolného
hasiče. Vrata těptínské základny jsou pro
vás otevřena. 		
Red
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Open-air festival Pila naživu bude 28. května
Skoro každý Kameničák asi ví, že
prostor u struhařovské pily už dlouhá
léta zeje prázdnotou. Ticho u lesa
a velký plácek u staré budovy nemá
zatím stále žádné využití. Kolikrát
jsem jako malý rocker chodil kolem po
hrázi a představoval si, jak tohle místo
bují životem... Lidé, muzika, úsměvy.
V kulturním centru ale umíme uskutečnit
leccos. A proto se mně i Vám tenhle sen
splní i za laskavé podpory současného
vlastníka areálu, spol. STAND BY
holding s.r.o.

Promítej i ty - Kuráž
Zápas o tvůrčí svobodu a svobodu slova
se v Bělorusku ocitá v bodě historického
zlomu. Vytrvalost a odvaha tisíců protestujících, kteří volají po změnách a demokracii,
zatím naráží na stejně vytrvalé státní násilí
a zatýkání, jímž se opresivní režim snaží
urputně udržet u moci. Jaké budou další
osudy členů a členek nezávislého Běloruského svobodného divadla v následujících
dnech a týdnech? Celá země se v současnosti
stává jevištěm, na němž je každý nucen zaujmout roli ve skutečném zápase o budoucí
podobu Běloruska.
Les, louka, přicházející léto a hudba pod
Další promítání v našem výjezdním cykširým nebem. Kulturák naživu se vrací, ten- lu zavítá do Hasičské zbrojnice v Těptíně,
tokrát jako open-air festival PILA NAŽI- a to v úterý 10. května od 19:30 hod.
VU! Umělce, se kterými jste se seznámili
Do historie Kamenice
v našem karanténním online-pořadu mis Janem Pišnou
nulý rok, letos představíme doopravdy živě
První ze série přednášek o historii Kav areálu u struhařovské pily. Představí se
nám tak opět potulný básník Člověk krve, menice s Janem Pišnou začínáme v klubu
Jan Fic - svérázný bluesman, nebo hravě- Opido na Těptíně přednáškou: Kamenicko
-poetická písničkářka Martina Trchová. v době středověku.
Mezi hosty přivítáme i Michala Skořepu,
Vydáme se cestou dle prvních písemných
rockera a kamenického rodáka. Zkrátka se záznamů jednotlivých osad a tvrzí na územůžete těšit na pořádnou kulturní nálož, mí obce a jejího okolí. Poodhalíme, kde se
spoustu lahodivé muziky, krásných zpěvů rozléhaly církevní stavby a zaniklé kláštery.
a pohody. A my se těšíme na Vás.
Přednáška se uskuteční 7. 6. od 19:30 Na viděnou 28. května!
cena 50 Kč. Pro více informací sledujte náš
web: www.kckamenice.cz.
Za Kulturní centrum Jiří Valášek

Knihovnu najdete v mobilní kanceláři
Od 7. dubna funguje knihovna i kancelář
Kulturního centra v bílé mobilní
kanceláři umístěné před vstupem
do Kulturního domu. Zde zůstane až
do konce plánované rekonstrukce, to je
minimálně do konce srpna 2022.
Prostor vymezený pro knihovnu je bohužel v mobilní kanceláři omezený, avšak
pro návštěvníky přátelský a dle možností
maximálně pohodlný pro vyřízení výpůjček.
Základní informace o současném
provozu knihovny.
Možnosti výpůjček:
PŘÍMO V KNIHOVNĚ

• přímým výběrem v kanceláři - k dispozici je 350 knih z benešovské knihovny,
napříč žánry pro dospělé i děti, včetně
10 audioknih

• přímým výběrem v kanceláři z fondu
kamenické knihovny - k dispozici jsou
knižní novinky a minimálně 100 dětských knih, 200 knih pro dospělé, více
než 60 knih z povinné četby
• aktuální časopisy k zapůjčení
ON-LINE VÝPŮJČKOU

• objednávkou, rezervací – po přihlášení
do čtenářského konta, výběrem a objednáním z on-line katalogu
• e-mailovým požadavkem konkrétních
titulů
• e-mailovým požadavkem o libovolný
výběr knih knihovnicí
TELEFONICKOU OBJEDNÁVKOU

• rezervací knih – požadavkem o předvýběr knihovnicí nebo požadavkem konkrétních titulů, pouze v otevírací době
knihovny

MVS (Meziknihovní výpůjční systém)
poběží ve stejné míře jako doposud.
Po objednání knih je třeba vyčkat na
potvrzení v e-mailu, nebo telefonické potvrzení s informací o tom, že jsou objednané
knihy připravené k odběru! Většina knih
zůstala v prostorách 1. patra KD, a proto
se musí pro čtenáře připravit. Čekací doba
vyřízení objednávek může být delší (v řádu
dnů) z důvodu stavebních úprav.
Důležité upozornění - po dobu rekonstrukce KD nebudou k dispozici knihy,
které mají v on-line katalogu u vybraného
titulu a údaje „Signatura“ uvedeno: HISTORICKÝ FOND, ARCHIV KNIHOVNY,
PREZENČNÍ FOND nebo tam není nic
vypsáno.
Budeme aktivně reagovat na průběh
stavby a včas vás informovat o případných
změnách.
Dagmar Walachová, knihovna
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Není to telefonní budka, ale Knihobudka
19. dubna byla poblíž obchodu Billa
na Ringhofferově náměstí postavena
nová zelenočerná budka, připomínající
budku pro telefonování. Skutečně jde
o vysloužilou a zrenovovanou telefonní
budku, která bude plnit novou funkci. Je
určena pro knihy a funguje na principu
výměny knih. Nyní čeká na své čtenáře
a dárce knih.

Stejně jako u dvou menších Knihobudek
na autobusových zastávkách Ládví a Nová
Hospoda, o kterých jsme vás informovali
v únorovém Zpravodaji, se nyní z tohoto původního přístřešku pro telefon stala
veřejná knihovnička, volně dostupná pro
kohokoli. Je možné do ní knihy přinést,
nebo si naopak některé vzít. Knihy se tak
dostanou do oběhu, aby je ostatní mohli
využít. V Knihobudce najdete přesná pravidla jejího provozu.
Realizace této Knihobudky se uskutečnila díky dotaci z Programu 2021 na podporu
základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek.
Věříme, že do nové Knihobudky budou
vkládány zajímavé tituly a nejen ty, které
nikdo nechce.
Doufáme, že nová služba kamenické
knihovny bude pro vás přínosem.
Dagmar Walachová, knihovna

Knihovna podporuje Český den
proti rakovině

Květnové
knižní novinky

Kamenická knihovna je od loňského roku součástí sítě knihoven
zapojených do podpory projektu Ligy proti rakovině na prevenci
nádorových onemocnění. Letos projekt opět podpoříme.

Pro dospělé:
Falešná společnice
(Alexander Stainforth)
Případ českého knížete
(Stanislav Češka)
Mrtvá z Nevady (Harlan Coben)
V obležení (Martin Nesměrák)
Štěstí (Jana Benková)
Bez tebe napořád
(Taylor Jenkins Reidová)

Veřejná sbírka Český den proti rakovině
proběhne od středy 11. 5. do pátku 13. 5.
2022 v prostorách mobilní kanceláře Kulturního centra a knihovny formou zakoupení žluté kytičky za minimální příspěvek
20 Kč. Kytičky budou k dispozici v běžné
otevírací době KC a knihovny pro tyto dny.
Výtěžek sbírky slouží k základnímu cíli Ligy – snížení úmrtnosti na rakovinu
v České republice a bude této neziskové
organizaci po akci odevzdán.
Navštivte nás, pokud se chcete do sbírky
zapojit a pomoct dobré věci.
Dagmar Walachová, knihovna

Pro děti:
Od pohádky k pohádce. Kámoši
hafíci (Disney Junior)
Kouzelníček a nejkrásnější dárek
(Zuzana Neubauerová)
Dostaňte mě ven! (Dina El-Nawabová)
Taneční studio (Crip & Beka)
Girl online (Zoe Sugg)
Mendel. Otec genetiky (Jan Řehoř)
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Nominace na cenu Domu zahraniční
spolupráce za rok 2021

Loňský eTwinning projekt BALANCE
IT OUT naší školy ZŠ Kamenice byl
nominován na cenu DZS.

DZS neboli Dům zahraniční spolupráce je česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Spravuje
za Českou republiku dva velké evropské
vzdělávací programy Erasmus+ a Evropský
sbor solidarity a další menší programy jako
AIA, AKTION ČR - Rakousko, Barrande
Fellowship program, CEEPUS nebo Fondy
EHP a řadu mezinárodních sítí (eTwinning,
Euroguidance, Eurydice, Eurodesk, EPA-

LE). Ceny DZS se letos udělovaly v sedmi
kategoriích: inkluze a diverzita, ekologická
udržitelnost, digitalizace, participace, flexibilita, inovace a internacionalizace.
Náš projekt se dostal se do finále mezi
6 nejlepších mezinárodních projektů České
republiky v oblasti digitalizace. Jako jediný
eTwinningový projekt v této oblasti reprezentoval síť eTwinning, která umožňuje
online mezinárodní spolupráci škol.
Všechny nominované a vítězné projekty
si můžete prohlédnout v publikaci Ceny
DZS 2021 - To nejlepší z mezinárodního
vzdělávání, kterou najdete na webových

stránkách DZS. „Ceny DZS jsou výkladní
skříní toho nejlepšího, co se za uplynulý rok
v oblasti mezinárodního vzdělávání událo.
Mám velkou radost, že se každoročně sejde
tolik vynikajících projektů, které dokazují, že máme nespočet organizací, institucí
i jednotlivců, kteří mají chuť a vůli pracovat na zkvalitňování vzdělávání,“ zhodnotil
význam Cen DZS ředitel Domu zahraniční
spolupráce Michal Uhl.
Slavnostní předávání cen DZS se konalo
7. 4. 2022 v Praze.
Lenka Hradecká

Velikonoční turnaj v přehazované
V úterý 19. 4. 2022 se v naší škole odehrál 6. ročník turnaje v přehazované. Byl
přesunutý z adventního času na dobu velikonoční kvůli covidu a karanténám. Turnaj
pro celý 2. stupeň pořádali tělocvikáři naší
školy a za to jim patří velký dík. Každá třída
postavila osmičlenný tým, složený z chlapců i děvčat. Všechny zápasy se odehrály
v duchu fair play a byla to opravdu skvělá
podívaná. Všechny týmy do soubojů šly
naplno a byly k vidění opravdu napínavé
duely. Všem zúčastněným děkujeme. Vyhrát ale může jen jeden a letos to byla třída
8. A. Gratulujeme!
Pavla Ježová
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Exkurze do Obecní knihovny Kamenice
Druháci už jsou opravdoví čtenáři, takže nám domácí a školní
knihovna pomalu přestávají stačit. Proto jsme vyrazili do knihovny
obecní, která je o něco větší. Paní knihovnice vysvětlila dětem,
jak knihy pro knihovnu získává, jak je řadí, na jak dlouho si je
můžeme půjčit… S sebou jsme si do školy odnesli pět knih, na
kterých se děti dohodly, a zápisové lístky do knihovny.
Jana Zítková a 2. C

ZŠ Těptín: velikonoční jarmark
se povedl se vším všudy
Příprava trvala skoro 2 měsíce, ale stála
za to. Nakonec přiložil ruku k dílu úplně
každý. Některé děti napekly koláče a sušenky, jiné vyrobily kimchi, další se postaraly o velikonoční výzdobu z nejrůznějších
materiálů, nechyběly ani sazenice zeleniny
a bylinek.
Součástí jarmarku byla i divadelní hra,
kterou od začátku až do konce připravili
zejména žáci 6. třídy. Výtěžek z finančních
příspěvků se rozhodli věnovat na podporu
charitativních akcí v Africe a na Ukrajině.
Na pozvání jednoho z žáků přijela dokonce
i Česká televize, která natočila a 15. 4. také
odvysílala reportáž z našeho jarmarku na
stanici ČT :D.
Myslím, že spokojeni byli nakonec
opravdu všichni. Děti si vyzkoušely, jaké
to je, stát se prodejci a organizátory akce,
rodiče si pochvalovali přátelskou atmosféru
a možnost setkat se ve škole a popovídat si
s učiteli i ostatními rodiči.
Drobní prodejci z našeho regionu byli
rádi, že o jejich výrobky byl rovněž nemalý
zájem, spokojeně odcházeli také návštěvníci
z blízkého i vzdálenějšího okolí s plnými
taškami nakoupeného zboží.
A v neposlední řadě jsme si to užili i my,
učitelé. Nejen díky krásnému počasí, ale
zejména pro pocit, že můžeme být pyšní
na „svoje“ děti, které ukázaly, že se ve světě
neztratí.
Lucie Moučková
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Jaro přišlo i do školy v Olešovicích
A v ní se to začalo pěkně hýbat.
Společně jsme absolvovali výukový
program z Cesty integrace v Říčanech,
tentokrát na téma internet a vztahy ve
třídě.

Začal u nás pracovat zájmový útvar „cyklistika“, o který je velký zájem. Z Ekocentra v Říčanech k nám tamní paní učitelky
přijely ukázat základy drátkování a každý
z nás si odnesl vlastnoručně vyrobený šperk.
Líbilo se nám i v knihovně v Kamenici,
kde nám paní knihovnice řekla mnohé
zajímavosti o knihách. V polovině měsíce jsme měli „sběrový den“ a naše motto
„každá trocha papíru dobrá“ nás přivedlo
ke 3. místu ve Středočeském kraji a soutěž
ještě pokračuje. A co dál? Raději Vám to
povíme už dnes. Přijedou za námi loutky
s pohádkou O šípkové Růžence, na túru
si pěšky vyjdeme do Těptína na besedu
s hasiči, v Zámečku v Kunicích absolvuje-

me dopravní výchovu. A závěrečný výlet?
Hrad Karlštejn. Přejeme Vám hezké léto,
zdraví a spokojené dny.
Zaměstnanci a žáci ZŠ Olešovice

Základní škola Olešovice,
Ringhofferova 436,
přijme učitelku / učitele,
nejlépe speciálního pedagoga
s nástupem od 1. 9. 2022.
Informace na telefonu
323 673 121, 731 415 507
nebo info@skolaolesovice.cz

ZŠ Olešovice nabízí volná místa
Dne 6. dubna 2022 proběhl v ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, zápis žáků do
l. ročníku. Proběhl v radostné atmosféře
a chceme Vám poskytnout informaci, že
je ještě několik volných míst, pro zájemce,
kteří neuspěli u zápisu na jiné škole.
Vedení ZŠ Olešovice

Duben v Mateřské škole Kamenice
Na začátku měsíce jsme si s dětmi
zahráli na malé zahradníky. Hravou
formou se děti seznamovaly s jarními
pracemi na zahradě. Poznávaly
různé kvetoucí stromy, keře a květiny.
Společně jsme sázeli květiny do našich
záhonů na školní zahradě. Říkali
jsme si, jak se o tyto květiny musíme
starat, co potřebují, aby nám krásně
rostly. Květiny jsme si malovali a tvořili
z papíru. Také jsme si nechávali naklíčit
hrášek, řeřichu a další. Děti pozorovaly,
jak semínka klíčí, pravidelně zavlažovaly
vatu, aby nevyschla.

Další týden jsme se s dětmi věnovali domácím a divokým zvířatům. Říkali jsme si,
kde tyto zvířata žijí. Z kostek jsme stavěli
jejich obydlí. Popisovali jsme si, jaká zvířata
jsou. Při popisu zvířat si děti obohacovaly
slovní zásobu. Zvířata, ať už domácí, či divoká, si děti výtvarně ztvárnily.
Nezapomněli jsme se připravovat ani na
nadcházející velikonoční svátky – seli jsme
osení, tvořili z papíru, barvili vajíčka, pletli
pomlázky. Povídali si o různých velikonočních zvycích a tradicích.
12. 4. 2022 nás navštívila Policie české
republiky – děti se dozvěděly o jednotlivých
složkách IZS, kdo se mezi tyto složky IZS
řadí. Zopakovaly si důležitá telefonní čísla

a jak se v jednotlivých situacích zachovat.
28. 4. 2022 nás navštívil Cirkus Adonis.
Společně s kouzelníkem a jeho pomocníky
si děti zkusily různá kouzla. Kdo byl odvážný, mohl se stát i součástí představení
a kouzelníkovi pomáhat. Představení si děti
náramně užily.
29. 4. 2022 se konal v mateřské škole
Čarodějnický den. Na tento den jsme se
s dětmi velmi těšili. V každé třídě probíhala diskotéka, skoro všechny děti přišly
v maskách. Pro děti byly připravené i různé

soutěže na školní zahradě – hod na plechovky, slalom na odrážedlech a mnoho dalšího.
Proběhl i průvod obcí Kamenice, na jehož
konci děti hledaly svou Čarodějnici a u ní
schovanou sladkou odměnu. Na závěr jsme
si společně opekli buřtíky.
Co nás bude čekat v měsíci květnu prozrazovat nebudeme, ale už se na další měsíc
moc těšíme.
Učitelky MŠ Kamenice
Linda Vejmelková
a Lenka Svobodová

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE, okres Praha-východ
Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

Zvláštní ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem:
úterý 14. 6. 2022 od 12,30 do 15,00 hodin.
Žádost + přílohy:
Ø kompletně elektronicky vyplněná ŽÁDOST (1 list A4 oboustranně)
Ø je akceptována i dvojjazyčná přihláška podle zveřejněného vzoru MŠMT
Ø v případě přijetí přihlášky výhradně v ukrajinském jazyce se tato předloží v originále a s úředně ověřením překladu do
českého jazyka
Ø potvrzení dětského lékaře o očkování podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví (nevztahuje se na děti nar. do
31. 8. 2017 s povinnou předškolní docházkou od 1. 9. 2017)
Ø potvrzení o dočasné ochraně v souvislosti s válkou na Ukrajině – vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany
nebo udělené vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR – prokazuje se uděleným vízovým
štítkem nebo razítkem v cestovním pasu
Ø rodný list dítěte
Ø cestovní pas zákonného zástupce
Cizinci jsou povinni hlásit své místo pobytu a změny v něm Ministerstvu vnitra, tento údaj je rozhodný pro určení spádovosti
školy.
Důležité informace:
Na www.mskamenice.cz v záložce AKTUALITY-ZÁPIS – k vyplnění a ke stažení: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Na neúplné, nepodepsané žádosti nebude brán zřetel.

STANOVENÁ KRITERIA PRO PŘIJETÍ:
1) Děti nar. od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, případně 1. 9. 2015 - 31.8.2016 s odkladem školní docházky
(povinné předškolní vzdělávání)
2) Děti nar. 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019, přičemž přednostně jsou přijímány věkově starší děti
Osady obce Kamenice: Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice
Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším na docházku celotýdenní do naplnění volné kapacity školy.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (ne jmenovitě, je důležité si číslo uschovat) bude zveřejněn na
webových stránkách školy-aktuality a info tabuli v MŠ. Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky !!!
Pro rozhodování o přijetí je směrodatné splnění stanovených kriterií v průběhu správního řízení.
TERMÍNY:
1) Vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 21. 6. 2022
od 11 do 13 hod. v MŠ.
2) Ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování 25. 6. 2022.
3) Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly zveřejněn nejpozději 30.6.2022.
4) Rozhodnutí nepřijatých žadatelů se osobně vyzvedávají v MŠ 30.6.a 1.7. 2022 v době od 7 do 16,30 hod.
Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 4.7.2022 na uvedenou adresu.
Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Prosíme, vyzvedávejte OSOBNĚ !!!!
Mgr. Jana Boučková – ředitelka
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Pochod barona Ringhoffera: fotogalerie
Velká akce Ladova kraje se vydařila.
Na start se v sobotu 23. dubna postavilo
okolo 300 účastníků a do cíle dorazilo
téměř dvě stovky z nich. „Zbytek
zřejmě skončil v pivovaru na exkurzích
a pivečku,“ komentuje Hanka Bolcková
z Dobrovolného svazku obcí Ladova
kraje.
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Hráčky z Kamenice budou vozit minibusy

Ragby klub STRONG GIRLS KAMENICE spustil projekt sběrného
svozu hráček na tréninky a z tréninků pod názvem SG DOPRAVA
Vzhledem k tréninkovým potřebám
dívčího ragby klubu STRONG GIRLS
byla rozšířena aktivita klubu i na fotbalové hřiště do obce Strančice. V rámci
kvalitního tréninku je potřeba minimálně
dva tréninky absolvovat na travnaté
ploše, kterou klub využívá v Kamenici
na fotbalovém hřišti každé pondělí
od 17:00 do 20:00. Většinu týdne
je pak kamenické hřiště využíváno
místním fotbalem. Středeční atletické
tréninky klub organizuje na nejbližším
atletickém ovále u ZŠ Velké Popovice.
Kategorie U4-U10 tak mají jeden
trénink v Kamenici a jeden ve Velkých
Popovicích, kategorie U12-ŽENY trénují
již 3 x týdně, a to v Kamenici, Velkých
Popovicích a Strančicích. S přechodem
na tyto lokace tréninků byl spuštěn
projekt SG DOPRAVA, což je sběrný
svoz hráček na tréninky a z tréninků.

„Tento projekt jsem nosil již delší dobu
v hlavě. Hlavním cílem je umožnit holkám
více trénovat, a to bez závislosti na časově
nevyhovující veřejné dopravě mezi vesnicemi nebo pracovním vytížení jejich rodičů,
kteří se nestihnou vrátit z práce nebo mají
více dětí, jejichž tréninky nebo kroužky se
kryjí. Oslovil jsem s tímto záměrem našeho
partnera MERCEDES-BENZ CHODOV
a ten nám vyšel vstříc zapůjčením dvou
minibusů, za což mu patří ohromný dík.
Minibusy vyjíždí z Říčan a zastávky mají ve
Strančicích, Kunicích, Velkých Popovicích
a Kamenici. Holky jsou tak 15 minut před
začátkem tréninku na hřišti a stejně tak po
skončení tréninku ihned rozvezeny zase
domů. S malými dětmi mohou cestovat
i rodiče.
Rád bych, aby této možnosti v budoucnu využili i rodiče holek, které zatím nesportují vůbec právě proto, že to rodiče
nedokáží skloubit s pracovním vytížením
nebo s nelehkou rodinou situací. Minibusy
můžeme využívat i pro cestování na turDěkujeme
partnerům

naje, a jelikož všechny naše kategorie již
hrají soutěžní turnaje ČSRU po celé České
republice, je tato možnost také hojně využívána. SG DOPRAVA je další přidanou
hodnotou našeho klubu, ale určitě ne po-

slední. V současné době probíhají jednání
o nadstandardní lékařské péči o naše hráčky
v případě úrazu,“ popisuje své záměry Josef
Bláha, prezident klubu.
SG Kamenice
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Klub seniorů při KC Kamenice

Měsíc duben byl ve znamení skutečně aprílového počasí,
tak snad nás v měsíci květnu čeká počasí již stabilnější,
abychom mohli být co nejvíce venku v přírodě. I přes jednu
změnu v programu nás čekají krásné výlety, které jsme pro
vás připravily a na které se společně s vámi už moc těšíme.
Měsíc květen a červen:
Pozor změna programu!
11. 5. Botanická zahrada Fata Morgana – Troja, Praha.
Nejkrásnější sbírka motýlů zaostřena na detail! Nabízíme Vám příjemnou změnu programu místo „Tajemných
toulek Prahou“!
Tisíce pestrobarevných motýlích křídel v botanické zahradě
letos září již od 8. 4. do 22. 5. Přesvědčíte se, že krásná jsou
nejen křídla motýlů, ale i další části jejich těl, která skrývají
půvabné struktury. Do botanické zahrady doputovalo na
5 500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou, ze kterých se ve skleníku Fata Morgana postupně vylíhnou krasavci několika desítek druhů.
V polední přestávce si v areálu odpočineme a občerstvíme
se v místní restauraci. V odpoledních hodinách projdeme
s průvodcem jeden z nejzajímavějších okruhů zahrady. Podrobnosti k tomuto okruhu přidáme na stránky a na vývěsku.
Přihlášky do 5. 5.
Platby: 11. 5. cestou do Prahy v autobusu.
Cena: 100,-Kč/kameničtí 60+, 150,-Kč/ostatní
(v ceně vstupy – skleník + zahrada, průvodci)
Sraz v 8.30 hod. za KC Kamenice u autobusu, návrat cca
do 17.hod.
25. 5. Návštěva pražské ZOO
Bližší informace jsou již na webu i na vývěsce s odkazem na

stránky ZOO.
Přihlášky do 23. 5. / počet osob v autobuse je pouze 33
Cena: 70+let/1,-Kč/kameničtí, 51,-Kč/ostatní
Cena: méně než 70let/150,-Kč kameničtí, 200,-Kč/ostatní
Sraz: v 8.00hod. za KC Kamenice u autobusu, společný
návrat do 17.00hod.
Platby: před odjezdem do ZOO
8. 6. Jednodenní výlet do města Tábora
Navštívíme významné poutní místo na okraji Tábora – Klokoty – kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlými ambity
a zahradou. Celý komplex byl vyhlášen Národní kulturní
památkou. Poté přejedeme do centra Tábora. S průvodcem
se projdeme cca 1,5 hod. malebnými uličkami, zajímavými
historickými místy a stavbami města.
Po společném obědě v restauraci Škochův dům navštívíme voňavé a neodolatelné Muzeum čokolády a marcipánu
s ochutnávkou horké čokolády. Nahlédneme do výrobny,
kde si budete moci individuálně v dílně muzea vyrobit
svou marcipánovou sladkost za poplatek 70,-/osoba - cca
0,5 hod., v centru města zamířit do kavárny či obchůdků nebo navštívit expozici v Husitském muzeu anebo Strašidelné
podzemí.
Přihlášky do 2. 6.
Platby: 2. 6. od 17. hod. v rámci zpívánek U Partyzána
Cena: 350,-/kameničtí 65+, 400,-/ostatní (v ceně vstupy,
průvodce, oběd).
Sraz v 8 hod. za KC Kamenice u autobusu. Návrat cca do
18 hod.
V měsíci dubnu nám udělal radost Pyžamový
večírek a také tvořivé dílny s velikonoční tématikou.
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Článek o Pyžamové party pro vás sepsala Alenka Vyhnálková.
Dlouho avizovaná pyžamová party proběhla v sobotu 2. 4.
2022. Odvážlivců, kteří oblékli pyžama, noční košile, župany
a vyšli si do hotelu Valnovka, bylo hodně.
Své kreativní kousky předvedl skoro každý z účastníků.
Mohli jsme obdivovat roztomilé pyžámko po praprababičce, pánskou noční košili doplněnou teplými podkolenkami,
pruhovaná trika nebo nápis na noční košili „Chodím spát se
slepicemi“. Nechyběly ani dvě japonské jukaty či teplý a měkký overal v růžové barvě. V neposlední řadě nás všechny
pobavila nejstarší občanka v modré pánské noční košili, která
přišla o holi, skuhrala, jak ji všechno bolí a sotva se vlekla.
Zánovní noční úbory někteří obohatili motýlkem nebo perlovým náhrdelníkem ve stylu francouzské buržoazie či bílou
háčkovanou šálou.
O zábavu se postarala kapela pana Bárty, která přišla rovněž
dokonale stylově oblečena. To vše doplňovaly bačkory, polštářky a podomácku šité čepečky či čepice stylu „Křemílka“.
Všem moc slušely.
Díky nápadu a úspěšné organizaci bude dlouho na co vzpomínat, za což patří poděkování našim dvěma Mariím. Vážíme
si jejich práce zejména v této ne příliš šťastné době.

Tvořivé velikonoční dílny
Dne 13. 4. jsme se v krásném slunném dni sešli v zahradní
restauraci hotelu Valnovka. Tentokráte se aktivně zúčastnili
i naši muži. Měli za úkol z připravených polotovarů vyrobit
ptačí budky, které zakoupil spolek Kamenicko v rámci projektu Ptačí budky pro Kamenicko s podporou Grantového
programu Plzeňského Prazdroje Kozel lidem. Více se o tomto projektu dozvíte na www.kamenicko.cz. Na podzim budky
společně v lese připevníme na stromy, aby měli ptáci kde
zimovat. Druhá várka ptačích budek se bude vyrábět 20. 5.
od 17 hodin v hasičárně ve Všedobrovicích. Přijďte podpořit
dobrou věc!
No a naše děvčata? Ta tradičně zdobila voskem vajíčka
a přetvářela je v kraslice nebo vyfoukané skořápky obháčkovávaly, pletly či háčkovaly košíčky a do nich vajíčka nebo
zajíčky z příze a pletly pomlázky z vrbových proutků. Některým se trochu třásly ruce a práci jistily brýle na nose, ale
panovala dobrá nálada. Naše výtvory jsme využili k ozdobení
stromu v nivě pod školou, kde jsme si Velikonoce oslavili tak
trochu po svém.
Chtěla bych velmi poděkovat naší lektorce Božence Pro-
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cházkové za její pomoc a rady při háčkování i za její nápady.
Děkujeme také kolektivu hotelu Valnovka za poskytnutí azylu
pro Klub seniorů z Kamenice 55+aktivní v době, kdy je KC
Kamenice v rekonstrukci a my senioři se nemáme kde sejít.
Prožili jsme společně velmi příjemné a teplé dopoledne.
Kontakty na organizátorky klubu:
Marie Hajdušková, tel. 773 222 369
mail: hajduskovam@seznam.cz
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938
mail: marie.grafnetter@seznam.cz

Inzerce
Učitel nebo učitelka pro 1. ročník, vychovatel nebo
vychovatelka do školní družiny a kuchař či kuchařka do
školní jídelny – V právě vznikající Základní a mateřské škole
Modletice hledáme kolegy, kteří mají chuť společně vytvářet
školu pro 21.století. Do našeho týmu přijímáme pro školní rok
2022/2023 s nástupem v srpnu 2022. Máte-li zájem pracovat
v malém kolektivu rodinné školy, prosím, zašlete vaše CV
do konce června 2022 na e-mail zsmodletice@modletice.cz.
Podrobnější informace získáte též telefonicky na čísle
775 957 775.
Prodám urnový hrob č. 42 na hřbitově Těptín. Bližší informace
na tel. 723 902 503.

KadeřnictvaíBrixová
pánské, dámské, dětské

776 468 954

Ive

t

prodlužování vlasů ● manikúra ● pedikúra ● solárium

Lovecká 121, Kamenice 25168

Lídr na trhu
s drahými kovy

Vracíme
penězům
hodnotu

Solárium turbo Ergoline 600 13 Kč/min.
Mokrá pedikúra od 300 Kč.
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Í
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STAVBY KOMÍNŮ
VLOŽKOVÁNÍ
ČIŠTĚNÍ
H AV R A N
tel.: 736 659 492 ROČNÍ KONTROLY
M

www.kominictví - havran.cz

Kontakt pro bližší informace:
GOLDEN GATE CZ a.s.
Jaroslav Bizík
+420 608 328 311
jaroslav.bizik@goldengate.cz
www.jaroslavbizik.cz

Komoditní
účet – řešení
pro každého
Spoření do
zlata a stříbra
v jediném
účtu

SEMINÁŘE, OSLAVY, SVATBY A VEČÍRKY

NA ZÁMKU ŠTIŘÍN
UBYTOVÁNÍ VE STYLOVÝCH POKOJÍCH
KVALITNÍ CATERING
SÁLY RŮZNÝCH KAPACIT
WELLNESS, MASÁŽE
GOLFOVÝ SIMULÁTOR

VAŠE POPTÁVKY RÁDI VYŘÍDÍME NA E-MAILU: OBCHODNI@STIRIN.CZ

TĚŠÍME SE NA VÁS!

STAŇTE SE
SOUČÁSTÍ
BUDOUCNOSTI
ČESKÉHO PRŮMYSLU
Strojmetal Aluminium Forging
v sobě snoubí ryze české
know-how a naprosto unikátní
výzkum a vývoj. Naše výrobky
patří k těm nejlepším v oboru
a díky našim zaměstnancům
jsme schopni držet krok
s absolutní světovou špičkou
producentů hliníkových dílů.
Vytváříme co nejlepší pracovní
podmínky, oceňujeme
pracovní výsledky a zároveň
poskytujeme motivující
ohodnocení.
Staň se jedním z nás.

strojmetal.cz

CHCEŠ DO TOHO JÍT S NÁMI?
NAPIŠ NEBO ZAVOLEJ!

závod Kamenice
personalni@strojmetal.cz
+420 702 178 567

FOTBALOVÝ KEMP
2022

TOMÁŠE
JABLONSKÉHO

Letní
příměstské
tábory
VALNOVKA

T J

TERMÍN:

11.-15.7. 2022

MÍSTO:

Hotel Valnovka, Benešovská 102,

CENA:

8 800 Kč

VĚK:

7-15 let

Kd e
Ho te l V a lnov ka
Ka m en i ce , Lá dví
C en a : 4 99 0 Kč
ob s ah u je pro gr am i jídlo

Kamenice u Prahy

KONTAKT
MIROSLAV NOVÁK
776 038 499
OBCHOD@HOTELVALNOVKA.CZ

V CENĚ: ubytování, jídlo a pití po
celý den, bazén, sportovní vybavení,
zábavný program a soutěže o ceny
HOSTÉ: Jan Prosek, Jakub Podaný,

Bazén
Venkovní i vnitřní
aktivity
Hry
Kreativní tvorba

Jan Kovařík a další ligové hvězdy

SPONZOŘI
Hotel Valnovka
CZECH SPORT TRAVEL s.r.o.
LIVEBROS s.r.o.
Sport Fotbal s.r.o.
Obec Kamenice

Více info a registrace na
www.hotelvalnovka.cz/
tábory

11.-15.
25.-29.

červenec

a
1.-5.
15.-19.
22.-26.
srpen

Dětský den se
Strojmetalem
Místo

Louka nad fotbalovým hřištěm
v Kamenici
Termín Sobota 11. 6. 2022 ve 14:00
Na co se můžeš těšit?
- Skákací hrad
- Spoustu her a soutěží pro děti
- Malování na obličej
- Živou hudbu
- Tombolu
- Občerstvení
- Exkurzi ve Strojmetalu
- A mnoho dalšího
Vstup zdarma!
Na akci budou pořizovány fotografie za účelem její prezentace.
Data mohou být zveřejněna na stránkách SAF nebo v tiskovinách.

Kozel Olda
hledá řidiče
a řidičky VZV!
Umíš jezdit na VZV? Chceš být
součástí skvělého kolektivu?
Tak hledáme právě Tebe!

Neváhej a ozvi se nám:
www. prazdroj.cz/kariera
tel: 724 617 352

011_VPK inzerat_nabor do pivovaru_A4_ridic vzv.indd 1

Pokud nemáš platný řidičák na VZV
– nevadí! Stačí pokud máš ŘP. sk. B,
zbytek zařídíme na naše náklady.
Za Tvojí práci na oplátku nabízíme:
• Smlouvu na dobu neurčitou
• Náborový příspěvek 35 000 Kč
• Základní mzdu 29 000 Kč
+ příplatky za směny
+ čtvrtletní bonusy 10%
• Příplatky za oprávnění až 3 000 Kč
(W2 - 1 500 Kč, ŘP C/T - 1 500 Kč)
• 5 týdnů dovolené a volné víkendy
• Bonusové pivo, pivo na dovolenou
a poukázky na nákup piva
• Zaměstnaneckou kantýnu, MultiSport
kartu a spoustu dalších benefitů

23.03.2022 15:44:31

Ringhofferovo
náměstí
Kamenice

Chcete ovlivnit budoucí
podobu kamenického náměstí?
Obec Kamenice ve spolupráci
se spolkem Pěstuj prostor
vás srdečně zvou na:

Ringhofferovo
náměstí
Kamenice

Veřejné plánovací setkání

Veřejné
plánovací
setkání
28. a 31. května

v rámci kterého proběhne představení
výstupů z ankety a podrobnější diskuse
o klíčových tématech spojených
s náměstím
28. května od 10:30* a 31. května
od 17:30* v prostorách restaurace
Na Rynku (Ringhofferovo náměstí 434)
*program obou akcí bude totožný

Chcete ovlivnit budoucí
podobu kamenického náměstí?
www.kamenice.cz

Obec Kamenice ve spolupráci
se spolkem Pěstuj prostor
vás srdečně zvou na:

