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Titulní fotka: 
Jarmila a Josef Kapalovi oslavili 60 let společného života. Když 
se brali, bylo jim 21 a 22 let. Víc na straně 19.

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, 
začíná stavba nejdůležitějšího chodní-

ku v Kamenici. Ulice Jednosměrná, hlavní 
spojnice v centru, bude přehlednější a bez-
pečnější. My i naše děti konečně budeme 
moci cestovat maximálně bezpečně po celé 
délce od Nové hospody až k Ringhofferově. 
Ulice bude moderně osvětlená a pro auta 
zúžená tak, aby už žádný řidič nemohl být 
na pochybách, že Jednosměrná znamená 
skutečně provoz JEDNÍM směrem.

Chci Vás všechny poprosit o trpělivost, 
kterou se budete muset vybavit na několik 
měsíců dopředu, přesněji do června. Víme, 
že na Jednosměrnou se napojuje celá řada 
ulic včetně té, v níž bydlím i já s rodinou. 
Je tu pošta, cukrárna, firmy a sklady. Na-
plánovali jsme proto tento projekt na eta-
py, aby byla ulice vždy z nějakého směru 
přístupná, s výjimkou několika dní, kdy se 
bude finálně dodělávat povrch silnice, což 
je jediná chvíle, kdy budeme muset uzavřít 
celou ulici.

Prosím Vás tímto, podívejte se na stranu 
6, kde naleznete všechny informace po-
drobně rozepsané a také se podívejte zezadu 
na obálku Zpravodaje, kde na mapě uvidíte 
jednotlivé etapy stavby a s nimi spojené 
uzavírky.

Chtěl bych dopředu poděkovat všem 
za trpělivost a dvojnásobně pak poděkovat 
Vám, kteří se snažíte po naší obci pohybovat 
co nejvíc pěšky. Právě pro Vás budujeme 
chodník v Jednosměrné, a nejen v ní. Pro 
Vás taky vzniká zelený okruh kolem Kame-
nice, o němž se dočtete na stranách 8 a 9. 
Mám velkou radost, jak postupují projekty 
ve Dvorské nivě, pod školou i v zeleném 
údolí za čistírnou odpadních vod.

Pěším, a hlavně dětem, bude sloužit 
i přechod mezi sídlišti, jehož rekonstruk-
ce rovněž začne v půlce měsíce. Kromě 
„zebry“ zde vzniknou po obou stranách 
větší a přehlednější nástupní plochy a změn 
doznají částečně i přilehlé chodníky. Stavba 
přechodu je již koordinována s projektem 
generální rekonstrukce ulice Ringhofferova, 
kde Středočeský kraj nyní žádá o stavební 
povolení.

Ve zpravodaji se běžně nevěnujeme me-
zinárodní politice, ale nedá mi to, abych 
nevyjádřil hluboký respekt všem, kteří 
v Kamenici a okolních obcích podpořili 
Ukrajinu v její těžké chvíli. Míra solidarity, 
se kterou se nyní setkávám, je úžasná. Hlu-
boce smekám. Vzhledem k rozsahu a nároč-
nosti organizace pomoci obec podporuje 
organizace, které jsou v těchto záležitostech 
profesionály. Za všechny chci jmenovat 
organizaci Člověk v tísni nebo Post Bellum. 
Přehledné informace sdílí i Středočeský kraj. 
Sami se snažíme pomáhat, tak jen můžeme, 
s ubytováním potřebným a výbavou do 
nových domácností. Děkuji všem za vaši 
aktivitu.

Věřím, že už brzy přijde jaro a s ním 
i plno radostných zpráv. 

Pavel Čermák
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Krátce z rad obce Kamenice 
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Kompletní zápisy najdete 
na www.kamenice.cz nebo osobně 
u tajemníka OÚ Kamenice.

Krátce ze Zastupitelstva obce Kamenice 

2. 2. 2022

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 12/2021, schválené Radou obce Kamenice dne 

31. 12. 2021.

Zastupitelstvo schválilo:
• rozpočtové opatření č. 1/2022 v předloženém znění, které zajišťuje 

finanční pokrytí připravovaných investičních akcí ½ roku 2022;
• prodloužení platnosti Strategického plánu obce Kamenice schváleného 

23. 2. 2016 do 30. 6. 2022;
• pojmenování nově vzniklé ulice v obci Kamenice, část obce Struhařov, 

„Souběžná“.

Zastupitelstvo neschválilo:
• pořízení změny ÚPO Kamenice na základě žádosti paní H. L. a ukládá 

pořizovateli informovat o tom žadatelku.

Zastupitelstvo schválilo a vydává:
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení podmínek pro 

pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 
kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění.

Krátce z Rad obce Kamenice 

2. 2. 2022

Rada schválila:
• návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

s Integrovanou dopravou Středočeského kraje;
• uzavření Souhlasu s umístěním charitativních kontejnerů mezi obcí 

Kamenice a Kloktex help, nadační fond;

• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-
6017341/2 mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce. Věcné břemeno se 
zřizuje k pozemku parc. č. 511/4, v kat. území Štiřín, ve vlastnictví obce 
Kamenice.

Rada vzala na vědomí a schválila:
• předložený protokol o otevírání obálek a protokoly I a II z jednání 

komise pro posouzení a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 
„Rekonstrukce komunikace Slámová“;

• výběr dodavatele Mrakulastav s. r. o., který podal ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 
2 293 170 Kč bez DPH.

 
16. 2. 2022

Rada vzala na vědomí:
• žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 15, Truhlářská 855, Těptín, 

k 28. 2. 2022.

Rada schválila:
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SoVB 

IP-12-6017760/2 mezi obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a. s. Věcné 
břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 676/1, v kat. území Těptín, 
ve vlastnictví Obce Kamenice.

Rada doporučila:
• pokračovat ve zpracování regulačního plánu lokality K8 přednostně 

ve variantě výkresu B;
• dopracovat variantu B následujícím způsobem: 

– v rámci lokality upřednostnit plochy zeleně se zálivovými parkovacími 
místy před plochami chodníků a min. 5 parkovacími stáními pro návštěvy 
na každou projektovanou ulici; 
– zapracovat do plánu umístění místa pro tříděný odpad; 
– zachovat místní komunikace o minimální šíři 3,5 m a zapracování 
zpevněných výhyben na každé z takto plánovaných komunikací; 
– zároveň aby celá lokalita byla pojata jako zóna s nejvyšší povolenou 
rychlostí 30 km/h.

Dne 22. 3. 2022 od 15:30 do 18:00 budou v prostorách Obecní-
ho úřadu Kamenice pracovnice Finančního úřadu přijímat daňová 
přiznání a poskytovat informace s tím spojené.

Daňové přiznání  
na obecním úřadě

Bio odpad v Kamenici
Vážení spoluobčané Kamenice, dovolte mi malé ohlédnutí 

za uplynulým rokem 2021, kdy byl v naší obci zaveden nový 
systém svozu bio odpadu. Celoroční bezplatný svoz byl spuštěn 
1. dubna 2021. Cílem bylo poskytnutí dostupnější služby pro vás 
a tím zlepšení třídění odpadu z obce. Za 9 měsíců v roce 2021, 
kdy byl svoz bio odpadu z vašich popelnic zahájen, bylo na kom-
postárnu odvezeno krásných 36,4 tuny bio odpadu a za to Vám 
velice děkujeme. Bio odpad dříve končil v černých popelnicích, 
a jak všichni víme, je jeho odstranění finančně nákladnější. Proto 
nás to motivuje pokračovat a vylepšovat systém svozu odpadu 
i nadále. Další tuny bio odpadu byly odvezeny Vámi přímo do 
kompostárny.   

Na výběr máte nyní místo svozu pouze 2x ročně z velkoob-
jemových kontejnerů 2 možnosti likvidace bio odpadu, variantu 
si můžete zvolit dle vlastního uvážení. První možností je vlastní 
odvoz na kompostárnu Želivec, v takovém případě dostáváte od 

obce zdarma kartičku, nebo druhou možností je bezplatný svoz 
bio popelnice. Podmínky poskytnutí jsou zveřejněné také na 
stránkách obce. 

Způsoby likvidace

Pro občany hlášené k trvalému pobytu v Kamenici, kteří mají 
řádně zaplacený poplatek za komunální odpad, jsou připraveny 
dvě možnosti likvidace bioodpadu. Bezplatná je ale vždy jen jedna 
z nich. V průběhu roku nelze zvolený způsob měnit. 

Volba 1. Vlastní odvoz 
na kompostárnu Želivec

S Biopasem Kamenice můžete jezdit na kompostárnu v libo-
volné frekvenci a s neomezeným množstvím bioodpadu z vlast-
ního domu v Kamenici. Likvidaci odpadu za vás uhradila obec 
Kamenice.

Kompostárna je k dispozici celoročně 
v otevíracích hodinách:

Po – Pá
So
Ne

7 – 12 h
8 – 12 h
zavřeno

13 – 16 h
13 – 15 h
zavřeno 
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Na bio kartičkách do kompostárny, které Vám byly doručeny 
do schránek, se bohužel vyskytla tisková chyba v otevírací době, 
za to se velice omlouváme. Otevírací doba je stále stejná jako 
v loňském roce, viz tabulka výše.

Volba 2. Svoz vlastní 
bio popelnice

Pokud budete vlastnit svoji nádobu na bio odpad velikosti 
240 l a nahlásíte požadavek na její svoz na podatelně obecního 
úřadu, bude pro vás při splnění podmínek tato služba ZDARMA. 
Můžete si také nádobu na bio odpad zakoupit přímo u nás. Více 
informací na stránkách obce. 

Na základě zkušeností z loňského roku a vašeho 
velkého zájmu bude frekvence svozu bio popelnic 
zvýšena na 1x za 14 dní, a to po celou dobu sezony 
od května do října. Přesné datumy svozu máte již v kalendáři 
svozu odpadu, který jste obdrželi do svých schránek. A nyní mi 
prosím dovolte se s Vámi podělit ještě o důležité informace ohledně 
toho, co do bio odpadu patří, a co ne. Jak se říká: opakování matka 
moudrosti. Děkuji za pozornost a třídění zdar.

Ing. Kateřina Pikousová
Odbor správy majetku

Do hnědé popelnice patří:
• odpad rostlinného původu 

ze zahrad (tráva, listí, větve 
do průměru 10 cm, spadané 
ovoce apod.)

• odpad rostlinného původu 
z hospodářství (hnůj, seno, 
sláma, piliny apod.)

• zbytky rostlinného původu 
z domácnosti (odřezky ovoce, 
zeleniny, části rostlin apod.)

• sáčky od čaje a kávová se-
dlina

• staré pečivo, skořápky od va-
jec

• produkty z kartonového papí-
ru (roličky od toaletního papí-
ru či kuchyňských utěrek)

• kompostovatelné obaly/sáčky 
vyrobené z přírodního organi-
ckého škrobu (tzv. frusack)

Nepatří:
• zemina, pařezy, kamení - lze 

uložit na kompostárně, ale 
nesmí být zamíchané v bio 
odpadu

• stavební dřevo - s nátěry, 
hřebíky apod.

• maso a živočišný odpad 
(kosti, vejce, masové odře-
zky, šlachy, uzeniny atd.)

• mléčné výrobky
• cigarety a nedopalky
• obaly vyrobené z bioplastů
• jedlé tuky a oleje
• exkrementy zvířat, která 

krmíme masem
• vlhčené ubrousky
• odpad, který patří do jiných 

třídicích nádob

Jaký odpad můžeme vozit na kompostárnu

Potřebujete zviditelnit Vámi pořádanou akci? Chcete, aby se 
sousedé dozvěděli o Vašem novém podnikání? Nebo se prostě 
jen poohlížíte po nových zákaznících? Nové reklamní tabule 
umístěné na veřejném osvětlení jsou na Nové Hospodě, Ládví 
i v Těptíně, zkrátka ve všech koutech Kamenice, mohou být 
elegantním řešením. Vaše plakáty o velikosti A1 mohou teď vidět 
řidiči i chodci po celé obci!

Pro domluvu na pronájem reklamy nás oslovte telefonicky nebo 
emailem, či nás navštivte přímo v kanceláří Kulturního centra. 
(tel.: 323672643) Na našich stránkách (www.kckamenice.cz) je 
volně přístupný katalog jednotlivých cedulí, který brzy doplníme 
o další plochy.

Buďte vidět! Kulturní 
centrum nabízí nové 
reklamní plochy po celé 
Kamenici

Rekonstrukce, omezení, 
ale i nový Kulturák se 
rýsují na obzoru

Jak už mnozí vědí, Kulturní centrum čekají v blízké době velké 
změny. Další etapa rekonstrukce bude probíhat už od 1. dubna 
a kulturní dům bude až do září uzavřen. „Íčko“ i knihovna zů-
stanou v provozu díky mobilní kanceláři před vstupem do KD, 
ale i za těchto ztížených podmínek se pokusíme Vám poskytnout 
všechny služby, na které jste zvyklí. S kulturou také nezůstaneme 
pozadu: připravujeme venkovní koncerty a promítání dokumentů 
na netradičních místech v obci, kam Vás již brzy pozveme.



6

Obec Kamenice začíná realizovat 
investiční akci výstavby nového 
chodníku a parkovacích stání v ulici Jed-
nosměrná. Ačkoliv věříme, že oceníte 
výstavbu chodníku a parkovacích 
stání v této lokalitě, je potřeba přijmout 
skutečnost, že se stavbou samotnou 
jsou spojená určitá dočasná dopravní 
omezení, která v nemalé míře mohou 
zasáhnout především právě rezidenty 
v předmětném úseku. Z tohoto důvodu 
se předem omlouváme za komplikace 
a děkujeme za pochopení. 

Začíná stavba v Jednosměrné

Objížďka
Řidiče, kteří využívají ulici Jednosměr-

nou pro tranzit směrem na Těptín nebo 
dále, žádáme, aby po dobu uzavírky využili 
objízdnou trasu po silnici II/107, tedy ulicí 
Ringhofferova. Pro obyvatele z ulic bez-
prostředně přilehlých k Jednosměrné ulici 
jsou určeny náhradní přístupové trasy po 
místních komunikacích. Vzhledem k to-
mu, že dočasně stoupne doprava a někde 
i částečně parkování v oblasti K Větrovu, 
Na Květnici, Klidná, Ořechová, Opuková, 
Osadní, Ke Skále nebo v Korunní, žádáme 
všechny tamní obyvatele o velikou míru 
trpělivosti a tolerance. Sousedé si tím po-
máhají navzájem. Přizpůsobte těmto úzkým 
uličkám svoji rychlost, vnímejte pozorně 
pohyb chodců.

Priorita pro pěší
Po celou dobu stavby bude zajištěn Jed-

nosměrnou ulicí bezpečný pohyb chod-
ců. Stavba bude zohledňovat pohyb těch 
nejmenších – tedy školáků. Nepřerušený 
a bezpečný pohyb chodců byl podmínkou 
realizace a i důvodem, proč nakonec stavba 
nezačala již v zimě před Vánocemi.

Stavební akce bude probíhat v několika 
etapách, a během každé z nich bude uli-
ce zcela zpřístupněna pouze pro pěší. Pro 
automobilový provoz bude v každé etapě 
ulice na některém z úseků zcela uzavřena. 
Při frézování starého asfaltu a poté na konci 
stavby, při pokládce nového asfaltobetono-
vého krytu vozovky, bude ulice uzavřena 
v celé délce.

Integrovaný záchranný systém
Stavba bude povinně řízena tak, aby bě-

hem stavby byla jakákoli nemovitost v Jed-
nosměrné ulici přístupná pro vozidla IZS 
(integrovaného záchranného systému, tedy 
zejména hasičů a záchranky)

Parkování
S ohledem na provoz stavby a bezpečnost 

chodců podél ní není možné na staveništi 
parkovat.

Pošta
Provoz pošty bude zajištěn bez přerušení, 

pouze však pěší docházkou. Nejbližší par-

kovací místa pro poštu budou na návsi Nové 
Hospody v ulici Návršní u dětského hřiště.

Cukrárna
Provoz cukrárny zůstane rovněž zacho-

ván. Bude dostupná pěšky z ulice Opuková 
nebo K Větrovu, kde bude možné zaparko-
vat pro nakládku i vykládku.

Mapa
Na zadní obálce Zpravodaje najdete pře-

hledné zobrazení jednotlivých etap.
Pavel Čermák

Nejdůležitější informace, objížďky, parkování, termíny

Termíny: orientační harmonogram 

• 1. etapa:  14. 3. – 13. 4. 2022         
úsek Ringhofferova – K Větrovu

• 2. etapa: 14. 4. – 28. 5. 2022         
úsek K Větrovu – Pražská             

• 3. etapa: 29. 5. – 23. 6. 2022         
úsek Pražská (od křižovatky k poště)                                               

• 4. etapa: 12. 6. – 23. 6. 2022 
celý úsek Ringhofferova – Pražská 
(realizace finálních povrchů)

Jednotlivé termíny etap se mohou čás-
tečně měnit v závislosti na povětrnost-
ních podmínkách nebo vlivem jiných 
nepředvídatelných vlivů.
Konečný termín dokončení stavby je 
pevný, a to 23. 6. 2022.
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V minulém čísle zpravodaje jste se 
dozvěděli o připravované rekonstrukci 
Ringhofferova náměstí. Obec nyní 
spolupracuje s odborníky z řad 
architektů a sociologů na přípravě 
zadání architektonické soutěže. Zadání 
vznikne participativně, do projektu se 
tedy budete moci zapojit prostřednictvím 
ankety a veřejných plánovacích setkání 
i vy. V současnosti probíhá urbanisticko- 
architektonická analýza a sociologické 
šetření. Socioložka Ida Kaiserová 
z atelieru MAKAI vám v tomto čísle 
představí, jak se svými kolegy postupují 
a jakými otázkami se zabývají.

Ringhofferovo náměstí – prostor, který 
začal v 70. letech vznikat „mezi poli“, jak se 
píše v kamenickém zpravodaji z minulého 
měsíce – je poměrně rozsáhlou veřejnou 
plochou uprostřed sítě ulic a obytných par-
cel s rodinnými domy. Její velkorysost si 
může pozorovatel obzvlášť dobře uvědomit 
po cestě autobusem z Prahy. Ten projíž-
dí nekonečnou šňůrou příměstských obcí, 
tvořených hustou zástavbou z posledních 
třiceti let, která dokonale pohlcuje původní 
charakter zdejších vesniček a vsí. Na rozdíl 
od většiny novodobé výstavby Kameni-
ce svůj střed má, sice nehotový, ale velký 
a jasně vymezený.

Růst Kamenice v posledních třech de-
setiletích způsobil, že počet jejích obyvatel 
(přibližně 4 700) odpovídá menšímu čes-
kému městečku. Dle údajů z Wikipedie 

do této „kategorie“ patří pět českých měst 
– Postoloprty, Oslavany, Kynšperk nad 
Ohří, Bělá pod Bezdězem a Protivín. Pokud 
bychom započítali i ty, kteří v Kamenici 
nemají trvalý pobyt, dospěli bychom k číslu 
téměř 6 000 lidí. To odpovídá například 
Železnému Brodu, Františkovým Lázním 
nebo Hluboké nad Vltavou.

Těmto městečkům a městům se sice vy-
rovná počtem obyvatel, rozhodně jim však 
neodpovídá rozsahem služeb. V tomto ohle-
du je spíše na úrovni středně velké vsi. Dvě 
hospody, obchod s potravinami, květiny, 
tabák, banka, pošta, lékárna, škola, školka 
a zdravotní středisko. 

Možná, že to pro budoucnost Kamenice 
nepředstavuje žádný významný problém. 
Obec je v dojezdové vzdálenosti od hlavní-
ho města, které disponuje největší nabídkou 
služeb v celé republice. Řada obyvatel se 
navíc v době vzdálené či bližší z Prahy do 
Kamenice přistěhovala a má tam své stálé 
vazby, dojíždí za školou a prací. Zkrátka po-
byt v Praze je pro ně každodenní zkušeností 
a mohou si tam „své věci“ snadno vyřídit. 

Anebo je to jinak. Možná chtějí více 
„zakořenit“ tam, kde bydlí. Ocenili by širší 
nabídku služeb v docházkové vzdálenosti. 
Případně by chtěli ve své obci více příleži-
tostí pro společenské a kulturní vyžití, pro 
něž zde doposud neexistuje patřičné zázemí. 

Tyto a podobné otázky nás velmi za-
jímají a chceme se pomocí několika vý-
zkumných metod k jejich zodpovězení ale-
spoň přiblížit. Základní metodou našeho 

šetření je rozhovor. Ptáme se představitelů 
společenských, kulturních a vzdělávacích 
organizací na to, jak jejich služba v Kame-
nici funguje, jaký má rozvojový potenciál, 
nakolik uspokojivě může sloužit zdejším 
obyvatelům, případně co by pomohlo ji 
ještě zlepšit. Podrobně také pozorujeme 
pohyb i stání lidí na náměstí. Co se zde děje 
během dne, k čemu náměstí slouží dobře 
a k čemu naopak špatně? Mělo by být jasněji 
ohraničené a získat urbánnější – městskému 
charakteru bližší –– podobu? Je to něco, co 
zdejší komunita chce a potřebuje? Nebo 
nechce a nepotřebuje? Nebo potřebuje, ale 
ještě o tom neví? 

Stejné otázky trápí řadu příměstských 
obcí. My věříme, že v Kamenici na ně bu-
deme postupně nalézat odpovědi.

Ida Kaiserová

Harmonogram projektu  
(nejbližší kroky):
• duben: anketa
• květen a červen: veřejná plánovací 

setkání
• září: dokončení zadání architektonické 

soutěže 

 „Na Rynku dobře vaří“ 
Ringhofferovo náměstí jako předmět sociologického šetření
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Rozšiřování Dvorské nivy, nové 
chodníky a lavičky s výhledem na 
Dvorský rybník, rekreační zóna nad 
Hamerským rybníkem, pump track jako 
nová zábava pro cyklisty za čistírnou 
odpadních vod. Všechny tyto počiny se 
souběžně rozbíhají a výrazně obohatí 
zelenou stezku okolo Kamenice.

Zelená stezka kolem Kamenice 
se dál rozrůstá

Z pohledu člověka stojícího na parkové 
ploše Dvorské nivy nad rybníkem, se zelený 
okruh rozšiřuje oběma směry. Nejprve se 
podívejme směrem ke Kostelci u Křížků. 
Zhruba na úrovni lávky přes Kostelecký 
potok dnes končí úhledně zarovnaný a za-
střižený terén parku a dál už následuje „di-
vočina“, mokřady a nivní porosty v údolí 
a také svah k ulici Hamerská, který dlouhou 
dobu bohužel sloužil jako odkladiště pro 
odpad ze zahrad a staveb. Jako první tedy 
radnice začíná s rekultivací tohoto zaned-
baného prostoru. V době psaní článku už 
byl svah zaměřen, překontrolovány byly 

rizikové stromy a běžela žádost o povolení 
k jejich pokácení. „Kopec, vytvarujeme do 
estetického a funkčního tvaru a na jeho patě 
vznikne podél potoka cesta pro pěší a cyk-
listy, kteří se po něm budou moci dostat 
dál do krajiny,“ popisuje Emil Ronschak, 
zahradní architekt, který veškeré práce na 
zeleném okruhu koordinuje.

Stezka na patě svahu bude respektovat 
přímý kontakt s „divokou přírodou“, jak 
říká místostarosta Petr Valášek: „Budeme 
sice procházet po zpevněném chodníku, 
ale jeho okolí bude mít přírodní ráz. Pů-
vodní charakter mokřadu, meandrujícího 
potoka a rákosí zůstane zachován.“ Záro-
veň upozorňuje: „Na začátku března bu-
dou probíhat terénní úpravy svahu. Pohyb 
a práce bagrů v této krásné části Kamenice 
může působit drsně, ale je to součást peč-
livě naplánovaného projektu schváleného 
odborem životního prostředí v Říčanech.“ 
V osadě Skuheř také na žádost místních 
vzniknou dvě nová dětská hřiště. Jedno na 

osadním plácku v ulici Hluboká a druhé 
nedaleko posilovacích strojů u Dvorského 
rybníka.

Když budeme pokračovat právě tím-
to směrem z Dvorské nivy podél rybníka, 
dostaneme se na chodník vedoucí ke ško-
le, který čeká vylepšení povrchu, aby byl 
pohodlný pro kočárky a kola. Ostrůvky 
na kraji rybníka chce zase radnice, po do-
hodě s vlastníkem pozemků firmou Stro-
jmetal, pročistit, upravit, propojit povalo-
vým  chodníkem a osadit lavičkami, aby 
si návštěvníci mohli vychutnat pohled na 
rybník a zároveň měli příjemný pocit, že 
jsou vodou obklopeni. V ulici K loukám, 
přímo pod budovou základní školy, budou 
upraveny plochy pro parkování vozidel uči-
telů i rodičů. 

Dál přes silnici přicházíme na cestu smě-
rem k čistírně odpadních vod. Napravo me-
zi cestou a Hamerským rybníkem šumí kus 
lesa, který obec směnila za jiný pozemek 
s Lesy ČR. Zde, po vyčištění a vyřezání 

Odsud bude pokračovat Dvorská niva směrem na Kostelec u Křížků. Vlevo zahradní architekt Emil Ronschak, který je autorem mnoha projektů veřejné zeleně. 
Vpravo místostarosta pro ekonomiku Petr Valášek.



9

náletových dřevin, prokoukne lesopark 
s prostranstvím plným příležitostí. „Koruny 
vzrostlých stromů vytváří takové přírodní 
atrium, a právě tady by mohlo vzniknout 
posezení částečně kryté plachtou,“ ukazuje 
Emil Ronschak. Od jara do podzimu by se 
tu mohly učit děti z přilehlé základní školy 
a venkovní výuku by nepřerušila ani men-
ší přeháňka. Kromě tohoto plácku protne 
lesopark nad Hamerským rybníkem i síť 
cestiček, dle slov architekta Ronschaka, 
s maximální citlivostí k prostoru.

Cesta podél Hamerského rybníka nás 
zavede k čističce a za ní do prostoru, odkud 
během nejbližší doby zmizí deponie zeminy 
ze stavby ČOV, obecním pozemkům se tak 
vrátí původní luční podoba s cestou. Přes 
tyto pozemky chce vedení obce provést 
směrem k Mlýnskému rybníku i cyklis-
ty. Proto sem směřuje i přípravu projektu 
na pump track neboli přírodní dráhu přes 
hliněné kopečky a boule. Šikovní jezdci 
nemusí na dráze šlapat a jen přenášejí váhu, 
tedy pumpují a vezou se. O tomto projektu 
se více rozepíšeme v následujících číslech 
Zpravodaje.

„Snažíme se o to, aby už tak krásné pro-
středí Kamenice bylo ještě krásnější. Těmi-
to úpravami chceme krajinu lidem otevřít 
a využít příležitosti, které se nabízejí,“ uza-
vírá místostarosta Petr Valášek.           Red

Chodníček v tomto stylu by mohl provázet návštěv-
níky lesoparkovou částí Dvorské nivy a také propojit 
ostrůvky ve Dvorském rybníku

Cesta, která spojuje Dvorskou nivu se základní 
školou a je důležitou součástí zelené stezky, dostane 
nový povrch vhodný pro kočárky a cyklisty.

Pohled zhora na budoucí lesopark s chodníčkem směrem na Kostelec. Zde ve Dvorské nivě by mělo vzniknout dětské hřiště.

Ostrůvky ve Dvorském rybníku se promění v rekreační zónu s lavičkami. Kus lesa nově nazvaný Ratmír se stane místem pro odpočinek i výuku.
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Základní škola Olešovice, Ringhofferova 436 
přijme učitelku /učitele/ nejlépe speciálního pedagoga 
s nástupem od 1. 9. 2022. 
Informace na telefonu  323 673 121, 731 415 507 
nebo info@skolaolesovice.cz

 

 

 

 

ZÁPIS DO I. ROČNÍKU 
6. DUBNA 2022 

OD 13:00 DO 16:00 HODIN 

MÍSTO: 
RINGHOFFEROVA 436, OLEŠOVICE, 251 68 KAMENICE 

K zápisu vezměte s sebou: 
- Občanský průkaz rodičů 
- Rodný list dítěte/dětí 
- Zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně 

 
Pokud by Vám termín zápisu nebude nevyhovoval kontaktujte nás prosím 

telefonicky na čísle 323 673 121 
 

Těšíme se na Vás! 

V hodinách českého jazyka a literatury jsme se po Vánocích 
zaobírali renesancí. K této době neodmyslitelně patří známý ang-
lický spisovatel William Shakespeare. Při čtení ukázky  z dramatu 
Romeo a Julie jsme se rozhodli pro dramatizaci  známé balkónové 
scény. Přinášíme vám malou ochutnávku skrze naše fotografie.

Marta Kudrnáčová a Matouš Šimek, 8. A

Romeo a Julie 
na základní škole Letošní zima sněhu nepřeje. Ale i tak jsme se rozhodli ptákům, 

kteří u nás na zimu zůstávají, přilepšit. Učíme se vyrábět podle 
návodu. A výroba krmítka se nám hodila. Vyrobená krmítka jsme 
rozvěsili po ztuhnutí okolo školy. Nejprve to vypadalo, že o ně 
nebude velký zájem. No a teď už jsou skoro vyzobaná.

Jana Zítková a 2.C

Krmítka
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ZŠ Devětsil: Karkulka a roboti

V posledních dvou letech, v souvislosti 
s pandemií, došlo ve školách k dra-
matickému vývoji počítačové gramotno-
sti. Všichni aktéři (žáci, učitelé, rodiče) 
dnes ovládají počítače mnohem lépe 
než předtím. Všichni se naučili používat 
běžné služby, jako jsou webové stránky, 
email, různé školní platformy nebo 
sociální sítě. I nejmenší školní děti 
zvládnou videohovor.

Předmět Informační technologie je po-
vinný už na 1. stupni a aktuální změna rám-
cového vzdělávacího programu rozšiřuje 
časovou dotaci. Vzhledem ke zmíněnému 
rozvoji dovednosti dětí se však těžiště výuky 
přesouvá od základního nácviku ovládání 
k mnohem širšímu spektru činností.

V základní škole Devětsil sledujeme tři 
oblasti. První je obecná schopnost smyslu-
plně, efektivně a bezpečně se pohybovat ve 
virtuálním světě IT. Nejde jen o to ochránit 
se před zneužitím ve všech jeho podobách. 

Děti se učí, jak třídit množství informa-
cí a jak rozpoznat pravdu (nebo naopak 
nepravdu – fakenews). Učí se také, jak se 
nestát na technologiích závislým.

Druhou oblastí je programování. Lze 
s tím začít dokonce bez počítače nebo tab-
letu. Existuje řada výukových pomůcek 
– např. mikroroboti Ozoboti nabízí mož-
nost programování pomocí barevných čar, 
které děti kreslí na papír. Různé sekven-
ce barev robot přečte optickým senzorem 
a vykoná příkaz. Navázat lze stavebnicemi 
z produkce Lego. Řada WeDo umožňuje 
tvořit jednoduché modely s pomocí mo-
torů nebo čidel. Děti pak mohou zkoumat 
nejen programování, ale také fyziku (např. 
simulátor zemětřesení). Vrcholem může být 
Mindstorms, který umožňuje konstruovat 
velmi komplexní roboty s možností osa-
zení množstvím senzorů a s nekonečnými 
možnostmi programování. Na obrázku níže 
tým kluků staví bojového robota. Jiný tým 
kluků připravuje jeho konkurenta. Roboti 

spolu bojují v malé aréně. Klukovské týmy 
musí řešit řadu otázek a problémů. Potřebují 
vymyslet vhodnou konstrukci (hardware) 
a naladit program, který robotovi umožní 
zůstat na hřišti, najít nepřítele a vytlačit ho 
z vymezené plochy.

Třetí oblastí je seznámení s 3D tiskem. 
Podobně jako robotické stavebnice, 3D tisk 
je aplikací IT, na jejíž výstupy si lze hned 
sáhnou a vidět efekt toho, co dělám. Děti 
se učí tisknout podle nalezených 3D mo-
delů, učí se tyto modely upravovat a mo-
hou navrhovat i jednoduché modely vlastní 
v CAD programech. Vždy je to zahrnuto 
do nějakého pro děti lákavého kontextu. 
Tým holek připravil divadélko o Červené 
Karkulce, ve kterém nehráli lidé, ale ozo-
boti. Kostýmy a rekvizity vytiskly na 3D 
tiskárně. V Devětsilu věříme nejen v to, že 
dobrá informační gramotnost je nutnou vý-
bavou pro budoucnost. Věříme také, že IT 
přináší velký prostor pro příběhy, tvořivost 
a zábavu.        František Zimmel
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      MATEŘSKÁ   ŠKOLA   KAMENICE, okres Praha - východ 

Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68 
 

           ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
  se bude konat dne 3.5.2022 od 10 – 15 hod. v MŠ 

 
 
Žádost + přílohy:  

Ø kompletně elektronicky vyplněná ŽÁDOST (1 list A4 oboustranně)   
Ø součástí je potvrzení matriky OÚ Kamenice o trvalém bydlišti dítěte v obci 

a potvrzení lékaře o očkování (nevztahuje se na děti nar. do 31. 8. 2017 s povinnou předškolní docházkou od 1. 9. 2017)   
Ø cizí státní příslušníci povolení k pobytu – kopie 
Ø pokud máte zájem o individuální vzdělávání – týká se dětí nar. do 31. 8. 2017, podáte současně vyplněné OZNÁMENÍ 

S sebou:  
Ø rodný list dítěte 
Ø občanský průkaz zákonného zástupce  

 
Důležité informace: 
   Na www.mskamenice.cz v záložce AKTUALITY-ZÁPIS – k vyplnění a ke stažení: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
                                                                                                                                                Oznámení - individuální vzdělávání 
    Na neúplné, nepodepsané žádosti nebo podané mimo termín zápisu nebude brán zřetel.  
    Nezáleží na pořadí, v jakém dokumenty obdržíme !!!   
    Dítě by mělo zvládat osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku. 
 
 
STANOVENÁ KRITERIA PRO  PŘIJETÍ : 

1) Děti nar. do 31. 8. 2017  - povinná předškolní docházka - s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady 

2) Děti nar. od   1. 9. 2017 – 31.8.2018 s trvalým pobytem v obci Kamenice+ osady 

3) Děti nar. od   1. 9. 2018  - 31.8.2019 s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady 

4) Děti nar. od   1. 9. 2019 – 31.12.2020 s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady 
 
Osady obce Kamenice: Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice 
Místa se obsazují od věkově nejstarších dětí k nejmladším na docházku celotýdenní do naplnění volné kapacity školy. 
 
     V letošním roce máme 41 dětí, které by měly zahájit školní docházku a 1 dítě s individuálním vzděláváním (není zahrnuto do 
kapacity školy). Zatím nejsou známy přesné počty dětí s odkladem školní docházky, počítáme cca 35 volných míst.         
    Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (ne jmenovitě, je důležité si číslo uschovat) bude zveřejněn na 
webových stránkách školy-aktuality a info tabuli v MŠ.     Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky !!! 
Pro rozhodování o přijetí je směrodatné splnění stanovených kriterií v průběhu správního řízení. 
 
TERMÍNY:  

1) Vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 12. 5. 2022  
od 11 do 13 hod. v MŠ. 

2) Ukončení shromažďování podkladů pro rozhodování 25. 5. 2022. 
3) Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly zveřejněn nejpozději 1.6.2022. 
4) Rozhodnutí nepřijatých žadatelů se osobně vyzvedávají v MŠ 1. 6. - 2. 6. 2022 v době od 7 do 16,30 hod.    
       Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 3.6.2022 na uvedenou adresu. 
       Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají.  Prosíme, vyzvedávejte OSOBNĚ !!!! 
 
V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ DO MŠ KAMENICE A ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY V JINÉ MŠ - NEPRODLENĚ INFORMUJTE PÍSEMNĚ VEDENÍ ŠKOLY!  
                                       (stačí i emailem z uvedené kontaktní emailové adresy v žádosti) 
                      Na uvolněné místo čekají další žadatelé dle věkového pořadníku, které ihned kontaktujeme !!       
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POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

   Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného 

členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné 

cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení 

mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

   Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná 

povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole 
zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince 
místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního 
vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu řediteli spádové mateřské školy. 

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí 

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální  

c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen 
oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem 
školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.  

                                                                                                                                               Mgr. Jana Boučková – ředitelka 

 
 

 

V měsíci únoru jsme toho ve školce spoustu stihli a společně 
zažili. Z důvodu jarních prázdnin a karanténních opatření se 
nám čas strávený ve školce trochu zkrátil. Přesto jsme s dětmi 
probrali téma zdraví, nemoci a jak se proti nim chráníme. Poví-
dali si o rozdílech života ve městě a na vesnici. Vysvětlili si, co 
znamená pojem domov a má vlast. Naučili jsme se, jak se chovat 
v krizových situacích, při vlastním ohrožení a jak si držet odstup 
od cizích osob. Věnovali se tématu povolání a řemesel. Zahráli 
jsme si na zahradníky, zedníky, kominíky a mnoho dalších profesí. 
Nechybělo ani téma zimních sportů, ve kterém jsme rozvíjeli 
především svoji fyzickou zdatnost.

Tento měsíc nás také čekal lyžařský kurz pro přihlášené děti 
ve Ski areálu Chotouň v Jílovém u Prahy. Děti si zde nenásilnou 
formou (formou her, cvičení a netradičních soutěží) vytvořily 
přirozený vztah k lyžování a získaly pocit jistoty a uvolnění na 
sněhu. Zkušenější lyžaři využívali vleku a veřejné sjezdovky. 
Trénovali smýkaný a později řezaný oblouk, aby zvládali i jízdu 
ve složitých podmínkách. Celý týden byl zakončený závěrečným 
závodem a vyhlášením vítězů. 

Ke konci měsíce proběhlo ve školce screeningové vyšetření očí 
Primavizus. Screeningové vyšetření očí dětí již v předškolním věku 
je moderní a účinnou metodou prevence očních vad. Děti vnímaly 
vyšetření jako hru, neboť se konala v klidném a známém prostře-
dí mateřské školy. Přístroj po dobu vyšetření vydával příjemné 
zvukové i světelné efekty, které upoutaly pozornost dítěte. Scree-
ningové vyšetření očí probíhá v mateřské škole každým rokem.

Závěrem bychom chtěly poděkovat všem rodičům za vstříc-
nost, pochopení a výbornou spolupráci při řešení opatření v sou-
vislosti s šířením onemocnění COVID-19 v mateřské škole. 

Aneta Beránková, učitelka MŠ Kamenice

Únor v mateřské škole
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Fond knihovny: 
K 31. 12. 2021 má kamenická knihovna ve svém fondu  
9081 svazků v tomto složení: beletrie pro dospělé: 5583, 
beletrie pro děti: 1902, naučná literatura pro dospělé: 1144, 
naučná literatura pro děti: 400, ostatní: 52. 
Součástí fondu a k zapůjčení jsou také: Stolní hry: 22, 
Periodika: 9 titulů. 
Do knihovního fondu bylo v roce 2021 zařazeno 
260 nových knih. V součtu knih jsou evidovány i knižní 
dary (Česká knihovna a dary občanů). 
 
Čtenáři: 
Kamenická knihovna k 31. 12. 2021 registruje celkem 
764 čtenářů.  
Rozložení čtenářů dle věku (tří % nej): čtenáři ve věku do 
15 let (21,92 %), 30 – 49 let (27 %), 70 – 79 let (15,41 %).  
 
Výpůjčky: 
V loňském roce navštívilo knihovnu 3 612 návštěvníků, 
kteří uskutečnili celkem 5 865 výpůjček.  
Rozložení výpůjček: beletrie pro dospělé: 4 234, beletrie 
pro děti: 698, naučná literatura pro dospělé: 389, naučná 
literatura pro děti: 102, e-knihy: 24, periodika: 369, stolní 
hry: 73. 
 
Ostatní nabízené služby: 
Řada návštěvníků využila naše kopírovací a internetové 
služby, z důvodu pandemie vzrostl počet vyhledávání 
v Online katalogu – 1525, webové stránky knihovny 
navštívilo 3044 uživatelů. 
 
Meziknihovní výpůjčky: 
V rámci služby výměnného fondu jsme 2x v průběhu 
loňského roku pro naše čtenáře zapůjčili z Městské 
knihovny Benešov soubor po 200 knihách. Celkem si mohli 
čtenáři vybrat ze 400 knih nad rámec našeho knihovního 
fondu.  
V roce 2021 jsme našim čtenářům kladně vyřídili celkem 
133 objednávek knih z říčanské, kladenské a benešovské 
knihovny v rámci MVS (Meziknihovní výpůjční služby). 
 
Provoz a akce knihovny: 
Z důvodu přetrvávající pandemické situace byla knihovna 
část roku buď zcela uzavřená, nebo provozovala své služby 
jen ve vymezených podmínkách.  
Začátkem roku jsme pokračovali v rozvozu knih seniorům až 
domů.  
Od února do dubna měli čtenáři možnost vyřídit si své 
výpůjčky prostřednictvím výdejního okénka, stejně jako 
v lockdownovém období na podzim. Pro toto období jsme 
pro dětské čtenáře zprostředkovali možnost domácí zábavy 
formou on-line tvořivých pracovních listů Malý tvořivec, 
které knihovnám nabízí Klub tvořivých knihovníků SKIP.

Knihovna:  
Jak jsme si statisticky 
vedli v roce 2021

V březnu jsme již tradičně vyhlásili naše nejlepší čtenáře, 
jejichž jména byla uvedena v kamenickém Zpravodaji a také 
na webových stránkách knihovny.  
V době úplné uzávěry knihovny jsme se věnovali aktualizaci 
knihovního fondu, vyřadili opotřebované a zastaralé tituly 
a časopisy, které jsme následně v květnu a listopadu na 
organizovaném bazaru knih nabídli čtenářům k odkoupení 
za symbolické ceny.  
V prázdninovém období jsme pro děti vyhlásili letní výtvar-
nou soutěž „Draci a dráčci, nejen v pohádkách. Kresli – 
stříhej – lep!“ nebo tradiční prázdninové deskovky. Konečně 
jsme také mohli předat ceny dětským čtenářům, kteří vyhráli 
v soutěži „Lovci perel 2020“.   
Na podzim jsme čtenářům nabídli minikurz s prezentací, jak 
obsluhovat čtečky knih, jak si půjčovat z katalogu e-knihy 
a jak pracovat s on-line katalogem. Od října do prosince 
začala série loutkových divadel pro děti v podání místního 
divadélka „Loutky v lese“. 
Tradiční akce Noc s Andersenem a Mikuláš v knihovně jsme 
bohužel museli nakonec zrušit. Vedle toho jsme zároveň 
objednávali, zpracovávali a zařazovali knižní novinky. 

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny  
Dagmar Walachová, knihovnice

Rekonstrukce pokračuje. 
Provoz kamenické 
knihovny po 1. 4. 2022
Jak jsme již dříve avizovali, v prostorách Kulturního domu 
probíhá stavební rekonstrukce. V dubnu budou stavební 
práce pokračovat v dalších přízemních prostorách. Tyto 
práce budou v takovém rozsahu, že z bezpečnostních 
důvodů nebude veřejnosti umožněno se v těchto prostorách 
jakkoli pohybovat. 
Z tohoto důvodu bude nezbytné přesunout kancelář 
Kulturního centra i knihovnu do náhradních prostor. 
Našim cílem je umístit tyto prostory co nejblíže našemu 
dosavadnímu působišti. Plánujeme nechat umístit v blíz-
kosti Kulturního domu jednu, nebo dvě obytné buňky, do 
kterých dočasně přesuneme potřebnou agendu a knihy 
tak, abychom mohli návštěvníkům i nadále poskytovat 
naše služby v maximální možné míře. O průběhu přesunu 
budeme včas a průběžně informovat. 
Po usazení přivítá naše knihovna čtenáře v běžné 
otevírací době. Velmi oceňujeme vstřícnost benešovské 
knihovny, která v rámci výměnného fondu mimořádně 
zapůjčí naší knihovně větší množství knih. Mimořádnou 
nabídkou knih, které v kamenickém fondu nejsou, chceme 
našim čtenářům kompenzovat určitý diskomfort a zúženou 
nabídku poplatnou možnostem náhradního prostoru. 
Nabízený knižní fond bude obsahovat knihy napříč žánry. 
Je samozřejmé, že k dispozici bude povinná četba a také 
dětské a nejnovější knihy.  
 
Jak bude knihovna v provizorních podmínkách 
fungovat: 
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Půjčování a vracení knih bude probíhat v běžné otevírací 
době.  
 
U půjčování bude možnost využití několika způsobů: 
 
• výběr z nabídky knih umístěných v buňce; 
• objednávka/rezervace z on-line katalogu kamenické 
knihovny. Objednávky budou v rámci možností vyřizovány 
průběžně, následně s postupem stavby bude provoz přiz-
působen daným možnostem (např. jednou týdně sběrem 
všech objednávek); 
• e-mailová objednávka konkrétních titulů, o které bude mít 
čtenář zájem; 
• e-mailový požadavek o libovolný předvýběr knih 
knihovnicí; 
• telefonická domluva (objednávka) v otevírací době 
knihovny; 
• MVS (Meziknihovní výpůjční systém), poběží ve stejné 
míře jako doposud. 
 
Všechny objednané knihy budou v improvizované 
knihovně (buňce) připravené k vyzvednutí. 
 
Budeme aktivně reagovat na průběh stavby a přizpůsobovat 
mu náš provoz. Konec rekonstrukce je plánován na srpen 
2022. 
 
Knihovnu bychom rádi otevřeli v průběhu září. Snad nám 
všem tento provizorní stav rychle uběhne!

Dagmar Walachová, knihovnice

Nejlepší čtenáři kamenické 
knihovny za rok 2021
V rámci kampaně „Březen – měsíc čtenáře“ jsme tradičně 
vyhodnotili nejlepší, nejaktivnější čtenáře naší knihovny za 
rok 2021. Akce Čtenář roku, kdy si knihovny vybírají své 
nejlepší čtenáře, patří mezi celostátní projekty na podporu 
četby. 
Hlavním kritériem hodnocení bylo opět množství přečtených 
knih a čtenářských návštěv v minulém roce. Kategorie jsme 
dále rozdělili na dospělé a dětské čtenáře a vybrali ty, kteří 
se umístili na prvních třech příčkách. V závorkách u jednot-
livých čtenářů jsou uvedeny počty výpůjček, nebo návštěv. 
Nejlepšími dospělými čtenáři v počtu výpůjček byli: 
paní Radka Mrázová (133), pan Ivan Lukeš (124) a paní 
Veronika Hanzelková (116). 
Mezi tři nejlepší z kategorie děti a mládež v počtu 
výpůjček nejaktivnějšími byli: Maxim Zmuda (59), Karolína 
Sándorová (52), Eliška Komárková (28). 
V minulém roce nás z dospělých čtenářů nejvíce navštívi-
li: paní Hana Panušková (56), paní Pavla Kubenková 
(44), paní Kateřina Doležalová (44) a pánové Ivan Lukeš 
(42) a Václav Štoček (42). 
Z dětských čtenářů v počtu návštěv k nám nejčastěji 
zavítali: Jakub Patera (26), Martin Miklas (16), Maxim 
Zmuda (15).

Všem nejlepším čtenářům gratulujeme a děkujeme! Ceníme 
si jejich čtenářské aktivity, velkého zájmu o knihy a tím 
i podpory naší knihovny. Přejeme si, aby nám čtenáři zach-
ovali přízeň i v roce 2022 a věříme, že kromě těch skalních 
čtenářů, kteří si do knihovny cestičku vždy najdou, se letos 
opět přijde zaregistrovat mnoho těch nových.

Dagmar Walachová, knihovnice

Představení Tik Ťak 
se odkládá

Vážení příznivci kulturního života v naší obci, připravo-
vali jsme pro vás na březen reprízu představení Tik Ťak. 
Bohužel pandemie covidu a současná situace na Ukrajině 
naše snažení zastavila. Někteří z nás jsou nyní zaměstnáni 
pomocí Ukrajině a přípravu na představení jsme museli 
přerušit. Ale nezoufejte, jak to půjde, budeme pracovat 
dále. Budeme připraveni na podzim při otevření zrekon-
struovaného kulturního domu v Kamenici. Těšíme se na vás 
v klidnějších časech.

Obnovený ochotnický spolek Tyl

Březnové knižní novinky
Pro dospělé: 
Tajemství (Radka Třeštíková) 
Slyšet jeleny zpívat (František Šmehlík), 
Pod karmínovým nebem (Elizabeth Haran) 
Chaloupky (Štěpán Javůrek) 
Mefistův rukopis (Antonín Polách) 
Pomalu hořící oheň (Paula Hawkins) 
 
Pro děti:  
Botička (Aneta Žabková) 
Teribear (Alena Mornštajnová) 
Začarovaná třída (Ivona Březinová)  
Detektivové z půdy. Zmizení perlového náhrdelníku 
(Samuel Bjørk) 
Osudoví kamarádi. Záludná přání (Linda Chapman) 
Škola jednorožců. První kamarádi (Linda Chapman)
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STRONG GIRLS absolvovaly přípravu 
na ligu v lesích u Českých Budějovic

V únoru zavítaly dospělé ragbistky 
STRONG GIRLS spolu se svými 
trenéry do malebné vesničky Čakov, 
kousek od Českých Budějovic. Cílem 
výpravy bylo víkendové soustředění 
se ženami Rugby Clubu České 
Budějovice, se kterými nastoupí 
společně na jaře do 1. série soutěže 
žen ČSRU.

Celá výprava se vrátila totálně nadšená. 
Budějovický holky jsou stejná krevní sku-
pina, což je pro chemii týmu klíčový prvek. 
Byl to náročný víkend, brzy se vstávalo 

Děkujeme 
partnerům

a chodilo se pozdě spát. Stihl se jeden kon-
diční trénink, jeden trénink na techniku ra-
gbyové nahrávky, trochu té ragbyové teorie 
s vědomostním kvízem, tajemná výprava za 
pokladem budějovických lesů a originální 
oslava plnoletosti dvou našich hráček.

Hráčky STRONG GIRLS nastoupí na 
hostování právě v dresu Českých Budějovic 
do 1. série žen (2. liga), ve které jsou největ-
ším outsiderem a budou sbírat zkušenosti.

Soupekami jim budou ženy RC OLO-
MOUC, RC PŘELOUČ, RC DRAGON 
BRNO, RC TATRA SMÍCHOV „B“ 
a v jednání jsou i kluby z Maďarska nebo 

Rakouska. „Bude to pro mě další obrovská 
trenérská výzva, ale ohromně se na ni těším 
a poctivý přístup holek mě nabíjí energií. 
Zkušenost už mám z Říčan, kde jsem vedl 
tamní ženy tenkrát až z 3. ligy do medai-
lových bojů v nejvyšší, Elitní sérii. Chce to 
jen nadšení pro ragby, jasnou představu o 
společném cíli, každodenní mravenčí práci 
a obrovskou trpělivost. V Říčanech to trvalo 
5 let. Tak uvidíme, kolik let bude potřeba 
v klubu, který jsme založili kompletně na 
zelené louce,“ zavzpomínal Josef Bláha, tre-
nér ragbistek STRONG GIRLS. 

SG Kamenice
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Gymnastický TeamGym se představuje
V minulém článku jsme slíbili, že 
se pokusíme příznivce gymnastiky 
seznámit s jednou její větví – 
TeamGymem (čti týmdžim).

Klasickou sportovní gymnastiku patrně 
většina z nás někdy viděla. Jsme ostatně 
národem, který dal světu Věru Čáslavskou, 
Evu Bosákovou, Hanu Říčnou a další slavné 
medailistky v tomto sportu.

Cvičí se sestavy na kladině, bradlech, 
čtvercovém koberci (akrobacie) a přeskok 
se skáče přes přeskokový stůl (dříve přes 
koně) odrazem z můstku.

TeamGym je poměrně moderní gym-
nastické odvětví, jehož kořeny sahají do 
první poloviny 20. století do Skandinávie. 

První ME se uskutečnilo až v roce 1996 
ve Finsku. Skládá se ze tří částí: pohybové 
skladby, kdy skupina předvádí na hudbu 
stejné pohyby (takovou malou spartakiá-
du:-D), kde ovšem nechybí salta, přemety, 
silové prvky, vše dle předepsaných pravidel.

Druhá část je akrobacie – nově pod ná-
zvem Tumble. Cvičí zde šest gymnastů tzv. 
„akrobatické řady“. Rozbíhají se za sebou 
a prvky následují jeden za druhým.

A do třetice je přeskok – trampolína. 
Opět šest gymnastů (mužů, žen, nebo obo-
jí dohromady, to je tzv. mix) se postupně 
rozbíhají za sebou a skáčou odrazem z tram-
políny! tři série – buď bez přeskokového 
nářadí, nebo přes stůl (švédskou bednu). 
Narozdíl od klasické sportovní gymnasti-

ky, která podporuje výkon jednotlivce, je 
TeamGym vždy prací skupiny. Snažíme se 
děti vést, aby se snažily předvést co nejlepší 
výkon za sebe, ale také, se stejným důrazem, 
i za tým.

Vztahy v tréninkových skupinách jsou 
velice důležité. Děti se v dobrém „hecují“ 
(on/ona to dokázala, zkusím to zvládnout 
taky), podporují (mně to taky dlouho ne-
šlo) a také si velmi účinně radí (zkus se víc 
odrazit z druhé nohy). Nálada je nakažlivá, 
a to nejen v TeamGymu, ale v jakékoli sku-
pině a samozřejmě pak i v celé společnosti. 
A sport by měl být především radost - z po-
hybu, ze svých schopností, z kamarádství 
a z toho, že tu prostě JSEM!

Trenéři GO Kamenice

Sport Academy chystá třetí florbalový 
turnaj. Proběhne už v polovině března!
Největší událostí, která čeká Sport 
Academy v měsíci březnu, je jarní 
turnaj. Letošní třetí klání účastníků 
našich florbalových kroužků proběhne 
už v sobotu 12. března v hale Na 
Fialce v Říčanech. Účastníky čekají 
zápasy ve dvou kategoriích rozdělených 
podle věku. V mladší kategorii se 
utkají florbalisté od první do čtvrté třídy 
základní školy, ve starší kategorii od 
páté do deváté třídy. Turnaj je určen 
všem florbalistům naší akademie i jejich 
kamarádům.

Zástupci každé tréninkové skupiny se-
staví své družstvo a utkají se s týmy z našich 
dalších lokalit. Pokud se z některých skupin 
nepodaří sestavit celé družstvo, není se čeho 
bát, spojíme do jednoho družstva kluky 
a holky z více tréninkových skupin. Turnaj 
je vždy vyvrcholením několikaměsíčního 
tréninkového procesu, a že je na co se těšit, 
potvrzují i slova hlavního trenéra Floorball 
Academy Olivera Hradického: „Turnaj si 
vždy holky a kluci neskutečně užijí, je to 
pro ně odměna za to, jak poctivě trénují. 
My trenéři jsme rádi, když vidíme, jak se 
průběžně zlepšují a jak se na turnaji dobře 
baví.“ Pro všechny účastníky turnaje jsou 
připraveny i bohaté ceny, nejdůležitější je 
ale dětská radost ze hry a z pohybu. Přihla-
šovat se na turnaj je možné na floorballaca-
demy.cz/activity/floorball-academy-tour/. 
Těšíme se na vás.

Kromě turnaje pravidelně běží i všechny 
fotbalové, florbalové, všeobecně sportovní a 
nově i lezecké tréninky naší akademie. Tré-
ninkovou činnost se nám daří realizovat i v 
době karantén a dalších omezení především 
díky perfektní spolupráci s našimi partner-
skými základními a mateřskými školami. 
I díky nim mohou děti zůstávat v pohy-
bu. Děkujeme! Kompletní přehled našich 
kroužků naleznete na academy-sport.cz/ 
v sekci Rozvrh a registrace. Stále ještě je 
možné přihlašovat se na druhé pololetí. Na 
začátku kalendářního roku jsme také spus-

tili přihlašování na naše letní příměstské 
kempy. Pro letošek chystáme dva florbalo-
vé a jeden fotbalový, proběhnou postupně 
vždy od pondělí do pátku v týdnech mezi 
11. a 29. červencem. Všem našim svěřen-
cům i dalším mladým sportovcům je všemi 
deseti doporučujeme. Od našich trenérů 
víme, že na nich můžete zažít nejvíce zába-
vy z celého roku. S přihlášením neváhejte, 
zbývají poslední volná místa. Přihlašovat se 
je možné také na  academy-sport.cz v sekci 
Rozvrh a registrace. Těšíme se na vás.

Vít Voltr
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Klub seniorů při KC Kamenice

Co je tedy nového? Znovu rozjíždíme organizované akce. 
Sledujte novinky v Aktualitách a v sekci Připravované akce 
– na našem webu: www.kckamenice.cz i na nástěnce u KC 
Kamenice.
V příštím čísle se dočtete, jak dopadla soutěž „Běžky nebo 
pěšky“. To, že letos nenapadl sníh, abychom využili běžkař-
ské trasy, nám vůbec nevadilo. Baví nás procházet stále se 
měnící krajinou pro radost, pozorujeme ptáky, které cestou 
fotíme do letošní soutěže. Výsledky z obou akcí budou uve-
řejněny na webu i na nástěnce.
Po delší odmlce jsem se přidala v pátek k partě, co pravi-
delně zdolává kilometry přírodou. Počasí se dvakráte moc 
nepovedlo. Ke konci jsme pěkně promokli, ale nálada byla 
výborná. Cestou jsme si notovali, vyměnili si zážitky ze živo-
ta, z cest, ale i starosti a poznala jsem nového člena Jirku. 
Vzpomínali jsme na ty, kteří se toho dne nemohli zúčastnit. 
Hned na první zastávce voláme Božence, která ten den slaví 
svátek. Jeden po druhém jí přejeme. Přes Barochov dojdeme 
na Křiváček a uděláme útratu Petře v malém bistru – vždyť 
víte, že to není lehké živobytí. Dostali jsme výborný oběd, 
zahřáli se u kamen, a tak jsme sobě i jí zahráli a zazpívali. 
Malou Evu a mamku Svatku jsme potěšili v nesnadné situaci 
písničkou zazpívanou do telefonu. Ještě přijíždí Alenka, pak 
Jarda a Maruška. Oslavujeme pátek, život sám. Odjíždím do-
mů spokojená a nabitá energií i klidem. Už teď se těším mezi 
ty úžasné lidičky, co si pomáhají jen tak jakoby nic, a přitom 
je to tak mnoho.
V měsíci únoru „Senklubáci“ přáli manželům Kapalovým k je-
jich 60 letům společného života v Kostelci u Křížků během 
pravidelných zpívánek. Položila jsem jim pár otázek ohledně 
manželství. Prožít s někým šedesát let života není jen tak. 
Celý rozhovor najdete na našem seniorském webu.

Připravované akce na březen a duben:

9. 3. Den muzeí v Praze na Kampě
Dopoledne projdeme Muzeum Karla Zemana, zapojíme se 

do procesu tvorby a zakusíme roli režiséra na vlastní kůži. 
Přes poledne bude dostatek času na procházku krásným 
místem pražské Kampy a na občerstvení. Odpoledne se 
vydáme do Českého muzea hudby, které představuje ná-
vštěvníkům hudební nástroje jako doklady řemeslné a umě-
lecké zručnosti jako základního prostředníka mezi člověkem 
a hudbou.
Přihlášky do 6. 3. 2022
Platby: 7. 3. v 15.30 hod. v restauraci Na Rynku
Cena: 300,-Kč/senioři 65+ z Kamenice, 350,-Kč/ostatní 
(vstupy a průvodce)
Odjezd: busem od KC Kamenice v 9.00 hod., příjezd 
do Kamenice cca 16.00 hod.

16. 3. Pingpongový turnaj v sále Kulturního domu  
v Kamenici
Po dlouhém období tréninků si chceme zahrát naplno a po-
znat své síly i umění hry v turnaji. Máme již dva pingpongové 
stoly, budou hrát ženy i muži současně. Pravidla jsou jedno-
duchá, dozvíte se je na místě. Účastníky turnaje odměníme 
za jejich sportovní výkony. Přijďte si zahrát, ale i hráče pod-
pořit! Občerstvení pro sportovce i fandy zajištěno. Klubová 
trička jsou vítaná!
Během turnaje proběhne: 
Vyhlášení výsledků projektu „Běžky nebo pěšky“ a „Ptá-
ci v zimě“.
Budete si moci prohlédnout fotografie zaslané do soutěže 
a vítězové budou oceněni. 
Přihlášky do 14. 3. 2022
Zahájení a zápis do turnaje v 8.30 hod.

2. 4. Pyžamový večírek v sále hotelu Valnovka
Odložený pyžamový večírek je znovu na programu!
Už jste někdy byli na „pyžamové párty“? Tak vězte, že teď je 
ta pravá příležitost to vyzkoušet! Co na sebe/s sebou? Pyža-
mo, noční košili, župan, pantofle, spací doplňky, polštářky…
kreativitě se meze nekladou. Ti, co si netroufnou, přijďte jen 
tak v civilu. K poslechu a tanci nám zahraje p. Bárta a večeři 
připraví kuchařský pár hotelu Valnovka. Neváhejte a přijďte 
se pobavit, zatančit si nebo jen tak pobýt! 
Začínáme v 15.00 hod., předpokládaný konec v 19.00 hod. 
Přihlášky do 29. 3. 2022

„Březen, za kamna vlezem“ - tak praví pranostika, pro nás 
seniory z Kamenice to neplatí. Celou zimu většina z nás 
sportujeme a snažíme se zůstat v dobré kondici. Jak jen je to 
možné, žijeme společenským životem. 
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Cena: 300,-Kč/osoba (v ceně: káva + dezert, večeře  
+ 1 malé pití + hudba) 
Platby: 29. 3. od 17.00 hod. do 18.00 hod. v přísálí restau-
race na Rynku.

13. 4. Velikonoční tvoření
Od 10 hod. v sále hotelu Valnovka proběhne tvořivá dílna.
Nápady máme, lektora domlouváme, podrobné informace 
najdete na webu a na vývěsce. 
Trvání dílny cca 2 hod.
Přihlášky do 12. 4. 2022
Cena: 50,- Kč/osoba. Platba na místě.

21. 4. Oslava Velikonoc trochu jinak
Velikonočně si ozdobíme strom, chlapci omladí děvčata, a ta 
jim za to předají tradiční výslužku. U ohně si opečeme buřty, 
zazpíváme si a přivítáme společně jaro. Při nepřízni počasí 
se přesuneme do tepla restaurace. 
Sraz v nivě v 15 hod.
Přihlášky do 18. 4. 2022
Cena: zdarma

27. 4. Jednodenní výlet
Bližší informace najdete na webu a na vývěsce a v příštím 
čísle zpravodaje.

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

 
  
 
 
 

Srdečně Vás zveme 

na taneční zábavné odpoledne 

taneční hrátky a soutěže pro děti 
možnost chutného občerstvení 

Vstupné 50,-Kč/rodina                            
 
   

Těšíme se na Vás! 
Osadní výbor Ládví 

 

    

SPOLEK KAMENICKO SI DOVOLUJE POZVAT VŠECHNY, 
KOMU NENÍ LHOSTEJNÁ PŘÍRODA V KAMENICI A OKOLÍ,

NA 2. ETAPU AKCE

OBNOVENÍ STARÉ CESTY KOLEM 
ŠTIŘÍNSKÝCH STUDÁNEK DO PETŘÍKOVA

S sebou si vezměte hlavně dobrou náladu, ale i ruční nářadí (sekyry, 
zahradnické nůžky, ruční pilky, motorová pila vítána).

Po akci na všechny čeká malé občerstvení (špekáčky, pivo).

KDY?    v sobotu 19. března 2022 v 9:00 hod. 
    (doba akce cca 3hod.) 

KDE SE SEJDEME? na autobusové zastávce Š řín - zámek

Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 

Kontakty na organizátorky klubu:

Marie Hajdušková
tel. 733 222 369, mail hajduskovam@seznam.cz
Marie Grafnetter
tel. 721 865 938, mail marie.grafnetter@seznam.cz



www.jaroslavbizik.cz

Naše peníze rychle ztrácí hodnotu. 
V roce 2021 podle posledních údajů

stoupla míra in ace ze 3% na 7%!

si svou hodnotu uchovává, jeho hodnota 
ve srovnání s hodnotou peněz roste.

FYZICKÉ DRŽENÍ ZLATA
je tedy bezpečná a dlouhodobě výnosná

jarda_inz1.indd   1jarda_inz1.indd   1 13.12.2021   21:52:5013.12.2021   21:52:50

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

NNIIII CCTTMM VV

OO ÍÍKK

H AV R A N

tel.: 736 659 492
www.kominictví - havran.cz

STAVBY KOMÍNŮ  

VLOŽKOVÁNÍ

ČIŠTĚNÍ

ROČNÍ KONTROLYtel.: 736 659 492

Prodám béžovo-hnědý koberec s motivem koně,  
100% polypropylen, 160x225 cm, téměř nový, cena 1.500 Kč.
Tel: 728769820.
Sháním pronájem bytu 2+1, 3+1 v Kamenici a blízkém okolí. 
Finančně zajištěná, slušná a klidná tříčlenná rodina. 
Tel: 732 938 341, e-mail: gabriela.kovacova@kameniceskola.cz
Koupím vojenskou vzduchovku vz. 47 či vz. 35.  
Děkuji za nabídku. Tel: 724 314 939.
Rádi bychom si pronajali zahrádku či místo na vybudování 
zahrádky v Kamenici nebo v okolí. Tel: 773 998 277
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Nekončící téma STROJMETAL (bohužel)
– reakce na lednový příspěvek Pavly Urbancové

Vážená paní Urbanová, škoda, že jste neuvedla, že se v ledno-
vém Zpravodaji zastáváte svého zaměstnavatele. Bylo by to vůči 
čtenářům korektní.

Z toho, že byl Strojmetal v KAMENICI dřív než my, přeci 
neplyne, že může beztrestně porušovat zákony a bezskrupulózně 
obtěžovat hlukem velkou část občanů KAMENICE. Když jste se 
do KAMENICE před 18 lety stěhovala, byl Strojmetal neobtě-
žující továrna skrytá v údolí Kamenického potoka. Zlom nastal 
až v posledních letech s masivním rozvojem výroby a výstavbou 
nových výrobních hal.

V době, kdy p. Fagone devastoval zámecký areál, spolek Klidná 
Kamenice ještě neexistoval. Potud odpověď na Vaši otázku. A do-
dáváme, bohužel. Ale poučili jsme. Už víme, jaké následky může 
mít nezájem občanů o věci veřejné. Proto jsme spolek založili 
a děláme a uděláme vše proto, aby noví majitelé kamenického 
zámku a přilehlého okolí respektovali pravidla a většinový zájem 
občanů KAMENICE. Potom bude mezi KAMENICÍ a Strojme-
talem čistý stůl, po kterém voláte. A my s Vámi.

V případě odstranění černé stavby parkoviště nebude KAME-
NICE zahlcena parkujícími automobily zaměstnanců Strojmetalu. 
Je přeci nepředstavitelné, že parkovací kapacity v areálu zastaví 
Strojmetal skladovými a výrobními objekty a z KAMENICE učiní 

Přišlo do redakce tovární parkoviště. Už vyhrožování takovou možností ukazuje, že 
Strojmetal není dobrým sousedem. Na rozdíl od Vás věříme, že 
veřejně přístupný park jako součást odpočinkové zóny v bezpro-
středním sousedství zámku, kostela a sportoviště vznikne. A věří 
tomu i zpracovatelé platného územního plánu KAMENICE, 
a proto plochy vymezili v územním plánu jako parkovou zeleň!

Bylo by skvělé, kdyby byl Strojmetal nejen úspěšnou firmou, 
ale také dobrým sousedem. Dobří sousedé si nejen pomáhají, jak 
píšete, ale jsou také ohleduplní a respektují pravidla. Noví majitelé 
Strojmetalu koupili továrnu s vědomím, že zámek je zapsaná kul-
turní památka a parkoviště na ploše parkové zeleně je černou stav-
bou. Pokud bude Strojmetal pečovat o svěřené kulturní hodnoty, 
odstraní černou stavbu parkoviště a omezí hluk (nejen verbálně), 
nejlépe prokáže, že je dobrým sousedem.

 Spolek Klidná Kamenice

Inzerce



Zámek Štiřín
Restaurace Atis

ZÁMECKÉ ZIMNÍ MENU

předkrmy/starters  
salát caprese (mozzarella, barevná rajčátka, bazalkové pesto)

caprese salad (mozzarella, colored tomatoes, basil pesto)
125 Kč/CZK

 
 roastbeef s domácí remuládou

roastbeef with homemade remoulade
145 Kč/CZK

 
 tataráček z marinovaného lososa, marinovaná okurka, řasa wakame, domácí hořčice

marinated salmon tartare, marinated cucumber, wakame seaweed, homemade mustard
 185 Kč/CZK

 
polévka/soup

 
 slepičí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky

chicken broth with noodles and liver dumplings
65 Kč/ CZK

 
hlavní jídla / main courses

 
konfitované kachní stehno, vinařské zelí, bramborové knedlíky

confit duck leg, wine cabbage, potato dumplings
235 Kč/CZK

 
grilovaný filet z lososa, čočkové ragout, brokolicové velouté

grilled salmon fillet, lentil ragout, broccoli veloute
285 Kč/CZK

 
savojský řízek z vepřové panenky, bramborový salát, citron, ančovička

savoy pork tenderloin, potato salad, lemon, anchovy
235 Kč/CZK

 
tradiční svíčková (dušená hovězí plec, smetanová omáčka, divoké brusinky)

traditional sirloin (beef stew, cream sauce, wild cranberries)
225 Kč/CZK

 
grilovaný flank steak, omáčka ze zeleného pepře, pečené grenaille

grilled flank steak, green pepper sauce, roasted grenaille
295 Kč/CZK

 
dezerty/desserts

 
plaisir z hořké čokolády, coulis a sorbet z manga, oreo wafle
dark chocolate plaisir, mango coulis and sorbet, oreo waffles

125 Kč/CZK
 

domácí dukátové buchtičky, rum, rozinky, vanilková omáčka
homemade ducat buns, rum, raisins, vanilla sauce

95 Kč/CZK
 

dortík z bílé čokolády, malinové fondue, čerstvé maliny, bazalkový sponge
white chocolate cake, raspberry fondue, fresh raspberries, basil sponge

125 Kč/CZK

Objednávejte na / Order at: 255 736 557, restaurace@stirin.cz
Obaly/packages: 10 Kč/ks, 10 CZK/pc

 

www.stirin.cz



DNES STUDENT.
ZÍTRA MISTR V OBORU.
Jsme jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů 
v regionu s ryze českým průmyslovým know-how. 
Protože nám záleží na budoucnosti, investujeme 
neustále do výzkumu, vývoje a podporujeme 
techniku a technické školství.

Jsme Strojmetal, člen skupiny MTX Group.

www.strojmetal.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 (W1)  
     nebo 26 000 Kč (W2) 
•   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? 
Tak neváhej a staň se součástí 
našeho pivovaru. 
Nástup možný ihned!

http://restauracepodledem.cz/
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Omezení pro auta v ulici Jednosměrná
Od března do června probíhá stavba chodníku 

a rekonstrukce silnice. 
Podrobné informace na straně 6

1. etapa: Ringhofferova – K Větrovu 

2. etapa: K Větrovu – Pražská 

3. etapa: od křižovatky Pražská k poště 

4. etapa: celá ulice  
(realizace finálních povrchů)

29. 5 – 23. 6


