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Babí léto, které se letos velmi protáhlo, 
nám kromě krásného počasí, ale i sucha, 
přineslo dva volební víkendy. 
Soupeřily mezi sebou dvě volební kan-
didátky a výsledky můžete hodnotit 
i na straně pět tohoto čísla. Současně jsme 
vybírali našeho senátora a po druhém kole 

VOLEBNÍ PODZIM
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zvítězil JUDr. Ing. Zdeněk Hraba,  PhD. 
(*1975), který kandidoval za STAN. Všem 
úspěšným kandidátům obecních voleb 
položila naše šéfredaktorka Jana Novo-
dvorská několik otázek a odpovědi na ně 
si můžete přečíst na  dalších stránkách 
tohoto čísla Zpravodaje.
Zmizela volební hesla a před námi teď sto-
jí úkol naplnit nově prezentované priority. 
Do konce roku přibyde chodník v Olešo-
vicích, bude dokončen chodník na Ládví 
a zahájeny práce na chodníku Valnovka. 
Pro veřejnost téměř neviditelně probíhá 
na pozadí projektová příprava a povolo-
vání dalších chodníků a komunikací, tak 
abychom je měli v zásobníku na příští rok.
V odpadovém hospodářství začalo pl-
nění nové smlouvy se svozovou firmou, 
které pro ni přináší nové povinnosti. 
Na nádoby pro všechny druhy odpadů 
přibydou plastové čipy, a tak bude zcela 
průkazné, kdy a  kde bylo svozové auto 
a jaké nádoby skutečně vysypalo. Rovněž 
tak budeme mít možnost lépe kontrolovat 
položky, které nám svozová firma účtuje. 
Pro obyvatele tato změna nepřináší žád-
né komplikace a ani ceny odpadů se pro 
příští rok nemění. Jen při značení nádob 

prosíme o spolupráci při zpřístupnění ná-
doby pro instalaci čipu.  Celá operace trvá 
pár minut.
S přicházející zimou si více všímáme ba-
revných stromů, mezi nimiž vyniknou 
uschlé smrky, které ve velkém napadá 
kůrovec. I v Kamenici budeme bohužel 
sčítat nezanedbatelné škody. Pokud tako-
vý strom máte na zahradě, využijte vege-
tačního klidu a požádejte o souhlas s jeho 
pokácením.
S podzimem rovněž přichází řada kultur-
ních a společenských akcí. V tomto čísle 
vás lákáme na pouštění draků, lampio-
nové průvody, mnoho divadelních před-
stavení a koncertů.  Přivítáme Olympic 
a připomínáme si 25. výročí cyklu Sukův 
hudební Štiřín.
Vaší pozornosti by neměl ujít velmi zají-
mavý článek kamenického spolku. Jedná 
se o „Včelařský spolek pro Struhařov 
a okolí“, který byl založen právě v listopa-
du již v roce 1913 a letos tedy slaví výročí 
105 let.

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

Rada obce 
• schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 249/17 

uzavřené společností POZIMOS a.s., Zlín kterým se mění 
čas plnění díla na 6. 11. 2018.

ze dne 25. 9. 2018

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

• schválila rozpočtové opatření č. 5, týkající se voleb do Sená-
tu, konaných 5. a 6. 10. 2018.

Za obecní úřad Kamenice zpracovala
Eva Mastíková, asistentka starosty  a tajemníka obce

ze dne 2. 10. 2018

Rada obce
• schválila žádost Mateřské školy Kamenice o vydání stanovis-

ka k navýšení počtu dětí pro školní rok 2018/2019 v souladu 
s §23 odst. 3 zákona č.561/2004Sb. O předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném vzdělání (školský zákon) 
v platném znění takto: poskytovat činnost školy a školského 
zařízení pro 97 žáků.

• vzala na vědomí výsledek šetření stížnosti Českou školní 
inspekcí a bude se mu věnovat. Vyjádření sdělí starosta obce 
do konce 30. 11. 2018.

• schválila uzavření „Dohody vlastníků provozně souvisejí-
cích kanalizací “ na adrese Ke Skále, mezi vlastníky kana-
lizace (soukromými osobami) a obcí Kamenice. Musí být 
zajištěno plynulé provozování obou kanalizací do doby, než 
bude kanalizace převzata do vlastnictví obce. 

• jmenovala komisi, která bude hodnotit nabídky na veřejnou 
zakázku „Chodník Benešovská“.

Za obecní úřad Kamenice zpracovala 
Eva Mastíková, asistentka starosty  a tajemníka obce
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SNK KAM 21

"Pro občany" s podporou TOP 09

Sdružení nezávislých kandidátů KAM 21

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2018

SNK KAM 21 „Pro občany“ s podporou TOP 09

CELKEM SE V KAMENICI VOLILO 15 ZASTUPITELŮ

„Pro občany“ s podporou TOP 09

  1.  Ing. Pavel Čermák
  53 let, projektový manažer, Kamenice 

  2.  Ing. Petr Valášek
  52 let, ekonom, Struhařov

  3.  Ing. Tomáš Mojžíšek
  39 let, geodet, Struhařov

  4.  MUDr. Lukáš Lörinc
  35 let, lékař, Kamenice

  5.  Mgr. Vladimír Hladík
  35 let, umělecký kovář, Ládví

  6.  Alena Mairichová
  55 let, trenérka, Kamenice

  7.  Eva Kršňáková
  53 let, specialista marketingu a služeb, Kamenice

  8.  PharmDr. Štěpán Růžička
  25 let, lékárník, Kamenice

  9.  Jan Prošek
  39 let, technik, Těptín

  10. Jiří Topinka
  52 let, podnikatel v polygrafii, Těptín

  1.  Ing. Tomáš Syrůček
  40 let, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, 
  Nová Hospoda 
 
  2.  Ing. Jana Kohlová
  48 let, zahradní a krajinářský architekt, Všedobrovice
 
  3.  Ing. Martin Otáhal, Ph.D.
  38 let, odborný asistent FBMI ČVUT, Kamenice

  4.  Stanislav Kalaš
  41 let, správce sítě, IT technik, Těptín

  5.  Josef Dvořák
  49 let, tesař, Těptín

68,72%

31,28%

PODÍL HLASŮ

SNK KAM 21

„Pro občany“ 
s podporou TOP 09
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Zvolení zastupiteléZdroj: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=2109&xobec=538299&xstat=0&xvyber=0
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PAVEL ČERMÁK

add 1)  V komunální politice jsem už 8 let, 
dává mi to stále smysl být aktivní v místě, kde 
bydlím a kde mohu společně se svými sou-
sedy a přáteli sledovat, jak se věci okolo nás 
mění k lepšímu. Jsem rád, že mohu pozitivně 
ovlivnit věci tam, kde to je možné bez ohledu 
na všelijaké celostátní, evropské nebo světové 
katastrofické scénáře.

add 2)  Těžká otázka, protože odpověď 
záleží na osadě, ve které se zeptáte. Pokud 
pominu základní věci, jako je vodovod nebo 
kanalizace, které v některých částech obce 
stále chybí, tak první věcí jsou určitě povrchy 
silnic, druhou věcí bude bezpečnost, a to jak 
dopravní, tedy chodníky, přechody, osvětlení, 
tak i osobní pocit bezpečnosti. Na třetí místo 
bych zařadil nedostatek příležitostí pro tráve-
ní volného času v Kamenici, který má řešení 
v  úpravě a  dobudování sportovišť, náměstí 
nebo místa pro koupání v přírodě.

add 3)  Mezi první kroky po ustavujícím 
zastupitelstvu musí následovat pracovní po-
rada nových zastupitelů s cílem vysvětlit si 
priority na další období a volební hesla křížem 
krážem. Pak přijde na řadu příprava rozpočtu 
na příští rok tak, aby se dal v prosinci schválit. 

add 4)  Chtěl bych vidět stabilní infrastruk-
turu - ČOV, vodojem, kanalizaci a vodovod, 
připravenou na různé mimořádné události.  
Projekt úpravy Ringhofferova náměstí. Chtěl 
bych vidět sportovní areál v Kamenici v no-
vém hávu a plný života.

VLADIMÍR HLADÍK

add 1) Do komunální politiky mě vedlo 
přesvědčení, že o chodu obce by měli rozho-
dovat starousedlíci. Dalším faktorem mého 
rozhodnutí kandidovat byl zájem a chuť podí-
let se na rozvoji obce a mít možnost ovlivnit 
kvalitu žití v naší obci.

add 2) Kamenice je dynamicky se rozvíje-
jící obec a je na to třeba adekvátně reagovat 
jak z urbanistického, tak sociálního hlediska. 
Na  to navazuje problematika infrastruktury 
(silnic, cest a chodníků). Opomíjeným a ne-
méně podstatným problémem je sportovní 
vyžití, kdy Kamenice má obrovský potenciál, 
zatím bohužel z mého pohledu nevyužitý. 

add 3) Mé první kroky jako nováčka budou 
nastudovat a proniknout do různých proble-
matik obce, abych na základě toho mohl činit 
návrhy. Jinak dále budu pokračovat v činnosti 
z doby před zvolením, a to je zasadit se o roz-
voj sportu a vybudování adekvátního zázemí 
jak pro sport na úrovni základních škol, tak 
amatérského až po ten výkonnostní. 

add 4) Určitě budu rád, když se za 4 roky 
postoupí dál ve strategickém plánu chodníků, 
doplní vodovodní soustava, aby lépe sloužila, 
ale svůj nejdůležitější cíl vidím v renovaci 
sportovního areálu, kde bych rád, aby se do-
končil projekt, získala dotace a dokončila se 
stavební část projektu.

Požádali jsme zcela nově i opakovaně zvolené zastupitele, aby nám stručně odpověděli na pár otázek. Otázky obdrželi všichni ve stejný čas, stejném 
znění a  s  jednotným termínem odevzdání.  Na své odpovědi měli vymezený prostor (1500 úhozů) a na vypracování měli pouhé tři dny.

1) Co Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?
2) Jaké tři věci, podle vašeho názoru, nejvíce trápí obyvatele Kamenice, a proč?
3) Čím chcete jako zastupitel začít, co budou vaše první kroky a návrhy v zastupitelstvu?
4) Až budete za 4 roky skládat účty, co chcete, aby bylo vidět, co plánujete určitě dokončit, co pokládáte za svůj nejdůležitější cíl?

Děkuji osloveným zastupitelům za to, že skvěle spolupracovali s redakcí a že si i přes své velké pracovní vytížení našli čas, odpověděli na položené 
otázky a postupovali dle dispozic.           Jana Novodvorská, šéfredaktorka

EVA KRŠŇÁKOVÁ

add 1)  Prosadit velké věci se mohou pouze 
v týmu, který má svoji vizi. Avšak i tým je slo-
žen z jednotlivců, kteří musí nasadit svůj čas 
a znalosti pro danou věc. Nelze jen posuzovat, 
je potřeba se zapojit, a to nejen v práci v zastu-
pitelstvu. Nikdo jiný to za nás neudělá.

add 2)  Zvyšující se doprava související 
s bezpečností v obci. Obava o ztrátu krajinné-

JOSEF DVOŘÁK

add 1)  Nelíbí se mi stav věcí v obci.

add 2) 1. Stav komunikací a chodníků 
máme nejhorší ve Středočeském kraji.
2. Nepromyšlené investiční akce a nedostatek 
odborníků na OÚ.
3. Zdlouhavé či žádné řešení akutních problé-
mů, nepružnost a špatná komunikace OÚ.

add 3)  Začnu řešením dopravní situace 
u školy, vybudováním chodníků a omezením 
provozu bezpečnostními prostředky.
Další z priorit bude aktivace sociálních služeb 
a zajištění odborníků při rozhodování o inves-
tičních akcích. 

add 4)  Plánuji dokončit realizace chodníků 
a opravy komunikací, nákup slibovaného ha-
sičského vozu.
Za svůj nejdůležitější cíl považuji zkvalitnění 
života obyvatel obce.

STANISLAV KALAŠ

add 1)  O komunální politiku se zajímám již 
delší dobu. Hlouběji se o ni zajímám od roku 
2010, kdy jsem vstoupil do TOP 09, ze začát-
ku jen jako člen a poslední čtyři roky jako 
předseda a místopředseda místní organizace 
ve Velkých Popovicích. Z této pozice vidím, co 
vše práce komunálního politika obnáší. Rád 
pomůžu jako zastupitel k prosazení dobrých 
a kvalitních projektů. Je to náš domov – proto 
to dělám..

add 2)  Promiňte, tři? Problémů je tolik, 
že vybrat jen tři je nesmysl. Doprava a bez-
pečnost, silnice a chodníky, zdravotní a so-
ciální služby, ČOV, kanalizace a vodovod, 
parkování v sídlišti, škola, lokálně divoká 
prasata, tříděný odpad a bioodpad. A mno-
ho dalšího.

add 3)  Začnu slibem, že vždy budu do-
držovat zákony naší republiky a budu se 
rozhodovat dle svého vědomí a svědomí.

add 4) 1. 10. 2018 se stanu zastupitelem Ka-
menice. Čeká nás tolik práce, že přemýšlet, 
co bude za čtyři roky, je téměř nemyslitelná 
věc. Cílem je udělat maximum pro zlepšení 
kvality života občanů Kamenice..

JANA KOHLOVÁ
Omlouvám se, ale z pracovních důvodů jsem 
nebyla schopná odpovědět na otázky během 
požadovaných 3 dnů.

Vítáme všechny zastupitele, kteří vzešli z komunálních voleb 2018.
ODPOVÍDAJÍ NOVĚ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
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JAN PROŠEK

add 1)  Pomoci k lepšímu žití v Kamenici 
a  k lepšímu fungování obce. Prosazení pro-
jektů, které jsme nejen v minulém období již 
započali realizovat, ale i nové projekty, které 
vzniknou a budou pro občany Kamenice žá-
dané.

add 2)  Věcí, co trápí občany Kamenice, je 
více. Záleží na úhlu pohledu, místa, požadav-
ku, stavu, nutnosti, atd.

1. Osobní ochrana občanů a hlavně dětí 
vůči divoké zvěři - přemnožená divoká 
prasata, která se v obci schovávají. Maji-
telé konkrétních zanedbaných pozemků 
k vyhnání divoká zvěře vůbec nenapo-
máhají.

2. Bezpečnost chodců - špatně osvětlené 
chodníky a nedostatečné, případně chy-
bějící chodníky u hlavních silnic.

3. Fungování obecního úřadu - někteří 
zaměstnanci úřadu neřeší rychle poža-
davky občanů a při jednání s občany jsou 
nepříjemní a netaktní.

add 3)  Po složení slibu zastupitele chci 
pokračovat v již probíhajících společných 
projektech. Vše, co děláme jako zastupitelé, 
je v týmové práci nás všech zastupitelích. Rád 
bych navrhl, aby se co nejdříve začal řešit pro-
blém s černou zvěří v obci.

add 4)  Rád bych, aby v každé naší osadě 
něco vzniklo. V některých osadách se ne-
udělalo téměř nic a jinde ano. Vše ale záleží 
na financích, vypsaných a získaných dotacích, 
vůli zastupitelů a obce, občanech a dalším. 

TOMÁŠ MOJŽÍŠEK

add 1) Chtěl jsem se podílet na projektech, 
které povedou k rozvoji komunitního života 
v obci i k rozvoji Kamenice obecně.

add 2) Stav řady komunikací v obci je stále 
ve velmi špatném stavu. Tento stav byl zapříči-
něn hlavně výstavbou vodovodu a kanalizace 
v minulých letech. Jako druhý problém vní-
mám absenci chodníků na některých frekven-
tovaných místech v obci. Jedná se například 
o chodník u základní školy či chodník v Jed-
nosměrné ulici. A do třetice si myslím, že by 
občané ocenili fungující sportovní areál.

add 3)  V zastupitelstvu bych se chtěl i na-
dále věnovat majetkovým otázkám a dále pak 
dlouhodobějším projektům, jako je úprava ná-
městí, výstavba přírodního koupaliště, zlepše-
ní akustiky v sále kulturního domu a projektu 
centra pro mládež v budově bývalé masny.

add 4)  Věřím, že se nám podaří, mimo jiné, 
postavit výše zmíněné chodníky u základní 
školy a v Jednosměrné ulici, opravit některé 
další komunikace ve špatném stavu (ulice Ná-
vršní, Spojovací,...), rozšířit a dostavět spor-
tovní areál a zkapacitnit čistírnu odpadních 
vod. Za svoje osobní cíle pokládám vyřešení 
akustiky v sále kulturního domu a přípravu 
projektů přírodního koupaliště a kamenické-
ho náměstí.

LUKÁŠ LÖRINC

add 1)  V Kamenici žiji 35 let. Vnímám tedy 
určitý pocit sounáležitosti s obcí, kde jsem 
vyrůstal. Komunální politika nabízí možnost 
aktivně se podílet na fungování obce ve pro-
spěch spoluobčanů. 

add 2)  Troufám si tvrdit, že jednotlivé 
osady mají své specifické problémy, které 
obyvatele tíží. Kamenice si zaslouží kultivaci 
Ringhofferova náměstí a jeho bezprostředního 
okolí. Štiřín a Všedobrovice potřebují vyřešit 
otázku kanalizace. Ve Struhařově a na Ládví 
se musí zvýšit bezpečnost silničního provozu 
především ve vztahu k chodcům. Společným 
problémem v obci je pak špatný stav komuni-
kací.

add 3)   Zpočátku bude třeba dořešit záleži-
tosti, které přesahují volební období a dosta-
nou se na stůl nově zvoleným zastupitelům. 
Jde například o dokončení chodníku na Ládví 
a  ve  Struhařově. Budu podporovat náš pro-
gram tak, jak byl deklarován. Věřím, že v klí-
čových bodech bude dosaženo konsenzu.

add 4)  Čtyři roky jsou velmi krátká doba 
k realizaci hlubších změn. Osobně bych chtěl, 
aby se dobře nastartoval projekt rekonstrukce 
a rozšíření kapacity čistírny odpadních vod. 
V  současné době jde o klíčovou záležitost, 
která jakkoliv vypadá samozřejmě, může být 
pro další rozvoj obce limitující.

ALENA MAIRICHOVÁ

add 1) Vzhledem k mému povolání jsem hod-
ně v kontaktu s dětmi z Kamenice a jejich ro-
diči. Chtěla bych být takovým prostředníkem 
mezi touto docela aktivní a početnou skupi-
nou obyvatel a vedením obce. Pomoci zlepšit 
aktivní vyžití obyvatel Kamenice a jejich dětí.

add 2) Teď mluvím za skupinu obyvatel, se 
kterými jsem  nejvíce v kontaktu: nedostatek 
chodníků a stav silnic v obci, malé možnosti 
sportovního vyžití pro celé rodiny, dopravní 
situace u ZŠ Kamenice každé ráno.

ho prvku díky kterému jsem si vybrala Kame-
nici k bydlení.

add 3)  Začala jsem sestavením priorit 
a osobní prohlídkou všech osad obce (zjiště-
ním aktuálního stavu).

add 4)  Zvýšení kapacity čistírny odpadních 
vod je základ pro zlepšení životního prostředí, 
na kterou by měly navazovat další postupné 
kroky v péči o zeleň a čistotu celé obce. Ráda 
bych v každé osadě našla klidné místo pro od-
dych, sport a načerpání sil v této náročné době 
pro každou věkovou skupinu.

add 3)  Zajímám se o vybudování spor-
tovního areálu v Kamenici, chci najít vhodné 
místo pro koupaliště - biotop a zasadit se jeho 
realizaci. Přispět k realizaci rekonstrukce 
Ringhofferova náměstí.

add 4)  Přeji si, aby byl zrealizován projekt 
na sportoviště v Kamenici, vybudováno kou-
paliště, aby se naši obyvatelé měli kde sejít 
v  příjemném prostředí, měli kde odpočívat 
a bavit se.

MARTIN OTÁHAL

add  1) Mám rád tento kraj a naši obec, se 
kterou jsem odmalička spojen. Proto mám 
potřebu být součástí toho, co se v ní děje, 
a zároveň mě mrzí nekoncepčnost plánování 
a realizace některých projektů.

add 2) Problémů, které trápí obyvatele 
Kamenice, je řada a jsou převážně vázány 
na  lokalitu, v níž bydlí. Nicméně jedním 
z  nejpalčivějších problémů je situace kolem 
kamenické školy, a to jak z pohledu dopravy 
a bezpečnosti žáků, tak i co se týče zkvalitňo-
vání výuky.
Dalším je stav místních pozemních komuni-
kací, které jsou často na pokraji havarijního 
stavu, včetně hlavních tahů obcí.

Dále je tu problém, který trápí okrajové části 
obce. Chodníky propojující periferní osady 
s centrem obce.
Ale problémů je tu daleko více, na kterých 
je potřeba urychleně pracovat: čistota kolem 
tříděného odpadu, pořízení hasičského auta, 
ČOV, bezpečnost v obci, ochrana ŽP, chátrá-
ní historických objektů, bezpečnost dopravy 
na sídlišti apod.

add 3) Zatím neodpovím konkrétně, neb 
ještě neproběhlo první ustanovující zasedání 
zastupitelstva, které bude mít vliv na mé první 
kroky. Takže jako prvně zvolený zastupitel se 
musím nejprve rozkoukat.  Nepatřím mezi ty, 
kteří toho hodně naslibují a pak jen doufají, 
že „ono se to nějak udělá“.

add 4) Ani na tuto otázku vám v tuto chvíli 
neodpovím, neboť ještě není známo složení 
rady, výborů apod., takže  teď nejsem schopen 
realisticky odhadnout, které mé cíle jsou dosa-
žitelné do 4 let. Všeobecně je mým cílem, aby 
se veškeré cíle zastupitelstva řešily koncepčně 
a hospodárně.
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ŠTĚPÁN RŮŽIČKA

add 1)  Už delší dobu jsem měl nutkání ně-
jakým způsobem pomoci obci, ve které jsem 
vyrostl. A tak mě před volbami nenapadlo nic 
jiného, než zkusit kandidovat a začít se obci 
aktivně věnovat.

add 2) Jsou konkrétní problémy, o kterých 
vím. Mezi ně patří například neutěšený stav 
některých našich vozovek; silnice s větší in-
tenzitou provozu, na kterých doposud chybí 
chodníky; opakované rušení nočního klidu 
v určitých lokalitách a mnoho podobných.
Další vycházejí z aktuálních trendů, jako třeba 
otázka postoje obce k hospodaření s vodou 
v extrémně suchém období, které právě zaží-
váme.
V neposlední řadě doufám, že se o tématech, 
opravdu stěžejních pro většinu obyvatel, do-
zvím a budu mít příležitost se s nimi popaso-
vat.

add 3) Je jasné, čím musím začít. V zastu-
pitelstvu jsem nováček a musím se nejdříve 
rozkoukat a zjistit, jak co funguje nebo nefun-
guje. Pár nápadů samozřejmě mám, ale budete 
na ně muset počkat. Mám v plánu je důkladně 
probrat a až poté je začít prezentovat. 

add 4) Věřím, že až budeme za čtyři roky 
skládat účty, bude za námi vidět kus práce 
odvedené nejen na běžné obecní agendě, ale 
i na zajímavých projektech, o kterých jsme dá-
vali vědět během volební kampaně. Byl bych 
moc rád, kdyby se nám v Kamenici podařilo 
zrealizovat vznik přírodního koupaliště, které 
by bylo dobře dostupné a přístupné všem.

Na začátku tohoto  volebního období není leh-
ké si dávat veřejně své cíle. Je jich mnoho, ale 
několik jich uvedu. Ochrana občanů proti di-
voké zvěři v obcích, vznik rekreačně odpočin-
kového prostoru v Kamenici - niva od Skuhře 
po Dvorský rybník a dál ke Štiřínu, podpora 
nás, těptínských hasičů, obnovou naší techni-
ky a prostředků tak, aby jsme mohli pomáhat 
všem občanům.

TOMÁŠ SYRŮČEK

add 1)  Po průzkumu obcí v okolí Prahy, 
s cílem najít vhodné místo pro rodinný život, 
byla Kamenice jasnou volbou. V Kamenici se 
nám žije skvěle, a tak jsem si cca před 6 lety 

PETR VALÁŠEK

add 1) Neumím žít v ústraní a nezajímat se 
o dění v obci, kde žiji. Denně se setkávám s ob-
čany Kamenice při různých aktivitách. Slyším 
jejich názory, které jsou inspirující a nenechá-
vají mě v klidu. Angažováním se v komunální 
politice mohu naslouchat občanům a rozvíjet 
projekty pro zlepšení života v Kamenici.

add 2) Trápí nás bezpečnost chodců na uli-
cích, která je dána velkým nárůstem dopravy 
v obci, či neutěšeným stavem chodníků.
Pro zlepšení komfortu života v obci a s ohle-
dem na životní prostředí nás trápí nedokonče-
ná obecní kanalizace.
Chceme žít v hezké, upravené a především 
bezpečné obci. Proto nás trápí chybějící obec-
ní policie, v jejíž kompetenci by bylo vymáhá-
ní dodržování pořádku, obecních vyhlášek, 
dohlížení na bezpečnost nejen našich dětí.

add 3) Moje první pozornost bude patřit 
rozpočtu obce na rok 2019. Je třeba seznámit 
s  ním zastupitele a sestavit výhled do roku 
2022. Musíme se také soustředit na přípravu 
investičních akcí na celé volební období.

add 4) Za odpovědí na tuto otázku je 
mnoho práce a vyjednávání v průběhu celé-
ho volebního období, které chci soustředit 
na  úspěšnou rekonstrukci stávajícího hřiště 
tak, abychom si za čtyři roky mohli s radostí 
zasportovat v hezkém, funkčním a bezpečném 
sportovním areálu. 
Bude upraven prostor nivy pro volnočasové 
aktivity, kam budou chodit společně rodiny 
s dětmi za pohybem a zábavou.
Myslím na naše seniory a handicapové obča-
ny. Proto za čtyři roky bude v provozu dnes 
již zpracovaný a připravený projekt sociálních 
služeb.
Doufám, že budeme mít zrekonstruované 
náměstí. Každý cíl, který zvýší komfort života 
občanů v Kamenici je pro mne důležitý.

řekl, jak bych to přijetí mohl obci vrátit. Začal 
jsem víc sledovat veřejné dění a i vzhledem 
k mé profesi bylo jasné, kde bych mohl být 
užitečný. V oblasti stavebních investic vidím 
možnost ve zlepšení kvality zadávání, realiza-
ce, kontroly, konečném předání a vyúčtování 
akce.
 
add 2)  Nezlobte se, ale nelze vybrat jenom 
tři věci. Vzpomeňte na uplynulou volební 
kampaň a její dva aktéry, kteří všechny problé-
my dobře pojmenovali. Všimli jste si, že byly 
obě skupiny ve svých programech v naprosté 
shodě? Ale zpět k otázce. Vidím jeden hlavní 
problém, a to je způsob komunikace mezi lid-
mi. Pojďme diskutovat a klidně se i pohádat 
o tom - co, kdy, kde, jak? Ale věcně, slušně, 
s  chutí vyslechnout protistranu a udělat vše 
pro společnou shodu. 

add 3)  Rád bych přispěl k odborné debatě. 
Vážím si všech, kteří mají zájem o veřejný 
prostor a i v dnešní době si najdou čas se 
angažovat a být prospěšní v oblasti, ve které 
jsou odborně zdatní. Rád bych se zasadil 
o znovunastartování funkce osadních výborů. 
Pokud budou v jejich čele osobnosti se stme-
lovacími schopnostmi a citem pro většinové 
potřeb osady, uspokojí je obec tím snadněji. 

add 4)  Rád bych viděl okolo sebe lidi, kteří 
spolu budou umět komunikovat, posunul 
úroveň stavebních investičních akcí a vytvořil 
pro obec interní manuál pro jejich kontrolu 
ve všech fázích. Nadstavbou pro mě bude do-
končené multifunkční sportoviště.

JIŘÍ TOPINKA

add 1) V komunální politice jsem již po-
sledních pět let působil na obvodu Prahy 4, 
takže to pro mne osobně není úplná novinka. 
Ke vstupu u nás v Kamenici v tom bylo více 
faktorů. Jako obyvateli mi samozřejmě záleží 
na dění a hlavně rozvoji této obce a přilehlých 
osad, ale také fakt, že jsem se osobně sezná-
mil se současným starostou, kterého považuji 
za  velmi slušného a šikovného člověka a se 
kterým si podle mého budeme rozumět a bu-
deme schopni společně fungovat ku prospě-
chu obce.

add 2) Nejprve bych se rád seznámil 
s  aktuálním děním a případnými problé-
my v Kamenici. Spousty lidí tady trápí 
přemnožení kanci, kteří se asimilovali již 
přímo v obcích, a podle mého názoru je to 
velký problém. Neumím popsat přesně tři 

konkrétní věci, jelikož každého obyvatele 
může trápit něco jiného. Někomu můžou 
vadit chybějící chodníky, jinému nedostatek 
zázemí k volnočasovým aktivitám, dalšímu 
špatné silnice atd.

add 3) V KAM 21 máme jasně daný 
volební program a toho se budeme držet 
a půjdeme si za ním.

add 4) Osobně strašně nerad plánuji 
v  takovémto časovém horizontu. V dnešní 
uspěchané době se děje všechno strašně 
rychle a podle mého názoru by bylo důle-
žité konstruktivně a cíleně postupovat krok 
za  krokem. Našimi prioritami je vybudo-
vání sport. areálu, Ringhofferova náměstí, 
výstavby a opravy chodníků a silnic, dobu-
dovaní vodovodu, kanalizace a ČOV atd.

1. Co Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?
2. Jaké tři věci, podle vašeho názoru, nejvíce trápí obyvatele Kamenice, a proč?
3. Čím chcete jako zastupitel začít, co budou vaše první kroky a návrhy v zastupitelstvu?
4. Až budete za 4 roky skládat účty, co chcete, aby bylo vidět, co plánujete určitě dokončit, 

co pokládáte za svůj nejdůležitější cíl?

ODPOVÍDAJÍ NOVĚ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ

... pokračování ze strany 7
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I NA NAŠÍ ŠKOLE SE VOLILO
Na naší škole má již svou dobrou tradici činnost žákovského parlamentu. V září nastal čas 
pro nové volby parlamenťáků – někteří opustili naši školu, někteří museli, chtěli či nechtěli 
svůj mandát znovu obhájit. Volby proběhly ve všech třídách 2. až 9. ročníku, za pomoc 
s jejich organizací velice děkujeme i třídním učitelům.
Konala se již i schůzka nového parlamentu, na které jsme si mimo jiné připomněli cíle 
žákovského parlamentu a také práva a povinnosti třídních parlamenťáků. Myslíme si, že se 
spolu s koordinátory učíme odpovědnosti za svou práci  a za své chování a  rozvíjíme naše 
občanské a osobnostní dovednosti. A spolužáci – voliči, těšte se, už začínáme promýšlet 
zajímavé společné akce.      Parlamenťáci ZŠ

PTÁCI NA OBZORU
Ve dnech 24.–25. září proběhlo na naší škole přednáškové dopole-
dne na téma Ptáci na obzoru.
Již po několikáté k nám přijeli lektoři organizace Ornita, děti je už znají 
a na přednášky, zajímavá videa a ukázky ochočených ptáků se těší. 

V programu se žáci seznámili nejen se životem vybraných druhů 
ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývali a ubývají nebo 
jak člověk jejich výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, 
rozsáhlých energetických sítí či změnami v zemědělském hospo-
daření. Součástí programu bylo také představení změn v přístupu 
lidí k ochraně volně žijících ptáků a zajímavé poznatky o soužití 
člověka s těmito druhy v kulturní krajině střední Evropy.
Těšíme se na nová témata v příštím školním roce.  

Jitka Dvořáková, učitelka ZŠ

• Dozvěděli jsme mnoho zajímavého, nového a poučného o ptácích, kteří žijí kolem nás.
• Už víme, jaké nebezpečí číhá na ptáky: lov ptáků a likvidace jejich hnízd, elektrická  
 vedení, postřiky polí, otravy karbofuranem, kácení stromů vhodných pro hnízdění.
• Povídali jsme si o tom, co dělat dobrého pro ptáky ve městě.
• Prohlédli jsme si nejen vycpané ptáky, ale i několik živých ptáků, a některé jsme si 

mohli i pohladit, jako např. poštolku, káně lesní, sokola stěhovavého a luňáka červeného.
• Celá beseda se nám moc líbila.
• Přijďte si do školy prohlédnout, jaké krásné ptáky děti namalovaly, dokonce se některým ptáčkům třepetají i peříčka a péra.

A jak zhodnotili  projekt Ptáci na obzoru např. žáci 2.B a jejich paní učitelka ?

ZÁŽITKY NA MONÍNCI

V polovině září vyjely šesté a osmé ročníky na Monínec, 
aby si užily adaptační kurz. Šesté třídy se chtěly lépe po-
znat se svými novými třídními učiteli a osmé třídy více 
mezi sebou, protože byly kolektivy nově poskládány.
Celý zářijový týden na Monínci panovalo slunečné a teplé 
počasí, přímo stvořené pro různé hry. Využili jsme toho 
a mohli tak společně zažít přechod přes bažinu, vyzkoušet 
si kooperativní čtverce, trochu se bát při noční bojovce 
a vytvořit si třídní vlajku.
Všechny hry jsme si pěkně prožili, lépe jsme poznali naše 
nové paní učitelky a těšíme se na další společné třídní 
akce.                Žáci 6.A a Pavla Ježová
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SPOLEK KAMENICKO ZPESTŘÍ LISTOPADOVÉ VEČERY 
(aspoň trochu)

Ačkoliv nás říjen obdařil krásným babím létem, v listopadu už  můžeme čekat plískanice a nečas. Návrat k zimnímu času nám také 
optimismu nedodal... Nepodléhejte však chmurám a přijďte si zlepšit náladu do všedobrovické hasičárny, kde jsme pro vás připravili 
na listopad hned tři akce.

Druhý listopadový pátek (9.11.) bude 
bývalá hasičská zbrojnice patřit putování 
po dalekých krajích. Náš průvodce Pavel 
Mejšner nás zavede do Japonska, které 
navštívil v době, kdy se potýkalo s ná-
sledky ničivého zemětřesení. Přesto Pavel 
vybere ze svého kufru vzpomínek mnoho 
zajímavostí o této vzdálené zemi.  
V sobotu (10.11.), vpředvečer svátku 
svatého Martina,  zavoní v hasičárně 
perníkové těsto a my – již tradičně touhle 
dobou – popustíme uzdu fantazii a na-

SPOLEK KAMENICKO POZNÁVAL KAMENY
Pokud někdo na fotografii vidí obyčejné 
šutry porostlé mechem, nebyl s námi 
v  září na  geologické vycházce. Od pana 
doktora Jana Váni z Regionálního muzea 
v Jílovém už teď víme, že jsou to zvětralé 
granodiority, tedy kusy magmatické hor-
niny, která je typická pro tzv. středočeský 
pluton. Domnívá-li se někdo, že typickou 
horninou v našem regionu je žula, nemá 
přesné informace. Je to totiž právě gra-
nodiorit, jenž je ovšem od žuly pouhým 
okem jen těžko odlišitelný. Stejně jako 
žuly jsou však i granodiority tvořeny 
převážně křemenem a draselným živcem. 
Oba minerály se hojně vyskytují např. 
na Bílé skále. Zhruba sedmikilometro-
vá trasa z Těptína přes Pekelce, Skalsko 
až  ke  štole Halíře změnila všem účast-
níkům vycházky pohled na to, co nám 
při chůzi krajinou skřípe pod nohama. 
Ve štole Halíře jsme si uvědomili, že ži-
jeme v  regionu, kde se od dob Přemysla 
Otakara II. těžilo zlato, z něhož se později, 
za vlády Jana Lucemburského, začaly ra-
zit zlaté mince, tzv.  florentiny. V oblasti 

Jílového se v době předhusitské vytěžilo 
ročně průměrně 65 kg zlata, v dobrých 
letech to bylo až 105 kg. Husitské války 
zasadily těžkou ránu i těžbě zlata v Jílo-
vém. V době barokní tato ale opět nabyla 
na intenzitě a přetrvala neuvěřitelných 
dalších zhruba 300 let, až byla v roce 
1968 pro  nízkou rentabilitu definitivně 
ukončena. Štola Halíře byla ražena jako 
průzkumná v letech 1948-1951. Její ná-
vštěvu můžeme vřele doporučit - dozvíte 
se mnoho zajímavých informací o  těžbě 
zlata a projdete si zhruba tři čtvrtě kilo-
metru (tam a zpět) podzemní chodbou, 
spoře osvětlenou a studenou.
Další ze série poznávacích vycházek při-
pravujeme na jaro 2019. 

Sledujte informace
na  www.kamenicko.cz 
a FB Spolek Kamenicko, ale samozřejmě 
též FB Obec Kamenice a  ve Zpravodaji 
z  Kamenice. 
Těšíme se na další společné putování kra-
jinou!

zdobíme si v předstihu perníkové Miku-
láše, čerty, anděly a další tradiční adventní 
a vánoční motivy. Paní Daniela Merglová 
je zárukou, že se všechno podaří.

O týden později (16.11.) přivítáme v ha-
sičárně šikovné děti. Více neprozradíme, 
přijďte a přidejte se k nám, abyste v době 
adventní mohli v klidu tvořit doma, in-
spirováni naším společným tvořením. 

Informace o našich akcích sledujte prů-
běžně na webu www.kamenicko.cz, na FB 
Spolek Kamenicko, na FB Obec Kameni-
ce a ve Zpravodaji z  Kamenice. 

   Michaela Valentová, Spolek Kamenicko

Text a foto Michaela Valentová 
a Jana Kohlová



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

     „do ruky“

LISTOPAD 2018
9. listopadu od 19.30 hod. - KD Kamenice
Ochotnické divadlení 
Ochotnické divadlení – Dva muži v Šachu – Divadlo Netopýr 
z Týnce nad Sázavou 
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 

11. listopad od 17.00 hod. - Zámek Štiřín
Lampiónový průvod na zámku Štiřín
Vstupné dobrovolné

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
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 

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

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
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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

LISTOPAD 2018

PROSINEC 2018
2. prosince od 9.00 hod. - KD Kamenice
Vánoční trhy + 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

6. prosince od 19.30 hod. - KD Kamenice
Kamenické Impro(Šou)
Vstupné dobrovolné

8. prosince od 9.00 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 a 10.30 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

25. prosince od 20.00 hod. - KD Kamenice
Tradiční vánoční diskotéka + Dj Dr. Buben a barmanská show
Vstupné 150 Kč

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 . . .

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

24. listopadu od 19.00 hod. - KD Kamenice
Hafla show Studio Jesenice
Vstupné bude upřesněno

25. listopadu od 14.00 hod. - KD Kamenice
Mikulášská  nadílka Klubu žen Kamenice
Vstupné 40 Kč

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

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

 
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. 
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SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

na již tradiční podzimní putování po dalekých krajích ve všedobrovické 
hasičárně. Tentokrát zavítáme daleko, s Mgr. Pavlem Mejšnerem zavzpo-
mínáme na 

JAPONSKO
 V ROCE KATASTROF

Náš průvodce nám přiblíží tuto exotickou zemi tak, jak ji poznal v roce 
2011, kdy byla zasažena ničivým zemětřesením spojeným s havárií jader-
né elektrárny. Po přednášce je připraveno malé občerstvení. 

KDE?  V příjemném prostředí všedobrovické hasičárny.

KDY?  V pátek 9. listopadu 2018 v 19:00 hod.

VSTUPNÉ  50,-Kč

   Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 

                          Realizováno za podpory obce Kamenice.

    

SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

DO VŠEDOBROVICKÉ HASIČÁRNY NA

V kurzu s Danielou Merglovou se dozvíte, jak připravit polevu na zdobení perníčků. 
Díky tomu budou vaše perníčky nejen chutné a voňavé, ale i krásná umělecká díla. 
Prozradíme recept na přípravu a zpracování těsta. Ukážeme, jak nanášet a předkreslit 
kontury na perníček a zdobit „krajkovou“ technikou. Vlastnoručně si nazdobíte 5 
perníčků. Zkušenější si budou moci zkusit zdobit malou perníkovou chaloupku. 

KDE?   hasičská zbrojnice ve Všedobrovicích

KDY?   v sobotu 10.11.2018

V KOLIK?  v 18:30 hod.  (předpokládaná doba kurzu 2,5 hod.)                                                           

CENA KURZU? 250,- Kč (včetně materiálu: 5ks velkých perníčků a sníh na zdobení)
                                 

Aktuální informace na www.kamenicko.cz, 
rezervace na kohlova@kamenicko.cz.

Realizováno za podpory obce Kamenice.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH
 PERNÍČKŮ

KULTURNÍ AKCE

 
POZVÁNKA 

 

 

VEŘEJNÁ VOLEBNÍ SCHŮZE                  
S OBČANY LÁDEVSKÉ OSADY 

 
 

KDY: pátek 9.11.2018 od 19:00 

KDE: v Restauraci U Vlkové 
 
 

NA PROGRAMU MIMO JINÉ: 
- Zhodnocení činnosti OV Ládví 2014-2018 
- Volba nového složení OV, organizační změny 
- Diskuse o tom, co sousedy v osadě zajímá 
- Pozvaný host: starosta obce Kamenice 

 
„LÁDEVÁCI  SOBĚ“ 

 

Je správné se aktivně zajímat o místo, kde bydlíte.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi! 
Váš OV Ládví 
 
Případné dotazy do diskuse i zájem o místo člena 
v OV můžete dopředu směřovat na 
info@osadaladvi.cz  
nebo na www.facebook.com/osadaladvi 
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      www.osadaladvi.cz       www.facebook.com/osadaladvi 

      

 
        

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD  

na ládevskou rozhlednu 
 

sobota 17. listopadu 2018 v 17 hod 

sraz u Restaurace U Vlkové 
 

  NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 

 procházka s lampiony na rozhlednu (cca 1 km) 

možnost výstupu na věž (za dobrého počasí) 

malé občerstvení 

pamětní list a drobný dárek pro děti 

Nezapomeňte si vzít lampion a dobrou náladu  

 

Těšíme se na Vás 

OV Ládví 

    

A JE TO TADY ZAS! SLYŠÍTE TO KLEPÁNÍ? TO JSOU VÁNOCE! 

SPOLEK KAMENICKO SI VÁS PROTO DOVOLUJE POZVAT NA  DALŠÍ

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Letos si společně ušijeme ozdoby na stromeček z plsti. Zvládnou to  
i děti, které už někdy držely v ruce větší jehlu. Zatímco maminky se budou ohánět 
jehlou, menší děti si vyrobí kapříka se stříbrnými šupinami podle námětu a návodu 
šestileté Aninky Tatkové. Vůně vánočního punče v hasičárně už je touto dobou 
samozřejmostí.

KDY?     v pátek 16.listopadu 2018

KDE?     hasičská zbrojnice ve Všedobrovicích

V KOLIK?    v 18:30 hod. (předpokládaná doba kurzu 2,5hod.)

CO S SEBOU?   dobrou náladu, chuť tvořit a dobré nůžky   

CENA KURZU?   200Kč - rezervace nutná na kohlova@kamenicko.cz
                                        

Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 
Realizováno za podpory obce Kamenice.

KULTURNÍ AKCE

27. 11. 2018 od 19.30 
Balkon Kulturního domu

Kamenice
www.kckamenice.cz
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105. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VČELAŘSKÉHO SPOLKU

V letošním roce v celé naší republice 
probíhají oslavy 100. výročí jejího vzniku. 
Málokdo však ví, že v naší obci, mimo 
všeobecně známou školu, Štiřínský zá-
mek a Ringhofferův výrobní závod, exis-
tuje více organizací s delší než stoletou 
historií. Jednou z nich je i včelařský spo-
lek. Názvy všech organizací se v průběhu 
let měnily, a to se nevyhnulo ani našemu 
spolku založeného 12. 11. 1913 pod  ná-
zvem „Včelařský spolek pro  Struhařov 
a okolí“. Dnes nás najdete  pod názvem 
„Český svaz včelařů, z.s., základní orga-
nizace Struhařov“. Jak je z názvu patrno, 
jsme součástí Českého svazu včelařů, 

který pro nás zajišťuje základní právní, 
evidenční a informační servis. 
Pod naši základní organizaci spadají 
včelaři nejen z katastrálního území obce 
Kamenice, ale i z Kostelce u Křížků, Sulic, 
Křížkového Újezdce a Radějovic. Vede-
ním všech těchto obcí děkujeme za  fi-
nanční příspěvek na naši činnost, který 
byl od všech stejný, bez ohledu na počty 
včelařů, kteří mají svá včelstva v  jejich 
katastrech, a bez ohledu na to, jak velká 
území naše včelky u nich obhospodařují. 
O propagaci vlastní činnosti se však mu-
síme postarat sami. Rádi jsme přijali na-
bídku od obce Kamenice mít místo k naší 
prezentaci na akci Podzimní slavnosti. 
Trošku nás zamrzelo, že prostor určený 
k  ukázkám naší nevýdělečné zájmové 
činnosti byl mimo hlavní dění, takže 
o  zajímavé ukázky, jako byl skleněný úl, 
starý košatinový úl, pomůcky pro  prá-
ci se včelami (dýmák, ochranná kukla 
a rukavice, refraktometr k měření kvality 
medu, náhlavní lupa k prohlídce para-
zitů Varoa aj.) projevilo zájem jen velmi 
malé množství návštěvníků, a to i přesto, 
že mohli u nás na stánku pro porovnání 
ochutnat květový a lesní med nebo domá-
cí a v obchodech prodávanou medovinu. 
I z toho mála návštěvníků jsme však zís-
kali  informaci o tom, že náš spolek není 
v  povědomí široké veřejnosti. To nás 

vede  k  zamyšlení, jak 
tuto skutečnost napravit.
Práci všech našich členů 
využívá každý z našich 
spoluobčanů, i když pří-
mo nekonzumuje med. 
Ne že by včelař chodil 
a  opylovával květy 
na  jeho zahrádce nebo 
sbíral nektar k produkci 
medu, ale vytváří pod-
mínky, aby tuto práci 
mohly vykonávat jeho 
včely. A věřte, že letošní 
horké léto bylo pro prá-
ci včel i včelařů velmi 
náročné. Rychlý a ostrý 
nástup jara, kdy během 
týdne vykvetlo vše, co 
jindy kvete v průbě-
hu čtyř až šesti týdnů, 
a  následná vedra vedly 
k  tomu, že včely doká-
zaly zpracovat jen první 
květový med a  medovi-
cový (tmavý) med z dru-
hé snůšky nebyl žádný. 
K udržení životaschop-
nosti včel jsme museli 
začít včely přikrmovat 
cukrem již v první polo-

vině července a jaká budou mít vedra vliv 
na  rozvoj parazitů, kteří včelkám škodí, 
poznáme až při podzimním léčení, a to 
není levná záležitost. Poprvé letos v naší 
organizaci zkoušíme nové, teprve v roce 
2017 schválené, ekologické léčivo Varro-
Med, založené na přírodní bázi. Jeho cena 
je oproti syntetickým a reziduálním léči-
vům třikrát vyšší, avšak za kvalitní med 
to stojí. Bez dotací by naše organizace 
za toto léčivo zaplatila téměř 67 tis. Kč. 
O to více nás mrzí, že dle našeho mínění 
zajímavé informace o ekologické a užiteč-
né práci našich členů jsme neměli mož-
nost prezentovat více navštěvníkům.

Více se o naší organizaci můžete dozvědět 
na http://www.vcelaristruharov.cz/

Jan Procházka – ZO Struhařov

SPOLKY V KAMENICI. . . 
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„Kdyby sis mohl vybrat, kým bys chtěl být a jaký by byl tvůj život?“  neznámý autor

Klub seniorů připravuje do konce roku:
8., 22. listopadu, 20. prosince – „Zpívánky“ - setkání s kytarou od 16.00 hod. restaurace U Partyzána. Zpíváme také vánoční repertoár. Poslední 
letošní setkání bude 20. 12. 2018. Přijďte se potěšit zazpíváním koled a popovídat si u krbu a svařeného vína. Srdečně zvou senioři ze všech osad 
Kamenice.

7. listopadu - Cyklus „Tajemné toulky Prahou“ - IV. Strahovský klášter, Petřínské sady a rozhledna. Průvodkyně Ivana Tatková s námi projde 
od Strahovské vyhlídky ke kostelu sv. Rocha. Poté nás uvnitř Strahovského kláštera 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 bude čekat autobus, který nás společně odveze zpět do Kamenice.
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 ve 12.20 hod., odjezd ve 12.30 hod., příjezd cca v 18.00 hod. 
Někteří z vás se z důvodu již naplněné kapacity autobusu nedostali na výlet na Strahov.
Máme slíbeno, po dohodě s paní Tatkovou, že tuto akci zopakujeme. Sledujte zpravodaj, nový termín bude uveden nejspíše na počátku roku 2019. 
A protože je o cyklus „Tajemné toulky Prahou“ z vaší strany veliký zájem, budeme v toulkách pokračovat i během příštího roku.

17. listopadu - Taneční zábava v salonku restaurace Na Rynku.  Krátce pobesedujeme na téma „Dokumentární film a život za kamerou“ s pa-
nem 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. Zvýhodněné občerstvení zajištěno. 
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 štrůdl.
Začátek ve 14.00 hod. Těšíme se na vaši hojnou účast!!!

6. prosince - Tvořivá dílna s lektorkou Bohunkou Bauerovou, která se nám bude věnovat při tvoření vánočních věnců, ozdob na vánoční stůl, 
vnitřních i vnějších prostor a podělí se s námi o spoustu nápadů, které posbírala v průběhu let a každoročně jimi zpestřuje svůj domov. Vyrobíme 
i ozdoby na náš vánoční seniorský strom.
Sraz v 16.30 hod. v přísálí KD Kamenice. Tvoříme do 19.30 hod., kdy ve velkém sále začíná improvizační představení ochotnických divadelních 
spolků z Kamenice a okolí.  Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na podporu některého z místních spolků nebo dětských organizací.
Tímto na kulturní zážitek zveme i ty seniory, kteří se tvořivé dílny nezúčastní.
Přihlášky do 2. 12. 2018.
Platby 3. 12. od 18.00–19.00 hod., restaurace Na Rynku. Cena: 100 Kč/os. na výrobek, který si odnesete domů.

10. prosince – Divadelní představení „Hledám milence. Zn: Spěchá“. Situační černá komedie Divadla Artur s velmi překvapivým koncem přibli-
žuje s humorem a ironií, co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat. Pořádá Kulturní centrum Kamenice.
Kapacita zvýhodněných vstupenek pro Klub seniorů je již naplněna!
Platby 3. 12. od 18.00–19.00 hod., restaurace Na Rynku. Cena: 220 Kč/os.
Začátek divadla v 19.30 hod. v KD Kamenice.

13. prosince - Předvánoční seniorské posezení, zdobení vánočního stromu, zpívání koled a rozdávání dárků stejně jako vloni: každý přinese jeden 
vánočně zabalený dárek a jeden si odnese domů. Občerstvení zajištěno, vzorky vánočního cukroví našich hospodyněk na stůl uvítáme!
Přihlášky do 11. 12. 2018.   Začátek ve 14.00 hod. v přísálí KD Kamenice.   Moc se na vás všechny těšíme!!!

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 

Přihlaste se na našich kontaktech:  773 222 369 nebo 721 865 938. Majka a Marie.

SENIOŘI NA PODZIM
Stále panuje teplé počasí. Musíme ale počítat i s tím, že přijde sychravý 
podzim. Neschovávejte se doma. Dobře se oblečte a vyrazte na čerstvý 
vzduch. Pohyb na čerstvém vzduchu prospívá každému bez výjimky. 
Obyčejná svižná chůze, po rovince i do mírného kopce, je jednou z nej-
lepších aktivit, jakou si dovedete představit. Choďte  hodně a často.
Naším největším nepřítelem je často lenivost. Proto choďte s parťákem, 
abyste se nemohli vymlouvat, že se vám nechce. Dobrým kamarádem 
je i ten čtyřnohý, který vám bude k dispozici kdykoli a odmění vás vždy 
radostným výrazem, když budete připravovat vodítko.
Pokud vás s chladnějším počasím pozlobí klouby, aktivity se nevzdá-
vejte, klouby bez aktivity zatuhnou a riziko možných poranění stoupá. 
Raději klouby pravidelně udržujte v pohybu a před vycházkou ven se 
přioblečte. Dbejte na funkční oblečení a jejich správné vrstvení. Raději 
se vybavte více vrstvami, které můžete v případě potřeby odkládat.
Masáž pro vaše unavená chodidla. Jednou denně si dělejte tuto masáž:
nejprve chodidla jemně hlaďte, začínejte dvěma palci od špiček a pokra-
čujte dlouhým pomalým pohybem přes celé chodidlo. 

Postupně, když se svaly začnou uvolňovat, můžete zvyšovat tlak. Nohu 
za kotníkem uchopte jednou rukou a druhou rukou chodidlem otáčejte 
střídavě do obou směrů, chodidlo se snažte maximálně uvolnit.
Uchopte jeden prst po druhém a jemně ho vytáhněte. Teď je čas věnovat 
se nožní klenbě. Promasírujte klenbu nohy z vnější i vnitřní strany, ide-
álně si vezměte k ruce masážní olej nebo krém. Zdroj: www.moudrysenior.cz

Z uvedeného zdroje upravila Jana Novodvorská 
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DALŠÍ BÁJEČNÝ VÝLET - LITOMĚŘICE
Jedním z dalších vydaře-
ných počinů Klubu seniorů 
byl dne 19. 9. 2018 zájezd 
do  královského města Li-
toměřic. Vyjeli jsme ráno 
o  půl osmé, cesta byla 
příjemná, jen přes Prahu 
nás čekalo malé zdržení 
v koloně. Po příjezdu do Li-
toměřic na místě bývalého 
přístaviště už na nás čekal 

sympatický mladý průvodce, který nás provázel celým městem a začal 
nám představovat jednu památku za druhou, a opravdu bylo co.
Jen pro příklad: Katedrálu sv. Štěpána, kde jsou 3 Škrétovy originální 
obrazy; dům, kde žil a zemřel K. H. Mácha 5. 11. 1836; prostorné ná-
městí o rozloze cca 2 ha, které lemují domy v původně gotickém slohu 
s projevy dalších stavebních slohů dle návrhu architekta Giulia Broggia 
a obehnaného dvouúrovňovými hradbami s vinicemi. 

Uprostřed náměstí stojí mo-
rový sloup, připomíná vlnu 
moru z roku 1680, a další 
a další památky. Bylo opravdu 
nač koukat. Výklad průvodce 
byl velice zasvěcený, prohlíd-
ka města skončila v poledne, 
průvodci jsme poděkovali 
a autobusem jsme se přesunu-
li na výstaviště Zahrada Čech. 
Tam si to užili všichni, kteří 
mají rádi zahradničení, kytičky, písničky od W. Matušky, a koupili si 
něco pro radost. Bylo to příjemně strávené odpoledne. Celý den se sku-
tečně vydařil, i počasí nám přálo, a navíc jsme byli pozváni k návštěvě 
Litoměřic na příští rok, kdy budou slavit 500. let založení města. 
Na závěr, za všechny zúčastněné, děkujeme našim Maruškám za zorga-
nizování výletu. 

Za Klub seniorů B. Vacková a I. Sluková

A POŘÁD SE NĚCO DĚJE
Léto se nám nenápadně překulilo v teplý pod-
zim. A my 55+ se už opět pravidelně scházíme 
s kytarou.
11. října to byly dokonce 4 kytary a housle! 
Zpěváků bylo teda taky požehnaně. Překro-
čili jsme třicítku a opět patří naše velké díky 
Restauraci U Partyzána za trpělivost a ochotu 
s jakou o nás pečují.
A protože bylo ještě stále krásně teplo, i když 
trochu větrno, domluvili jsme se a sešli se v ne-
děli na „Nivě" při opékání buřtíků a samozřej-
mě s kytarami. Je vidět, že je nám spolu dobře.
Ostatně je to znát i na účasti při zájezdech a ná-
vštěvách Prahy.
Teď už se začneme připravovat na vánoční po-
sezení, kde zpěv a hudba nesmí chybět. Před-
tím ještě divadlo, taneček, přednáška, Praha.... 
No nazdar, máme toho až až. Fotografie vám 
přiblíží atmosféru našich setkání a o dalších 
aktivitách budeme průběžně informovat.

 Za nás všechny Blanka Lerchová
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BILANCE OSADNÍHO VÝBORU LÁDVÍ
Milí Ládeváci a ostatní příznivci Osadního výboru Ládví,
vzhledem k tomu, že s říjnovými komunálními volbami skončilo 
i první volební období v historii Osadního výboru Ládví, chtěla 
bych Vám za všechny členy poděkovat za Vaši přízeň a podporu.
Naše upřímné poděkování patří všem bývalým členům OV Lá-
dví, kteří z různých důvodů v průběhu našeho mandátu re-
zignovali. Každý měl svůj významný podíl na naší činnosti 
pro Ládevsko!
Jsme moc rádi, ze se Vám naše společenské akce na Ládví líbí. 
Vaše hojná účast na pálení čarodejnic, dětském dnu, lampiono-
vém průvodu, rozsvěcení vánočního stromu a dalších akcích nás 
velice těší. 
Naším cílem bylo Ládeváky po letech opět sousedsky na spo-
lečných akcích stmelit a dle Vašich ohlasů máme pocit, že se tak 
opravdu děje. 
Myslíme rovněž na to, abychom rozvíjeli i hezké prostředí naší 
osady, pořídili jsme pro Vás například nové lavičky k dětskému 

hřišti na Valnovce a další lavičky 
jsou v plánu. Připomínkovali 
jsme projekty obce v Ládví, jako 
byla rekonstrukce silnice na Lá-
deves a  aktuálně probíhající 
výstavba chodníku Ládví-Val-
novka, kde se účastníme i kont-
rolních dnů s cílem, aby chodník 
a jeho okolí lidem opravdu slou-
žil.
Snažíme se tlumočit Vaše požadavky na obec. Podařilo se zajistit
provizorní opravy nejvíce rozbitých cest asfaltovým recyklátem.
Některé věci se ale naopak nedaří. Naše čekání na reakce obce 
Kamenice jsou bohužel dlouhé a v některých případech i přes 
urgence dokonce žádné. Nenecháme se ale odradit, vždy jsme 
ale měli pocit, že naše práce zdarma z našeho volného času je 
náročná a ne vždy úspěšná, ale určitě má pro Ládví smysl.
Pravidelně se snažíme získat pro Vás aktuální informace o dění 
v obci a informovat vás prostřednictvím mailingu, facebooku 
i webových stránek. 
V posledních měsících je horkým tématem jak nejlépe zvlád-
nout dopravní omezení v době rekonstrukcí komunikací v Ládví 
a nejbližším okolí.

Rádi bychom vás pozvali na veřejnou volební schůzi občanů 
osady Ládví v pátek 9. listopadu 2018 od 19:00 v Restauraci 
U Vlkové.

Pevně věřím, ze se nám společně podaří  zvolit nový Osadní 
výbor Ládví a pokračovat v tom, co se nám během prvních 4 let 
podařilo. Našich i Vašich nápadů a podnětů je dost na roky do-
předu.

S přátelským pozdravem za členy OV Ládví Michaela Slámová

KOMISE PRO SPORT A KULTURU . . 

Uchazeči o obecní příspěvek na podporu své činnosti a na akce zařazo-
vané do ročního plánu akcí mohou podat žádosti do 14. ledna 2019.
Žádosti vyplněné v souladu s platnou směrnicí na formulářích A nebo B 
můžete zaslat e-mailem na adresu podatelna@kamenice.cz, případně pře-

dat osobně na OÚ Kamenice. Formuláře/žádosti jsou ke stažení na stránkách obce: 
http://www.obeckamenice.cz/urad/vybory-a-komise/pro-sport-a-kulturu/. 
Po tomto termínu budou žádosti projednány Komisí pro sport a kulturu.

     Eva Kršňáková, předsedkyně Komise pro sport a kulturu  

VÝZVA PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK 

NA PODPORU KULTURNÍ, SPORTOVNÍ 

A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI NA ROK 2019

OSADNÍ VÝBORY KAMENICE. . . 
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PROGRAM

18. 11. 2018 
AFFLATUS QUINTET
(flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh)
Mozart - Rejcha

9. 12. 2018 
ARS COLLEGIUM
(housle, viola, violoncello, kontrabas, cembalo)
Vivaldi - Purcell - Haydn...

13. 1. 2019 
JOSEF ŠPAČEK (housle)
MIROSLAV SEKERA (klavír)
Beethoven

17. 2. 2019 
IGOR ARDAŠEV (klavír)
Janáček - Schubert - Dvořák - Čajkovskij

24. 3. 2019 
SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA
(soprán - alt - tenor - baryton saxofon)
Bernstein - Kunžák...

14. 4. 2019 
ORBIS TRIO
(housle, violoncello, klavír)
Beethoven - Dvořák

5. 5. 2019 
MLADÉ TALENTy JOSEFU SUKOVI
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
Vivaldi - Stamitz - Beethoven - Trojan - Suk - Debussy

16. 6. 2019 
HEROLDOVO KVARTETO
(I. housle, II. housle, viola, violoncello)
Haydn - Ravel

Navštivte stálou výstavu uNikátNích fotografií 
k 25. výročí cyklu koncertů v domě atis.

Sukův hudební Štiřín
Cyklus exkluzivníCh konCertů

Koncerty se konají: 
Sukův a Salmův sál (od 17 hodin)
Pořádá Zámek Štiřín 
a SPolečnoSt Regio Štiřín

Vstupné: 300 kč 
150 kč (koncerty mladých talentů) 
abonentní vstupenky 20% sleva

www.stirin.cz · www.stirin.info

PLACENÁ INZERCE. . . 

V SOBOTU 6. ŘÍJNA NA ZÁMKU VE ŠTIŘÍNĚ 
OSLAVILI SVÁTEK BARONA RINGHOFFERA

Den Hanuše Ringhoffera byl doprovázen krásným poča-
sím babího léta. Návštěvníci si opět v hojném počtu užili 
procházku podzimně vybarveným parkem s botanikem 
Václavem Větvičkou, shlédli přehlídku dravců, obdivovali 
krásy vystavených veteránů z Národního technického muzea a měli jedinečnou příležitost nahlédnout 
do zámeckých interiérů a kaple.
Děti se potěšily jízdou na ponících, výrobou vlastních fotografií i tradiční odpolední pohádkou.
Zpestřením letošní autogramiády knih Václava Větvičky a Václava Hrubého byl křest nové knihy Vác-
lava Větvičky s názvem Jak voní můj domov. 
„Letošní Den Hanuše Ringhoffera byl velmi vydařený a již nyní se těšíme na návštěvníky tradiční jarní 
akce Rozkvetlý Štiřín, kterou připravujeme na 18. 5. 2019,“ srdečně zve generální ředitel Zámku Štiřín 
Václav Hrubý.                   Pořadatelé akce
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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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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

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. 11. DO 30. 11. 2018 nebo do vyprodání zásob. 

ALPHA BIANCO 0,75 l

Bílé suché víno
Odrůda: Chardonnay, 
Sauvignon Blanc
Země: Itálie

5+1
PŘI ZAKOUPENÍ 5 KS
+ 1 KS ZDARMA

+ DÁREK – DŘEVĚNÝ 
BOX KE KAŽDÉ LAHVI

VÍNO MĚSÍCE

BEAUJOLAIS NOUVEAU 
VICTOR BERARD 2018 

0,75 l

Mladé červené víno                                                              
Odrůda: Gamay
Země: Francie

PARADIES NAHE 
RIESLING FEINHERB 

0,75 l

Bílé polosuché víno
Odrůda: Riesling
Země: Německo

 ceny jsou uvedeny
bez DPH za 1ks

* cena včetně DPH

133Kč

*160,93Kč

133Kč

*160,93Kč

158,75Kč

*192,09Kč

119,90Kč

*145,08Kč

4+2
PŘI ZAKOUPENÍ 4 KS
+ 2 KS ZDARMA

JP. CHENET SPARKLING 
ICE  EDITION 0,75l

Šumivé bílé polosuché víno
Odrůda: Chardonnay

Země: Francie

140,42Kč

*169,90Kč

99Kč

*119,79Kč

FAUSTINO VII
CRIANZA TEMPRANILLO  

0,75 l

Červené suché víno 
Odrůda: 100% Tempranillo 

Země: Španělsko

125Kč

*151,25Kč

 2× stojánek na stůl

KAŽDÝ KARTON 
(á 6 lahví) OBSAHUJE: lahv

2× papírová
taška

1× plakát A3

V PRODEJI
OD ČTVRTKA 15. 11. 2018
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22 INZERCE. . . 

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

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.

 ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice přijímá 
do pobočky v Kamenici uchazeče 

o studium tanečního oboru 
pro školní rok 2018/2019. 



23AKCE V KAMENICI. . . 

H20mx

Mexico City, město obývané 22 miliony lidí, leží na 
místě někdejšího jezera. Tam, kde se v minulosti 
přirozeně shromažďovala voda, je jí dnes alarmující 
nedostatek a musí se za cenu velkých ztrát přivádět 
z okolních regionů. Znečištěná odpadní voda z  
megapole pak v podobě nevábné řeky protéká 
venkovskými oblastmi. 

Režie: José Cohen, Lorenzo Hagerman Mexiko | 2013 | 
82 minut

18. 12. 2018 od 19.30
Balkon Kulturního domu Kamenice

Zdarma 
www.kckamenice.cz

KAMENICKÝ 
POHÁR

KD Kamenice

8. prosince
Pořadatel: 

ČSTS, 
Taneční studio Heller,

Obec Kamenice 
a KC Kamenice

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

od 9 hod.
2018

a latinsko-amerických tancíchTaneční soutěž ve standardních

KD Kamenice
10. prosince 2018 19:30

Předprodej: KC Kamenice, tel.: 323 672 643 / 731 045 466
kckamenice@kamenice.cz, www.webticket.cz

www.kckamenice.cz

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

   
Ládevský Vánoční strom 

Ládeváci, 
 

přijďte společně se svými sousedy rozsvítit náš vlastní 
vánoční strom! 

 
Kdy: první adventní neděle  
2. prosince 2018 v 17:00 
Kde: Ládví – před Restaurací U Vlkové 
 
 
Na co se můžete těšit?  
 
společné rozsvícení vánočního stromu 
živá hudba a koledy  
perníčky pro děti     
 
 
 
 
Těšíme se na Vás! 
Osadní výbor Ládví 
 

 



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

O

DIVADLENÍ

Obnovený 
ochotnický spolek 

Tyl
Vás zve na 

divadelní festival 
ochotnických spolků


