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PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA BUDE: 15. ŘÍJNA 2018

Obecní volby jsou jedním z momentů, kdy 
každý plnoletý obyvatel Kamenice může 
ovlivnit další směřování obce v budoucích 
čtyřech letech. Nejde jen o investice, ale 
i o správu majetku, rozvoj společenského 
života, školství, kultury, sportu, změny 
územního plánu a další důležité oblasti.
 Zastupitelé budou mít zásadní vliv na ur-
čování priorit. Od zastupitelů se očekávají 
následující schopnosti  a předpoklady 
– za  prvé musí mít konkrétní vizi, sny 
a  přání, které pokud možno odrážejí 
místní znalost a přání větší skupiny našich 
obyvatel. Za druhé musí mít schopnost 
rozlišovat mezi velmi důležitými a méně 
důležitými projekty, tak aby při rozho-
dování měli jasné priority, a ty, aby byly 
jasné i pro veřejnost. A za třetí zastupitelé 
by měli mít představu o tom, jak zvolené 
prioritní projekty zrealizovat, a zároveň 
by měli umět veřejnosti prokázat, že mají 
schopnost to, co slibují také realizovat.
Při každoročním sestavovaní rozpočtu 
zastupitelé rozhodují o tom, kam umístit 
více, a kam méně peněz. I zde se prokáže, 
kdo myslí na celek, a kdo prosazuje úzce 
zaměřené zájmy.
U těch zastupitelů, kteří obhajují své pos-
ty, nyní nastává chvíle, kdy je možné jim 
vystavit účet – je známo, jak pro co, kdo 
kdy hlasoval, jaké návrhy kdy přednesl 
a jak s nimi uspěl. Tedy co se z jeho nápa-
dů a návrhů podařilo přeměnit v realitu. 
Při návštěvách veřejných zasedání bylo 
možno posuzovat aktivitu jednotlivých 
aktérů a z toho si udělat představu o pří-
nosu každého z nich. 
U nových kandidátů je pak jediná mož-
nost vzít do úvahy jejich dosavadní 
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profesní dráhu a posoudit, zda skupinu 
zastupitelů mohou obohatit svým vzdělá-
ním, know-how, aktivitou, angažovaností, 
schopnostmi správně argumentovat a for-
mulovat své myšlenky, svými sociálními 
kontakty, které mohou často pomoci obci 
realizovat obtížné projekty apod. 
Obvykle se noví zastupitelé nezjevují 
z  čistého nebe. Ti, co chtějí aktivně pra-
covat v zastupitelstvu – vrcholném orgánu 
obce – pravděpodobně již pro Kamenici 
nejsou z veřejného života neznámí. Čas-
to je můžete potkat v různých komisích, 
výborech, sportovních oddílech, klubech, 
zájmových organizacích a podobě.  Jindy 
píší do Zpravodaje, organizují akce pro 
své okolí, nejsou lhostejní k nešvarům, 
které mohou vidět okolo sebe. Vzácní 
jsou pak ti, kteří vstoupí do obecního ži-
vota bez jakéhokoli předchozího angažmá 
v naší komunitě a  uspějí. I takové však 
v Kamenici výjimečně nacházíme.
Kamenice roste, ale stále zde platí, že se 
mezi sebou hodně známe, a tak je snazší 
si udělat o kandidátech představu na zá-
kladě přímé znalosti, a nikoli zprostřed-
kovaně jen na základě marketingových 
hesel před volbami jako je tomu ve větších 
obcích a městech.
Práce pro obec je náročná, je svázána 
s  čím dále většími osobními omezeními 
a  striktnějšími pravidly. Proto si velmi 
vážím každého kandidáta, který svou kan-
didaturu myslí upřímně a není na  kan-
didátce pouze do  počtu a je připraven 
obci věnovat nemálo volného času. Je to 
práce na očích veřejnosti a je podrobena, 
na  rozdíl od  běžné podnikatelské sféry, 
velmi přísné veřejné kritice a komentá-

řům. S  tím budoucí zastupitelé počítají 
a rozhodli se uspět.

Vážení spoluobčané, voliči,
k dnešnímu dni máte nejspíš dostatek 
informací pro své rozhodnutí, máte 
představu o tom, kdo je kdo, a tak si svůj 
názor nenechávejte pro sebe. Nespoléhejte 
na názory ostatních, o kterých si myslíte, 
že to i za vás rozhodnou dobře. Nedopusť-
te, aby se z důvodu nezájmu voličů o své 
okolí Kamenice dostala na příští čtyři 
roky do stagnace nebo útlumu.
Žádám Vás, přijďte k volbám a svým 
hlasem projevte zájem o to, co se u nás 
v Kamenici děje. Vezměte s sebou rodinu, 
sousedy, známé. Přijďte ovlivnit to, co se 
tu v budoucnu má odehrát.
Všichni kandidáti všech uskupení si to 
zaslouží a vy budete mít velmi dobrý pocit 
z  toho, že jste posunuli výhybku tím, po-
dle vás, správným směrem.

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

Rada obce doporučila zastupitelstvu prodej části obecního po-
zemku, který vlastní v Tehově,  obci Tehov za účelem zřízení 
hřbitova a cesty.
Rada schválila propachtování pozemku p. č. 855/11 - zahrada 
v k.ú. Těptín.

ze dne 4. 9. 2018

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

Rada schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - Topasová kNN pro parc.č. 493/12 ve prospěch ČEZ 
Distribuce.

        Eva Mastíková, asistentka starosty  a tajemníka obce

ze dne 18. 9. 2018

Rada schválila záměr směny pozemků parc. č. 847 ve vlastnictví 
obce Kamenice za pozemek parc. č. 60/4 v k.ú. Ládví.

Rada schválila prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č. 15 
v Truhlářské ulici.

Rada schválila poskytnutí mimořádné dotace z Programu pro 
poskytování dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost 
spolků, sdružení právnických a fyzických osob pro SK Kameni-
ce, z.s. ve výši 49.999 Kč za účelem pořízení sekačky na trávník 
pro fotbalové hřiště.

Rada obce Kamenice jmenovala Ing. Šárku Medřickou vedoucí 
investičního odboru s účinností ode dne 1.10.2018.

Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 10.000 Kč na mimořádnou akci  s názvem Okrs-
ková soutěž č. 1 Kamenice + memoriál Františka Lacka pro Sbor 
dobrovolných hasičů v Těptíně.

Za obecní úřad Kamenice zpracovala 
Eva Mastíková, asistentka starosty  a tajemníka obce
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UTAJENÝ MOST
Pokud nahlédnete do trubky jednoho ze dvou opravovaných propustků na Ládví-Kuklíku, uvidíte, že se za dvojicí trubek skrývá 
klenba původního mostu. Tak jak se most v průběhu let rozšiřoval, neměli jsme, jako společnost, trpělivost pustit se do rozšíření 
klenby a z každé strany jsme přidali dvě obyčejné betonové trubky, které původní kamennou klenbu skryly. 
Nyní, při rekonstrukci, se toto tajemství trochu poodhalilo. Druhý můstek u čističky zmizel úplně a bude nahrazen velkou betonovou 
trubkou. 
Dnes je zde vidět průřez historií. To co se nachází a co zůstane i nadále skryté pod asfaltem. Původní štětová kamenná cesta, pak 
žulové kostky a nakonec přes 30 cm vrstev asfaltu.

KRÁTCE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE KAMENICE

ze dne 13. 9. 2018

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

Zastupitelstvo schválilo přijetí daru od fyzické osoby, která 
předává část jí vybudované tlakové kanalizace v ulici Ke Skále 
do majetku obce.

Zastupitelstvo schválilo prodej části obecního pozemku, který 
vlastní v Tehově, obci Tehov za účelem zřízení hřbitova a cesty.

Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě o úvěru s Českou 
spořitelnou, kterým se ruší povinnost obce nechat si schvalovat 
všechny investice nad 1. mil. Kč.
Zastupitelstvo schválilo převedení finančního daru ve výši 
15.000  Kč na ZŠ Kamenice, která tento dar vybojovala v IT 
soutěži (zvýšení bezpečnosti žáků při jejich práci v prostředí 
internetu).

Zastupitelstvo schválilo záměr odkupu části pozemku – komu-
nikace v ulici Lovecká.

Zastupitelstvo schválilo mimořádné zařazení nové investiční 
akce do letošního rozpočtu a to Chodník – Benešovská Valnovka 
v předpokládané hodnotě 9,9 mil. Kč.

Financování této investice bylo řešeno společně s dalšími úpra-
vami rozpočtu v Rozpočtovém opatření č. 4, které zastupitelstvo 
rovněž schválilo.

Za obecní úřad Kamenice zpracovala 
Eva Mastíková, asistentka starosty  a tajemníka obce.
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NOVÉ CHODNÍKY V KAMENICI
CHODNÍK VALNOVKA

Zastupitelé na svém posledním zasedání 
odsouhlasili, že peníze z mimořádné 
desetimilionové dotace, kterou obec vy-
bojovala u krajského úřadu, a které jsou 
určeny na financování projektu, školy 
uvolní na dostavbu chodníku podél ulice 
Benešovské v úseku BUS Valnovka – ulice 
Liliová. 
Tento krok si zastupitelé mohli dovolit 
proto, že projekt školy je již profinanco-
ván a tyto mimořádné prostředky ve škole 
nyní nejsou potřeba. 
Součástí chodníku je i nákladné zatrub-
nění příkopu a vytvoření vsakovacích 
objektů, které jsou v období sucha nyní 
podmínkou každého projektu. 
Další velkou částí projektu je veřejné 
osvětlení podél celého nového chodníku 
od Ládví po Valnovku. Nyní připravu-
jeme vyhlášení soutěže na dodavatele 
a pokud počasí dovolí, budeme se snažit 
stavbu letos zahájit.

Pavel Čermák, starosta

CHODNÍK OLEŠOVICE

V těchto dnech probíhá soutěž na zhoto-
vitele krátkého úseku chodníku v Olešo-
vicích.
Tento chodník propojí autobusovou za-
stávku s křižovatkou Ringhofferovy ulice 
(naproti zahradnictví) tak, aby pěší mohli 
dále plynule pokračovat po stávajícím 
chodníku k ulicím Ostrovní a Olšová 
a v budoucnu dále na Valnovku.

CHODNÍK STRUHAŘOV 

Stavba pokračuje, byť s různými obtížemi 
se zhotovitelem. 
Možná se ptáte, cože za podivnost zde 
vzniká. Části zámkové dlažby jsou přeru-
šeny a jsou zde vidět jen červené chránič-
ky na kabely.
Podmínkou stavby tohoto pásu pro pěší 
bylo nepoškodit kořenový systém lip.  
Lipová alej je významným krajinným 
prvkem, a proto je chráněna. Z tohoto 
důvodu je zámková dlažba jen tam, kde 
jsou kořeny dostatečně daleko. Okolo 
stromů pak budou doplněny kovové 
můstky s rošty, které propojí pevné části 
chodníku. 
Kovová konstrukce bude obdobou té, co 
můžete v současnosti spatřit na Hlubo-
čince.
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3. listopadu 2018 proběhne na Zámku Štiřín slavnostní vítání dětí 
mezi občany obce Kamenice. 

INFORMACE PRO OBČANY

DOČASNÉ ZRUŠENÍ 

SEPARAČNÍHO STANOVIŠTĚ

Z důvodu výstavby chodníku na Ládví 
bude separační stanoviště u  autobusové 

zastávky v ulici Benešovská 
od 20. 7. 2018 zrušeno až do odvolání. 

PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU  
3. 11. a 10. 11. 2018 od 9.00-14.00 hodin

PODZIMNÍ SVOZ BIOODPADU  
3.11. a 10.11. 2018 od 9.00-14.00 hodin 

 

Obec Kamenice připravila pro občany podzimní mobilní svoz bioodpadu z údržby zahrad. Kontejnery 
budou přistaveny ve dvou termínech na stanoviště uvedená v tabulce a pověřená osoba bude dohlížet 
na ukládání bioodpadu. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jakékoliv jiné odpady než biologicky 
rozložitelné vznikající při údržbě zahrad. 

 

3.11.2018 10.11.2018
Všedobrovice Všedobrovice - u hasičárny

Štiřín - Šípková
Štiřín - Šalvějová

Struhařov Safírová (nad dětským hřištěm)
Olešovice Okružní (u rybníčka)

Nová Hospoda Na Vyhlídce (u dětského hřiště)
Korunní (u separačního stanoviště)
K Čističce (odbočka k ČOV)

Habrová x Hadovitá (u trafostanice)
Hluboká (u separačního stanoviště)
Táhlá (u separačního stanoviště)
Jílovská (bus směr Jílové)
Lovecká (u bývalého obchodu)
Lýková ( u sepračního stanoviště)
Lesní/Lanýžová (u bývalé skládky)
Kuklík (v zatáčce)

Kamenice

Skuheř

Těptín

Ládví

Štiřín

   

Informace o termínech je uvedena také na www.obeckamenice.cz . 

V průběhu roku je možné k uložení bioodpadu využít služeb kompostárny Želivec (po levé straně při 
výjezdu na Mandavu) www.kompostarnazelivec.cz, a to za ceny velmi příznivé. Uložení bioodpadu pro 
domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem za osobní automobil. 

           Odbor správy majetku 

PŘIPOMÍNÁME: 

Všedobrovice 8.00–8.20 hod.
Štiřín  8.25–8.45 hod.
Struhařov 8.50–9.10 hod.
Olešovice 9.15–9.35 hod.
Nová Hospoda 9.40–10.00 hod.

Kamenice       10.05–10.25 hod.
Skuheř       10.35–10.55 hod.
Těptín       11.00–11.20 hod.
Ládví       11.30–11.50 hod.
Ládeves       11.30–11.50 hod.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
neděle 7. 10. 2018 
od 8.00-12.00 hod.

Sběrný dvůr v Kamenici 
firma OBR služby s.r.o.

ROZPIS ODVOZU 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

sobota 6. 10. 2018

Volby do zastupitelstev obcí se v Česku uskuteční v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018. 
Termín těchto voleb bude v naší obci spojen s volbami do třetiny Senátu.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ČESKU 2018  
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PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 
2018/2019

Prázdniny rychle uběhly, ani jsme se nena-
dáli a přišel opět školní rok a s ním nové děti, 
na  které jsme se všichni těšili. Adaptace dětí 
probíhala téměř bez problému, postupně si začí-
naly osvojovat každodenní režim, seznámily se 
s hračkami a s chodem tříd. Letošní výroční rok 
se ponese v pirátsko-námořnickém duchu. Děti 
si tak budou moci vyzkoušet na vlastní kůži, 
co každý pořádný námořník/pirát musí znát 
a umět, například: Jak se orientovat v mapách, 
znát podmořský život, umět vázat námořnické 
uzly, „bojovat“ s nepřítelem a mnoho dalšího. 
To vše vyvrcholí v červnu na každoročně pořá-
dané Zahradní slavnosti.

Petra Skoumalová a Adéla Mašková, učitelky 
MŠ Kamenice

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KAMENICI. . . 

Tak už nám to začalo. V úterý 11. září jsme se poprvé vydali na plavecký vý-
cvik do Benešova. Nejdříve nás paní plavčice poučila o chování, bezpečnosti 
a pravidlech během plaveckého výcviku. Následovalo rozdělení do družstev 

DRUHÉ TŘÍDY NA PRVNÍ LEKCI PLAVÁNÍ

podle našich plaveckých zkušeností, potom násle-
doval samotný plavecký výcvik a  nakonec relaxace 
a hraní. 
Už se všichni těšíme na lekce další.

Děti 2. tříd a jejich třídní učitelky
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Naše třída 7. A se hned na začátku školního roku vydala na společný víkend do kempu 
v Pikovicích. Chtěli jsme společným pobytem pod stany a pomocí dobrého jídla a zajíma-
vých her stmelit třídní kolektiv a obnovit třídní pravidla. 
A s jakými dojmy jsme se vrátili?

PROŽILI JSME SUPER VÍKEND

• Postavit stan není úplně jednoduché.
• Kuřata byla moc dobrá a jídla tam bylo 

hodně.
• Bojovka kolem řeky byla strašně straši-

delná, ty zvuky a ten klaun! Hrůza!
• Hugo prohodil kolíky stěnou stanu.
• Nebyla tam Wi-Fi a nemohli jsme mít 

s sebou mobily.

• Bohužel nám nateklo do stanu.
• Sezení večer u ohně bylo fajn.
• Jeli bychom hned znovu!

Žáci 7.A třídy

ZAČÍNÁME
Prázdniny jsou za námi a my z 2. C máme před sebou další spo-
lečný rok. Jaké to letos bude? Co očekáváme? Tuhle otázku jsme si 
kladli i loni, když jsme se sešli spolu s rodiči poprvé. 
Letos jsme se rozhodli pro změnu. Dopoledne jsem byla ve třídě 
jen s dětmi, ale na odpoledne jsem přizvala i rodiče. Společně jsme 
se přivítali v kruhu a potom přešli do lesa. Rodiny tu dohroma-
dy vystavěly stavby pro lesní skřítky. Někdo stavěl do výšky, jiní 
mysleli především na komfort obyvatel lesa a přidali jim koupel-
ny, horolezecké stěny, zásobárny. V jednom z domků se objevily 
i skřítčí holky a kluci. Každá skupinka stavbařů ukázala ostatním 
svá obydlí. 
Doufám, že společná práce s dětmi i rodiči poběží během roku 
stejně hladce jako tvoření staveb v lese. 
Díky všem, kteří 3. září přišli.                    Jana Zítková, učitelka ZŠ

KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI ZŠ KAMENICE 
TÝDEN HER PRO NASTÁVAJÍCÍ PRVŇÁČKY 2018

V letošním roce se Týdne her pro nastávající prvňáčky zúčastnilo 
18 budoucích žáčků, z toho osm děvčat a osm chlapců.  Setkání bylo 
vyvážené. Některé děti byly zpočátku nesmělé 
a bojácné a jiné zase nedočkavé, energické a na-
těšené na školu a novou paní učitelku. Děti jsme 
provedli školou, aby mohly nahlédnou dosvých 
nových tříd.
Část dopoledne jsme trávili v učebně hraním 
her, malováním, např. „na co se nejvíce těšíme 
do školy“, tvořením z keramické hlíny a sklá-
dáním vlaštovek se soutěží o nejlepší létající 
vlaštovku. 

Potom jsme si společně zacvičili v nové moderní tělocvičně nebo sou-
těžili a skotačili na hřišti. 

Poslední den jsme uspořádali  sportovní 
olympiádu, aby si děti mohly poměřit své síly 
a nakonec jsme vyhlásili a odměnili nejlepší 
závodníky a účastníky.
I přes konečné úpravy školy, které v tomto 
týdnu ještě probíhaly, se nám společné sezna-
mování vydařilo. Děti poznaly nové kamarády 
a seznámily se s třídními učitelkami. Držíme 
prvňáčkům palce, ať se jim ve škole daří. 

D. Kratochvílová a M. Bártová

PŘÍJEMNÉ ZAHÁJENÍ
3. září 2018 bylo krásné počasí, tak jako celé léto. A my, trochu naparádění a veselí, jsme se scházeli k zahájení nového školního roku. Nový školní 
rok 2018/2019 zahájila v hale školy paní ředitelka ing. Hana Smejkalová. Přivítala nejen žáky, ale i pracovníky školy. Připomněla nutnost naší školní 
práce a slušného chování. A my jí dáváme za pravdu, 
Už se všichni těšíme na mimoškolní aktivity. Jedeme na exkurzi do Kutné Hory a do obory ve  Žlebech, hned jsme se zapojili do soutěže ve sběru 
papíru, naši 4 spolužáci  jedou  reprezentovat naši školu  na Ekokosteládu v Kostelci n. Č. lesy a těch akcí bude více, protože je máme rádi a jsou 
pro nás poučné.                                                         Žáci ZŠ Olešovice
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
Spojeni osudem 
Nora Roberts 
Layla umí číst v mysli 
druhých a Fox se ji 
snaží přesvědčit, aby 
se tuto schopnost na-
učila používat. Layla 
si moc nevěří, ale když 
mají oba stejný sen, 
který dojde naplnění, 
pochopí, jakou sílu 
její dar má. Je tu však 

jeden háček: Fox se do Layly zamiluje právě v 
okamžiku, kdy musí spolu s přáteli v Hawkinsi 
Hollow projít tajemným rituálem… Román 
pro ženy oblíbené autorky Nory Roberts, plný 
záhad, nebezpečí a lásky. 

Kniha Pentagram je 
pátou v sérii případů 
detektiva Harryho 
Holea. V Oslu začí-
ná období prázdnin 
a  dovolených a město 
zasáhla vlna letních 
veder. V jednom bytě 
nedaleko hřbitova Na-
šeho Spasitele začíná 
ze stropu něco kapat 
do hrnce s vařícími se 

bramborami. Ve svém bytě v Sofiině ulici leží 
tou dobou na zemi Harry Hole – opilý, opuště-
ný a suspendovaný. Ve zběsilém, ale neúspěš-
ném honu za usvědčením svého policejního 
kolegy Toma Waalera z vraždy zradil všechny 
své blízké.. Vtom zvoní telefon. Šéf oddělení 
vražd povolává Harryho k podivnému nálezu 
– zavražděná žena s odseknutým prstem….

Stínová válka 
Sean McFate 
Přesvědčivý, akční 
a  autentický – takový 
je debutový vojensko-
-špionážní thriller 
z pera amerického 
válečného veterána 
Seana McFatea. Elitní 
válečník Tom Locke, 
zaměstnanec Apollo 
Outcomes, jedné 

z  nejúspěšnějších soukromých vojenských 
firem na světě, dostane neobvyklý a riskantní 
úkol: přísně tajnou černou operaci na Ukra-
jině. Má týden na to, aby zachránil rodinu 
tamního oligarchy. Locke se na misi pečlivě 
připraví – netuší ale, co vše je v pozadí...

Nevinná - Bertrice 
Small 
Román se odehrává 
na počátku 12. stole-
tí. Pětiletou holčičku 
Eleonoru de Montfort 
po otcově smrti pošlou 
na výchovu do klášte-
ra. Téměř o deset let 
později však pro  ni 
pošle její umírající 
bratr Richard, jemuž 

už bohužel není pomoci. Eleonora se musí 
na královo přání vzdát dráhy jeptišky a převzít 
úlohu paní na Ashlinu

Týmová spoluprá-
ce - José Arce, 
proslulý „zaříkávač 
psů z Mallorky,“ je 
uznávaný odborník, 
který provozuje vý-
cvikové a rehabili-
tační centrum. Dává 
v  něm poslední šanci 
problémovým psům 

z celé Evropy, které by jinak čekala smrt. 
Při  své práci zdůrazňuje, že abychom psům 
porozuměli, musíme se nejprve naučit jejich 
řeči. A tato řeč znamená ctít zásady smečky, 
v níž vládne hierarchie a jasná pravidla. Psi 
potřebují velitele, to je jejich prastarý instinkt, 
teprve potom se cítí bezpečně. Polidšťování 
v nich vyvolává nejistotu a dezorientaci. 

Hadrový panák 
Před 4 roky vzal de-
tektiv William „Wolf “ 
Fawkes spravedlnost 
do svých rukou. Wolfa 
postavili mimo službu 
a  poslali do psychiat-
rické léčebny. Teď se 
vrací do práce a touží 
po  velkém případu. 
Na místě činu, se na-
jde mrtvola – sešitá 

z částí šesti těl jako hadrový panák. Fawkes je 
pověřen identifikací obětí. Vzápětí Wolfova 
bývalá žena obdrží od anonyma fotky z ději-
ště zločinu a taky seznam šesti lidí a dat, kdy 
budou zabiti. Poslední jméno na seznamu je: 
Fawkes. A vrah už si chystá šicí potřeby…

Radka Třeštíková 
To prší moře
Nechte si vyprávět ne-
lehký příběh o bolesti, 
strachu, bezpodmí-
nečné lásce a o otáz-
kách a odpovědích, 
které se všichni snaží-
me v životě najít. 
Napínavé psycholo-
gické drama jedné 
zdánlivě obyčejné 

rodiny, ve kterém autorka umožní čtenáři 
nahlédnout do křehkých duší, osudů a životů, 
které jsou tak podobné těm co žijeme. S  leh-
kostí sobě vlastní vypráví nelehký příběh o po-
citech. O bolesti, o nedorozumění, o strachu, 
o bezpodmínečné lásce, o otázkách a odpově-
dích, které se všichni snažíme v životě najít. 
O naději.

V pražském lesoparku 
byla v noci uškrcena 
mladá žena. Julie 
Kellerová je poslední, 
kdo s ní před vraž-
dou mluvil. Oběť se 
podobala její dceři 
Kláře. Je možné, aby 
se vrah zmýlil? Měla 
by se Klára Kellerová 
bát o život? Napětí se 
ještě vystupňuje, když 

nedaleko místa činu dojde ke druhé vraždě… 
Sympatický inspektor Josef Bergman rozkrývá 
složitý hlavolam a odhaluje staré hříchy.

Válka proti super 
kravám
Být jiný není žádná 
sranda. Anne Bea 
o tom ví svoje.
Seznamte se s Anne 
Beou - je jí dvanáct, 
umí výborně počí-
tat, má skvělý smysl 
pro  humor a zároveň 
je ze všech sedmáků 
skoro nejmíň oblíbe-

ná. Albínka s bílými vlasy, bledou pletí a špat-
ným zrakem prostě nezapadá.
Nejenže v jednom kuse naráží do lavic, 
na  chodbě musí snášet pohrdavé pohledy 
svých spolužáků a je na světelné roky vzdálená 
šanci, že si jí Magnus někdy všimne… 

Kocour v botách 
Otevřete tuto knihu a přečte si kouzelné vyprá-
vění o Kocourovi v botách. Je určena pro malé 
čtenáře, kteří si chtějí užít čtení a pěkné ob-
rázky. Texty jsou vysázeny velkými písmeny 
(verzálky). Kniha je vhodná i pro výuku čtení 
genetickou metodou.

Velké stroje
Krásná kniha plná hledání a překvapení. Děti 
se dozvědí spoustu zajímavých informací o vel-
kých strojích a jejich práci. Na obrázcích pak 
vyhledají předměty, které tam nepatří, ale také 
ty, jež se náklaďáků, kombajnů, jeřábů a jiných 
pomocníků při stavbách týkají.

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA . . . 



KONTAKT: 323 673 105
web: www.kamenice.cz, 
e-mail: podatelna@kamenice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE
Pondělí a středa:  
7.30–12.00 hodin  13.00–17.00 hodin

OBECNÍ ÚŘAD

KULTURNÍ AKCE

 Proběhne 3. listopadu 2018 na Zámku Štiřín.

  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

KONTAKT: 

Kulturní centrum Kamenice
Ringhofferovo nám. 434
251 68 Kamenice

Telefon:
323 672 643 
Mobil: 
731 045 466

Email:
kckamenice@kamenice.cz

Web:
www.kckamenice.cz 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Pondělí – čtvrtek:      8.00–12.00    13.00–16.00

   PŘEHLED SVOZŮ ODPADŮ    
Najdete v tomto čísle zpravodaje na straně 5. 

   ZRUŠENÍ SEPARAČNÍHO STANOVIŠTĚ   
Z důvodu výstavby chodníku na Ládví bude separační stano-
viště u autobusové zastávky v ulici Benešovská od 20. 7. 2018 
zrušeno až do odvolání.

     „do ruky“

ŘÍJEN 2018
2. října od 9.30 hod. - KD Kamenice
Divadlo pro děti: Pojďte, pane, budeme si hrát
Vstupné 60 Kč

4. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Divadelní představení Titanic
Komedie o nejbezpečnější plavbě všech dob s Miroslavem 
Vladykou a Filipem Blažkem
Vstupné 450/400/350 Kč

6. října 2018  - Zámek Štiřín
Den Hanuše Ringhoffera - Prohlídka zámeckého parku se 
známým stromovědcem Václavem Větvičkou
Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let zdarma

8. října od 19.30 hod. - Zámek Štiřín
Steve Clarke Trio
Vstupné 350 Kč

16. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Filmová hudba a slavné melodie
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka
Vstupné 200/250 Kč

19.–20. října od 14.00 hod. KD Kamenice
Podzimní bazar Klubu žen Kamenice
Příjem a prodej

Komunální volby 
a první kolo senátních voleb 

se uskuteční 5. a 6. října 2018.
 

Zveřejnění výsledků bude 6. října 2018 večer. 

Druhé kolo senátních voleb 
se koná 12. a 13. října.

 2018
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 INZERCE . . .

2. října od 9.30 hod. - KD Kamenice
Divadlo pro děti: Pojďte, pane, budeme si hrát
Vstupné 60 Kč

4. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Divadelní představení Titanic
Komedie o nejbezpečnější plavbě všech dob s Miroslavem 
Vladykou a Filipem Blažkem
Vstupné 450/400/350 Kč

6. října 2018  - Zámek Štiřín
Den Hanuše Ringhoffera - Prohlídka zámeckého parku se 
známým stromovědcem Václavem Větvičkou
Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let zdarma

8. října od 19.30 hod. - Zámek Štiřín
Steve Clarke Trio
Vstupné 350 Kč

16. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Filmová hudba a slavné melodie
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka
Vstupné 200 / 250 Kč

23. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Viliam Poltikovič – Smrt jako brána
Diskuse a promítání ukázek z připravovaného filmu
Vstupné 50 Kč

25. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Kamenické ImproŠou Vstupné dobrovolné

30. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Promítej i Ty: Krev v mobilech
Dokument festivalu Jeden svět Vstupné zdarma

9. - 10. a 16. + 17. listopadu od 19.30 hod. - KD Kamenice
Ochotnické divadlení 
Festival ochotnických divadelních představení
Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

13. listopadu od 19.30 hod. - KD Kamenice
Koncert Olympic tour 2018
Vstupné 600/550 Kč

19. listopadu od 9.30 hod.  - KD Kamenice
Divadlo pro děti: Čert a Káča
Vstupné 60 Kč

24. listopadu od 17.00 hod. - KD Kamenice
Hafla show Studio Jesenice
Vstupné bude upřesněno

25. listopadu od 14.00 hod. -KD Kamenice
Mikulášská  nadílka Klubu žen Kamenice
Vstupné bude upřesněno

26. listopadu od 19.30 hod. -KD Kamenice
Aneta Langerová Koncert s kapelou a smyčcovým triem
Vstupné 480 / 420 Kč

LISTOPAD 2018

KULTURNÍ AKCE KULTURNÍ AKCE

9. listopadu od 19.30 hod. - KD Kamenice
Ochotnické divadlení 
Ochotnické divadlení – Dva muži v Šachu – Divadlo Neto-
pýr z Týnce nad Sázavou 
Festival ochotnických divadelních představení
Vstupné 290/150/100/50 Kč 

10. listopadu od 19.30 hod. - KD Kamenice
Ochotnické divadlení 
Ochotnické divadlení –  Ze života hmyzu – Jílovští ochotníci
Festival ochotnických divadelních představení
Vstupné 290/150/100/50 Kč 

13. listopadu od 19.30 hod. - KD Kamenice
Koncert Olympic tour 2018
Vstupné 600/550 Kč

16. listopadu od 19.30 hod. KD Kamenice
Ochotnické divadlení  – Rozpuštěný a vypuštěný – Herecký 
Roj Ohrobeckých Buditelů
Festival ochotnických divadelních představení
Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

17. listopadu od 19.30 hod. KD Kamenice
Ochotnické divadlení – Tik Ťak – Ochotnický spolek Tyl
Festival ochotnických divadelních představení
Vstupné 290 / 150 / 100 / 50 Kč 

19. listopadu od 9.30 hod.  - KD Kamenice
Divadlo pro děti: Čert a Káča
Vstupné 60 Kč

24. listopadu od 17.00 hod. - KD Kamenice
Hafla show Studio Jesenice
Vstupné bude upřesněno

25. listopadu od 14.00 hod. - KD Kamenice
Mikulášská  nadílka Klubu žen Kamenice
Vstupné bude upřesněno

26. listopadu od 19.30 hod. - KD Kamenice
Aneta Langerová Koncert s kapelou a smyčcovým triem
Vstupné 480/420 Kč

27. listopadu od 19.30 hod. - KD Kamenice
Promítej i ty: Punkový syndrom
Dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma

23. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Viliam Poltikovič – Smrt jako brána
Diskuse a promítání ukázek z připravovaného filmu
Vstupné 50 Kč

25. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Kamenické ImproŠou Vstupné dobrovolné

30. října od 19.30 hod. - KD Kamenice
Promítej i Ty: Krev v mobilech
Dokument festivalu Jeden svět Vstupné zdarma

ŘÍJEN 2018

LISTOPAD 2018

PROSINEC 2018
2. prosince od 9.00 hod. - KD Kamenice
Vánoční trhy
Prostranství před kulturním domem

2. prosince od 16.00 hod. - KD Kamenice
Rozsvícení vánočního stromu
Prostranství před kulturním domem

4. prosince od 19.30 hod. - KD Kamenice
Jiří Mára: Cestování s hendikepem Austrálií a Tasmánií
Přednáška o cestování
Vstupné 80 Kč

5. prosince od 9.30 hod. - KD Kamenice
Divadlo pro děti: Pekelná pohádka
Vstupné 60 Kč

8. prosince od 8.00 hod. - KD Kamenice
Kamenický pohár
Vstupné 100 Kč

10. prosince od 19.30 hod. - KD Kamenice
Divadlo Artur: Hledám milence, zn. spěchá!
Vstupné 350 / 300 / 250 Kč

12. prosince od 9.00 hod. - KD Kamenice
Divadlo pro děti: Vánoční příběh
Vstupné 60 Kč

18. prosince od 19.30 hod. - KD Kamenice
Promítej i ty: H20mx
Dokument festivalu Jeden svět
Vstup zdarma

Kostel sv. Martina v Kostelci u Křížků: neděle 
10.15 hodin

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

Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Popo-
vicích: neděle 8.30 hodin

 BOHOSLUŽBY . . .
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ŽIVOT ZAČÍNÁ
PO STOVCE
Š v é d s k á  b l o g e r k a  D a g n y  s v ý m  p ř í b ě h e m  u k a z u j e ,  j a k  ž í t  n a  1 0 0 %  n a  p r a h u  1 0 0  l e t .

2 5 . 9 .  1 9 . 3 0

V Kulturním domě Kamenice zdarma

a

 KREV
 V MOBILECH

 V í t e ,  j a k  a  k d e  s e  b e r o u  v z á c n é  m i n e r á l y  u k r y t é  v e  v a š i c h  m o b i l n í c h  t e l e f o n e c h ?

3 0 . 1 0 .  1 9 . 3 0
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BILANCUJEME . . .

Osadní výbor Všedobrovice a Štiřín má za sebou 8 let inten-
zivní práce. V prvním svém volebním období (2010–2014) 
jsme za  prioritní věc považovali přípravu a tvorbu projektové 
dokumentace pro stavbu chodníku ve Všedobrovicích a Štiříně. 
Podařilo se nám projekt realizovat ve Všedobrovicích.  Štiřín 
musí počkat. Přednost má realizace chodníků i v jiných osa-
dách. V současné době osada Struhařov a my jeho obyvatelům 
k úspěšné realizaci upřímně gratulujeme. 
V našem druhém volebním období (2014–2018) náš osadní 
výbor napnul své síly pro řešení nejpalčivějšího problému osad 
Štiřín a Všedobrovice, chybějící kanalizaci. Zastupitelé se dříve 
o tento problém nezajímali, a to bez výjimky. Je to s podivem, 
vždyť v našich osadách také žijí. 
Členové stávajícího osadního výboru museli vynaložit hodně 
času a energie, aby přiměli zastupitele k tomu, aby zvedli ruku 
pro odsouhlasení rozpočtu obce, ve kterém byla zařazena pro-
jektová dokumentace a také rezerva na realizaci kanalizace 
ve zmíněných osadách. 

Abychom mohli vůbec začít, museli jsme etapovitě absolvovat 
jednání s řadou osob a institucí. Uvádíme přehled.

Vedení obce
Abychom mohli oslovit projekční kancelář, která měla připravit 
prvotní studii s odhadem ceny za projekt kanalizace a následnou 
realizaci, absolvovali jsme s vedením obce mnoho vzájemné in-
tenzivní komunikace a argumentace.  

Projekční kancelář
Jedením z největších oříšků bylo sehnání projekční kanceláře, 
která by se věnovala tak malému území, jako jsou naše dvě osady. 
Bylo to téměř nad lidské síly. Jen díky panu ing. Petrovi Dambor-
skému, obyvateli naší obce, který se problematikou kanalizací 
profesně zaobírá, se nám podařilo projekční kancelář obstarat. 

Mapování území
S inženýry z projekční kanceláře jsme strávili dva dny mapová-
ním osad, vstupovali jsme na soukromé pozemky, komunikovali 
s občany a vysvětlovali jsme budoucnost záměru.

Dotační tituly
V průběhu času členové osadního výboru pečlivě sledovali vy-
hlášení dotačních titulů zejména ze Státního fondu životního 
prostředí či přímo z Ministerstva zemědělství ČR.

OSADNÍ VÝBORY . . . 

Komunikace s občany
Osadní výbor svolal veřejné jednání k problematice kanalizace 
a  její následné realizace. Pravdou ale je, že pokud by osadní 
výbor neměl připraveny smysluplné argumenty, kterými své 
sousedy přesvědčil o výhodnosti kanalizace, byla by veškerá 
naše námaha, kterou jsme vynaložili a velmi pracně absolvovali, 
marná a pravděpodobně by celý projekt byl vhozen do pomyslné 
stoupy. 
Proto naše argumenty musely podložit a představit výhodnost 
poměrně vysoké finanční investice spoluobčanů. Pro pře-
hlednost jsme připravili grafické znázornění možných variant 
návratnosti finanční investice po vybudování a připojení do ka-
nalizačního systému obce.

Podklad pro rozpočet 
Po mnoha hodinách práce, urgencí a proseb jsme obdrželi studii 
i s podklady pro rozpočet kanalizace. 

Zastupitelé obce
Na závěr přišli na řadu námi zvolení zastupitelé. V tomto přípa-
dě se naše práce vyplatila a zastupitelé podklady pro výstavbu 
kanalizace osad schválili a odsouhlasili. 

Popsaný proces trval dva roky. Dnes můžeme s radostí konsta-
tovat, že obec Kamenice vysoutěžila projekční kancelář, která 
připraví projekt, na základě kterého nám bude vydáno stavební 
povolení pro realizaci kanalizace.  
Tak naše dvě osady konečně budou ve 21. století nejen číslicí 
v kalendáři, ale i stavem veřejných věcí, kam kanalizace bezpo-
chyby ve střední Evropě patří. 

Volební parazitismus, tak je to už i u nás...
Po shrnutí obrovského objemu vynaložené práce je až legrační 
četba volebního programu TOP 09 a jeho nezávislých kandidátů. 
Současná zastupitelka, resp. uchazečka o naše hlasy, láká své voli-
če na něco, co je již hotové a o čem svým hlasováním dokonce již 
sama spolurozhodla.  Kanalizace je již nyní připravena. Ing. Ko-
hlová se prokopává otevřenými dveřmi a pouze populisticky volí 
takové téma, u kterého předpokládá, že by ji mohlo přinést hlasy 
voličů. Ještě více zarážející je fakt, že se nikdo z kandidátů, kteří 
kandidují za Všedobrovice, nezaměřil na opakovaně popisova-
ný, a dnes již klíčový problém. Na neutěšený stav „silnice smrti“. 
V nepřehledné křižovatce ulic Ringhofferova a Řepčická byl ne-
dávno ukončen další lidský život. Bezpečné, inteligentní a účinné 
řešení provozu na komunikaci v osadách Štiřín a Všedobrovice 
je problémem VŠECH obyvatel obce Kamenice. Musíme proto 
tento problém řešit a pracovat na  tom, aby do budoucna opě-
tovně nedocházelo k dalším ztrátám na životech a k traumatům 
jednotlivých účastníků závažných dopravních nehod, kterých se 
na zmíněné křižovatce v posledních dvou letech stalo celkem pět 
(!). 

Touto cestou žádáme všechny občany obce Kamenice, aby se 
připojili k podpisu petice „Za bezpečnější Kamenici“ na portálu 
www.petice24.com, 
která bude sloužit jako podklad k jednání se zastupitelstvem 
obce Kamenice, Policií ČR a Správou a údržbou silnic Středočes-
kého kraje, jako vlastníkem komunikace.

Za osadní výbor Petra Pařízková a Lucie Poláčková 

Blíží se čas komunálních voleb a tím i bilancování toho, co se povedlo, a co ne, co nás čeká a na co se máme připravit. 
Bilancováním neprochází jen zastupitelstvo naší obce, ale i osadní výbory, které byly zastupitelstvem obce Kameni-
ce před 8 lety založeny a z našeho pohledu se významně podílejí na zvyšování kvality života v jednotlivých osadách 
naší obce. 
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„Je krásné být bohatý a silný, ale nejkrásnější je být milovaný přáteli.“
Euripides

V měsíci říjnu pro Klub seniorů připravujeme:
11., 25. 10., 8., 22. 11. - setkání s kytarou od 16.00 hod. restaurace U Partyzána. V listopadu již začneme nacvičovat vánoční repertoár. Přijďte si 
zazpívat a popovídat. Srdečně vás zvou senioři!

POZOR!!! Exkurze do prezidentské kanceláře a hradních archivů zrušena!!!

17. 10. - Přednáška s advokátkou JUDr. Editou Arnold, která vede bezplatnou právní poradnu pro seniory a svobodné nebo rozvedené matky 
na mateřské dovolené v Jesenici, a advokátkou Mgr. Lenkou Matoušovou, která v obci Kamenice poskytuje bezplatnou právnickou poradu každý 
pátek. Společně nám pomohou vysvětlit, jak si poradit v situaci, kdy chci: sepsat závěť, převést majetek, odkázat nemovitost, podělit děti či vnou-
čata o majetek, nemovitosti apod. Na první přednášce se dozvíme velmi důležité obecnější informace. Zajímá vás tato problematika? Dohodneme 
cyklus přednášek na již konkrétní témata. V případě vašeho individuálního problému se můžete na některou z nich s důvěrou obrátit. Malé občer-
stvení bude zajištěno na místě.
Koná se dopoledne v 9.30 hod. na balkoně KD v Kamenici. 
Cena: senioři 65+let vstup zdarma/ostatní 50 Kč. Platba na místě.

Místo exkurze do prezidentské kanceláře, která měla proběhnout v říjnu, vám nabízíme lístky na večerní představení Divadla Artur, které pořádá 
KC Kamenice dne 10. 12. 2018.
Situační černá komedie „Hledám milence. Zn: Spěchá:“ s překvapivým koncem, přibližuje s humorem a ironií, co všechno jsou lidé schopni 
pro peníze a nové milostné vztahy udělat. 
Podrobné informace najdete v listopadovém čísle zpravodaje nebo ve čtvrtletníku Kultura z Kamenice „KULKA“. 
Vstupenky pro seniory z Kamenice budou za zvýhodněnou cenu. Sedadla již máme vyhrazena v předních řadách, proto neváhejte a objednávejte 
u svých organizátorek Majky a Marie.

Upoutávky na měsíc listopad:
7. 11. - Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ - IV. Strahovský klášter, Petřínské sady a rozhledna s průvodkyní Ivanou Tatkovou. Na Strahovské 
vyhlídce shlédneme panorama Prahy, poté dojdeme ke kostelu sv. Rocha s možností prohlédnout si výstavu. Uvnitř Strahovského kláštera nás čekají 
unikátní prostory, běžně dostupné návštěvníkům jen ode dveří, se svými skvosty za příjemnou cenu, a klášterní sály. Projdeme Památník národního 
písemnictví i obrazárnu. Prohlídka je rozdělena na dvě části. Během pauzy bude čas na občerstvení v klášterním pivovaru. Ze Strahova projdeme 
pěšky Petřínskými sady k rozhledně a poté parkem dolů na Újezd. Tady nás bude čekat autobus, který nás společně odveze do Kamenice.
Přihlášky do 4. 11. 2018.
Platby 5. 11. 2018 od 18.00–19.00 hod. restaurace Na Rynku.
Cena: senioři 65+ let 300 Kč/400 Kč ostatní.
Sraz u KD Kamenice: odpoledne v 12.20 hod., odjezd ve 12.30 hod., příjezd cca 18.00 hod. 

17. 11. - Taneční zábava v salonku restaurace Na Rynku.  Nejprve krátce pobesedujeme na téma „Dokumentární film a život za kamerou“ s panem 
Václavem Fořtem. Pan Fořt zajišťuje pro obec dokumentární videa z různých společenských akcí, z některých nám promítne krátké ukázky.  
Muzikantský duet rodiny Bártových nám poté přijde hrát a zpívat k tanci a zábavě. 
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši hojnou účast!!! 
Přihlášky do 4. 11. 2018.
Platby 5. 11. 2018 od 18.00–19.00 hod. restaurace Na Rynku. 
Cena: 100 Kč/os. V ceně: vstupné, večeře, káva a něco sladkého.
Začátek ve 14.00 hod.

Dne 3. 9. Klub seniorů zahájil svoji podzimní sezonu toulkami kra-
jinou Kamenicka. 
Tentokráte jsme se vydali od Kulturního domu v Kamenici v počtu 
20  lidí kolem hospody u Partyzána, kde na  nás pan Kopecký mával 
a kdy prý přijdeme na zpívání s kytarou? Kolem Hamerského rybníku, 
cestou okolo obory a myslivny na Ládví až k rozhledně. Na rozhlednu 
skoro všichni vystoupali, i ti, kteří se obávají výšek, i když ne až úplně 
nahoru. Po cestě směrem k hospodě na Vlkovou jsme probrali letošní 
dovolené a slunečné léto a její dopady na našich zahrádkách. Chtěli 

jsme posedět venku, zahrát si a zazpívat naše písničky, ale nikdo by nás 
neobsloužil, tak jsme se přestěhovali do sálu, kde jsme si zase společně 
zazpívali po dvou měsících prázdnin. A že nás ani tady nikdo neobslou-
žil a nezeptal se, jestli si něco dáme, možná patří k místnímu koloritu 
této hospody. Těšíme se zase k osvědčenému Partyzánovi. Janě Sehor-
sové děkujeme za připravenou trasu na Ládví, za otevřenou rozhlednu 
obci a kytaristkám Lence a Alence za to, že přinesly kytary, aby nám to 
ladilo. A dík patří všem seniorům, kterým stál ten kopec za vyšlápnutí. 

Marie Hajdušková 

Přihlaste se na našich kontaktech:  773 222 369 nebo 721 865 938. Majka a Marie.
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PRÁZDNINOVÁ SETKÁVÁNÍ 
„Rozhodli jsme se, my senioři 55+aktivní, kteří se setkáváme pravidelně při zpívánkách v Kamenici, si pro změnu 
zazpívat i o prázdninách. 
První setkání bylo netradičně 20. 7. v Malšících na Táborsku. Na chalupě se nás sešlo 11 a všem se nám to moc líbilo. 
Druhé zpívání bylo 6. 8. v Kamenici v zahrádkářské kolonii. Počasí nám na obou akcích přálo, krásně jsme si zazpívali 
a zažili jsme spoustu legrace. 
Už se těšíme na pravidelné setkání 3. 9. na toulky Kamenicí zakončené táborákem a zpěvem.
Za aktivní seniory sepsali pro zpravodaj.             manželé Vinklerovi 

Dobrý den, chtěl bych se pomocí Zpravodaje z Kamenice podělit o zku-
šenosti s Rychlou záchrannou službou Středočeského kraje. 
Předem mého zamyšlení bych chtěl říct, že si jejich náročné práce vá-
žím. 
Jsem obyvatelem Kamenice jen pět let a rychlou záchranku jsem volal 
poprvé. Dříve jsem měl zkušenosti jen z Prahy, a to vždy kladné. Zde 
v  Kamenici mám zkušenost smíšenou, a to po vyprávění se sousedy 
starousedlíky zdaleka ne jedinou. Krátce si dovolím popsat tu svoji. 
Manželce  jsem zavolal záchranku po té, co se léčila na nealergické 
astma a výrazně se jí zhoršil stav. Špatně dýchala a i chodila. Záchra-
náři ji odmítli odvézt do nemocnice s tím, že se jedná o hyperventilaci 
od  nervů. Manželce se stav za dva dny ještě zhoršil, a tak jsem volal 
znovu, a i na radu sousedky jsem byl důraznější a manželku konečně 

odvezli, i když nám dávali najevo, že si vymýšlí. 
Bohužel i sestra na příjmu ve spádové nemocni-
ci pokračovala ve stejné rétorice. Tak manželka 
čekala pět hodin na vyšetření za dveřmi a stále jí 
bylo zle. Až na  můj důrazný apel u pana ředitele nemocnice  Dostála 
byla manželce poskytnuta řádná péče a diagnostikována vážná embolie 
plic. Léčení proběhlo i několikadenním pobytem na jipce. 
Závěrem bych chtěl tímto poděkovat nemocnici v Říčanech za  péči 
o manželku a chtěl bych vyvrátit pomluvy kolující o tomto zařízení. 
Tento článek jsem se rozhodl napsat jen proto, že po několika konzulta-
cích s lékaři se v tomto případě jednalo o život. Z toho usuzuji, že i když 
jste laici (třeba kuchař, jako já), nenechte se v těchto těžkých situacích 
odbýt.                  Petr Rohlíček

PRÁCE ZÁCHRANÁŘŮ SI VELICE VÁŽÍM, ALE . . .

21. SRPEN 1968
Svůj příspěvek jsem včas v srpnu tohoto roku odevzdal, ale mojí vinou 
nebyl uveřejněn. Předem začnu mojí vojnou, na které jsem byl tři roky 
(Berlín**) v Hranicích na Moravě. Sloužil jsem pod několikanásobným 
olympijským vítězem Emilem Zátopkem. V  roce 1968 jsem ze Sulic, 
kam jsem se přiženil, šel brzo ráno do práce, nade mnou burácely těžké 
bombardéry, naši řidiči troubili a já nevěděl co se děje. Teprve v pod-
niku Strojmetal jsem se dověděl, že jsme přepadeni ruskými okupanty. 
Reakce některých mladých lidí byla jasná. S kolegou Janem Urxem 
a panem V. Chládkem jsme vlezli na administrantní budovu a odmon-
tovali mohutnou rudou hvězdu a hodili jí na dlažbu podniku. Zde již 
byli někteří zaměstnanci, kteří nás podpořili v naší činnosti. Druhý 
den jsme s panem Urxem nastartovali Jawu 250 a jeli jsme na Prahu. 
V Kunraticích nás zastavila kolona ruských tanků a ruský voják na nás 
řval: „Máte zbraně“. Po prohlídce nás nechali jet dál a náš směr byl 
Václavák a rozhlas. Na Václaváku bylo spousta tanků. Z kulometů stří-
leli na muzeum a naši lidé na ně křičeli, proč to 
dělají. U rozhlasu to bylo nebezpečné, neboť naši 
krumpáči narušovali sudy s naftou na tancích 
a Rusové spustili ostrou střelbu. Pak přišel rok 
1969 a vše se obrátilo. Navštívila mne kriminál-
ka, která k těmto prohřeškům zjistila, že jsem 
namaloval plakáty na  pochod „Kamenické oko“ 
s náboženským okem v trojúhelníku. Ve Strojme-
talu za mnou byla kriminálka několikrát. Ruku 
nade mnou držel dřívější ředitel J. Černý, protože 
jsem mimo svoje zaměstnání maloval propagaci 

podniku. Z tohoto důvodu jsem byl poslán na komunistickou slavnost 
v Houštce. Zde jsem musel malovat hesla typu: “Se Sovětským svazem 
na věčné časy“. Tam zase za mnou přijela kriminálka. Slavnost uváděla 
televizní hlasatelka S. Burešová. Lidí zde byla spousta, protože zde moh-
li nakoupit pomeranče a banány. 
V roce 1981 jsme s manželkou měli jet do Itálie za mojí sestrou. Den 
před tím k nám přijela zase kriminálka a všechny doklady nám vzala. 
Jeden přízemní soudruh ze Strojmetalu nás udal, že tam chceme zůstat. 
Dnes vím, kdo to byl a tak se styď udavači. 
17. 11. 1989 jsem byl opět na Václavském náměstí. Minulý režim byl 
špatný, ale i tak měl některé klady. Všichni museli být zaměstnaní a mít 
razítko zaměstnavatele v občance. Nemohu však pochopit některé rychlé 
zbohatlíky. Příkladem uvedu „uhlobarona“ Bakalu, který je podle mne 
zloděj. Vyhazuje horníky z  práce a bude mít pořád málo. Dříve jsem 
znal v tomto státě jen slováky, kterých si vážím. Tím narážím na součas-

nost, neboť je zde tolik národností a mnozí mají 
hrozné chování. 
V závěru uznávám, že  současný obecní úřad 
udělal hodně. Mrzí mne však, že v Kamenici 
se staré lípy hodně upravují a jinde přijede 
firma, uřízne pár větviček a to nemá vůbec 
cenu. Nejsem sám, kdo to kritizuje. Jsou staré 
a nebezpečné. Kdo je nemá u domu, nevěří co 
je to za nepořádek, ale kam s ním. O chodnících 
se neustále mluví a tak se alespoň přimlouvám 
za maminky s kočárky, za děti chodící ze školy 

Máme velikou radost z toho, že senioři z Kamenice a jejích osad jsou opravdu aktivní a plánují si již některé akce sami bez našeho přičinění. Potvr-
zuje se nám, že chtějí být iniciátory svého života a vznikají mezi nimi přátelské vazby, které jsou cílem našeho seniorského podnikání. 
Víme, že v Kamenici je mnoho seniorů, kteří ještě váhají, a tak doufáme, že tyto články a fotografie přesvědčí i ostatní, že to stojí za to.

Marie Grafnetter a Marie Hajdušková

Do redakce přišel dopis od pana Vránka, plný autentických vzpomínek a postřehů. Rádi se s vámi o jeho prožitky podělíme.
Příspěvek jsme po dohodě s panem Vránkem otiskli bez jakýchkoli grafických, věcných či stylistických úprav. 

Ilustrativní fotografie
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a staré lidi. Skoro 40-let jsem dělal ve zdejším Strojmetalu a na to jsem 
hrdý. Je to prostě podnik, který vždy vynikal a vyniká ještě víc. Dá do-
hromady zámek a jeho okolí a na to se hlavně těším. Pak teprve bude 
Kamenice hezkou Kamenicí.     P. Vránek

Ti, kteří měli koncem září odcházet do civilu měli prodlouženu základ-
ní vojenskou službu až do 30. 12. 1961 s výjimkou ženatých se dvěma 
dětmi a některých profesí, např. horníci, škodováci apod. Proč?
Relativně bezkonfliktní vývoj nebylo možné v letních měsících roku 
1961 předpokládat a ozbrojené síly členských států Varšavské smlouvy 
se v souvislosti s avizovaným podpisem mírové smlouvy připravovaly 
i na ozbrojené střetnutí. Československá lidová armáda dostala za úkol 
provést všechna nezbytná opatření s cílem dosáhnout k 1. říjnu 1961 
plné obranyschopnosti ČSSR.
Zatímco si obyvatelé Československa užívali posledních letních dnů, 
probíhaly skrytě přípravy k dosažení tohoto cíle. Zakrátko ovlivnily 

životy desetitisíců mladých mužů. Především došlo k posunutí hlav-
ního nástupního termínu odvedenců o jeden měsíc, tj. k 1. září 1961 
na místo obvyklého 1. října, a přidržení vojáků druhého ročníku zá-
kladní služby v další službě. 
S platností od 1. října byly také zrušeny dovolené a volna k opuštění 
posádky a mimořádné dovolené byly udělovány pouze na základě roz-
hodnutí velitelů pluků.
V průběhu srpna a září bylo k doplnění na mírové počty a k zajiště-
ní výcviku nováčků a k zabezpečení spojeneckého cvičení povoláno 
na mimořádné cvičení téměř 40 000 záložáků. Ti začali být propouštěni 
až na počátku listopadu 1961. 
Až na několik desítek specialistů se ostatní vrátili domů nejpozději 
do 31. prosince a Silvestra tak mohli již slavit s přáteli a v kruhu ro-
dinném. 

Pro čtenáře, kteří tuto dobu nezažili, zpracovala redakce ze zdroje:
http://www.vhu.cz/berlinska-krize-zasahla-i-do-zivota-statisicu-vojaku/

Vážení občané Obce Kamenice,dovolte mi abych reagoval na oslavný 
článek pana starosty z minulého čísla Zpravodaje.Podrobně zde popi-
suje co se v obci podařilo udělat. Za to dík. 
Co se ale nepodařilo je shrnuto do jedné věty "postup k realizaci byl sen 
zdlouhavý,anebo se daná věc zatím vůbec nepodařila splnit" O čem je 
řeč se nepíše a zřejmě za to může krátký den,protože má jen dvacet čtyři 
hodin-potvora jeden.
Jedním z hlavních úspěchů je prý schválení Strategického plánu. Četli 
jste ho někdo ?Jsou tam dobré věci,ale podle mne také hodně pitomostí 
a už vůbec nebere zřetel na vlastnická práva. Myslím si, že hlavní pri-
oritou obce má být kvalitní Územní plán,který bude také dodržován.
Já se chci však věnovat jinému problému, který trápí mnoho obča-
nů Olešovoc, Nové Hospody a Želivce. Je to stav hlavní komunikace 
tj.  Pražské a Hlavní. V současné době se opravují úseky Olešovice-
-Křváček a Hlubočinka. Úsek o kterém mluvím tj. Olešovice-Želivec se 
opravovat nebude. Kdo za to může?

PODĚKOVÁNÍ

V připomínkovém řízení na schválení projektu,někdy před čtyřmi 
lety,podala Obec Kamenice,vedená současným starostou,požadavek 
na zřízení dvou kruhových objezdů v Oešovicích a želivci.Toto v projek-
tu nebylo,nebyla ani komunikace mezi Obcí Kamenice a KÚ Stř.kraje 
a  tak byl tento úsek ze stavebního povolení vyjmut. "DĚKUJEME"Žít 
vedle tak špatné silnice dalších několik let,kde je abnormální provoz,je 
jak být ve válce. Při průjezdu nákladních aut s návěsem,kamionů,ale 
třeba i osobních aut s přívěsem se třese celý dům i skleničky,objevují se 
praskliny zdí a o hluku ani nemluvě. To je decibelů. Za toto vše musíme 
znovu "PODĚKOVAT" Zval jsem dokonce pana starostu na kávu,aby se 
přesvědčil-bez výsledku.
Věřte,že vím o čem mluvím,protože mám vyjádření KÚ Stř.kraje, proč 
se tak stalo. Za celé čtyři roky nebyla Obec ,přes několik jednání,schop-
na zjednat nápravu. Kdy bude oprava udělána?
Za rok,dva,pět či deset let? Hlavně že se staráme o blaho občanů.
 "DĚKUJEME …….."       Jan Urx

Nedá mi to, abych nereagoval na PODĚKOVÁNÍ pana Jana Urxe. 
I  přes  ironický tón jeho příspěvku musím prohlásit, že si ho vážím 
a jeho rozhořčení z rozbité silnice na Želivci vnímám stejně silně jako 
on. Přestože nyní žije v sousední obci Sulice, byl dříve občanem Kame-
nice a několik let pracoval v zastupitelstvu obce. Oceňuji jeho zásluhy, 
které i pamětníci mají v živé paměti. Za období, kdy pracoval ve vedení 
obce jako místostarosta, jistě dobře poznal, jak obtížné je vyjednávat 
s Krajem. Za celou tu dobu se však ani jemu ani dalším zastupitelům 
nepodařilo prosadit nezbytnou generální opravu kritického úseku sil-
nice včetně nezbytných úprav křižovatek. Nové uspořádání křižovatky 
na Nové Hospodě i zpomalovací semafor pak obec raději financovala 
z vlastních prostředků, byť by to měla být investice krajská.
Kraj jako vlastník zmiňované komunikace rozhoduje suverénně jako 
každý majitel. Naší snahou dlouhodobě bylo a bude usilování o opra-
vu povrchu silnice. Stejnou měrou ovšem usilujeme o to, aby silnice 
byla při průchodu obcí bezpečná - s tím souvisí řešení a realizace 
křižovatek, přechodů, zastávek, umístění dopravních 
značek, rozhledové poměry, šířkové uspořádání atd.  
Již v roce 2012 jsme nechali vypracovat bezpečnostní 
audit projektu opravy silnice II/603 a předali ho jak 
projektantům, tak investorovi – Středočeskému kraji.  
Žádali jsme Kraj, aby nejproblematičtější místa jeho 
projektanti vyřešili v rámci projektu opravy II/603. 
Projektanti SUDOP však takové zadání ani po našich 
opakovaných žádostech od kraje nedostali a projekt, 

který nakonec ztratil stavební povolení z důvodu nedořešené přeložky 
plynu na mostě na Želivci, zůstal v původním stavu. Nebezpečná místa 
zůstala nedořešena.
Pokud se jednou položí asfalt, pak na vylepšování čehokoli, minimál-
ně na dalších 5 let, můžeme zapomenout. Zvyšování bezpečnosti je 
v obci zahrnuto ve strategickém plánu, nepokládám to za „pitomost“ 
a v tomto bodě neustoupíme. Budeme své stanovisko i nadále komuko-
liv trpělivě vysvětlovat. Požadavek na ústup od bezpečnosti nemůže být 
zdrojem jakéhokoli nátlaku ani od Kraje, ani od jednotlivců a nemůže 
být podmínkou pro opravu asfaltu. Policie ČR nám při stížnostech 
na  nepřiměřenou rychlost na místních komunikacích obvykle nepo-
voluje zpomalovací retardéry a nutí nás k jiným stavebním úpravám. 
Na krajské silnici, kde máme odborníky z ČVUT naměřeny průjezdy 
rychlostí až 120 km/h, musí být navržena vhodná stavební opatření 
k regulaci rychlosti. Retardéry to ale nebudou. 
V současné době Kraj po našich opětovných intervencích deklaroval 

úmysl projekt zařadit do zásobníku určeného k reali-
zaci. O stavu projekčních prací a o tom, kdy projekt 
opět získá stavební povolení, nás Středočeský kraj za-
tím neinformoval, byť by realizace měla proběhnout již 
v roce 2019. 
Mohu slíbit, i panu Janu Urxovi, že v soustředěném 
tlaku nepolevíme a opravy „staré benešovské“ 
nakonec dosáhneme.

Pavel Čermák, starosta

Jak je v našem zpravodaji zvykem dáváme prostor také druhé straně, čímž bude toto téma ve zpravodaji uzavřeno. Redakce
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Vstupné 100 Kč, 
děti do 15 let zdarma.
Časový harmonogram akce na
www.stirin.cz
www.facebook.com
/HotelZamek Stirin

Prohlídka zámeckého Parku 
se známým stromovědcem václavem větvičkou

  Individuální prohlídka zámku, zámeckých pokojů, salonků 
a všech prostor areálu  ●  Výstava exponátů ze sbírek Národního 

technického muzea spjata s rodinou Ringhofferů  
●  K. K. Brzák - expozice „Pohlednice za časů baronů Ringhofferů“  
●  Unikátní výstava fotografií k 25. výročí cyklu Sukův hudební Štiřín 
●  Divadlo pro děti i dospělé – Teátr Pavla Šmída – Pohádka 
z budíku  ●  Atrakce pro děti – jízda na ponících, malování 

na obličej, fotolaboratoř a mnoho dalšího  ●  Ukázky dravců 
a sov  ●  Prodejní výstava řemeslných výrobků, květin  

●  Bohaté občerstvení a cukrárna po celý den  
●  Celým dnem bude provázet moderátorka Blanka Hrdinová

Den Hanuše Ringhoffera
6. 10. 2018

Z ám ek Št iřín

6. října 2018, sobota,
od 9:00 a po celý den

Vše se točí kolem Vás

PLACENÁ INZERCE. . . 

CYKLUS KONCERTŮ SUKŮV HUDEBNÍ ŠTIŘÍN 
SLAVÍ 25. VÝROČÍ

AKCE V KAMENICI . . . 

„Zdá se neuvěřitelné, že je to již čtvrt století od okamžiku, kdy jsme společně s Mistrem Josefem Sukem 
zahajovali první ročník cyklu exkluzivních koncertů,“ vzpomíná generální ředitel Zámku Štiřín a Mi-
strův osobní přítel Václav Hrubý. Pravnuk slavného skladatele Antonína Dvořáka, výjimečný houslista 
Mistr Josef Suk, byl zakladatelem a dramaturgem těchto koncertů a sám nesčetně koncertů na zámku 
Štiřín odehrál. Připravil tak posluchačům mnoho nezapomenutelných zážitků. 
„Věřím, že nabídka koncertů v tomto jubilejním ročníku potěší všechny milovníky krásné hud-
by a  že  v  rámci návštěvy koncertů posluchači navštíví i doprovodnou výstavu unikátních fotografií 
představující nejen významné umělce, kteří u nás koncertovali, ale i milující vztah Mistra Josefa Suka 
k Zámku Štiřín,“ osobně zve Václav Hrubý. 
Program koncertů najdete na webových stránkách www.stirin.info.

Pořadatelé: Zámek Štiřín a Společnost Regio Štiřín

FOTO: ARCHIV
Zámek Štiřín a Ing. Jiří Koten

Popisky:
1. Mistr Josef Suk s Václavem Hrubým 

po 1. koncertu na zámku Štiřín,1992
2. Mistr Josef Suk (housle)
3. Jana Boušková (harfa)
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Předprodej vstupenek:
Turistické informační centrum

Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavu
Tel.: 317 729 050, 775 29 0032

email: ic@centrumtynec.cz
Facebook:

Hotel Týnec – Společenské centrum

10. 10. 2018 
19.00 hod.

LUCIE BÍLÁ
s klavírem PETRA MALÁSKA

Vstupné 890 - 990 Kč

Hotel Týnec
Společenské centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 10. LUCIE BÍLÁ s klavírem Petra Maláska  19.00 
Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska.          
Vstupné 890 - 990 Kč                           

13. 10. KEKS  21.00 
Koncert rockové kapely KEKS. Vstupné 200 Kč  

21. 10. Kocour v botách - Divadlo DOKOLA 16.00 
Výpravné loutkové představení pro děti. Vstupné 70 Kč  

22.10. Francouzský večer  19.30 
Koncert francouzských písní – zpěv, kytara, klavír. Vstupné 250 Kč  

27.10. Posvícenská retro DISKOTÉKA  20.00 
Tradičně hrají DJ M. Kučera a DJ L. Pála. Vstupné 100 Kč  

29. 10. Cestou necestou – MIROSLAV DONUTIL                         19.00 
Skvělé historky, co vše se může přihodit na cestách! Vstupné 390 Kč  

9. 11. Balada pro Banditu                                                                19.00 
Muzikál v podání sólistů Ji hočeské �lharmoni e. Naprosto úchvatný  zážitek. Vstupné 390 Kč  

13.11. IVO JAHELKA – Zpívající právník                                   19.00 
Folkový písničkář, který zpívá příhody ze soudních spisů. Vstupné 250 Kč  

17.12.  Zamilovaný sukničkář                                                          19.00 
Skvělá komedie od divadelní společnosti Háta! Vstupné 380 Kč  

25. 12. Vánoční diskotéka  20.00 
Vstupné 100 Kč  

27.12. Dva muži v šachu  17.00 
Divadelní představení. Vstupné dobrovolné  
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Folkový písničkář, který zpívá příhody ze soudních spisů. Vstupné 250 Kč  

17.12.  Zamilovaný sukničkář                                                          19.00 
Skvělá komedie od divadelní společnosti Háta! Vstupné 380 Kč  

25. 12. Vánoční diskotéka  20.00 
Vstupné 100 Kč  

27.12. Dva muži v šachu  17.00 
Divadelní představení. Vstupné dobrovolné  
 

Aktuality sledujte na www.hoteltýnec.cz nebo na FB Hotel Týnec-Společenské centrum
Hotel Týnec-Společenské centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou

Předprodej vstupenek: 
Hotel Týnec-Společenské centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou

Tel.: 317 729 050, 775 290 032, e-mail:ic@centrumtýnec.cz
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navržený Stranou soukromníků ČR v obvodu 41, Benešov 
(Benešovsko, Říčansko, Úvalsko, Šestajovice, Jirny). 

• Stát má sloužit nám, občanům. A mně připadá, že je to 
  naopak. 

• Stát si udělal z občanů dojnou krávu. 

• Nás občany, ať už zaměstnance či osoby podnikající, 
  stát ždímá, a sám přitom vyhazuje naše společné 
  peníze z oken. 

 • Své životy si máme řídit sami. 

• Všemožné nesmyslné regulace státu však svědčí 
  o tom, že si politici myslí, že naše osudy budou řídit oni. 

• Aby se politikům lépe vládlo, rozdělují společnost. 

• Dělají to záměrně! 

• Občané se pak mezi sebou hádají a nevěnují pozornost 
  podstatným věcem, které za jejich zády politici dělají.   

S výše uvedeným se nemohu smířit a nechci tomu už jen přihlížet. Ve volebním obvodu, kde kandiduji, žiji a znám jeho 
problémy.  Komu by se např. líbila katastrofální dopravní situace, kterou dnes a denně všichni zažíváme! 
A je toho mnohem víc.  Proto kandiduji, abych mohl věci měnit. Nejsem ničí loutka, mám svůj vlastní rozum. 
Nebojím se mluvit, nebojím se nazývat věci pravým jménem a nebojím se porvat za práva a zájmy svých spoluobčanů. 
Pojďte do toho se mnou. Nenechme si už své životy kazit „profesionálními“ politiky. Skutečný politik má naslouchat lidem  
a konat v jejich zájmu. To je můj cíl, jinak bych to totiž ani neuměl. Děkuji za vaše hlasy, budu rád vaším senátorem!

Aleš Hemer
nezávislý  kandidát do Senátu

V politice je bordel a vytratil se z ní rozum. 
CHCI TO ZMĚNIT!

V NAŠÍ POLITICE PANUJE BORDEL  A MNOZÍ OBČANÉ SE S TÍM SMÍŘILI. ..

VOLTE

č.8

Chcete se podílet  na distribuci  

poctivého českého piva do domácností a 

hospod?

Čeká Vás přátelský kolektiv, zajímavá 

práce, zaměstnanecké benefity včetně dobré 

kantýny a zaměstnaneckého piva, jistota 

zaměstnání i pravidelné výplaty. 

Těšíme se na Vás!

005_kozel inzerce_165x120.indd   1 9.2.2018   16:25:23
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www.wineshop.cz    |    outlet@wineshop.cz    |     Tel.: +420 315 559 515    |     OTEVŘENO: ÚT – PÁ  13–19 / SO 10–16 

V outletu s víny na adrese Modletice 78
na vás čeká více než 400 druhů vín z celého 
světa. Přijďte si vybrat, těšíme se na vás.

Skvělá vína
za super ceny

AKČNÍ NABÍDKA
PLATÍ OD 1. 10. DO 31. 10. 2018

ALPHA ROSSO 0,75l

Suché červené víno
Odrůda:
Cabernet, Merlot, Shiraz
Země: Itálie

5+1
PŘI ZAKOUPENÍ 5 KS
+ 1 KS ZDARMA

+ DÁREK – DŘEVĚNÝ 
BOX KE KAŽDÉ LAHVI

VÍNO MĚSÍCE

AFRICAN WINERY
PINOTAGE BIB 3L

Révové suché červené víno                                                              
Odrůda: Pinotage
Země: Jižní Afrika

BIN17 SAUVIGNON BLANC

Suché bílé víno
Odrůda: Sauvignon Blanc

Země: Austrálie

FRANZ HOFFNER
RIESLING PREMIUM  

0,75L

Bílé víno 
Odrůda: Riesling 
Země: Německo

ZONIN PROSECCO
FRIZZANTE SCREW

Perlivé bílé víno
Odrůda: 100% Glera

Země: Itálie

 ceny jsou uvedeny
bez DPH za 1ks

* cena včetně DPH

128,90Kč

*155,97Kč

158,35Kč

*191,60Kč

165,11Kč

*209Kč

127,90Kč

*154,76Kč

133Kč

*160,93Kč

99,90Kč

*120,87Kč

129,90Kč

*157.18Kč

119,90Kč

*145,08Kč

98,90Kč

*119,67Kč

119,90Kč

*145,08Kč

4+2
PŘI ZAKOUPENÍ 4 KS
+ 2 KS ZDARMA

WS_izerce_10-2018.indd   1 17.9.2018   16:11:52
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BEZDOTYKOVÉ MYTÍ AUT

Otevřeno každý den 6:00 - 22:00

Slevové karty a poradenství u pokladny

n e j š e t r n ě j š í  z p ů s o b  m y t í  p r o  V a š e  a u t o

Mytí

N y n í  2 0 %  m y c í h o  č a s u  n a v í c  ! ! !
p r o  m a j i t e l e  v ě r n o s t n í c h  k a r e t

AQUAEROBIC a CVIČENÍ
Nové lekce v blízkosti Vašeho bydliště! Vhodné i pro seniory!
Individuální lekce v dopol. hodinách možné i u Vás doma. 

AQUAEROBIC pondělí a středa od 19,00 h
bazén Valnovka Ládví-Kamenice
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ se Smovey úterý od 18,30 h
Sokolovna Velké Popovice
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE  ušité na míru právě pro Vás

KONTAKT:   
Petra Brachtlová, T: 721 192 560
www.petra-brachtlova.webnode.cz 

JARMILA VÁCLAVOVÁ

V této lokalitě jsem doma!

606 377 788

KOMPLETNÍ  
REALITNÍ SLUŽBY 

www.remax-czech.cz/jarmilavaclavova

Prodáváte nemovitost?
Nabídněte ji mým klientům!

Hledám pro ně byty (i k pronájmu), rodinné domy a pozemky.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE: 

• PRODÁM KOLO FAVORIT kompletně zrenovované 
v perfektním stavu za 5500 Kč. Rychlé jednání sleva. 
Tel.: 735069290. 

• PRONAJMU GARÁŽ v patrových garážích na sídlišti 
v Kamenici, cena dohodou. Tel.: 607 073 111

• NABÍZÍM  ZA  ODVOZ   větší  množství  pneu  z  ka-
mionu  (možno i malé množství), po úpravě vhodně 
na prolézačky, zahradní dekorace, květinové stěny 
apod. Tel.:777 239 454

Společnost Auto Babiš s.r.o.

se sídlem v Mnichovicích u Prahy

hledá vhodné kandidáty/tky na pozici

www.citroen-babis.cz

Své nabídky zasílejte na email: 

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

- PŘIJÍMACÍ TECHNIK

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

Lampiónový průvod na zámku Štiřín  
 

v neděli 11. listopadu 2018, od 17 hodin 
 

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

 

ZVEME VÁS . . 

CENÍK INZERCE
CELÁ STRANA: 
4 000 Kč
(188x264 mm)

POLOVINA: 
2 200 Kč
(170x120 mm)

ČTVRTINA NA VÝŠKU: 
1 160 Kč
(90x130 mm)

OSMINA: 
600 Kč
(92 x63 mm)



 9.11.2018 - Dva muži v šachu  
 Divadlo Netopýr Týnec nad Sázavou 
 
 10.11.2018 - Ze života hmyzu 
 Jílovští ochotníci 
 
 16.11.2018 - Rozpuštěný a vypuštěný 
 Herecký Roj Ohrobeckých Buditelů (HROB) 
       
 17.11.2018 - Tik, Ťak  
 Obnovený ochotnický spolek Tyl  
  
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Veškerá představení začínají v 19:30 v Kulturním domě Kamenice. 
 
 Cena vstupenky: 
 - na všechna představení  - dospělí 290 Kč, děti a důchodci 150 Kč 
 - na jedno představení  - dospělí 100 Kč, děti a důchodci   50 Kč 
        

www.spolektyl.cz 
tel. 731 479 903

Obnovený ochotnický spolek Tyl 
Vás zve na divadelní festival ochotnických spolků

2018


