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Fotka měsíce: 
Dětské hřiště ve Struhařově má další atrakce, lanovou pyramidu a kolotoč.
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Titulní fotka: 
Po dlouhých měsících se sportovci a hlavně děti mohou zase konečně 
potkávat na trénincích. Třeba v Judo Club Kyklop.

CENÍK INZERCE (bez DPH)

Celá strana: 4 000 Kč
(na zrcadlo sazby: 188 x 264 mm, na spad: 210 x 297 mm + 5 mm)
Polovina: 2 200 Kč
(170 x 120 mm)
Čtvrtina: 1 160 Kč
(90 x 130 mm)
Osmina: 600 Kč
(92 x 63 mm)
Prolink mezi inzerátem, vyvěšeným na webových stránkách 
Kamenice a předmětem inzerce.
1/4 strany a menší:  50 Kč, 1/2 strany a větší 100 Kč

ZVÝHODNĚNÁ INZERCE

Dlouhodobá – sleva 30%
V případě nepřetržité inzerce v 5 po sobě jdoucích vydáních.
Předplacená – sleva 25%
3 inzeráty ve třech po sobě jdoucích vydáních nebo s konkrétním 
uvedením měsíce vydání. Platba předem.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Do 150 znaků: zdarma
Nad 150 znaků: 15 Kč za slovo.
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé,
vstupujeme do období velkých staveb. 

Tím myslím hlavně silnice. Po mnoha 
a mnoha letech je kraj konečně připravený 
opravit starou benešovskou a my všichni 
netrpělivě čekáme, až začne s výběrem 
zhotovitele. Výrazně k tomu přispěla i naše 
obec, nejen tím, že jsme kraj neustále žádali 
a urgovali, ale taky jsme sami vyprojektovali 
úsek, do kterého se krajští úředníci báli 
pustit, tedy křižovatku na Nové Hospodě. 

Navíc, v těchto dnech jsme zahájili 
rekonstrukci ulice Návršní a budeme 
rozhodovat, zda se ještě letos pustíme 
do Jednosměrné, kde vznikne chodník 
s pořádným osvětlením, aby byla cesta dolů 
do centra opravdu bezpečná.

Všechny nás zasáhlo uzavření silnice 
na hrázi Křísovského rybníka. Voda 
podemlela násep, po kterém už není 
bezpečné jezdit. Je to velká komplikace, ale 
zároveň příležitost, jak zúžený a nepohodlný 
úsek změnit na plnohodnotnou silnici 
se dvěma pruhy a chodníkem. Přípravné 
práce už běží, aby do několika měsíců bylo 
hotovo.

Téma silnic rozebíráme mnohem 
obšírněji na straně 6. 

Rekonstrukce se taky dočkaly životy 
nás všech, když se konečně uvolnila 
vládní opatření. Nejvíc to určitě cítí děti. 
Ve zpravodaji se dočtete, jak začaly opět 
ve velkém sportovat. Judisté, naše malé 
ragbistky, florbalisté i všichni ostatní.

Kdo máte děti, určitě se začtěte do druhé 
poloviny zpravodaje, kde najdete spoustu 
inspirace k jejich sportovnímu vyžití. 
Srdečně Vás zvu na první ragbyový turnaj 
v historii Kamenice 19. června, kde i já 
cvičně kopnu do šišky.

Nadechnout se konečně může i kultura. 
Po rekonstrukci, která proběhla mimo zraky 
většiny lidí, otevírá naše Kulturní centrum 
galerii. Máme tedy konečně vlastní výstavní 
prostor a já věřím, že bude motivovat 
všechny místní umělce a nadšence k tvorbě 
a sdílení jejich děl s ostatními.

Pokračujeme i v našem seriálu o obecní 
policii. Tentokrát pro Vás máme nesmírně 
zajímavý příspěvek. Náš soused z Těptína 
Jindřich Joch totiž pracuje už 15 let jako 
městský strážník v Říčanech a jeho povídání 
o „pro a proti“ zřízení policie u nás určitě 
přečtete jedním dechem.

Čerstvou novinkou je i žádost 
Strojmetalu, aby změna č. 6 byla omezena 
jen na plochy parkoviště a opěrné zdi 
a aby nová obrobna byla projednána 
zcela samostatně v některé z budoucích 
samostatných změn. Tím by byl dán prostor 
všem zúčastněným se k obrobně znovu 
vyjádřit. Z toho vyplývá, že takto zmenšená 
změna č. 6 ÚP může jít na projednání 
na jednom z nejbližších schůzí zastupitelstva 
obce, protože takováto změna nemá žádnou 
souvislost se samotnou výrobou a jejími 
vlivy na obec. Od parkoviště si naopak 
slibujeme, že bude využíváno pro sportovce 
a jejich fanoušky.

Přeji Vám příjemné čtení.

Pavel Čermák
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Krátce z rad a zastupitelstva obce Kamenice 
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• uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0191/2020 uzavřené se společností 
HES stavební s.r.o., dne 15. 9. 2020, kterým se mění Doba plnění a Cena 
za dílo;

• vyloučení účastníka Bauwerk s.r.o. z účasti ve výběrovém řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova povrchu komunikace 
Návršní“;

• výběr dodavatele POHL CZ, a.s., který podal ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 5 441 682,76,- Kč 
bez DPH, t.j. 6 584 436,14,- Kč včetně DPH.

Rada obce Kamenice souhlasí:
• s uzavřením „Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy o připojení“ 

mezi společnostmi Full s.r.o., Zatri s.r.o., a společností Floky s.r.o., a bere 
na vědomí její obsah. 

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení 

nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na stavební práce na akci „Obnova povrchu komunikace Návršní“.

Krátce ze zastupitelstva obce

21. 4. 2021

Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje:
• celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Kamenice za rok 2020 

včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2020 „bez výhrad“;
• účetní závěrku obce Kamenice za rok 2020;
• uzavření Smlouvy mezi Nadací svobodných pánů Františka, Emanuela a Vik-

tora Ringhofferových v likvidaci a Obcí Kamenice, kde předmětem Smlouvy 
je závazek Nadace předat Obci Předmětné nemovitosti (pozemkovou parcelu 
č. parc. 682/2 - ostatní plocha, pozemkovou parcelu č. parc. 683/2 - orná 
půda a pozemkovou parcela č. parc. 828/9 - ostatní plocha, vše v katastrálním 
území Těptín, a umožnit Obci nabýt vlastnické právo k Předmětným nemo-
vitostem a Obec se zavazuje Předmětné nemovitosti převzít a nabýt k nim 
vlastnické právo. (areál hrobky rodiny Ringhofferů);

• uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Kamenice a Lesy České republiky, s.p., 
kde předmětem směny je pozemek parc. č.: 355/1 - lesní pozemek o výměře 
19.680 m²,  v katastrálním území Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, 
a pozemky parc.č.: 609 - lesní pozemek o výměře 11.671 m², parc. č.: 611/3 
- lesní pozemek o výměře 987 m² a parc.č.: 613/1 - vodní plocha o výměře 
6.636 m², vše v katastrálním území Těptín, pro obec Kamenice, ve vlastnictví 
České republiky, zastoupené Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové. 

12. 5. 2021

Zastupitelstvo obce Kamenice rozhodlo:
• o námitkách 1 až 52 u změny č.5 ÚPO Kamenice.

Zastupitelstvo obce Kamenice souhlasí:
• s navrženým vypořádáním připomínek u změny č.5 ÚPO Kamenice.

Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje:
•  Darovací smlouvu spojenou se Smlouvou o zřízení služebnosti 

užívacího práva podle § 1283 a následného občanského zákoníku mezi 
Římskokatolickou farností Říčany u Prahy, IČ 68380488, se sídlem 
Masarykovo náměstí 70/23, 251 01 Říčany (jako dárce) a obcí Kamenice 
(jako obdarovanou), kdy předmětem převodu jsou pozemky parc. č. 798/2 
ostatní plocha, pohřebiště o výměře 1531 m², parc. č. st. 73 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 32 m² a na ní umístněné budovy s č.p. 78 (márnice), 
parc. č. st. 77 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27m² na ní umístěné 
budovy bez č.p/č.ev. (kolumbárium), součástí nemovitých věcí je ohradní 
hřbitovní zeď a vstupní brána, vše katastrální území Těptín; 

• uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Kamenice, jako dárcem, a Stře-
dočeským krajem, jako stranou obdarovanou, jejímž předmětem bude bez-
úplatný převod pozemku parc.č. 826/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 3196 
m², ve vlastnictví obce Kamenice, v kat. území Těptín. 

Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí:
• informace o podání trestního oznámení na neznámého pachatele, kvůli 

narušení hráze Křísovského rybníka.

Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje a vydává:
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.

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

Krátce z rad obce

28. 4. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• uzavření Nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 29. 4. 2021 na část 

pozemku parc. č. 628/1, stanoviště č. 3 prodejní plochy (tržiště), o výměře 
24 m², s přihlášeným zájemcem Radkem Nárovcem, za účelem stánkového 
prodeje točené zmrzliny a případně rychlého občerstvení, za nájemné ve výši 
2050,- Kč/měsíc včetně DPH;

• uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021 
na část pozemku parc. č. 628/1, stanoviště č. 1 prodejní plochy (tržiště), 
o výměře 36 m², s přihlášeným zájemcem, firma Jiří Jánský, za účelem 
stánkového prodeje zahradnických výrobků a výpěstků, za nájemné ve výši 
4860,- Kč/měsíc/květen a 4320,- Kč/měsíc/červen včetně DPH;

• zveřejnění záměru obce směnit pozemek oddělený geometrickým plánem 
od pozemku parc. č. 833/3 - o celkové výměře 179 m2, v katastrálním území 
Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice, za pozemek oddělený geometrickým 
plánem od pozemku parc. č.: 460/1 - zahrada o výměře 1.749 m2 a pozemku 
parc. č.: 463/2 - zahrada o výměře 101 m², v katastrálním území Těptín, 
pro obec Kamenice; 

• zveřejnění záměru obce prodat pozemky parc. č. 642/3 - ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 34 m², parc. č. 642/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
26 m² a parc. č. 642/5 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 1 m², 
ve vlastnictví obce Kamenice, předem určenému zájemci za účelem sjedno-
cení vlastnictví a faktického stavu; 

• Směrnici č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za-
dávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen "ZZVZ");

• výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rekonstrukce WC 
ZŠ Kamenice“;

• zveřejnění záměru obce směnit pozemky oddělené geometrickým plánem 
č. 1913-23302/2021 od pozemku parc. č. 833/2 a pozemku parc. č. 855/2 
(nově vzniklý pozemek parc.č.: 833/9 -  o výměře 22 m², pozemek 
parc.č.: 855/22 -  o výměře 43 m² a pozemek parc. č. st. 1581 - zastavěná 
plocha o výměře 10 m²) ,v katastrálním území Těptín, ve vlastnictví obce 
Kamenice, za pozemky parc. č.: 533/104 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 114 m2 a 1/2 pozemku parc. č.: 533/92 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 7 m², vše zapsané na listu vlastnictví č. 2195 a č. 661, 
v katastrálním území Těptín, pro obec Kamenice; 

• uzavření Pachtovní smlouvy s panem M.P. k propachtování pozemku, 
na dobu určitou, za účelem chovu ryb: pozemek parc. č. 521 - vodní plocha, 
rybník, o výměře 3985 m², v k.ú. Štiřín, za cenu 700,-Kč/rok, ve vlastnictví 
obce Kamenice; 

• výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Vodovod Týnská“;
• rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění.

Rada obce Kamenice bere na vědomí:
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 3/2019;
• výroční zprávy o činnosti a hospodaření osadních výborů za rok 2020;
• ukončení Nájemní smlouvy se společností iQuod s.r.o., dohodou ke dni 

4. 4. 2021.

4. 5. 2021

Rada obce Kamenice doporučuje:
• zastupitelstvu obce Kamenice schválit Darovací smlouvu, kterou by obec 

získala do majetku starou část hřbitova, o kterou se nyní stará.

12. 5. 2021

Rada obce Kamenice schvaluje:
• přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2021, a to 

na dobu 5 týdnů - od 12. 7. 2021 do 13. 8. 2021;
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti 

- zřízení, umístění a provozování plynárenského zařízení mezi obcí Kamenice 
a GasNet, s.r.o., věcné břemeno bude zřízeno k pozemkům parc. č. 646/20, 
parc. č. 646/21, parc. č. 656/7 a parc. č. 656/8, vše v k.ú. Ládví, ve vlastnictví 
obce Kamenice; 
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Kamenice hledá novou zahradnici či zahradníka
Naše skvělá zahradnice Iva Kamererová odchází příští rok 

do důchodu a ředitel Technických služeb Kamenice Alex Dvorak 
se už poohlíží po její nástupkyni či nástupci: „Chceme zapojit 
nového člena do týmu, aby měl(a) alespoň půl roku na to se zaučit.“

Kamenice má spoustu záhonů kolem zastávek, hlavně 
na Valnovce, Ládví, ve Štiříně vedle parku, před obecním úřadem, 
kde je také velká skalka. Hlavní náplní práce nového zaměstnance 
tedy bude krásno vznikající z dobře opečovaných květin a keřů. 
Hledá se proto odborník, který nejen rozumí rostlinám, ale taky 
umí zacházet s chemickými postřiky. „Speciálně na to můžeme 
poskytnout školení,“ dodává Dvorak.

Aby se kandidát mohl ucházet, potřebuje výuční list zahradníka 
nebo květinářky či mít několikaletou prokazatelnou praxi v oboru.

Kromě tabulkového platu se nový zaměstnanec může těšit na 
25 dní dovolené, stokorunové stravenky za každý odpracovaný 
den, z nichž každou zaměstnavatel dotuje 60 korunami, a protože 
pracovníci technických služeb zacházejí i s nebezpečným odpadem, 
mají nárok i na každoroční očkování v hodnotě několika tisíc 
korun.

K tabulkovému platu se pak připočítávají odpracované roky, 
vzdělání a osobní ohodnocení. To se může na platu příjemně 
projevit každý měsíc a případně i jako čtvrtletní prémie. Zajímavá 
je i pracovní doba od šesti ráno do dvou odpoledne. „Naši lidi 
odchází domů každý den o půl třetí a víkendy mají volné, pokud 
není sněhová kalamita,“ říká ředitel Dvorak.

Nová zahradnice či zahradník budou mít na co navazovat. 
„S Ivou Kamererovou velmi spokojený, protože má léta zkušeností, 
nebojí se vedle zahradničiny dělat i další práce, zná náš region 
a zapojila se i do zimní údržby, když na čtyřkolce prohrnovala 
všechny chodníky,“ děkuje odcházející zahradnici ředitel 
Technických služeb Kamenice.    Red
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Silnice v Kamenici: v boji  
s krajským úřadem i velkou vodou

Dvě silnice patřící kraji, které jsou 
pro Kamenici naprosto klíčové, tedy 
stará benešovská a Ringhofferova, 
už roky volají po opravě a vypadá to, 
že alespoň v jednom úseku už brzo 
začne generální rekonstrukce. Další 
opravy se chystají na silnicích pod 
správou obce, a aby toho nebylo málo, 
hráz patřící rybářství Líšno, po které 
denně jezdily stovky aut mezi Štiřínem, 
Struhařovem a vůbec kamkoli dál 
do Kamenice, podemlela voda a silnice 
se musela ze dne na den uzavřít. 
Výsledkem jsou dlouhé kolony, které 
se ve všední dny tvoří na téčku mezi 
Želiveckou a Hlavní, kudy lidé hráz 
objíždí. Jak dlouho bude oprava hráze 
trvat a jaký je stav i budoucnost silnic 
v Kamenici? Přinášíme vám rychlý 
přehled.

Vzhledem ke své velikosti nemá 
Kamenice příliš velký rozpočet na investice 
a zastupitelé musí z projektů pečlivě vybírat. 
„I když je potřeb mnoho, zavedli jsme 
nepsané pravidlo, že každý rok postavíme 
minimálně jeden chodník a opravíme 
minimálně jednu silnici,“ říká starosta 
Pavel Čermák, jehož ambicí je toto pravidlo 
dodržet i letos, kdy do investic nečekaně 
spadla i oprava hráze, která musí být 
bezpodmínečně hotová do zimy.

Vedení obce intenzivně spolupracuje 
s rybářstvím Líšno, faktickým majitelem 
hráze, aby veškeré přípravy i samotná stavba 
proběhly co nejrychleji. Z tohoto hlediska 
je velké štěstí, že obec právě tento úsek už 
před lety převzala od kraje. Jak totiž vidíme 
na případech dvou krajských silnic, které 
Kamenicí procházejí, přimět kraj k jejich 
opravě je nesmírně zdlouhavé.

„Rád bych při této příležitosti připomněl, 
že ne všechny silnice v obci patří Kamenici, 
za některé odpovídá jako investor i jako 
údržbář Středočeský kraj,“ vysvětluje 
starosta Čermák. Má na mysli konkrétně 
průtah silnice II/603 od Nové Hospody 
do Olešovic neboli starou benešovskou, 
a II/107 neboli Ringhofferovu, z Olešovic 
směrem na Týnec nad Sázavou, které jsou 

obě ve velice špatném stavu s výjimkou 
nedávno opraveného úseku přes Ládví, 
kde Středočeský kraj provedl generální 
rekonstrukci.

Vyjednávání s krajem

To, proč Středočeskému kraji trvá 
tak dlouho opravit silnice protínající 
Kamenici, má několik důvodů. Jeden je 
jistě objektivní, tedy poměr mezi krajským 
rozpočtem a množstvím všech silnic, které 
ve středních Čechách vyžadují opravu. 
Bohužel také velmi záleží na tom, kdo 
zrovna sedí ve vedení kraje. Nejde jen o jeho 
kompetenci, ale i politické preference, 
které mohou opravu uspíšit, nebo naopak 
odsunout na neurčito.

„Vyjednat s tak velkým partnerem, 
aby se pustil do opravy silnice právě 
u nás, vyžaduje šikovnost a myslím, 
že se nám to v posledních letech daří,“ 
říká Čermák, zvyklý systematicky na kraji 
vznášet argumenty ohledně nebezpečnosti 
rozbitých krajských cest a jejich vlivu 
na stav našich vozidel. Dalším silným 
argumentem je i to, že úsek od Mandavy 
do Olešovic je už poslední neopravený úsek 
na silnici II/107.
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Silnice v Kamenici: v boji  
s krajským úřadem i velkou vodou

Až donedávna kraj odkládal rekonstrukci 
s odkazem na její komplikovanost, protože 
kromě nového asfaltu si bude třeba poradit 
i s několika nenápadnými mosty a dalšími 
věcmi skrytými pod povrchem. „Před 10 lety 
jsme od kraje dostali nabídku, že by úsek 
opravili, chtěli ale vyměnit pouze nějakých 
9 centimetrů asfaltu a tím to shodit ze stolu. 
My jsme ale věděli, že jim jde jen o to rychle 
vypotřebovat evropské peníze. Znamenalo 
by to, že všechno až na asfalt by zůstalo 
v původním neutěšeném stavu a taky, že by 
se řadu let poté nesmělo na silnici sáhnout, 
aby se neporušila pravidla pro přidělování 
evropských dotací. Tehdy jsme odmítli 
opravu ‚rychlou jehlou‘ a žádali odvedení 
pořádné práce, byli jsme pak označení 
za kverulanty,“ vzpomíná Čermák. 

Nová Hospoda: udělej si sám 

Vedení obce trvalo nějaký čas, než 
kraj přesvědčilo, aby se do opravy staré 
benešovské pustil způsobem hodným 
21. století. Tato důslednost se nakonec 
vyplatila. Ládví je opraveno pořádně 
a krajský projekt rekonstrukce na zbylé 
úseky jsou dokončeny, právě teď probíhá 
investiční příprava, získávání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení.

To, že jsme se dostali do fáze těsně před 
rekonstrukcí. je i díky tomu, že vedení 
naší obce aktivně pomáhalo kraji a některé 
věci dokonce udělalo za něj. Klíčový úsek 
rekonstrukce, křižovatka na Nové Hospodě, 
byl totiž krajem najatými projektanty 
označený za příliš komplikovaný a odmítli 
se jím zabývat jinak než jen opravou asfaltu. 
Obec se tedy nabídla, že radši projekt 
křižovatky vypracuje sama a také pro něj 
sama získá územní rozhodnutí. „Výsledkem 
je, že projekt křižovatky je hotov a územní 
rozhodnutí pro ni předběhlo zbytek stavby,“ 
říká starosta a dodává, že jakmile získá i kraj 
územní rozhodnutí na ostatní úseky, pak 
stavebnímu povolení nestojí nic v cestě. 
Takhle daleko s přípravou opravdové 
rekonstrukce stará benešovská ještě nebyla. 
Podle sdělení kraje bude stavební povolení 
vydáno letos.

Když půjde všechno dobře, může krajský 
úřad začít vybírat zhotovitele koncem roku 
a v polovině příštího roku připravit peníze 
z dotace a hned začít s opravou. Pokud 
nastanou komplikace, můžeme počítat 
alespoň s rokem 2023. 

Vzhledem k náskoku, který obec před 
krajem získala, se nabízí využít období 
do začátku opravy staré benešovské 
k rekonstrukci navazující ulice Jednosměrná. 

Radnice má tady totiž projekt chodníku, 
který je těsně před vydáním stavebního 
povolení.

Právě teď začíná i velká oprava ulice 
Návršní, které se budeme v některém 
z dalších čísel zpravodaje podrobněji 
věnovat. Vedení obce prosí všechny občany 
o trpělivost. Stavba v červnu a červenci 
přinese dopravní omezení. Komunikace 
Návršní bude zcela uzavřena od ulice 
Na Vyhlídce až k ulici Na Pokraji a přístup 
bude zajištěn jen pro majitele okolních 
domů. Konec akce je plánován na polovinu 
srpna.

Pobořená hráz uspíší 
opravu Struhařov–Štiřín

Hráz u Křísovského rybníka se měla 
opravit a rozšířit příští rok, ale příroda 
rozhodla, že to bude již letos. Majitel 
hráze, rybářství Líšno, dopustil, aby 
voda z prasklé trubky podemlela hráz 
a část náspu spadla. Obec už dřív firmu 
vyzývala, aby hráz opravila. Teď nezbývá 
než společnými silami k tomu přikročit 
okamžitě. Po rozkopání hráze a výměně 
trubky výtoku bude hráz zpevněná a na ni 
se položí nový asfalt.

Až bude hotovo, vznikne konečně silnice 
se dvěma plnohodnotnými pruhy, takže už 
si auta ve směru ze Struhařova nebudou 
muset dávat přednost, přibude i pruh pro 
pěší mimo silnici pod hrází. „Nevýhoda 
je, že máme na přípravu minimum času, 
výhoda, že jsme odhodlaní tu rekonstrukci 
udělat dobře a smysluplně pro řidiče 
i chodce, a to navzdory technologickým 
komplikacím, zejména v podobě vzrostlých, 
chráněných stromů, do nichž nemůžeme 
zasahovat,“ popisuje Pavel Čermák.

Historie hráze je ještě zapeklitější než 
u chátrajících krajských silnic. Když se 
začala bortit, kraj provedl malou úpravu a dál 
se angažovat odmítl s tím, že zodpovědnost 
leží na rybářství Líšno. „Je pravda, že za to 
byl skutečně zodpovědný majitel, my jsme 
tehdy navrhli, že obec také pomůže a na 
třetiny bude opravu financovat majitel 
hráze, obec a kraj. Jenže kraj tehdy podle 
svého vyjádření nenašel peníze, i když to 
byla částka v řádu stovek tisíc,“ vzpomíná 
starosta.

Aby se kraj zbavil problémového úseku, 
nabídl, že silnici na hrázi daruje obci, jinak ji 
vyřadí z kategorie „krajská silnice“ a přesune 
do ranku „účelová komunikace“. Tím 
pádem by se zbavil jakékoli odpovědnosti 
za to ji opravovat a prostě by ji v případě 
havarijního stavu uzavřel na neurčito. 

Obec se tedy rozhodla vzít silnici pod sebe 
a jednat o rekonstrukci jen s rybářstvím 
Líšno. Dnes se toto rozhodnutí ukázalo jako 
klíčové, protože ze strany kraje bychom 
se stěží v dohledné době opravy dočkali. 
„Na opravu musíme čerpat z rezervního 
fondu a věřím, že se na tom zastupitelé 
shodnou,“ říká starosta. Rekonstrukce hráze 
je důležitá nejen pro řidiče mezi Štiřínem, 
Struhařovem a všemi dalšími částmi obce, 
kam je to přes Struhařov nejrychlejší, ale 
závisí na ní i oprava křižovatky na Želivci, 
kam přibude semafor.

Každého tedy určitě zajímá, jak dlouho 
bude oprava hráze trvat. Obec už jedná 
s projektantem, a protože jsou povolovací 
procesy neúměrně pomalé, využije 
zákonnou možnost havarijní stav napravit 
ještě dřív, než povolení fakticky vstoupí 
v platnost. Po finanční stránce se bude 
rybářství Líšno podílet na opravě hráze 
směrem k rybníku, včetně vybudování 
nového výpustního objektu, zatímco 
obec platí vzdušnou část hráze a novou 
vozovku. Situace kolem rekonstrukce je 
o to náročnější, že vedení obce narychlo 
řeší i uložení budoucí tlakové kanalizace 
pro Štiřín a Všedobrovice do tělesa hráze, 
protože jinak by se při stavbě kanalizace 
hráz musela opět uzavřít a rozkopat, a to si 
nikdo nepřeje.

Je jasné, že běžný uživatel nemá šanci 
vnímat, kde končí obecní silnice a začíná 
krajská, ani nestuduje dějiny těch úseků, 
které jsou mu k vzteku. Stížnosti na stav 
silnic jsou každodenním chlebem starostů 
po celé republice a Pavel Čermák k nim 
říká: „Beru je jako naprosto oprávněné. 
U krajských silnic děláme už spoustu let 
všechno pro to, aby nám je kraj opravil co 
nejdříve a zároveň kvalitně. Obecní silnice 
si opravujeme podle našich finančních 
možností, ale co můžu jako starosta slíbit, 
že žádnou z nich nikdy nenecháme dojít 
do havarijního stavu.“ 

Oprava každé silnice je náročný proces, 
hlavně z důvodu ohromné byrokracie. 
„Naše ambice je kromě těchto silnic 
budovat i dostatek komunikací, které 
nemají asfaltový povrch, nepotřebují tím 
pádem stavební povolení, a přitom jsou 
to nesmírně užitečné spojnice, třeba jako 
nedávno vybudovaná pěšina pod základní 
školou. Budeme se dál propojovat s Velkými 
Popovicemi, Kostelcem u Křížků a Sulicemi, 
prostě chceme budovat nejen velké asfaltové 
komunikace, ale taky obnovovat historické 
cestičky,“ uzavírá starosta Pavel Čermák.

     
        Red
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Pro obecní policii u nás hlasovat 
nebudu, říká strážník Joch
Náš soused z Kamenice zná fungování policie z první ruky

Dělá městského strážníka už 15 let. 
Jindřich Joch z Těptína pracuje jako 
zástupce velitele městské policie v 
nedalekých Říčanech, a tak zažil snad 
už všechno, co může člověka této 
profese potkat. Ze své zkušenosti říká: 
„Obecní a městská policie je skvělá 
věc, ale v Kamenici pro její založení 
hlasovat nebudu, máme tu spoustu 
jiných a důležitějších věcí, které je 
potřeba zařídit dřív.“

Noční bary fungující celý týden, vý-
tržnosti, rvačky, vandalismus. Šestnáctiti-
sícové Říčany, kam se jezdí bavit i lidé z 
Prahy, mají o dost víc problémů než naše 
Kamenice. Na pořádek tu dohlíží 24členný 

sbor městské policie. Jindřich Joch má jako 
zástupce velitele a zároveň aktivní strážník 
dokonalý přehled o dění na ulici a zároveň 
o všech organizačních i politických souvis-
lostech práce policie. „V podzimní anketě 
budu hlasovat jako řadový občan Kameni-
ce. Můj názor je, že obecní policie je pro 
nás v současnosti příliš drahý luxus,“ říká 
Joch a dodává: „Aby to vůbec mělo smysl, 
je potřeba zařídit non-stop provoz, což je 
personálně náročné a v důsledku drahé.“

Jindřich Joch pamatuje, jak v Říčanech 
fungoval sbor o pouhých osmi lidech: „Bez 
přesčasů to v takovém počtu nejde zvlád-
nout. Stačí, aby onemocněl jeden a spadnou 
do přesčasů všichni.“  Zároveň upozorňuje, 
stejně jako ostatní přispěvatelé, kteří se už v 

našem zpravodaji k obecní policii vyjádřili, 
že Kamenice je rozlehlá a její pokrytí si 
vyžádá víc strážníků, než by počet obyvatel 
napovídal. 

Pokud by občané a zastupitelé rozhodli, 
že chtějí obecní policii v Kamenici zřídit, 
odhaduje Joch, že by zde bylo potřeba ale-
spoň 10 strážníků. K tomu doporučuje mít 
vícero služebních aut: „Do rozlehlých pří-
městských oblastí, jako je ta naše, se hodí 
americký policejní model, tedy co nejvíc 
aut, v nichž sedí vždy jeden strážník. Pokry-
je se tak větší oblast a strážníci jsou rychleji 
na místě zásahu.“ Podle Jocha je pro lidi na 
ulici mnohem důležitější vidět projíždějící 
policejní auto, než aby řešili, kolik v něm 
právě sedí strážníků. Má to také větší pre-
ventivní účinek. „Když je potřeba, sjedou 
se všechna auta na jedno místo a poskytnou 
si posilu,“ vysvětluje Joch. Více vozidel ale 
samozřejmě znamená násobně větší finanční 
výdaje pro obec, proto se s tímto modelem 
výkonu služby zatím nesetkáváme.

Ještě podstatnější než počet obyvatel, je 
povaha obce. Než přišel covidový útlum, 
řešili městští strážníci v Říčanech 7000 pří-
padů ročně a zcela jistě se k podobným 
číslům vrátí. „V Říčanech jsou věci, které 
tady vůbec neznáme, třeba ulice v centru, 
kde je v každém domě diskotéka, bar ne-
bo non-stop občerstvení. O víkendech se 
tak na jednom místě baví a popíjí tisíc lidí 
najednou a vždycky dojde k nějaké bitce 
nebo konfliktu, který musí strážníci řešit,“ 
popisuje Joch a ještě konstatuje: „Rvačka v 
Kamenici před Billou je nic oproti tomu, 
co běžně vyvádí lidi na diskotékách v Ří-
čanech.“

Zkušený strážník taky upozorňuje na to, 
že obecní policie je dvousečná zbraň. Může 
skutečně pomáhat v dodržování veřejného 
pořádku, na druhou stranu ale díky ní zís-
kávají lidé nástroj, který velmi rádi obracejí 
proti druhým, a mnohdy zbytečně. „Je cel-
kem časté, že sousedi, kteří se navzájem ne-
snáší, volají strážníky jeden na druhého pod 
záminkou špatného parkování nebo třeba 
rušení nočního klidu. Když ale to prostředí 
lépe poznáte, zjišťujete, že jádrem toho vše-
ho je problém občanského soužití. Stovky 
případů ročně by nám odpadly, kdyby se 
lidi uměli rozumně domluvit a naučili se 
spolu vycházet,“ uzavírá zástupce velitele 
městské policie Jindřich Joch.      Red
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V Kulturním centru se otevírá první galerie

Kamenické Kulturní centrum se při 
uvolňování vládních opatření 10. května 
pochlubilo nejenom částečně 
zrekonstruovanými prostory, ale také 
novou galerií. 

Galerie se nachází ve vstupní části 
kulturního domu, v rozlehlém prostoru mezi 
hlavním sálem, knihovnou a kancelářskou 
částí budovy. 

„Kulturní dům v Kamenici se snaží měnit 
svou tvář a přivítat návštěvníky a fanoušky 
z různých oblastí. Nově jsme například 
v rámci projektu „Kulturák naživu“ začali 
přinášet živé streamy koncertů a divadelních 
představení. Otevření galerie je dalším 
krokem, kterým bychom chtěli proměnit 
tvář a vnímání naší instituce nejenom 
mezi místními lidmi,“ vysvětluje vedoucí 
Kulturního centra Jan Růža. 

Výstava „Síň slávy“ obsahuje 30 obrazů, 
na kterých jsou vystavené plakáty 
z posledních 30 let působení kamenického 
kulturního objektu. „Můžete vidět skutečné 
perly z našeho archivu, také plakáty 
podepsané vystupujícími umělci. Každý 
obraz je doplněný detailním popisem 
události a interpreta, z nichž mnozí se do 

Kamenici vraceli vystupovat opakovaně. 
Chtěla bych tuto výstavu věnovat naší 
kolegyni Andree Vodešilové, bez které 
bychom kamenickou kulturu vůbec 
neměli,“ dodává autorka výstavy Kateřina 
Doležalová.   KC Kamenice

Úvodní výstava mapuje historii kultury v Kamenici

Základní škola Olešovice 
přijme:
• učitele anglického jazyka 

a učitele - speciálního 
pedagoga s nástupem  
od 1. 9. 2021. Nabídky zasílejte  
na info@skolaolesovice.cz  
nebo na tel: 731 415 507.

Základní škola Olešovice 
přijme:
• přijme administrativní 

pracovnici - účetní s nástupem 
od 1. 9. 2021. Nabídky zasílejte 
na info@skolaolesovice.cz  
nebo na tel: 731 415 507.

Základní škola Olešovice 
hledá:
• osobního asistenta žáka 

na odpolední a noční hodiny. 
Nástup ihned. Podrobné 
informace na tel: 731 415 507.
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Kamenická knihovna získala dotaci!  
E-knihy a e-čtení již od června!

a to nejen pro obyvatele Kamenice, kteří 
bydlí v blízkosti knihovny, ale i pro oby-
vatele přilehlých obcí. 

Přínos pro čtenáře
Jsme přesvědčeni, že naše nová služba 

bude přínosem pro studenty při plnění stu-
dijních úkolů, zejména pak v rámci povinné 
četby. 

Naším přáním je, aby již nemuselo do-
cházek k uzavírání knihoven. Pokud by 
ovšem byla podobná opatření nezbytná, 
pak i v takové situaci budou mít čtenáři 
naší knihovny možnost číst si vybrané tituly 
prostřednictvím e-knih. 

Novou službu jistě ocení kameničtí čte-
náři v době dovolených, kdy mohou spolu 
se zapůjčenou čtečkou odjet na dovolenou 
bez zátěže v podobě klasických knih.

Technické zabezpečení 
Ve spolupráci s portálem palmkni-

hy.cz. jsme připravili zprovoznění této 
služby, na našich webových stránkách: 
www.kckamenice/Knihovna návody pro 
půjčování e-knih, čteček a také pravidla 
jejich půjčování. Vše tak, aby byly pro čte-
náře srozumitelné a nápomocné k využívá-

 Koncem roku 2020 kamenická knihov-
na využila výzvy Ministerstva kultury ČR 
a podala žádost do výběrového dotačního 
řízení na zahájení výpůjček e-knih v čes-
kém jazyce a nákup čteček knih.

Nyní s radostí oznamujeme nejen našim 
čtenářům, že byla kamenická knihovna vy-
brána a byla jí schválena žádost o poskytnutí 
dotace. 

Finanční podpora ministerstva kultury 
putuje k menším knihovnám, jako je ta 
naše, které jsou v současnosti orientované 
především na půjčování klasických, tiště-
ných dokumentů.

Získaná dotace nám umožní transfor-
movat knihovnu na vyšší úroveň přede-
vším v poskytování služeb multimediálního 
charakteru. 

Naším stálým cílem je přivítat v kame-
nické knihovně další nové čtenáře a proto 
neustále naše služby zlepšujeme. 

Ve spolupráci s Kulturním centrem pra-
cujeme na vybudování komunitního středu, 

ní jednotlivých služeb. Službu spouštíme 
1. 6. 2021 tak, aby prostřednictvím naší 
knihovny bylo pro vás půjčování e-knih 
a čteček rychlé, snadné a legální.

Co jsou e-knihy
E-knihy jsou knihy v elektronické podo-

bě, které je možno si stáhnout do vlastního 
čtecího zařízení, jako jsou osobní počítače, 
tablety, notebooky a mobilní telefony, nebo 
u nás vypůjčené čtečky knih. 

Čtenáři mohou číst dílo ve stejném ob-
sahu a rozsahu jako u papírového výtisku 
knihy. Například pokud čtenář potřebuje 
rychle knihu, která je aktuálně v papírové 
podobě vypůjčená, nebo má více rezervací, 
pak by čekací doba mohla být příliš dlouhá. 
V takovém případě jsou e-knihy jedineč-
ným řešením.

E-knihy nezabírají místo v polici 
a s ohledem na spotřebu papíru u tištěných 
knih, jsou šetrné k životnímu prostředí.

Věříme, že stejně jako nám, udělala 
zpráva o poskytnuté dotaci naší knihovně 
radost i vám, a že se budeme do budoucna 
v knihovně setkávat v hojném počtu i při 
využívání těchto nových možností.

Dagmar Walachová, Knihovna Kamenice

Od 1. června je možné si v naší 
knihovně začít půjčovat dvě zbrusu 
nové čtečky knih a také využívat služby 
e-knihy.

Červnové knižní 
novinky

• Listopád (Alena Mornštajnová) 
• Její konec (Shari Lapena) 
• V bouři 1. (Sabrina Jeffries) 

Pro dospělé: 

Pro děti:
• Kam se schovali jednorožci? První, 

druhý třetí…Najdeme je, děti!
• Don Quijote de la Mancha. Série 

světová četba pro školáky. (Miguel 
de Cervantes)

• Deník malého poseroutky. Samá voda. 
15. (Jeff Kinney ) 

• Vodopád (Vláďa Kadlec) 
• Co sežral žralok (Ludmila Selingerová) 
• Dráček Drápek a království ohně 

(Barbora Kvasnovská) 
• V naší škole je had (David Wallliams)
• Malý Mikuláš (René Goscinny) 
• Klub Tygrů. Safari v ohrožení (Thomas 

Brezina) 
Dagmar Walachová

• Čokoládový sen (Fiona McIntosh)
• Vdova z Wall Street (Randy Susan 

Meyersová)
• Dcera strážce majáku (Ann Rosman)
• Paměti císařova antikváře (Hana 

Whitton)
• Šaty pro poutníky (Irena Zavacká)
• Tajemství žlutého domu (Amanda 

Hampson)

Noc s Andersenem

Kdy: 25. 6. a 26. 7. 2021
Čas: pátek od 17:00 hod, sobota do 8:30
Kde: prostory kamenické knihovny
Letošní téma: 80. výročí Záhady hlavolamu, 
ale také hlavolamy celkově

Vyhlašujeme nový termín pro konání Noci 
s Andersenem. 
Protože ke dni uzávěrky Zpravodaje nevíme, 
jaká budou vyhlášena opatření pro konání 
akcí ve vnitřních prostorách, počítáme také 
s možností uskutečnit spaní v knihovně 
v náhradním termínu, a to 8. 10. 2021.
Podrobnější informace k této akci budou 
pro vás včas připravené a od 7. 6. 2021 
vkládány na stránky www.kckamenice.cz 
a do venkovní vývěsky knihovny.
V případě povolení otevření knihoven budou 
přihlášky k vyzvednutí v knihovně.

Těšíme se!
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Základní škola zve děti na týden her

V pátek jsme si všichni moc užili čaro-
dějnické dopoledne. Děti mohly do školy 
přijít v maskách čarodějnic či čarodějů. 
V matematice jsme sčítali, odčítali, porov-
návali čarodějnice, černé kočky, košťata 
či čarovné hůlky. V českém jazyce jsme 
četli, hledali rozdíly, hledali chyby. V rámci 
třídnické hodiny jsme šli ven před školu 
a zkoušeli lítat na čarodějnickém koště-
ti, házet kouzelnou šiškou na cíl, přenášeli 
jsme kouzelnou kuličku kolíčkem či házeli 
kouzelné kuličky. Na závěr děti obdržely 
diplom za čarodějnickou masku, a hlavně 
každý dostal čarodějnické vysvědčení. I přes 
všechny covidové příkazy a zákazy se nám 
celé dopoledne vydařilo.

Děti z 1. B a třídní učitelka

Čarodějnický den v 1. B

Milý Knedlíčku, právě jsem na táboře 
a stýská se mi po tobě. Nejraději Tě mám 
s pečenou kachnou a červeným zelím. Jen 
si na Tebe vzpomenu, už se mi sbíhají sliny. 
Té Tvé bramborové chuti se nedá odolat. 
Tajně si přeji, ať mi Tě mamka uvaří a pře-
kvapí mě po mém příjezdu z tábora. Tady 
nám Tě také uvařili, ale nebylo to ono. Byl 
jsi moc suchý a chutnal jsi nějak divně. Pro-
miň, ale už mě volá vedoucí tábora a jdeme 
ven. S chutí     Tadeáš 

Dopis knedlíku

Moje milá sekaná, jsi moje oblíbe-
né jídlo, mám tě rád s bramborovou kaší 
a okurkami. Když tě vidím, jak se opaluješ 
v troubě do zlatova, sbíhají se mi sliny. A jak 
voníš! Nejlíp mi chutnáš od maminky, která 
tě dobře propeče a ochutí. Tak brzy ahoj. 
Zdraví Tě     Tomáš 

Dopis sekané

Milé Shushi, jsem si naprosto jistá, že 
jen Ty máš právo být mé nejoblíbenější 
jídlo. Vždy, když kráčím po centru Cho-
dov, nemohu spustit oči z tebe a tvých ka-
marádů z „Running shushi“. Nejraději se 
kochám sněhově bílým, rýžovým válečkem, 
na kterém ladně leží hedvábný plátek lososa 
s křiklavě oranžovou barvou. Když si tě na-
beru hůlkami a strčím do pusy, je to krásný 
zážitek. Někdy si tě ale objednáme až domů, 
když nemáme náladu na výlet. 

A prosím tě, až zase někdy přijedeš, vez-
mi s sebou i své kamarády wasabi a sójovou 
omáčku. Ale zázvor nech doma, minule 
jsme se moc nepohodli. Moc Tě miluji. 
Chybíš mi. Tvoje   Sofinka 

Dopis Shushi
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Květen v mateřské škole

V měsíci květnu se školka konečně otevřela pro všechny 
děti. Menší děti se do školky velmi těšily, neboť jim dětský 
kolektiv chyběl a všichni se těšily na kamarády a paní 
učitelky. 

V prvním týdnu jsme se věnovali tématu rodina a Den matek. 
Při tomto tématu jsme rozvíjeli citové vztahy k nejbližším, 
poznávali strukturu rodiny a její funkci, učili jsme děti vnímat 
rozdílné vlastnosti a schopnosti lidí v nejbližším okolí a popisovali 
jsme vlastnosti a vzhled naší maminky. Poté si děti svou maminku 
nakreslily a vytvořily jí dárek k svátku. 

V druhém květnovém týdnu jsme se věnovali tématu naše 
republika a moje obec. Učili jsme děti poznatky o České republice  
-  znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, 
významné svátky a události. S dětmi jsme se vydali na procházku, 
aby se uměly orientovat v blízkém okolí – věděly, co se kde 
v blízkosti mateřské školy nachází, například obchody, zastávka, 
hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči a sportoviště. 
V tomto týdnu dále probíhalo focení tříd a předškoláků na tabla. 

V dalším týdnu jsme probírali téma ochrany životního prostředí 
a život hmyzu. Seznámili jsme se s ekosystémem, užitečností 
hmyzu, jeho životem a ochranou. Vysvětlili jsme si princip 
potravního řetězce – koloběh života, pozorovali jsme drobné 
živočichy a hmyz, prostředí, ve kterém žijí. Prohlíželi jsme si 
encyklopedie a knihy o přírodě a hmyzu. 

Poslední týden jsme se věnovali tématu svět okolo nás. Povídali 
jsme si o tom, co je škodlivé a nebezpečné – různé nástrahy a rizika 
ve spojení s přírodou. Vysvětlovali jsme dětem běžné okolnosti, 
děje, jevy a situace, s nimiž se běžně setkáváme. Dále jsme si 
povídali o prázdninách, našich plánech a dovolených u moře – 
o životě v moři a cizí zemi. Jsme velice rády, že můžeme již všichni 
společně trávit čas v mateřské škole a velmi si přejeme, aby to tak 
již zůstalo.    Veronika Švarcová, Aneta Beránková, MŠ Kamenice
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Konečně trénují naplno nejen vrcholoví 
kameničtí judisté, ale vybít se mohou 
i nejmenší děti. Hned, jak to vládní 
opatření dovolila, Judo club Kyklop 
obnovil provoz v tělocvičně základní 
školy. O prázdninách pak na děti čeká 
bohatý program na táborech.

Během dlouhých měsíců tvrdých 
omezení se ukázalo, jak jsou kameničtí 
sportovci akční. Když nemohli trénovat 
uvnitř, chodili do Údolní nivy, aby mohli 
dodržovat rozestupy, cvičili ve dvojicích 
i sami. Když pršelo, trénovali na betonu pod 
střechou vedle zadního parkoviště školy. 
A hned, jak došlo k rozvolnění, naplnili 
tělocvičnu. „Strašně mě potěšilo, když 
jsem mezi dětmi uviděla skoro všechny, 
které tady byly naposled před skoro půl 
rokem, dokonce za poslední měsíc přišlo 
osm nových dětí,“ říká šéfka kamenického 
juda Alena Mairichová a dodává, že za celou 
dobu se na trénincích nikdo nenakazil 
koronavirem. V době vzniku tohoto článku 
ještě musely děti nosit čestná prohlášení 
o negativním testu.

Díky tomu, že dnes už může v tělocvičně 
trénovat 30 lidí najednou, fungují judisté 
jako před pandemií a ve stejných časech. 
Rodiče ani nepřišli o peníze, protože Kyklop 
se rozhodl nechat děti odtrénovat všechny 

hodiny zaplacené v prvním pololetí školního 
roku 2020/21. „Měli jsme možnost využít 
storno podmínky, ale chceme, aby děti co 
nejvíc sportovaly. Rodiče jsou samozřejmě 
rádi, někteří nás i finančně podpořili, což 
od nich bylo hrozně milé a spontánní. 
Přežijeme i díky dotaci z Národní sportovní 
agentury, na provoz nám přispěla i obec 
Kamenice,“ říká Mairichová. 

Se začátkem prázdnin se tělocvična 
základní školy uzavře, ale děti mají možnost 
se přihlásit na letní kempy. První pořádá 
Kyklop ve Sport centru Na Zámečku 
v Kunicích 5. až 9. června, který slouží nejen 
jako soustředění pro judisty nebo i jejich 
sourozence a kamarády, ale i jako všestranná 
zábava. Dopravní hřiště, kola, koloběžky, 
koupání v rybníku, fotbalové hřiště, výlety. 
Rodiče mohou své děti přivézt každý den 
v půl deváté ráno a po čtvrté odpoledne si 
je vyzvednout.

Další akce jsou v Nebákově od 10. čer-
vence do 1. srpna a jsou výrazně sportovněji 
zaměřené. První týden děti trénují judo, 
jezdí na kolech v Podtroseckém údolí a dě-
lají si první pásky. 

Následující 2 týdny je Sportovní tábor 
určený pro všechny děti, které se chtějí 
hýbat. „Každý rok máme i bohatý kulturní 
program, letošní hlavní motiv nemůžu 
prozradit, ale vím, že děti bude bavit,“ 
usmívá se Mairichová. Do jejího klubu, 
i na jednotlivé tábory se můžete přihlásit 
na www.judo-kyklop.cz.       Red

Už sebou zase mlátí o žíněnky
Judo v Kamenici nejen přežilo dlouhou uzávěru,  
ale prospívá. Kromě tréninků nabízí i kempy
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Dívčí Rugby Club SG KAMENICE Vás zve 
na turnaj sedmičkového ragby mládeže 

a ragbistů. Akci zahájí slavnostním výkopem 
šišky (ragbyový míč) po 13. hodině starosta 
obce Ing. Pavel Čermák.

Vrcholem celého turnaje bude dívčí 
ragbyové derby STRONG GIRLS U17 
mezi týmy SG Kamenice a SG Velké 
Popovice. V rámci propagačních zápasů 
uvidí diváci v akci i ty nejmenší ragbistky 
obou obcí a to v kategoriích do 6 let 
a do 10 let.

V sobotu 19. 6. 2021 budou moci 
kameničtí obyvatelé shlédnout sport 
ragby poprvé v historii na území své 
obce. Do Kamenice se sjedou ragbyové 
kluby z různých koutů Čech a Moravy, 
aby na místním fotbalovém hřišti odehráli 
turnaj v ragby 7s. 

Před kamerami České televize, která 
bude svědkem této mimořádné události, 
se utká více než 150 mladých ragbistek 

Podporu a sílu do zápasů dodají 
kamenickým ragbistkám roztleskávačky 
z Cheer Academy Kamenice, které obohatí 
turnaj svým vystoupením a započne tak 
éra spolupráce těchto dívčích sportovních 
klubů. 

Vanessa Ficalová  
ředitelka SG KAMENICE
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Inzerce

Floorball i Gym Academy jedou na plný plyn! Čeká 
nás červen plný tréninků. Na léto chystáme kempy

maskot naší akademie, se kterým si děti mo-
hou zablbnout a odnést si společnou fotku. 
Vítáni jsou i rodiče, kteří alespoň mohou 
nakouknout pod pokličku naší činnosti. 
Kompletní přehled všech tréninků naleznete 
na floorballacademy.cz/venkovni-treninky.

Všichni se také těšíme na letní kempy. 
Stejně jako každý rok budou vyvrcholením 
naší celoroční práce. Připravujeme dva pří-
městské Summer campy v hale Na Fialce 
v Říčanech a jejím okolí. Proběhnou od 

Tréninky Floorball i Gym Academy se v 
květnu ve všech našich lokalitách konečně 
naplno rozjely. Přivítali jsme mnoho zná-
mých tváří stálých účastníků, kteří se celý 
rok těšili, až si s kamarády zasportují naživo. 
Začali jsme zlehka, jde nám především o to, 
aby holky a kluci nalezli ztracenou radost 
z pohybu. Proto pro ně připravujeme nej-
různější pohybové hry, ať už s florbalkou, 
nebo bez ní.

Protože si myslíme, že v nastalé situaci, 
kdy většina dětí během roku přišla o veškeré 
svoje pohybové aktivity, je sportování ve 
skupině kamarádů obzvláště důležité pro 
všechny, rozhodli jsme se do konce června 
naše tréninky otevřít i pro zájemce mimo 
akademii. Sportovat tak s námi může oprav-
du každý, kdo spadá do věkové kategorie 
příslušného kroužku. Naši členové si tak 
mohou na trénink přivést kamaráda. Rádi 
přivítáme i ty, kteří u nás nikoho zatím 
neznají a chtěli by se přidat. 

Nově také během všech červnových ví-
kendů nabízíme otevřené tréninky. Potkat 
nás můžete každou sobotu i neděli odpo-
ledne vždy ve dvou lokalitách, ve kterých 
normálně trénujeme. Tréninky trvají dvě 
hodiny a připojit se můžete na libovolně 
dlouhou dobu, klidně jen na 15 minut, ho-
dinu nebo na celé dvě hodiny. I pro tyto 
tréninky platí akce „Přiveď kamaráda,“ za-
sportovat si tak může každý, bez ohledu na 
to, jestli se jedná, nebo nejedná o člena naší 
akademie. Každého tréninku se také účastní 

12. do 16. a od 19. do 24. července. Účast-
níky čekají tréninky v hale kombinované 
s pobytem v přírodě i se sportováním na 
venkovním hřišti. Celý kemp bude provázet 
téma Olympijských her. Kromě zábavných 
her a soutěží se účastníci dozvědí i nejrůz-
nější zajímavé informace ze světa sportu. 
Veškeré informace o kempech naleznete 
na floorballacademy.cz/kempy. Přihlašujte 
se rychle, místa pomalu mizí! 

Vít Voltr

 POZVÁNKA
Výroční schůze Osadního výboru

 Všedobrovice – Štiřín

Z programu schůze: volba dvou nových členů OVVŠ, 
presentace a plán činnosti OVVŠ.
Diskuze s představiteli OÚ Kamenice na téma: 
kanalizace, chodník, poměrové měření – bezpečnost 
na silnicích.

19.6.2021 v 17:00 hodin
Hasičárna Všedobrovice

Po skončení schůze - sousedské opékání buřtů.
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Klub seniorů při KC Kamenice

Jaro nás letos zastihlo chladnějším 
a deštivým počasím. Každý slunečný 
a teplý den nám přinesl hned lepší 
náladu a přilákal k práci na zahrádkách. 
Aktivní „senklubáci“ však nezaháleli. 
Během května jsme si již mohli 
naplánovat pár společných akcí venku, 
o kterých se dočtete níže nebo v příštím 
čísle. Pravidelně se již potkáváme 
na kolech a na túrách po okolí, hrajeme 
petank.

tel. 323 672 643.  
Kontaktní osoba: Jiří Vinkler, 
tel. 606 192 391

Petank 
Úterý od 14 hod., hřiště za Billou. 
Kontaktní osoba: Marcela Nápravníko-
vá, tel. 777 029 566

Cyklostředy a páteční túry 
Kontaktní osoba: Jiří Vinkler,  
tel. 606 192 391

Zpívánky 
Druhý čtvrtek v červnu - 10. 6. 
od 16 hod. v restauraci U Partyzána 
(dle aktuálních nařízení vlády). Ostatní 
čtvrtky dle dohody. Kontaktní osoba:  

Připomínáme pravidelné aktivity

Ping – pong  
Pondělí od 9 hod, úterý od 10 
hod. na terase u KC nebo v sále, 
po předchozí domluvě s vedením KC: 

Lenka Medřická, tel. 732 169 421

V červnu vám nabízíme tyto 
akce

16. 6. Bubnování u ohně 
Připomeneme si uvolněnou atmosféru 
za zvuku bubnů z roku 2019 v kulturním 
domě. Tentokráte spojíme jednotlivé 
rytmy s přírodou, ohněm a s pohyby 
těla. Jistě se máme na co těšit a zase 
se něčemu novému přiučíme. Bubny 
pro nás zajistí lektor Petr Šušor. Vez-
měte s sebou campingové židličky nebo 
podložky. My zajistíme malé občerstvení 
a dřevo na oheň.
Přihlášky do 14. 6. 2021.
Sraz: v 17 hod. v nivě pod školou. 
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Cena: 100,-Kč/os. (v ceně je občerst-
vení a lektor). Platba na místě.

23. 6. Jednodenní výlet  
do Příbrami 
Během dopoledne navštívíme Hornic-
ké muzeum Příbram - Březové Hory, 
které patří k nejstarším muzeím v České 
republice. Projdeme expozice trasy 
B a C v historických objektech spjaté 
s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. 
Zažijeme jízdu hornickým vláčkem Pro-
kopskou štolou, seznámíme se s uni-
kátními technickými parními těžními 
stroji, s havířským folklorem a dalšími 
zajímavostmi. Bližší informace najdete 
na: www.muzeum-pribram.cz. V polední 
pauze na oběd si odpočineme a odpo-
ledne projdeme historické jádro města 
s místním průvodcem. Vyjde-li nám čas 
na nejznámější poutní místo - Svatou 
horu, i sem se můžeme zajít podívat.
Přihlášky do 20. 6. 2021.
Sraz: v 8 hod. u KD Kamenice, 
8.15 hod. společný odjezd autobusem, 
předpokládaný návrat do 18 hod.
Cena: 300,-Kč/senioři 65+ z Kameni-
ce, 350,-Kč/ostatní 
(v ceně vstupy, oběd, průvodci).
Platby: 21. 6. od 18 – 19 hod., rest. 
Na Rynku.

Jak dopadla klubová  
fotosoutěž?

Z více než 100 zaslaných fotografií jsme 
do soutěže vybraly 76 snímků. 
Vaše hlasy rozhodly o nejzajímavějších 
z nich:
v I. sérii dostala nejvíce hlasů fotografie 
č. 26, autorky Marcely Nápravníkové,
ve II. sérii se nejoblíbenější fotografií 
stalo č. 58 Míly Pořádka,
ve III. sérii bodovala fotka 
č. 80 manželů Vinklerových.                                       
Finálová série obsahovala fotky, které 
obdržely více než jeden hlas v předcho-
zích kolech a dopadla takto: absolutním 
vítězem v počtu vašich hlasů se stal Mí-
la Pořádek s fotkou č. 100, líbily se vám 
také fotografie č. 9 manželů Vyhnálko-
vých, č. 81 manželů Naidrových a č. 96 
Evy Svobodové a Stanislava Filipa.                                                            
Děkujeme všem, kteří se do fotosoutě-
že zapojili svými snímky i vám, kteří jste 
hlasovali a blahopřejeme samozřejmě 
všem autorům nejzajímavějších fotek.                            
Vítězné fotografie naleznete na našem 
webu www.kckamenice.cz a na vývěsce 
u KD.   
               

Co jsme nedávno prožili

19. května se nás sešla početná skupi-
na před hájovnou na Valnovce s panem 
hajným Tůmou. Měli pro nás připravenu 
část lesa k úklidu. Těšili jsme se na se-
tkání, ale i na práci na čerstvém vzdu-
chu. Odklízeli jsme suché větve na vel-
ké hromady. Radost snad z užitečného 
počinu jsme zakončili opékáním buřtů, 
povídáním o lese a o životě,
než nás domů zahnal vydatný déšť.  

Dne 2. 6. jsme se po náročné do-
bě konečně potkali v hojném počtu 
u ohníčku v nivě s kytarou, zazpívali si 
a zavzpomínali. Nemohli jsme si však 
stihnout vše povyprávět, a tak už se tě-
šíme na další připravované akce. Cílem 
tohoto setkání bylo také předání cen 
za obě klubové soutěže – únorového 
sbírání kilometrů v projektu La Manche 
na suchu a fotosoutěže. 
Sledujte náš web www.kckamenice.cz  
i vývěsku u KC, příp. nám neváhejte 
psát či volat. Marie a Marie

Kontakty na organizátorky Klubu 
seniorů 55+aktivní:
Marie Hajdušková, tel. 733 222 369, 
hajduskovam@seznam.cz
Marie Grafnetter, tel. 721 865 938, 
marie.grafnetter@seznam.cz

Přišlo do redakce
kterou je navýšení výroby? Jakou máme 
jistotu, že po instalování nových protihlu-
kových opatření Strojmetal účelově do-
časně neomezí výrobu, aby prokázal jejich 
funkčnost po dobu nezbytnou ke schválení 
změny územního plánu č. 6? Přijatelnou 
jistotu nám může dát pouze dlouhodobá 
pozitivní zkušenost. Tu nemáme.

Nová plánovaná hala možná nebude 
zdrojem nárůstu hlukové zátěže. Jsme si 
však jisti, že nový provoz navyšující cel-
kovou výrobní kapacitu továrny neumožní 
navýšení výroby v hlučných částech pro-
vozu?

Je jistě v zájmu obce i Strojmetalu, aby se 
uměly dohodnout. Je však zavádějící dávat 
jako příklad obecní sítě v hrázi Strojmetalu 
či chodník na hrázi. Strojmetal tyto stavby 
nijak neomezují. Recipročně vyjděme vstříc 
Strojmetalu všude tam, kde naše vstřícnost 
zájmy obce neomezí. Rozšiřování výro-
by, zvyšování hlukové zátěže a devastace 
zámeckého parku do této kategorie určitě 
nespadá.

Pane starosto, bděte.
Otázky, které mě napadají 
po přečtení článku Zvýšení 
hluku nedopustím ...  
(Zpravodaj 5/2021) 

Je dobrá zpráva, že téma hluku v naší ob-
ci rezonuje ve veřejném prostoru. Hluk ze 
Strojmetalu trápí podstatnou část obyvatel 
Kamenice, jak ukázala nedávná občanská 
výzva, kterou podepsalo přes 600 nespo-
kojených spoluobčanů z nejvíc zasažených 
částí obce.

Z vašeho textu je zřejmé nejen odhodlá-
ní zabránit obtížné hlukové zátěži, ale také 
snaha o hledání problematického konsensu 
mezi obcí a Strojmetalem. Dobrá vůle by 
ovšem neměla být ze strany obce akcen-
tována zlehčující argumentací. Právě zde 
vidím slabiny vašeho textu.

Předpoklad, že vykácení části lesa u Stro-
jmetalu mělo na šíření hluku v obci zásadní 
vliv je pouze spekulací. Nejedná se ze strany 
Strojmetalu o z větší části falešnou argu-
mentaci zakrývající pravou příčinu hluku, 

Strojmetal není jediným zdrojem hluku 
v obci. To však neplatí v nočních hodinách, 
kdy je zdrojem obtížného jednotvárného 
hluku téměř bezvýhradně Strojmetal. 

Pozitivní východisko ze současné neu-
spokojivé situace vidíte ve vstřícném po-
stoji vůči Strojmetalu a navrhujete schválit 
změnu územního plánu č. 6. Takový postoj 
vychází z Vašeho upřímného přesvědčení, 
že Strojmetal oplatí obci stejnou mincí. Je 
takové přesvědčení realistické? Schválení 
změny územního plánu č. 6 vytvoří pod-
mínky pro legalizaci černé stavby parkoviště 
a otevře cestu k výstavbě další výrobní ha-
ly. Současně rozšíří areál průmyslové zóny 
s možností dalšího budoucího navýšení 
výrobních aktivit. Je realistické očekávat, 
že takový rozvoj Strojmetalu dává předpo-
klady ke snižování hlukové zátěže? Co když 
po čase zjistíme, že hluková zátěž neklesla 
a pohybuje se stále na hraně, či dokonce za 
hranou hygienických norem?    
   Tomáš Smělý
Redakčně zkráceno. Celý článek si můžete 
přečíst na www.kamenice.cz

https://www.obeckamenice.cz/zpravodaj-kamenice/cele-prispevky/pane-starosto-bdete-otazky-ktere-me-napadaji-po-precteni-clanku-zvyseni-hluku-nedopustim/
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MTX Group jako nový vlastník firmy 
realizoval v oblasti omezení hlukové zátěže 
v posledních letech miliónové investice, 
především v zadní, starší části továrny a bu-
de pokračovat dále. Jednalo se například o 
otočení všech výdechů směrem od obce, 
osazení motorů na střešní vzduchotechni-
ce tlumiči, nebo zrušení nočních nakládek 
a vykládek kamionů a řadu dalších opatření. 
Díky tomu se dle měření snížil hluk ze zadní 
části továrny na 33-38dB, což je i při horní 
hranici o 2 dB méně, než je zákonem daný 
limit pro noční provoz. To, že zákonem 
stanovené limity Strojmetal v obci splňuje 
a dodržuje, dokazuje ostatně i měření, které 
si provádí současné vedení radnice. Hlukové 
normy tedy náš závod plní a rozhodně není 
jediným zdrojem hluku v obci.

Bohužel, v lednu letošního roku musely 
Lesy ČR kvůli kůrovcové kalamitě vytěžit 
velkou část lesa nad továrnou směrem k ob-
ci, což mělo za následek opětovné mírné 
zesílení hluku. Na toto rozhodnutí Lesů 
ČR jsme neměli možnost mít jakýkoliv vliv. 

Strojmetal splňuje zákonem 
stanovené hygienické normy 
pro hluk

Kdyby dnes žil podnikatel Josef Rin-
ghoffer, byl by jistě potěšen, že fabrika, 
kterou před téměř 200 lety založil, stále 
stojí a vyrábí. A nevyrábí nic obyčejného. 
Strojmetal je firma, která díky své moderní 
průmyslové výrobě produkuje nejmoder-
nější podvozkové díly, které využívají svě-
toznámé automobilky. 

Každá mince má ale dvě strany a i my 
jsme zaznamenali, že někteří obyvatelé 
Kamenice začali řešit téma hluku v obci. 
Toto téma se přetřásá již mnoho let a až 
donedávna bez uspokojivého výsledku. 
To se ale změnilo v posledních letech, kdy 
do Strojmetalu majetkově vstoupil nový 
vlastník, který se začal problémem hluku 
skutečně zabývat a reálně ho řešit. A to tak, 
že výsledek obyvatelé Kamenice mohli sku-
tečně posoudit „na vlastní uši” místo čtení  
planých slibů na papíře.

Po vytěžení lesa jsme ihned začali jednat se 
zastupiteli obce, které jsme pozvali do závo-
du, a ukázali jim rozsah kalamity. V rámci 
zájmu společnosti na dalším snížení hluku 
jsme v závodě ustanovili zvláštní pracovní 
skupinu, která se tímto tématem intenzivně 
zabývá. Rozhodli jsme se také provést nová 
opatření a investice do snižování hlukové 
zátěže, které se mohou vyšplhat na dalších 
25 milionů korun.  

Naše snaha o co možná největší snížení 
hlukové zátěže vychází a podporuje náš 
dlouhodobý zájem být v obci vnímáni ja-
ko transparentní, komunikativní a solidní 
partner. Partner, který investuje a již in-
vestoval nemalé úsilí i peníze, aby nejen 
dodržel, ale aby hluková hranice byla pod 
tím, co vyžadují zákonné normy. 

 Ing. Miroslav Záhorec 
Předseda představenstva

Strojmetal Aluminium Forging a.s.

Přišlo do redakce



Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AB AUTO BREJLA s.r.o.
Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000, e-mail: info@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz

ŠKODA FABIA COMBI
1,0 TSI / 70 KW STYLE PLUS

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

ŠKODA SCALA
1,6 TDI / 85 KW STYLE EXTRA

ŠKODA SUPERB iV
1,4 TSI / 115 KW STYLE PLUS

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

ŠKODA KODIAQ 
TDI 4X4 2,0 TDI / 140 KW STYLE PLUS

339 000 Kč

629 000 Kč

489 000 Kč

827 000 Kč

489 000 Kč

999 000 Kč

3/2020

10/2020

11/2019

7/2020

11/2019

8/2020

20 014 km

12 090 km

12 959 km

18 587 km

15 788 km

11 218 km

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Do provozu

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr

Tachometr

ŠKODA
  PLUS
S našimi plusy
můžete počítat

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

skodaplus.cz

www.strojmetal.cz

PRO ABSOLVENTY TECHNICKÝCH A 
PRŮMYSLOVÝCH OBORŮ

Společně tvoříme budoucnost 
automobilového průmyslu 

PŘIDEJ SE K NÁM

Ø OBSLUHA KOVACÍCH 
AUTOMATICKÝCH LINEK

Ø PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ, 
NASTAVOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ STROJŮ

Ø ZÁJEM O ELEKTRO, STROJNÍ NEBO 
IT OBORY



Potřebujete prodat
či pronajmout 
nemovitost?
Spokojený klient je 
mou největší prioritou

Lokalita Kamenice a okolí

Bc. Martina Odvárková
T +420 723 535 469
E martina.odvarkova@re-max.cz

Restaurace 
U Partyzána v Kamenici 
přijme kuchaře 
na HPP. Vyžadujeme 
zkušenosti s klasickou 
českou kuchyní 
a nabízíme dobré platové 
ohodnocení a férové 
jednání. Více informací  
na tel: 737 245 176

Firma GATO s.r.o., 
pracoviště Vidovice-
Kunice, hledá manuálně 
zručného zaměstnance 
do výroby (venkovní 
rolety, žaluzie, sítě 
proti hmyzu). Pracovní 
poměr: HPP, ŽL, DPP. 
Jednosměnný provoz. 
Zájemci se mohou hlásit 
na tel: 777038001

Koupím garáž 
na Sídlišti I. Platba 
možná i hotově. Tel: 
721865938

Koupím jakoukoliv 
tahací harmoniku - 
akordeon, heligonku, 
chromatiku. Jsem 
sběratel a muzikant. 
A dále koupím babetu 
na ryby. Tel: 728 230 625

Koupím na ježdění 
nebo renovaci jakoukoliv 
Jawa, MZ, ČZ, Simson, 
PÁVek, Pionýr, 550, 
555, 125, 175, 250, 350, 
Pérák, 500, Simson, 
díly /motor/. Stav 
nerozhoduje. Děkuji 
za nabídku.  
Tel: 723 971 027



www.servis-lkw.cz

PNEUSERVIS

DIAGNOSTIKA SÉRIOVÁ I PARALELNÍ

DOVOZ  PITNÉ VODY
DO BAZÉNŮ, JEZÍREK, STUDNÍ, NÁDRŽÍ

MYTÍ VOZOVEK

MOBILNÍ KONTEJNEROVÉ CISTERNY NA UŽITKOVOU VODU 1-7 m3

SERVIS LKW
LKW Petr Urban Říčany, s.r.o., K Dálnici 329, 251 01 Světice 

+420 602 318 312-1    +420 724 226 237 

OPRAVA A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ

PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ STK

    

PŘIJMEME: PŘIJMEME: 

                              - pro nákladní a osobní vozidla
 
                            

AUTOMECHANIKAAUTOMECHANIKA

                              - regionální doprava
 
                            

ŘIDIČE C + CEŘIDIČE C + CE

+420 602 318 311

OPRAVY OSOBNÍCH, NÁKLADNÍCH A UŽITKOVÝCH

VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ, NÁVĚSŮ A AUTOBUSŮ

VÝKOPOVÉ PRÁCE

MĚŘÍME EMISE

 TACHOGRAFŮ

+420 724 226 237

OVĚŘOVÁNÍ 
novi

nka

BENZIN, NAFTA, LPG, CNG

SPORTOVNÍ

 
         T Á B O R Y

PLAVECKÝ TÁBOR NA VALNOVCE:
- 10 plaveckých lekcí pod vedením instruktorky
- 8 turnusů po celé prázdniny

SPORTOVNÍ TÁBOR V JÍLOVÉM:
- sportovní hry, soutěže 
- 2 turnusy

Více informací a přihláška na 
webu: klubkapicka.cz 

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



Za práci nedáváme jen pivo na dovolenou  
a na Vánoce, ale nabízíme taky:

•   Náborový příspěvek 20 000 Kč  
•   Minimální nástupní mzdu 24 000 Kč  
•   K tomu příplatky a čtvrtletní 
     bonusy 10 %

•   5 týdnů dovolené

•   Dotované stravování + pitný režim  
     na pracovišti zdarma

•   Možnost ubytování na firemní  
     ubytovně přímo u pivovaru

•   Příspěvek na kulturu, sport,  
     dovolenou a zdravotní péči ve výši  
     10 000 Kč ročně

•   Příspěvek na penzijní/životní  
     připojištění ve výši 12 000 Kč ročně

•   Multisport kartu

•   A samozřejmě skvělé pivo jako bonus

Volejte na tel. 724 617 017

Co v dnešní  
nejisté době? 
Práce v pivovaru! 
Kozel Olda hledá 
šikovné skladníky.
Umíš jezdit na VZV a máš platný 
průkaz? Tak neváhej a staň se 
součástí našeho pivovaru.  
Nástup možný ihned!

000_VPK inzerat_nabor do pivovaru_A4_dnesni doba.indd   1000_VPK inzerat_nabor do pivovaru_A4_dnesni doba.indd   1 02.02.2021   16:21:0702.02.2021   16:21:07

http://restauracepodledem.cz/


Rozkvetlý Štiřín
  OJEDINĚLÁ PŘÍLEŽITOST 

PROHLÍDKY ZÁMKU A PARKU

12. a 13. 6.
2021

ZÁMEK ŠTIŘÍN
Vstupné: 350 Kč dospělí, 250 Kč dítě 6-12 let

(v ceně komentovaná prohlídka a ochutnávka zámecké kuchyně)

Časy prohlídek: 9:00, 11:00, 13:30, 15:30 
(návštěva možná pouze s předem zakoupenou vstupenkou)

Restriktivní opatření během akce se řídí dle aktuálního nařízení vlády.
prodej vstupenek na zámecké recepci -

tel.: 255 736 112 nebo hotel.zamek@stirin.cz a v síti Ticketstream.
Více informací na www.stirin.cz/rozkvetly-stirin/

 

https://www.stirin.cz/en/gastronomie/



