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KAMENICKÝ DEN RODINY
s podtitulem Kouzlo komiksu se letos opravdu vydařil. Počasí nám přálo, návštěvnost byla vysoká, jednotlivá stanoviště měla 
skvěle připravené úkoly, děti i dospělí se nefalšovaně bavili. Je zřejmé, že se jedná o všeobecně oblíbenou akci, která probíhá 
každoročně pod záštitou OÚ Kamenice a na kterou se lidé každé jaro rádi vracejí. 
Děkuji pracovníkům KC Kamenice a všem dobrovolníkům za skvělou přípravu i organizaci.         Pavel Čermák, starosta
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KAMENICE ŽIJE SPORTEM
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PŘÍŠTÍ UZÁVĚRKA BUDE: 
15. ČERVNA 2018

Více než v minulém roce jsou tyto týdny 
spojovány s událostmi, které se týkají 
sportu.
Sportovní klub Kamenice má za sebou 
řádnou výroční schůzi, která předzname-
nává nové období klubu. Pavel Zítko se po 
více než 10 letech aktivního působení ve 
vrcholovém vedení klubu vzdal své funk-
ce a na jeho místo byl zvolen předsedou 
Bohdan Mixánek, gymnasta, volejbalista 
a všestranný aktivní sportovec. Změny na-
staly i ve fotbalovém oddíle tohoto klubu, 
kde do vedení nastupuje mladá generace 
v čele s Davidem Meissnerem. Dosavadní 
šéf oddílu a hráč A týmu, Marek Urx, se 
bude i nadále věnovat trenérské činnosti. 
Oběma odstupujícím předsedům děkuje-
me za dlouholetou činnost a dobře odve-
denou práci.
Nepřímo se změnami v SKK souvisí 
i  příprava záměrů rozvoje sportovního 
areálu v Kamenici. Mohutná, ale chátrající 
tribuna bude nejspíš nahrazena menší tri-
bunou, která dnes může lépe plnit poža-
davky fotbalistů. S tím by měl vzniknout 
prostor pro rozvoj dalšího zázemí pro jiné 
sporty, které by areál měl zahrnout. Právě 
další rozvoj areálu musí být diskutován 
s jeho uživateli, a tím je dnes především 

sportovní klub a škola. Diskuze byla ote-
vřena. 
Komplikovaná příprava skateparku 
na hranici sportovního areálu v Kamenici 
je dokončena a bylo vypsáno výběrové ří-
zení na zhotovitele, který má za úkol stav-
bu zrealizovat do konce letošního roku. 
Sportovní novinkou v Kamenici je aktivi-
ta, mezi mladými lidmi čím dál tím více 
oblíbená, se záhadným jménem „parkour“.  
Jedná se o tréninkovou metodu, při  níž 
cvičící překonávají někdy gymnastickým 
nebo akrobatickým způsobem různé pře-
kážky, nejčastěji v přírodě. Obec jde této 
aktivitě naproti tím, že chce parkouristům 
pronajmout vhodnou plochu pro cvičení, 
tak aby na ní mohly vzniknout nezbytné 
bezpečné cvičební prvky.
23. června se konají tradiční Kamenické 
obecní hry (KOH) v netradičních sportov-
ních disciplínách. Je nejvyšší čas sestavit 
a přihlásit váš tým. Koukněte na poslední 
stranu.
V celorepublikovém finále v Karviné 
vybojovaly naše mažoretky cenné kovy. 
Gratulujeme! Čtěte uvnitř čísla.
Štiřínský kros zaznamenal v letošním os-
mém ročníku rekordní účast a nezisková 
organizace Nedoklubko, podporující ro-

diny s předčasně narozenými dětmi, díky 
závodu získala od dárců přes 74 000 Kč.
Na investiční odbor obecního úřadu 
nastoupila elitní prvoligová fotbalo-
vá  brankářka Alexandra Horáčková, 
dnes reprezentující FC Slovan Liberec. 
Nejenom tímto krokem signalizuje-
me, že sport je pro Kamenici důležitý 
a bude vždy na vrcholu našeho zájmu.
Sportu zdar.

Pavel Čermák,  starosta
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KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENICE

Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo: 

• Rozpočtové opatření č. 2/2018.
• Poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení právnických a fyzických osob 

pro rok 2018.
• Vzalo na vědomí zprávy osadních výborů o jejich činnosti a hospodaření za rok 2017.
• Nové názvy ulic v části obce Ládví - ulice LIŠČÍ, v části obce Všedobrovice - ulice V REMÍZKU a v části obce Těptín - ulice TURISTICKÁ.
• Návrh vypracované dokumentace s názvem „Plán odpadového hospodářství obce Kamenice“ v předloženém znění, jehož zpracování vyplývá 

ze zákona o odpadech.

ze dne 17. 4. 2018

Zuzana Gašpar, Kancelář obce Kamenice

Kompletní zápis naleznete na: www.kamenice.cz nebo osobně  u tajemníka OÚ Kamenice.    

ze dne 24. 4. 2018
Rada obce Kamenice schválila:

• Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku č. 6/2018 Chodník Struhařov.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - akce Chodník Ládví - Valnovka, veřejné osvětlení.
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 5/17 týkající se OÚ Kamenice - interiér. 
• Ukončení školního roku 2017/2018 ZŠ Kamenice, a to dne 15. 6. 2018 z důvodu rekonstrukce.
• Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 628/1 za účelem konání akce Ringhofferovy trhy 2018.
• Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací - kanalizační stoka G-6, Ládví.
• Záměr pronájmu části pozemku parc.č.624/50 (parkourové hřiště) k. ú. Ládví.
• Zrušení výběrového řízení - Oprava Štiřínských studánek - Ringhofferova studna a zadání poptávky prací na realizaci opravy, a to přímým 

oslovením jednoho dodavatele.
• Účetní závěrku za rok 2017 včetně výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací: ZŠ Kamenice, MŠ Kamenice, KC Kamenice.

KRÁTCE Z RADY OBCE KAMENICE
Kompletní zápisy naleznete na: www.kamenice.cz nebo osobně  u tajemníka OÚ Kamenice.    
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Rodiče, máte-li zájem o slavnostní přivítání vašeho dítěte 
mezi občany obce Kamenice, hlaste se na matrice Obecní-
ho úřadu Kamenice. Zákonné zástupce dítěte neobesíláme 
z důvodu dodržování zákona na ochranu osobních údajů.

Rodič, který bude mít o vítání zájem, vyplní jednoduchý formulář a pošle ho na e-
-mailovou adresu matrika@kamenice.cz  nebo odevzdá osobně na  podatelně či 
zašle poštou. Pro účely evidence bude zájemce požádán o jméno a příjmení dítěte, 
datum narození dítěte, jeho jméno a vztah k dítěti, kontaktní telefon a adresu, na 
kterou bude zaslána pozvánka před konáním slavnostního obřadu. Přihlášku k Ví-
tání občánků v obci Kamenice naleznete na www.obeckamenice.cz – ve žluté části 
obecní úřad, dokumenty, obecní úřad - přihláška k vítání občánků.
Vítání občánků plánujeme na podzim 2018.

OÚ Kamenice - matrika

ze dne 10. 5. 2018
Rada obce Kamenice schválila:

• Předloženou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku č. 10/2018 Stavba SKATEPARKU - Kamenice.
• Jmenování členů komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek podaných ve zveřejněném výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Chodník 

Struhařov“.
• Přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2018, a to na pět týdnů od 16. 7. 2018 do 17. 8. 2018.
• Předložené změnové listy na akci Navýšení kapacity ZŠ Kamenice 2. etapa.
• Předloženou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku č. 11/2018 Chodník Ládví Valnovka.
• Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 254 a prodeji hrobového zařízení.
• Umístění náhradních výsadeb lípy velkolisté na pozemku parc. č. 229/3 v k. ú. Štiřín v ulici Na Palouku.

REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU
Omlouváme se za nepohodlí při vyři-
zování úředních záležitostí na Obecním 
úřadě v Kamenici. Pokračující stavební 
úpravy uvnitř úřadu mají za cíl zjednodušit 
a zpřehlednit pohyb návštěvníků po úřadu 
a zároveň upravit dnes průchozí kanceláře 

2. ETAPA PŘESTAVBY ZŠ JE V PLNÉM PROUDU
Celkem nenápadně v zadním traktu 
za starou budovou vznikají nové kabinety 
pro učitele 1. stupně, kteří dosud žádné 
kabinety neměli.  Současně s tím bude 
sanována historická izolace proti vodě 
a s tím spojené zatékání do chodby a WC 
v přízemí.
Nastala demontáž krčku mezi tělocvičnou 
a novu budovou. Zde budou rozšířené 
šatny a zvýší se i protipožární bezpečnost 
této stavby. 

Pavel Čermák,  starosta@kamenice.cz

RINGHOFFEROVY TRHY POKRAČUJÍ V KAMENICI 
V SOBOTU 2. 6. A PAK V SOBOTU 30. 6. 2018

tak, aby splňovaly bezpečnostní podmínky pro nakládání s vaši-
mi osobními údaji, a tím naplnily i literu nového nařízení GDPR 
(general data protection regulation). Podatelna úřadu pracuje bez 
přerušení.

                                                            Pavel Čermák,  starosta@kamenice.cz
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 OČKOVÁNÍ PSŮ       14. června 2018
OZNÁMENÍ 

Každý chovatel je povinen podle § 4 odst. 1 písm.f) zákona 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 mě-
síců platně očkovaní proti vzteklině. V současné době je interval mezi očkováním stanoven dobou účinnosti předchozí vakcíny. Chovatel je 
povinen uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti použité očkovací látky. 
K hromadnému očkování je nutno psa předvést osobou, která je schopna zvíře zvládnout. Pes musí mít náhubek a vodítko.

     Všedobrovice u odbočky do ul. Vrbová 14.00  -  14.10 hodin
     Štiřín   u aut. zastávky   14.15  -  14.20 hodin
     Struhařov     u rybníka    14.25  -  14.30 hodin
     Olešovice     u Stav. závodů   14.35  -  14.40 hodin
     Nová Hospoda  u dětského hřiště   14.45  -  15.00 hodin
     Kamenice    u fotbalového hřiště   15.10  -  15.20 hodin
     Skuheř   u rybníka, ul. Hluboká  15.25  -  15.30 hodin
     Těptín   u restaurace   15.40  -  15.55 hodin
     Valnovka   u aut. zastávky   16.05  -  16.15 hodin
     Ládví    u býv. obchodu, ul. Lovecká  16.20  -  16.30 hodin
     Ládeves      16.35  -  16.45 hodin Očk

ovací 
prů

kaz s s
eb

ou 

Očkování provádí MVDr. Kohout - telefon: 603 712 509. Poplatek za očkování jednoho psa je  110 Kč. 

Žádáme občany o údržbu dřevin, které by 
ohrožovaly bezpečný provoz obecních ko-
munikací do 30. července 2018.
Odpovědnost za dosažení a udržování dob-
rého stavu dřevin je povinností vlastníka. 
Dřeviny je potřeba udržovat v takovém stavu, 
aby nezasahovaly do  komunikace, umožnily 
bezpečný průchod a  průjezd a neohrožovaly 
chodce a vozidla (jedná se zejména o přerostlé 
živé ploty, v případě stromů jednotlivých větví 
zasahujících do podchodné či podjezdné výš-
ky).
Po termínu 30. 7. 2018 může být provedena 
údržba pracovníky TS Obce Kamenice. 

Děkujeme, OÚ Kamenice.

VÝZVA K ÚDRŽBĚ DŘEVIN NA SOUKROMÝCH POZEMCÍCH

REKONSTRUKCE SILNICE II/603 vstoupila do další etapy.
Je uzavřen most, který spojuje Olešo-
vice a Ládví a objízdná trasa je vedena 
po  silnici II/107 směrem na Týnec 
nad Sázavou a na Čakovice, pak zpět 
Babice a Ládví. Intenzivním jednáním 
se správou a údržbou silnic se nám po-
dařilo dosáhnout opravy silnice dříve, 
než se na ni přesunul veškerý provoz.

Přesvědčili jsme ROPID, aby neodřízl Ládví od světa, a tak autobusy 
budou zajíždět v této i v poslední etapě na provizorní autobusovou 
zastávku nedaleko bytového domu zvaného Bellevue (pod ulicí Letní).
Nepodařilo se nám najít soukromého dopravce, který by měl kapacity 
(mikrobus a řidiče) a posledních 14 dní vozil děti ráno z Ládví do školy. 
Na Křiváčku tuto činnost zajišťovali osobním autem, které ale pro Lá-
dví nestačí. Musíme tedy spoléhat na veřejnou hromadnou dopravu. 

Dočasné jízdní řády naleznete na stránkách IDOS.cz a na webu obce 
Kamenice.
Přestože most v Olešovicích bude pro automobily uzavřen (stavební 
firma ani investor nesouhlasil s požadovaným režimem speciálních 
propustek pro místní obyvatele – po velmi negativní zkušenosti z první 
etapy na Křiváčku), bude s opatrností průchozí pro chodce a cyklisty.
Frézování vozovky, a tím dílčí 
omezení dopravy uvnitř Ládví, 
by mělo nastat až v polovině 
července.
Plánované dokončení této 
etapy včetně otevření mostu je 
plánováno na poslední týden 
v srpnu.

Pavel Čermák, starosta
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MK DEVATENÁCTKO, NEZLOB YZ ŠEDESÁTKU!

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA NÁZORNĚ A JEDNODUŠE
Naše MŠ se zapojila do projektu Malá technická univerzita. Cílem tohoto projektu je technické vzdělávání předškol-
ních dětí. Zpracováno je zatím celkem 8 lekcí. Pod vedením akreditovaných lektorů děti pracují s oblíbenou stavebnicí 
LEGO Duplo a hranou a zábavnou formou se dozví, jak funguje svět kolem nás.

V naší MŠ se uskutečnily zatím dvě lekce. V té první, s názvem Stavitel města, si děti vyzkoušely práci s mapou, 
stavby různých budov podle plánku a zakreslování do map. Důležitá byla spolupráce a vzájemná pomoc jednotlivých 
skupin, výsledkem bylo celé velké město.
Druhá lekce s názvem Malý architekt volně navazovala na tu první. Zde si děti osvojily termíny, jako stavba podle 
technického výkresu, půdorys domu, obvodové zdi a názvy jednotlivých místností v domě.
Děti tyto lekce zajímaly a práce je moc bavila. Na závěr lekcí každý obdržel diplomy Stavitel města a Malý architekt. Celý projekt MTU je velmi 
zajímavý a vede děti k získávání pozitivního vztahu k technice. 
DĚKUJEME.                                              Helena Koubová, učitelka MŠ Kamenice

„Dnes popřejeme vaší spolužačce k narozeninám. Jen vám nemohu říci, která to je.“

Přijde vám to trochu přitažené za vlasy? Mně 
také. My Češi jsme skvělí v tom, že si z vážných 
věcí umíme okamžitě dělat legraci. Ale ono to 
tak legrační není. Všechno se musí zamknout 
a schovat, aby si nikdo nic nemohl zjistit? 

Už se vidím, jak počítám děti a říkám si: „Ne-
přišel  XR25, JO44, KD28 a na zítra je potřeba 
omluvit MS15."
Když fotíme, co děláme a vkládáme fotky na 
sociální sítě s popisem činností, máme hned 
ten den zpětnou vazbu od rodičů. Už mi ne-
budou říkat, jak je prima, že viděli fotky svých 
dětí a vědí, co jsme dnes dělali? 
Již nebudeme vystavovat tablo dětí na konci 
roku?
Výkresy budeme podepisovat číslem, aby 
ostatní nevěděli, kdo maloval tu čmáranici? 
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? 
Koho to trápí, že někdo neumí malovat? Tak 
prostě zrušme nástěnky!
A jsem zvědavá, jak požádám rodiče na be-
sídce, aby fotili svoje dítě z takového úhlu, aby 
tam bylo jen to jejich. A pokud to neudělají, 
seberu jim foťák, abych to mohla zkontrolo-
vat? Na to nemám právo. Tak bude lepší zcela 

zakázat fotit a natáčet besídku. Nebo budu 
muset dát před besídkou podepsat všem ro-
dičům, že s focením souhlasí a pořízené foto-
grafie využijí pro soukromé účely a nebudou je 
zveřejňovat. Super, ať žije administrativa!
Jo, nová doba potřebuje nové postupy…. 
Chacha, to prostě nezvládnu, je mi líto, ale 
kapacita mého mozku je již omezena. Před-
pokládám, že až přijde inspekce nebo kontrola 
na  dodržování nesmyslů GPDR, vezmu si 
raději dovolenou, abych školce nezpůsobila 
zbytečný problém či pokutu.
A teď chvíli vážně. Myslím si, že je to zbytečně 
nafouknuté. Netřeba dělat z komára velblouda. 
Je nutné nechat si podepsat souhlas od rodičů 
na jednotlivé věci a je klid. V podstatě se toho 
tolik nezmění, jen nám přibude pár papírů. 
A na zbytečné papírování jsme ve školství již 
zvyklé. 

Šárka Vávrová, učitelka MŠ Kamenice

VÝLET NA ZÁMEK BERCHTOLD
Pokaždé, když se školkou někam vycestujeme, 
je to pro nás všechny silný zážitek. Stejně tomu 
tak bylo i tentokrát při návštěvě zámku Berch-
told, kde byl pro děti připravený celodenní 
program.
Po svačince, protože s plným bříškem jde 
hned všechno líp, se každá třída šla věnovat 
připraveným aktivitám, na kterých se během 
dne prostřídaly. 

Na výběr jsme měli prohlídku zámecké za-
hrady s miniaturami hradů a zámků. Děti zde 
mohly vidět například zámek Červená Lhota, 
hrad Trosky a Karlštejn, které doplňovala 
kouzelná země skřítků, a samozřejmě nemů-
žu zapomenou zmínit perníkovou chaloupku 
s Ježibabou a podzemní peklo s Luciferem. 
Naštěstí máme ve školce děti natolik hodné, 
že  ani v pekle je nechtějí, takže všechny se 
s úsměvem vrátily zpátky do MŠ.
Další stanoviště bylo velké dopravní hřiště 
s vozovým parkem. Jelikož naše děti mají 
s  dopravním hřištěm již několik zkušeností, 
nebyla pro ně jízda na motorkách, odrážed-
lech, koloběžkách a šlapadlech vůbec žádný 
problém. Jen tu přednost z prava musíme ještě 
dopilovat! 
Společný program nám zajistilo sdružení Agi-
lity Badafa, kde nám na hřišti členové se svými 
psy představili sport agility. Pejskové se svými 

pány dětem předvedli skoky přes překážku, 
do  dálky, slalom, chůzi po houpačce, skok 
skrz pneumatiku a proběhnutí v tunelu, za což 
sklidili velký potlesk, a ještě jednou jim moc 
děkujeme za krásný zážitek.
Nakonec si i samotné děti mohly zkusit 
na vlastní kůži, jak těžký je tento sport a komu 
ještě stačily síly, mohl se vydovádět na dět-
ském hřišti.
Myslím, že bude zase dlouho na co vzpomínat. 

Adéla Šabková uč. MŠ Kamenice
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V pátek 20. dubna probíhal již tradičně 
na naší škole projektový den -  Den Země 
2018. 

Aktivity tříd a žáků jsou usměrňovány 
školním vzdělávacím programem, ale je 
tu samozřejmě velký prostor pro naplnění  
zájmů a nápaditosti dětí. 
Takže děti na přírodovědných procházkách 
zkoumaly ekosystém okolních rybníků 
a lesů, čistily studánky, kutaly zkameněliny 
trilobitů ve Skryjích, prošly štolu Halíře, 
zkoumaly na „hřbitově odpadů“, vyráběly 
Pet Art , … navštívily Vodní dům a včelstva 
v Hulíně, Muzeum vodárenství, ale i třeba 
automobilku Škoda Mladá Boleslav.

Parlamenťáci

Náš Ekotým se pod vedením paní učitelky 
Jitky Dvořákové  schází téměř každý pátek 
po vyučování. Sbíráme starý papír ze tříd 
a kabinetů učitelů, vymýšlíme akce spojené 
s tříděním.

Hanka 

Třídíme odpad ve škole a staráme se o kvě-
tiny.   

Klára

Snažíme se zlepšovat životní prostředí 
u nás ve škole a naučit spolužáky správně 
třídit odpad.   

Marta

Ve škole máme také ZOO koutek, o který 
pečujeme. V rámci projektu „ovoce a mlé-
ko do škol“ dostáváme svačinky. Na krabič-
ky od „mlíček“ jsme do každé třídy donesli 
odpadkový koš na třídění nápojových 
kartonů.   

Hanka 

Vedeme kroniku, kde máme fotografie 
a zápisy k našim aktivitám.   

Sofie

Vzkaz pro spolužáky. Chceš taky, aby bylo 
v naší škole čisté a příjemné prostředí? 
Tak se k nám přidej!

Deniska

Děti naší školy měly nedávno také možnost setkat se 
na přednášce s nevidomými lidmi a jejich vodicím psem. 
Bylo to velmi zajímavé setkání.  
Děti si vyzkoušely, jaké to je chodit s hůlkou, a co „vidí“ 
nevidomý, vyluštily pomocí Braillova písma vzkaz a do-
zvěděly se mnoho cenných informací ze života slabozra-
kých či nevidomých. 
Také přinesly nějaké pamlsky pro vodicího pejska Beluš-
ku a např. 4.B se s paní učitelkou  dohodla, že poslední 
zbytek z třídního fondu věnuje právě na krmivo pro pej-
ska. 

4.B a H. Salačová, třídní učitelka

Vláďa Konvalinka z naší třídy si připravil  dobrovolný  
referát z přírodovědy  o své andulce. 
Spolu s tatínkem nám předvedl, jak mluví, létá, a dozvě-
děli jsme se, jak o andulku pečovat. 
Pro nás děti to bylo zajímavé rozptýlení i poučné poví-
dání. Nejvíc nás bavilo, jak nám slétala na rameno nebo 
na  hůlku.                Žáci ze 4.B

ZŠ Kamenice hledá asistenta pedagoga od září 2018. 
Informace na telefonu 731 030 747 nebo e-mailu reditelka@kameniceskola.cz

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍHO 
EKOTÝMU

DEN ZEMĚ BYL OPĚT VELMI ROZMANITÝ

TEĎ TO VIDÍME LÉPE

VLÁĎOVA ANDULKA BYLA VE ŠKOLE
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ČTVRŤÁCI SI TO UŽILI

DVĚ UŽITEČNÁ, I KDYŽ DOJEMNÁ SETKÁNÍ

Děti byly nadšeny, vyzkoušely si hodně 
aktivit  (bungee trampolíny, nízká lana, 
armygame, lukostřelba, lezecké stěny, raf-
ty, lanáček, herní věž a vysokolanové cen-
trum), kde mohly předvést svou zručnost, 
ale také smysl pro týmovou spolupráci 
a pomoc slabšímu. A některé si už i plá-

1. NÁVŠTĚVA ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

V březnu navštívily obě deváté třídy Židovské muzeum v Praze, 
kde byl pro ně připraven program Hanin kufřík. 
Dozvěděli jsme se poutavý a velmi smutný příběh židovské dívky 
Hany, která ve třinácti letech zahynula ve vyhlazovacím koncen-
tračním táboře Osvětim. 
Ale nejen to, pořádně jsme si uvědomili, co byl holocaust, kdo 
byli nacisté a jaké zlo spáchali. 
Po velmi zajímavé přednášce jsme dostali za úkol pátrat po osu-
dech dalších židovských dětí a výsledky svého pátrání prezento-
vat ostatním spolužákům. 
Největším zážitkem nás všech však bylo osobní setkání s paní 
Doris Grozdanovičovou, pamětnicí, která přežila Terezín. Slyšet 
vyprávět o všech prožitých hrůzách, a dokonce s milým laska-
vým humorem, je nezapomenutelné, a již se nám asi nikdy v ži-
votě nepoštěstí zopakovat. 
Neméně dojemná a poučná, ale zároveň velice smutná byla i ná-
vštěva Pinkasovy synagogy, na jejíchž stěnách jsou napsány se-
znamy všech obětí holocaustu z Čech a Moravy. Bylo jich téměř 
80 000... 

2. LIDICE

Ve stejném měsíci jsme 
se vypravili i do Lidic. 
Tam jsme si všichni 
prohlédli Památník Li-
dic, které byly srovnány 
se zemí po atentátu na 
říšského protektora 
R. Heydricha. Lidičtí 
muži byli postříleni 
u  zdi Horákova stat-
ku, ženy převezeny do koncentračního tábora a děti odvlečeny 
do Polska, kde většinou zahynuly. Přežilo jich jen několik. 
Právě dopisy umučených dětí nás dojaly nejvíce.
Dále jsme se prošli v místech bývalé vesnice a poklonili památce 
všech obětí. 

Myslíme si, že je třeba nezapomínat, aby se už nikdy podobné 
tragédie nemohly opakovat!

Žáci 9.A a 9.B

1. dubna se vydaly třídy 4.A a 4.B na školu v přírodě. 
Cíl - středisko STAN - Březová u Třebíče. STAN - Special Team for Adventure in Nature 
pořádá zážitkové programy, které začínají od devíti ráno ve  svižném tempu až do šesti 
hodin večer. A večer startuje další kolo programu - kino, ohňová show či  volně otevřená 
část atrakcí...

Na fotografiích: Úžasná paní Doris Grozdanovičová (nahoře), Detail sousoší 82 zavražděných lidických dětí akademické malířky 
Marie Uchytilové – podoby neodpovídají na přání pozůstalých skutečným dětem. Věrné je ale věkové rozvrstvení a jejich počet. 

novaly strávit své prázdniny ve  zdejších 
tématických táborech.
Celým pobytem nás provázeli zkušení in-
struktoři, kteří se nám  velmi profesionál-
ně věnovali, takže jsme všichni  odjížděli 
spokojeni a s úsměvy na tvářích. 

Helena Salačová, Lenka Kremlová,  
třídní učitelky 4.A, 4.B,
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KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI ZŠ KAMENICE. . . 

TÝDEN HER PRO NASTÁVAJÍCÍ PRVŇÁČKY
od pondělí  27. srpna do pátku 31. srpna  2018 v ZŠ Kamenice.

Komunitní centrum při Základní škole Kamenice připravilo  pro nastávající prvňáčky pět dnů plných zábavných her, zpívání, tanco-
vání, malování, zábavných úkolů na interaktivní tabuli, sportovní olympiády, soutěží a různého dovádění.

Cílem této akce, která není pro děti povinná, je pomoci jim poznat  nové kamarády a budoucí spolužáky, seznámit se s novým 
prostředím školy (novou tělocvičnou a novými třídami) a také hezky prožít poslední dny prázdnin.

Děti povedou  Markéta Bártová (asistentka učitele) a  Daniela Kratochvílová (zástupce Komunitního centra).

KAŽDÝ DEN OD  9.00 DO 13.00 HODIN JE  PŘIPRAVEN PRO DĚTI PESTRÝ PROGRAM. 
SRAZ JE PŘED ŠKOLOU.

Program obvykle probíhá  v prostorách školní učebny a podle počasí i venku.
CENA: 950 KČ  PŘI POČTU MINIMÁLNĚ 10 DĚTÍ, 

platba ráno před začátkem akce (všechny pomůcky a hračky budou pro děti připraveny ve škole). 
Může se přihlásit nejvíce 17 dětí.

Základní škola Olešovice, Ringhofferova 436
 PŘIJMEME UČITELE – SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA s nástupem od 1. 9. 2018. 
Nabídky zasílejte na info@skolaolesovice.cz nebo na telefon 731 415 507, 323 673 121.

NEŽ PŘIJDOU PRÁZDNINY . . .
S koncem školního roku by-
chom chtěli poděkovat o. s. Zá-
hořanská klika se sídlem Petrov 
u Prahy, zejména předsedovi 
Přemkovi Vykopalovi. Tato 
firma nám udržuje jízdní kola 
v pořádku, abychom si jich 
na  jaře a  na podzim mohli 
užívat. Kola nám slouží ne-
jen ve  volném čase, ale také 
pro  školní soutěž v dopravní 
výchově na Zámečku ve Vido-
vicích. 
Na naše partnery je spolehnutí, pracují rychle a sponzorsky. Na podzim 
chceme dokonce spolupracovat na akci Nové kolo do ZŠ Olešovice.
Dále bychom chtěli poděkovat oddělení České policie ve Vlašimi, od-
kud pro nás připravili výukový program s povídáním i praktickými 
ukázkami. Děkujeme především praporčíkovi Janu  Maluškovi, který 
akci věnoval svůj volný čas.
Třetí poděkování bychom rádi zaslali do firmy VAN Gillern s.r.o. Tato 
firma pro nás připravila poučnou a hezkou exkurzi.

Ještě než se rozběhneme na tolik oče-
kávané letní prázdniny, chtěli bychom 
poděkovat za spolupráci Kamenické-
mu zpravodaji. 
Dík patří také  mnoha sponzorům, 
které zde nelze všechny vyjmenovat. 
Díky nim jsme absolvovali velké 
množství kulturních akcí, exkurzí 
a  připravili jsme množství hezkých 
zážitků pro naše žáky. 
Do konce školního roku se ještě těší-
me na exkurzi na rozhlednu Špulka, 
do Vodního domu a na Tvrz Hammer. 

V předprázdninovém čase stihneme také školní olympiádu v lehké atle-
tice, výukový program Zdravá pětka a další akce. 

Samozřejmě se již těšíme na prázdniny. Do tohoto krásného letního 
období vám všem přejeme za celou naši školu spoustu slunce a pohody.

ZŠ Ringofferova 436, Olešovice

Přihlašování: do 31. července 2018  na telefonu 737 970 444 nebo na e-mailové adrese krouzky-zskamenice@email.cz



     „do ruky“

KAMENICKÉ

BĚHEM 10 HODIN PROBĚHNE:Těšíme se na účast soutěžících i diváků!

v kamenickém sportovním areálu

od 9:00 hodin

OBECNÍ HRY

23. ČERVNA 2018 

10 KOLEKTIVNÍCH DISCILÍN PRO 10 SOUTĚŽNÍCH TÝMŮ 

S MAXIMÁLNĚ 10 ČLENY A MINIMÁLNĚ 2 ŽENAMI.
 

Informace na tel.: 737 280 182 (Pavel Zítko)

KONTAKT: 323 673 105
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

ČERVEN

ČERVENEC

 ROZPIS JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ JE UMÍSTĚN NA STRANĚ 6.
  Očkování provádí MVDr. Kohout - telefon: 603 712 509
  Poplatek za jednoho psa je 110 Kč. Očkovací průkaz s sebou.

  OZNÁMENÍ 
   o očkování psů 14. června 2018

  Rodiče, máte-li zájem o slavnostní přivítání Vašeho dítěte mezi občany   
  obce Kamenice, hlaste se na matrice OÚ Kamenice. 
  Vítání občánků plánujeme na podzim 2018.

  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
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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 . . .

NOVINKY V KNIHOVNĚPODZIM 2018

VÝZVA PRO VYSTAVOVATELE 
NA VELETRHU SPORTOVNÍCH 
A ZÁJMOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

V KAMENICI.
Letošní již čtvrtý ročník veletrhu 

sportovních a zájmových činností proběhne 
9. září 2018 od 13.00 hodin 

před Kulturním domem v Kamenici.
Speciální příloha zpravodaje vyjde v zářijovém čísle, 

aby byla co nejaktuálnější. 
Termín podání přihlášek je 1. srpna 2018.

Přihlášku a podrobnější informace 
naleznete na stránkách KC Kamenice:

 http://kckamenice.cz/vyzva-k-podani-prihlasek-na-veletrh-
-sportovnich-a-zajmovych-cinnosti/

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

DĚTSKÝ DEN 
Putování lesem Bukovcem 

sobota 2. června 2018 

start od 15:00 - 15:30 
Ládví – hřiště „Na Skále“ ulice Letní 

 dobrodružství v lese plném pohádkových bytostí 
v cíli opékání buřtů u ohýnku 
točené limo + pivo 
vstupné dobrovolné       

Těšíme se na Vás!  

Osadní výbor Ládví 

Lapena Shari Někdo cizí v domě
Patrick Taylor Doktore, vy jste se zamiloval!
Moyesová Jojo Krasojezdkyně
Jo Nesbo  Levhart
  Doktor Proktor a vana času
Jiří Tomek Královna Zenobie
D. J. McIntosh Odkaz mezopotamského písaře
M. Mintová Falešný román
Serdar Özkan Ztracená růže
T. E. Woods Jak katolická církev budovala západní civilizaci
Estelle Laureová Běsnící světlo
A. Diamantová Červený stan
Antonín Polách Cti otce svého, ale miluj ženu svou
Karel Čapek Anglické listy
Marie Kubátová Jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku
Božena Němcová Bylo nebylo
M. Hrachovcová Zrzečka pod hvězdami
D. Nováková Ema a lesní zvířátka
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PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI:
• Cvičíme s dětmi – cvičení a hraní v tělocvičně pro malé děti  

ve věku 2–4 let a jejich doprovod
• Logopedie

PRO ŠKOLNÍ DĚTI:
• Angličtina pro žáky 1.–2. tř.
• Němčina 
• Příprava z ČJ a M na přijímací zkoušky pro žáky   7. a  9. tříd
• Logopedie
• Zobcová flétna
• Sborový zpěv
• Kytara
• Dramatický kroužek
• Pohybové hry pro 1.–6. tř.
• Volejbal pro žáky 2. stupně
• Florbal
• Basketbal
• Keramika
• Šikovné ručičky
• Výtvarný kroužek
• Paličkování
• Klubíčkování - pletení 
• Vaření pro  2.–7. tř.
• Šachy pro žáky od 2. třídy
• Deskové hry
• Zdravotnický kroužek
• Turistický kroužek

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
PŘIPRAVUJE KOMUNITNÍ CENTRUM KROUŽKY A KURZY

Kontakt: Komunitní centrum: 737 970 444, email: krouzky-zskamenice@email.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI ZŠ KAMENICE 
POŘÁDÁ KURZY AJ PRO DOSPĚLÉ

Angličtina všechny úrovně (začátečníci  
až  pokročilí C1 - C2) ve večerních hodi-
nách. Lekce 90 minut.  
Cena za pololetí (15 lekcí) - 2400 Kč.
Angličtina  všechny úrovně (začátečníci  
až pokročilí C1 - C2) dopoledne s možnos-
tí  hlídání dětí. Lekce 60 minut. 
Cena za pololetí (15 lekcí) -  1600 Kč. 
Hlídání dětí v ceně.
Pro maminky a tatínky na mateřské dovo-
lené i další zájemce s dětmi nebo bez dětí. 

Informační schůzka s  hlídáním dětí bude 
ve čtvrtek 20.  září  2018 od 18.00 hodin 
v ZŠ Kamenice.

Lektor: Mgr. Ludmila Hlinková, Dr., 
728 611 866, lida.hlinkova@gmail.com
(dlouhodobé pobyty v zahraničí, zkouška 
CPE - úroveň C2, matka 3 dětí).

Dále: soukr. hodiny, kroužky Aj pro děti 
s vyzvednutím a vrácením do družiny.

Kontakt:  Komunitní centrum : 737 970 444, email: krouzky-zskamenice@email.cz
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„Chci, abys žil ne z toho, co dostáváš, ale z toho, co dáváš, neboť tím rosteš.“ 
Antoine De Saint-Exupéry - Citadela

ZVEME VÁS NA AKCE KLUBU SENIORŮ NEJEN PRO SENIORY:

6. června –Jednodenní výlet na hrad Karlštejn a Malou a Velkou Ameriku. 
Na co se můžete těšit? V dopoledních hodinách dojedeme do vesničky Mořina, kde nás čeká příjemná procházka s úchvatnými 
průhledy na lom Velká Amerika a Mexiko – cca 45 minut chůze. Terén není náročný, ale je třeba mít dobrou obuv. Hole 
na nordic walking a láhev s pitím jsou vhodným doplňkem. Poté nás autobus odveze na parkoviště v Karlštejně a my se známou 
uličkou plnou různých lákadel dáme k hradu Karlštejn. Po cestě nahoru naleznete spoustu možností k občerstvení, nákupům 
nebo pobavení. Na nádvoří hradu se sejdeme k prohlídce II. Okruhu - Posvátné prostory hradu včetně Kaple svatého Kříže. 
Okruh prochází východním křídlem Císařského paláce, horním patrem Mariánské věže a Velkou věží. Nabízí historicky nej-
cennější prostory hradu, které patří mezi světové unikáty. Malá hradní obrazárna se sbírkou grafiky, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, kaple sv. Kateřiny, bývalá sakristie, visutý věžní most, Hradní lapidárium, Velká obrazárna, pracovna architekta Josefa 
Mockera, věžní schodiště s nástěnnými malbami ze 14. století a kaple sv. Kříže.
Cena: senioři 65+let 400 Kč/550 Kč ostatní.
Sraz u KD Kamenice v 7.45 hod., odjezd v 8.00 hod. Předpokládaný návrat do 18.00 hodin. 
Nestihli jste termín plateb na Karlštejn a chcete se ještě přihlásit? Volejte nám do 30. 5. 2018.

14., 28. června - Poslední setkání s kytarou před prázdninami od 16.00 hod. restaurace U Partyzána. 
Přijďte si zazpívat nebo si jen tak popovídat. 
Během letních prázdnin se pravidelná setkání s písničkou nekonají. 
Další termíny zpívánek po prázdninách: 13., 27. 9, 11., 25.10.

27. června – Cyklus Tajemné toulky Prahou – IV. Malá Strana.  
S průvodkyní paní Ivanou Tatkovou, která nás provázela zahradami Pražského hradu. Toulky začneme na Klárově, uličkami 
se dostaneme ke Karlovu mostu, o kterém se dozvíme mnoho zajímavého, stejně jako o Malostranské mostecké věži. Sejdeme 
na Kampu k Sovovým mlýnům, k Lennonově zdi a přes Čertovku dojdeme na Maltézské náměstí až k Pražskému Jezulátku. 
Po výkladu o této části Malé Strany a jejích tajemných zákoutích zamíříme do Vrtbovského paláce a jeho nádherné zahrady. 
Poté přejdeme na Malostranské náměstí do Kostela sv. Mikuláše. Celý okruh ukončíme průchodem Valdštejnským palácem se 
zahradou zpět na Klárov cca po 3 hodinách.
Přihlášky do 26. 6. Platba na místě!!! 
Cena: senioři 65+ 150 Kč/ostatní 250 Kč. 
Sraz u KD Kamenice v 8.15 hod., odjezd v 8.30 hod.  Doprava zpět do Kamenice individuálně.

NA CO SE S NÁMI MŮŽETE TĚŠIT V ZÁŘÍ?

3. září. – Toulky krajinou Kamenicka s holemi nordic walking, cvičení s holemi v přírodě a táboráček v nivě s opékáním 
a kytarou. Okruh bude připraven tak, aby jej všichni zvládli, a ti, kteří se nemohou přidat z časových důvodů, přijďte až k místu 
táboráku v 17:30 hod. Přihlášky do 2. 9. (z důvodu nákupu občerstvení).
Cena: 50 Kč/os. (na občerstvení), při nepříznivém počasí zpívání U Partyzána.  
Sraz u KD Kamenice v 15.30 hod.

19. 9. – Celodenní zájezd do Litoměřic – Zahrada Čech. 
Jedno z vašich přání bylo podívat se na veletrh Zahrada Čech, který probíhá v termínu 14.–22. 9. 2018. Zveme vás tím-
to do krásného královského města na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách na okraji Polabské nížiny. Je známé nejen 
pro svoji úrodnou půdu, která se stala základním předpokladem k bohatství a rozvoji města, ale i pro svou malebnost, atmo-
sféru a jedinečné historické památky. Královským městem se staly Litoměřice v rozmezí let 1219 a 1228. Historické jádro města 
je od roku 1950 městskou památkovou rezervací. Je známé také díky nejrecitovanějšímu českému básníkovi K. H. Máchovi. 
Připravujeme pro vás příjemnou prohlídku města s průvodcem během dopoledne. Poté chvilka na krátké občerstvení a přesun 
na 42. ročník veletrhu pro všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily a milovníky přírody.  
Přihlášky do 9. 9. 2018 
Cena: senioři 65+let 200 Kč/300 Kč ostatní (v ceně: prohlídka města s průvodcem, vstupenka na veletrh a příspěvek na bus).
Platby: 10. 9. od 18:00 do 19:00 hod. v restauraci Na Rynku.
Sraz u KD Kamenice v 7.15 hod., odjezd v 7.35 hod. Předpokládaný návrat do 18.00 hod.

Přejeme všem kamenickým seniorům a příznivcům Klubu seniorů krásné léto, příjemnou dovolenou v Kamenici, v Če-
chách nebo kdekoli jinde na toulkách po naší krásné planetě a těšíme se na viděnou opět na počátku školního roku, a to 
hned 3. 9. 2018. 
Zapište si, co vás láká, již nyní do kalendáře a přihlaste se včas na našich kontaktech:  773 222 369 nebo 721 865 938. 

Majka a Marie 

KLUB SENIORŮ PŘI KC KAMENICE . . . 
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Na plánovanou akci pro seniory jsme se moc těšili a sešlo se 
nás 2. 5. před kulturákem hodně! Vybaveni holemi nordic wal-
king jsme se vydali na procházku kolem kamenického zámku, 
zahrádkářskou kolonií, kolem tzv. "Kozláku" do Skuhře a zpět 
do Kamenice pod školu. Tady jsme u táboráku zpívali při ky-
tarách. Buřtíky byly vynikající, nevadila nám ani avizovaná 
bouřka, která nakonec stejně nepřišla. Moc krásné odpoledne si 
pochvalovali i přítomní psí účastníci. Děkujeme Marii a Majce 
a také všem, kteří přišli! 
 Za spokojené účastníky: Hana Boháčová, Těptín

Rády bychom poděkovaly Daně Boxanové i ostatním, kdo 
pro nás přichystali dřevo a ohniště v nivě!                

Majka a Marie

Byl krásný slunečný den, středa 25. května, všude kvetly kaštany a šeříky, nebe bez 
mráčku a my, kameničtí senioři, jsme poznávali vyšehradské památky. Prošli jsme 
historickou výstavou s ukázkami vykopávek, navštívili jsme kostel sv. Petra a Pavla, 
prošli jsme Slavínem a vychladili jsme se v kasematech. Nádhernou Prahu jsme 
viděli z ochozů ze všech stran. Zakončení v restauraci s klobáskou a pivem byla 
příjemná tečka za výletem.      Sepsala: Božena Procházková

DOŠLO DO REDAKCE. . . 

PODĚKOVÁNÍ

Vážení příbuzní, přátelé, sousedé a známí,

chci vám všem poděkovat, že jste se přišli 8. května rozloučit s Honzou Šamlotem.
Děkuji i paní Bartákové z pohřební služby Jesenice za uspořádání  obřadu v rodinném prostředí.
Také děkuji Zuzaně Štichové, která se ujala smuteční řeči během obřadu.
          Za rodinu manželka Jarmila.

KAMENIČTÍ SENIOŘI SE UMÍ BAVIT! 

TAJEMNÝ VYŠEHRAD
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MAŽORETKY NA 25. MISTROVSTVÍ ČR  
V KARVINÉ

Sobota 12. 5. 2018 byla ve znamení první medaile 
z 25. Mistrovství ČR

 v mažoretkovém sportu v Karviné.

Skupina kadetky Zoubková víla 14. místo
Skupina seniorky Bouře 8. místo
Karolína Tejnecká - sólo kadet 2 baton 8. místo
Karolína Cerda a Tereza Švehlová - Duo kadet 2 baton 
(sloučeno s junior) 6. místo
Miniformace 2 baton Pomluvy 3. místo a titul vícemistr 
ČR

Neděle 13. 5. 2018 se stala velkým mezníkem 
v historii Hraběnek z Kamenice

Skupina kadet classic  
2. místo a titul 1.vícemistři ČR
Skupina senior classic 
2. místo a titul 1.vícemistři ČR
Trio 2 baton Sirény
Adéla Červená, Anna Novotná, Michaela Polášková 
1. místo a titul mistři ČR 

Z Karviné jsme přivezly nejen mnoho cenných kovů, umístění a postupů na Mistrovství světa v Praze, ale i krásné komentáře a pochvaly od ko-
mentátorů, porotců a diváků. Všichni máme obrovskou radost a jsme pyšné, že tak dobře reprezentujeme obec Kamenici.  Již nyní se chystáme 
na červnové Mistrovství Evropy do Chorvatské Crikvenice a na VII. Memoriál Jiřího Necida do města Vimperka, který je uspořádán na počest 
člověka, bez kterého by Česká federace mažoretkového sportu vůbec nevznikla. Vše můžete vždy sledovat online na stránkách www.majoretsport.
cz nebo na odkazu vysilamezive.cz. Připravuje se i sestřih z finálových soutěží, který bude vysílat ČT sport.                      Markéta a Anna Novotných
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Prohlídku zámeckého parku se známým 
botanikem Václavem Větvičkou i překrásné 
zámecké interiéry, cestovatelské povídání 
s  Ondřejem Neffem, výstavu ze sbírek Ná-
rodního technického muzea spjatou s  ro-
dinou Ringhofferů, atrakce pro děti, jízdy 
na ponících, historickou řemeslnou vesničku, 
prodejní výstavu řemeslných výrobků, květin 
a mnoho dalšího nabídla v sobotu 19. května 
akce Rozkvetlý Štiřín. Jejím prostřednictvím 
představuje Hotel Zámek Štiřín každoročně 
veřejnosti svůj areál a zejména zdejší park se 
stovkami rozkvetlých rododendronů.
 „Bylo pro nás ctí přivítat rekordní počet hostů 
a připravit pro ně celodenní program tak, aby 
odjížděli plni krásných dojmů jak z mimořádně 
nakvetlých rododendronů a dalších botanických 
skvostů v našem zámeckém parku, tak i z pro-
hlídky interiérů a exteriérů, které Hotel Zámek 
Štiřín nabízí. Naše brány jsou otevřeny a těší-
me se na další návštěvy veřejnosti,“ zhodnotil 
úspěšnou akci generální ředitel štiřínského 
areálu Václav Hrubý.
  „Letošní ročník Rozkvetlého Štiřína předčil 
všechny předchozí, ba předčil i všechna oče-

kávání. Děkuji všem, kdo přišli. Štiřínskému 
zámku a parku přibyly stovky příznivců,“ 
doplnil botanik Václav Větvička, který zaujal 
hosty svým poutavým výkladem v parku. Tam 
si kromě golfové hry v malebném prostředí 
můžete nově užít i piknik na zámecké louce. 
Pestrá nabídka piknikových košů je k dostání 
v restauraci v Domě Atis.
Štiřínský zámecký park vznikl při velké barok-
ní přestavbě zámku ve druhé polovině 18. sto-
letí a patří mezi přední historické zahrady 
v ČR. Základ jeho současné krajinářské kom-
pozice byl položen na konci 19.  století, kdy 
panství vlastnila rodina Ringhofferů, která 
už tehdy stála u zrodu golfové hry na Štiříně. 
V roce 1985 se začalo s cílevědomou a odbor-
nou památkovou obnovou tehdy dvanácti-
hektarového parku. Po odstranění plevelných 
dřevin a obnovení původních průhledů a cest 
byl park postupně dosázen desítkami listna-
tých a jehličnatých stromů, kolem 5 000 keřů 

a zejména rozsáhlou kolekcí rododendronů 
(pěnišníků). Na  příkladu štiřínského zámec-
kého parku můžeme dokumentovat, jak lze 
velice citlivě včlenit do původní kompozice 
nové prvky tak, aby nebyla narušena památ-
ková hodnota tohoto areálu.
 „Tradiční podzimní akce s bohatým programem 
bude letos 6. října - Den Hanuše Ringhofffera. 
Budeme se těšit na všechny, kteří si opět přijdou 
užít výjimečný den plný zážitků u nás.“ zve 
generální ředitel Zámku Štiřín Václav Hrubý.

Organizátoři akce

HANUŠ  · 699 Kč
6 ks Variace plněných bulek s lososem, se sýrem 
 a s grilovanou zeleninou
80 g Marinované olivy po provensálsku
150  Variace sezonního ovoce
2 ks Domácí koláč
1 ks 0,75 l Veltlínské zelené - Michlovský
2 ks 0,2 l Ledová káva
1 ks 0,5 l Balená neperlivá voda 
2 ks 0,3 l Domácí ovocná limonáda

· Uvedená cena zahrnuje zapůjčení plně vybaveného piknikového koše + deka. Koše jsou vždy pro dvě ososby.
· Objednávku lze vyzvednout 2 hodiny od objednání (mimo varianty BARON RINGHOFFER).

Golem spol. s r.o., Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice · Tel.: +420 255 736 557
E-mail: hotel.zamek@stirin.cz · www.stirin.cz

Piknikové koše

JOCKEY · 299 Kč
4 ks     Croissant se šunkou 
            a mozzerellou s tomaty
4 ks  Tradiční formanský koláček
1 ks     0,5 l Balená neperlivá voda 
2 ks     0,3 l Domácí ovocná limonáda

ARMINIE · 999 Kč
150 g Pošírovaná kuřecí prsíčka 
            na bylinkách, bagetka
150 g Smažené vepřové řízečky s okurkou 
            a čerstvým chlebem
200 g Cézar salát
80 g Marinované olivy po provensálsku
150 g Variace sezónního ovoce
2 ks Panna cotta
1 ks 0,75 l Sekt Znovín Znojmo brut /demi
2 ks 0,2 l Ledová káva
1 ks 0,5 l Balená neperlivá voda 
2 ks 0,3 l Domácí ovocná limonáda

BARON
RINGHOFFER · 499 Kč
6 ks    Špekáček, hořčice, křen, variace pečiva
80 g   Marinované olivy po provensálsku
2 ks    Domácí koláč
2 ks    0,5 l Balená neperlivá voda
2 ks    0,5 l Velkopopovický kozel 10°
2 ks    0,5 l Velkopopovický kozel 11°
· Připravené ohniště
· 2 špízy na opékání

S objednávkou 
24 hod. předem

INZERCE. . . 

TRADIČNÍ AKCI ROZKVETLÝ ŠTIŘÍN LETOS 
NAVŠTÍVILO REKORDNÍCH 2 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ
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RUČNÍ MYTÍ A ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZŮ

Objednávky a kontakt:
tel.: 703 370 120

AUTO BUDY, areál automyčky a LPG čerpací stanice
Hlavní 276, Sulice - Želivec, 251 68

BEZDOTYKOVÉ MYTÍ 

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 O V Ě  OT E V Ř E N O  ! ! !
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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

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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• PRODÁM STAVEBNÍ PARCELY, 1289 m², Kamenice-

-Skuheř, mob. 737 141 507.• 
• HLEDÁM PEČLIVOU PANÍ na pravidelný úklid RD 

ve Struhařově každý Pá ráno. Pouze SMS: 737 273 692.
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Prodáváte nemovitost?
Nabídněte ji mým klientům!

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
•	 PRODÁM	STAVEBNÍ	PARCELY,	1289 m², Kamenice-

-Skuheř, mob. 737 141 507.

•	 HLEDÁM	PEČLIVOU	PANÍ	na pravidelný úklid RD 
ve Struhařově každý Pá ráno. Pouze SMS: 737 273 692.

STÁJ	VLKOVÁ	
16.	7.	–	20.	7.	2018

POŘÁDÁ	PŘÍMĚSTSKÝ	TÁBOR	S	KOŇMI	
pro	děti	od	7	do	14	let.	

Bližší	informace	na	602	748	075	
A.	Vybíralová



na 5. ročník KOH 
v sobotu 23. června 2018

od 9.00 hodin

BĚHEM 10 HODIN TOHOTO SPORTOVNĚ-SPOLEČENSKÉHO KLÁNÍ PROBĚHNE
na kamenickém hřišti 10 kolektivních disciplín 

pro 10 soutěžních týmů s maximálně 10 členy a minimálně 2 ženami.
Čekají vás tradiční i netradiční disciplíny 
(turnaje ringo, ufobal, nohejbal, vybíjená, 

přetahovaná, štafety koloběžky, hod balvanem, 
multibiatlon, rafty na rybníku, překvapení). 

V rámci této celodenní akce je zajištěno občerstvení, 
hlídání dětí s programem v dětském koutku.

Ve spolupráci se ZŠ Kamenice 
jsou připraveny soutěže dětských družstev.

Přihlášky přijímáme do 10. 6. 2018 na pavel.zitko.kam@gmail.com 
Uveďte prosím název vašeho reprezentačního týmu a osady,

 jmenný seznam členů a kontakt na vedoucího týmu.

Těšíme se na účast soutěžících i diváků!

Za SK Kamenice Pavel Zítko, prezident KOH 2018.

KAMENICKÉ OBECNÍ HRY 
PŘIJĎTE SPORTOVAT NEBO ALESPOŇ FANDIT


