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Fotky měsíce: 
Na obecním úřadu vznikla improvizovaná škola. Sandra Watterová a Kristýna 
Nehasilová, zaměstnankyně Obecního úřadu Kamenice, k tomu napsaly: „Rády 
bychom poděkovaly vedení obce. V této nelehké situaci a poté, co byly vládním 
nařízením uzavřeny školy, bylo dětem zaměstnanců obecního úřadu umožněno 
pokračovat v dopolední školní výuce a odpolední zábavě v prostorách obecního 
úřadu. Bylo o ně krásně postaráno a nám to dovolilo dále pracovat pro obecní 
úřad. Dětem se „úřednická škola“, jak ji nazvaly, moc líbila a děkují všem tetám, 
které se o ně staraly. Moc děkujeme a věříme, že společně vše zvládneme.“
Foto: Kristýna Nehasilová
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Starosta Pavel Čermák říká jasně: „Nejste v tom sami!“ Jaká opatření obec přijala 
v době epidemie koronaviru, čtěte v tomto čísle.
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Slovo 
starosty

Vážení sousedé, i když jsme si první 
jarní slunečné dny takto nepředstavovali, 
a každým dnem jsme nově omezováni 
ať už šířící se nemocí okolo nás nebo 
nějakým vládním nařízením, přináší i toto 
období jeden nový a velmi pozitivní jev. 
Lidé jsou k sobě zvlášť ohleduplní. Velmi 
si vážím všech nabídek nezištné pomoci. 
Ochota něčím přispět ke zlepšení situace 
je všudypřítomná. Je to velmi posilující 
zjištění. Kamenice se více semkla, lidé k sobě 
mají blíž, i když se nemohou potkávat. Moc 
děkuji všem, kteří pomáhají. Jsem si jistý, 
že pokud to takto vydržíme i nadále, tak se 
z této nezáviděníhodné situace vyhrabeme.

Kdykoli se dostanete do situace, kterou 
sami nebudete moci vyřešit, obraťte se na nás 
na obecním úřadě. Pořád pro vás bude 
připravený e-mail pomoc@kamenice.cz 
nebo telefon 323 673 105. Mimo pracovní 
dobu volejte mně osobně 737 258 287. 

Média informují o koronaviru 24 hodin 
denně, až z toho může mít člověk depresi. 
Sami psychologové důrazně doporučují, 
aby se lidi podívali na zprávy jednou denně 
a místo televize trávili co nejvíc času se 
svými blízkými. I náš zpravodaj je médium, 
ale soustředíme se v něm na pozitivní věci 
a užitečné informace. Třeba jak pomáháme 
seniorům a lidem v nouzi. Dočtete se, 
že obecní úřad funguje dál. Díky tomu, 
že jsme už před lety investovali do nového 
IT systému, můžou naši pracovníci sloužit 
veřejnosti, i když je výrazně omezený 
osobní kontakt. 

Lidem chyceným doma kvůli 
koronaviru, a zvlášť rodičům, přinášíme 
několik užitečných odkazů, jak sobě i dětem 
krátit dlouhou chvíli a vzdělávat se. Nejen 
pomocí literatury a her, ale i poslechu.

Víc než kdy jindy oceníte aplikaci 
Kamenice v mobilu, díky které budete 
mít všechny novinky z obce hned po ruce. 
V článku se dočtete, jak aplikaci stáhnout, 
co všechno přináší a na co dalšího se díky 
ní můžete těšit.

Koronavirus samozřejmě nemůže zakrýt 
velké téma. Jaro. Probouzí se příroda 
a my vám přinášíme velký rozhovor s naší 
šéfkou Odboru ochrany životního prostředí 
Zuzanou Ronschak Vidovou. O stromech, 
o přírodě i lidské povaze. Je to užitečný 
článek plný životní moudrosti. Taky se díky 
němu dozvíte, proč jsme museli pokácet 
lípy pod základní školou.

A další velké téma. Chodníky. Budeme 
si o nich povídat ze všech možných úhlů 
a podíváme se, jak jsme na tom s jejich 
výstavbou na přehledné mapce.

Rozkvétající příroda symbolizuje nový 
začátek. Jako jarní překvapení jsme pro vás 
vysázeli mnoho narcisů. Už jste je objevili?

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

4. 3. 2020

Rada obce schválila zapojení obce 
Kamenice do projektu Realizace sociální 
práce na obcích a zvyšování její kvality 
v regionu MAS Říčansko. A zároveň se obci 
podařilo obsadit pozici vlastního sociálního 
pracovníka s příslušnou kvalifikací.

Rada obce schválila projekt „Rozšíření 
parkovací plochy před prodejnou Billa“ 
a nyní se bude dopracovávat dokumentace 
pro realizaci.

Rada obce schválila dopracovaný 
Manuál činností a postupů Technických 
služeb Kamenice, příspěvková organizace. 

Technické služby tedy mají přesnější 
zadání rozsahu práce, který pro obec budou 
vykonávat.

Rada obce jmenovala novým předsedou 
redakční rady Zpravodaje z Kamenice pana 
Jakuba Ryšku, který je současně i novým 
šéfredaktorem našeho časopisu.

Rada obce vzala na vědomí výroční 
zprávy o činnosti a hospodaření osadních 
výborů za rok 2019.

18. 3. 2020 

Rada obce schválila prodloužení 
funkčního období paní Mgr. Pavlíny 
Tolarové, ředitelce Základní školy 
Kamenice do 1. 8. 2026.

Rada obce schválila návrh zápisu 
do kroniky obce Kamenice za rok 2018. 

Rada obce podpořila přípravu zlevněných 
jídel v krabicích pro seniory a další potřebné 
odpuštěním nájmu restauraci Na Rynku 
po tuto dobu.

Rada schválila vícepráce spojené 
s dodatečnou sanací podmáčeného podloží 
v místě nově rekonstruované objízdné trasy 
a parkoviště pro autobusy PID za kulturním 
domem, a to na základě návrhu geologa, 
projektanta a technického dozoru stavby.

Radikální opatření vlády kvůli epidemii 
koronaviru zasáhly do chodu každé 
obce. Určitě vás bude zajímat, jak je 
jimi ovlivněný chod Obecního úřadu. 
Položili jsme pár rychlých otázek panu 
tajemníkovi Miroslavu Zelenému.

Úřady jsou otevřené jen 
omezeně. Jak vedení radnice 
zareagovalo, když vláda 
vyhlásila nouzový stav?

Samozřejmě, že tohle opatření je 
nepříjemné. Život v obci se nezastaví 
a lidi si dál potřebují vyřizovat svoje 
záležitosti, takže jsme udělali všechno 
pro to, abychom jim byli dál k dispozici. 
Kvůli bezpečí občanů i pracovníků úřadu 
jsme omezili provozní dobu podatelny 
na pondělí a středu od 15 do 16 hodin, 
ale o to víc jsme posílili podatelnu 
elektronickou.

Obecní úřad funguje pro lidi dál
Co to pro občany znamená?

Znamená to, že na mailu 
podatelna@kamenice.cz a přes datovou 
schránku jsou občanům naši pracovníci 
k dispozici v reálném čase po celý týden. 
Snažíme se, aby rychlost elektronické 
komunikace byla velmi podobná tomu, 
jako kdyby občané svoje záležitosti přišli 
řešit osobně.

Jaká si to vyžádalo opatření 
na straně úřadu?

Je to výsledek dlouhodobé přípravy. 
V posledních třech letech jsme na úřadě 
investovali do rozvoje informatiky a díky 
tomu mohou být naši zaměstnanci 
připojení odkudkoli. V pondělí 16. března 
jsme tak mohli rozhodnout, že někteří 
z nich budou pracovat z domu, vybavili 
jsme je notebooky a jsou k dispozici 
non-stop a oběh dokumentů v rámci 
úřadu funguje dál.

Přeci jen některé služby musel 
úřad omezit.

Ne všechno jde v rámci státní správy dělat 
elektronicky. Bohužel s přihlédnutím 
k nařízení vlády nemůžeme oddávat, 
museli jsme pozastavit některá stavební 
řízení, u nichž bylo potřeba provést 
místní šetření. Karanténa vylučuje 
fyzické setkání s účastníky, je nám to 
líto a snažíme se vyhovět alespoň tam, 
kde tyto skutečnosti nenastávají.

Které služby fungují dál?

Samozřejmě běží veškerá správa majetku, 
výstavba v rámci investičního odboru, 
příjímání žádostí o granty organizacemi 
a jednotlivci. Dál funguje i matrika. 
Poskytujeme zázemí i dobrovolníkům, 
kteří se snaží pomáhat našim potřebným. 
Snažíme se lidem poskytovat veškeré 
informace na webu www.kamenice.cz 
a samozřejmě přes aplikaci Kamenice 
v mobilu.

http://www.kamenice.cz
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Pokud sami chcete využít níže 
popsané nabídky pomoci nebo znáte 
ve svém okolí někoho, kdo by takovou 
pomoc mohl potřebovat, informujte nás 
telefonem na 317 721 125 nebo napište 
na pomoc@kamenice.cz.

Dovoz hotového jídla pro 
potřebné

Jednorázově objednáte na zkoušku a poté 
nejlépe na týdenní objednávku, abychom to 
mohli co nejsnáze zorganizovat.

Dovoz nákupů, léků a dalšího 
nezbytného zařízení 
v Kamenici

Dohodneme individuálně se všemi 
potřebnými a přivezeme tak, jak to jen 
dokážeme.

Nákup přes internet

Naučíme vás to nebo to uděláme za vás, 
když to bude v našich silách.

Obec Kamenice s velikou podporou dobrovolníků  
ve Vašem okolí zorganizovala pomoc pro ty, kterým je 
doporučeno, aby se v následujících týdnech co nejméně 
pohybovali mezi lidmi, a tak se vystavovali nebezpečné 
nemoci COVID-19. 

Kde
Restaurace Na Rynku denně vaří, 
cena je 70 korun za jídlo.

Nabídka
Denně 3 jídla, jídelní lístek pro seniory 
najdete na www.narynkupub.cz
Zveřejňuje se týden dopředu.

Objednávka
Každý den na den následující 
(výjimečně ve stejný den do 10h)
na telefonu 317 721 125 
nebo tesitel.martin@email.cz.

Předání
Jídlo je předáváno přes otevřené 
okno v době 11:30 – 16:00 hodin.
Po dohodě s obcí mohou potřební 
využít nabídky dovozu jídla do domu.
Objednávka dovozu přes e-mail 
pomoc@kamenice.cz nebo  
po telefonu 323 673 105.

Balení
Jídlo je baleno do zatavených misek.

Nabídka 
hotového jídla 
pro seniory 
a další potřebné

Nejste v tom sami
Restaurace Na Rynku funguje dál. Ve spolupráci 
s obcí rozváží jídlo. Přivezeme i nákup nebo léky

Nadační fond PES V NOUZI nabízí 
pomoc s venčením pejsků seniorů
na čísle 775 566 136.

Venčení pejsků

http://www.narynkupub.cz
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Čekárny jsou uzavřeny, pacienti si domlouvají návštěvu telefonem: 
MUDr. Wichová 601 541 540 
MUDr. Karasová 323 672 812 
 
Jsou odloženy veškeré prevence a prohlídky pro zaměstnavatele, 
posudky, očkování a podobně.  
Chroničtí pacienti dostanou své recepty přes SMS (eRecept). 
Zavolejte si pro ně. 
Práce lékařů závisí na jejich zásobách ochranných pomůcek.

Je uzavřena mateřská 
školka v Kamenici  
a praktičtí lékaři  
ordinují v omezeném 
režimu

Soubor opatření  
pro řešení krizového 
stavu v Kamenici
Na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu 
v ČR a aktuální pandemické situaci COVID-19  
informuje krizový štáb obce KAMENICE

Vítáme další nabídky všech, kteří jsou schopni v této věci pomoci. 
Roušky budeme následně přednostně předávat hasičům, policii, 
pracovníkům technických služeb, dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhají v kontaktu s potřebnými a dalším podle možností výroby. 
Video návod najdete na YouTube: „DIY Mouth Mask with slot for 
Filter.“

Organizujeme šití 
pratelných roušek  
u místních švadlen

Seniory a další obyvatele naší obce, kteří jsou zařazení mezi 
nejohroženější skupinu, vyzýváme, aby neváhali využít naší pomoci 
a nevystavovali se ohrožení návštěvou obchodů.  
Pokud musíte cestovat, upřednostněte, pokud je to možné, 
individuální dopravu před hromadnou. 
Obecní úřad je na základě nařízení vlády v minimálním režimu 
otevřen pro veřejnost v pondělí a ve středu od 15:00 do 16:00. 
Elektronická podání jsou bez omezení. Veškerá správní řízení budou 
přerušena.

Noste roušku na všech 
svých cestách mimo 
domov

Tímto Vám oznamujeme, že stávající uzavírka Ringhofferova 
náměstí bude z technických důvodů prodloužena do 13. 4. 2020.
Předem Vám děkujeme za pochopení. 
Odbor investiční, obec Kamenice

Oznámení  
o prodloužení uzavírky 
Ringhofferova náměstí

https://youtu.be/nkf89reikGU
https://www.youtube.com/watch?v=nkf89reikGU
https://www.youtube.com/watch?v=nkf89reikGU
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Čtenářská obec 
Kamenice

Knihovna je duší každé obce a díky 
možnosti půjčit si knížku on-line jí může 
zůstat i během epidemie koronaviru. 
Každopádně, všichni se těšíme, až se 
zase útočiště pro milovníky knížek 
otevře a budeme moct brouzdat regály 
i fyzicky. Mezitím se nechte navnadit 
tímto článkem. Dozvíte se, co všechno 
knihovna vám, dětem, rodičům 
i prarodičům nabízí, že si v ní třeba 
můžete i tisknout a kopírovat, brouzdat 
po internetu a taky si povíme, jakou 
anabázi musely podniknout vedoucí 
knihovny Jana Novodvorská (na fotce 
výše) a knihovnice Dagmar Walachová 
(na následující straně), aby se z tohoto 
koutku v Kulturním Centru stala  
kamenická oáza literatury.

Je skoro až zázrak, co všechno se 
povedlo díky práci obou dam 
na tak malém prostoru. Je vidět, 
že za tímto výsledkem stojí hodně 

přemýšlení, aby knihovna zastrčená v rožku 
Kulturního centra nepůsobila klaustrofobně, 
ale útulně. Linoucí se mini-bludiště regálů, 
díky kterému se maximalizovala plocha pro 
vystavené knížky, nezabírá celou knihovnu, 
ale čtenáři mají možnost se uvelebit hned 
na třech posezeních. U počítače, velkého 
stolu a  stolečku s dětskými židlemi. Tolik 
čtenářských zákoutí v tak stísněných 
podmínkách člověka při první návštěvě 
příjemně překvapí. Díky nim se z knihovny 
stalo i oblíbené místo dětí ze základky, 
které si sem chodí pro doporučenou 
i volnočasovou literaturu, ale taky psát 
domácí úkoly, kreslit si a společně se učit.

Knihovna v Kamenici existuje už 
100 let, mnohokrát se stěhovala a přerod 
do dnešní sympatické podoby začal v roce 
2014, kdy se jí ujala Jana Novodvorská. 
Provedla dlouho chybějící inventuru, knihy, 
které už doslova tlely, vyřadila a naopak 
na světlo dostala nové kousky, do té doby 
čekající v krabicích. Obrovský kus práce 
si vyžádalo taky zaevidování všech knih 
do elektronického systému, díky kterému 
poprvé knihovna získala přehled, co se 
v jejích zdech ukrývá, a hlavně lidé dostali 
možnost vyhledávat knihy on-line. „Měli 
jsme měsíc na to naskládat do systému 9000 
knížek, dělali jsme na tom tři, společně se 
mnou i Honza Růža a Andrea Vodešilová, 
bez jejich pomoci by to nebylo možné 
stihnout,“ vzpomíná Jana Novodvorská, 
která během této monstrózní knihovnické 
akce pracovala běžně do 2 ráno a přespávala 
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na karimatce v knihovně. Díky jejímu 
nasazení se podařilo konečně udělat pořádek 
a roztřídit knihy na běžný a historický fond, 
kde dodnes můžou zájemci najít kousky 
až hluboko do 18. století. Knihovna je 
momentálně limitovaná počtem 10 tisíc 
kusů, protože obsáhlejší elektronický 
katalog by byl příliš finančně náročný. 
Proto paní vedoucí zřídila archiv, ve kterém 
literatura čeká, jestli se změní finanční 
situace nebo třeba v budoucnu knihovna 
získá velkorysejší prostory a knihy se budou 
moct přesunout do regálů na oči čtenářům. 
„Moje vize je taková, že by tyto archivní 
knihy byly v interní databázi, do které by 
lidé mohli nahlédnout off-line při návštěvě 
knihovny,“ říká paní Novodvorská.

Každý rok se obměňuje část knih 
v nabídce, není ale v silách vedoucí ani 
knihovnice, aby načetly všechno, co trh 
nabízí, a volily skladbu literatury ryze podle 
sebe. Reagují proto hlavně na poptávku 
návštěvníků a na podněty po mailu. Díky 
tomu se dozvídají o spoustě novinek, 
které třeba teprve čekají na vydání. 
Knihovna tak plní svoji hlavní funkci, tedy 
zprostředkovává literaturu, jejíž nákup je 
pro normálního člověka poměrně drahou 

záležitostí. Pokud tip od čtenáře nejde 
tematicky mimo zaměření knihovny, snaží 
se mu vyjít vstříc. V knihovně taky sledují 
trendy na trhu i osnovy ve školách, které 
určují povinnou literaturu. „Není to ale 
jako dřív, že by všichni četli to samé. Každá 
učitelka pojímá svůj předmět po svém, takže 
musíme být kreativní i my a častokrát se 
v tom doplňujeme s knihovnou v Říčanech,“ 
vysvětluje Jana Novodvorská.

Kamenice metodicky spadá pod 
knihovnu Benešov, do které jezdí vedoucí 
a knihovnice i na školení o nových trendech 
a kurzy, jak pracovat s literaturou, ale také 
s dětskými čtenáři, jak navazovat spolupráci 
mezi dětmi a seniory a podobně. „Sama 
jsem původně inženýr ekonomie a vzdělání 
si doplňuju neustále,“ usmívá se Jana 
Novodvorská, která kromě toho absolvovala 
i bakaláře z politologie a rekvalifikační kurz 
v Národní knihovně zakončený státnicí. 
Říká, že dodnes jí při organizaci knihovny 
ekonomické vzdělání pomáhá. Vždyť zajistit 
její chod je nejen o lásce ke knížkám, 
ale taky organizačních schopnostech.

V den, kdy vznikala tato reportáž, 
nabízela knihovna 8841 knih. Každý si 
najde tu svoji, milovníci historických 

detektivek se můžou ponořit do Vlastimila 
Vondrušky, moderní detektivky zase mezi 
novinkami reprezentuje Robert Bryndza, 
nové je i intimní rodinné drama Tiché roky 
od Aleny Mornštajnové, jejíž předchozí 
kniha Hana vyhrála Magnesii Literu. 
Děti zase ocení další díl Deníku malého 
poseroutky, na ty úplně nejmenší čeká 
klasika Mašinka Tomáš. Svoje si tady najdou 
ale i zanícené švadlenky a kutilové.

V knihovně si taky můžete sednout 
na internet, který je zdarma a není omezený 
jinak než otvírací dobou knihovny nebo 
dalšími zájemci. Určitě taky spousta lidí 
ocení možnost tisknout za poměrně 
úsměvné peníze. Černá A4 vyjde 
na 2 koruny a barevná na 5 korun.

Děti chtějí taky číst

„Není vůbec pravda, že mladí nečtou,“ 
důrazně se ohrazuje proti modernímu 
klišé vedoucí knihovny. Tablet podle ní 
knihu nikdy nenahradí, a proto se snaží, 
aby se láska k fyzické knížce v naší obci 
pěstovala od nejútlejšího věku. Před jejím 
příchodem byl věkový průměr čtenářů 
poměrně vysoký, a tak se zaměřila i na ty 
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nejmenší čtenáře. Dětský koutek i malůvky 
na skříních jsou všechno její práce. 

Snaží se prostě vytvořit celkovou 
atmosféru, která přitáhne děti ke knihám. Její 
součástí jsou i akce jako spaní v knihovně. 
Děti přijdou v pátek odpoledne a čeká 
je několikahodinový program. Rozdělí 
se do družstev a soutěží v rozpoznávání 
pohádkových bytostí podle indicií, čtou 
si, dokonce přichází i divadelní kroužek 
s pohádkou. Na konci dostane každý 
odměny a sladkosti. Sousední restaurace 
Na Rynku připraví večeři. Potom už 
přichází pohádka na dobrou noc a spí se 
hromadně na karimatkách v knihovně. 
Ráno zase na snídani na Rynek a děti si 
vyzvednou rodiče. „Celkem to je program 
třeba na 9 hodin a naposledy se zúčastnilo 
asi 22 dětí,“ líčí Jana Novodvorská.

Tyhle literární noci ale nejsou jediná 
akce, která posiluje vztah lidí ke knihovně. 
Paní vedoucí například vyhlásila soutěž 
o nejlepší cukroví, rodiče donesli svoje 
vzorky a děti utvořily porotu a určily vítěze, 
potom si v knihovně ozdobily stromeček. 
Zatím se tuhle akci podařilo zorganizovat 

třikrát. Velké bylo 100. výročí knihovny 
minulý rok na podzim, které organizovala 
Jana Novodvorská: „Velký dík patří 
všem pracovníkům Kulturního centra 
a především naší paní knihovnici.“ V sále 
Kulturního centra se sešli nejlepší čtenáři, 
o nichž jsme vám psali v minulém čísle, 
spousta dětí a jejich rodičů a o program se 
postarali džudisté, baletky, pěvecký kroužek 
ze základní školy i pěvecký sbor dospělých 
Petra Valáška, přišel i senátor Zdeněk 
Hraba, vedení obce, projev měl starosta 
Pavel Čermák i náš místní kronikář Jan 
Pišna. O sladkou tečku se postarala vedoucí 
knihovny, když nechala napéct obří dort, 
který vydal na 80 porcí. 

Jakou chceme knihovnu?

Nebudeme si zastírat, že navzdory 
veškeré invenci a energii, kterou 
knihovně vedoucí i knihovnice věnovaly, 
je její současná podoba znouzectnost. 
„Kdybychom měly víc prostoru, bylo 
by členění jiné a mnohem přehlednější,“ 
zamýšlí se Jana Novodvorská, podle které 

by si Kamenice zasloužila knihovnu, kde by 
se dala pořádat i autorská čtení, výstavy, 
divadlo pro děti z mateřských školek a byla 
by k dispozici skutečná čítárna. „Stalo by se 
z toho vlastně takové komunitní centrum,“ 
shrnuje paní vedoucí.

Red

Jak čtenáři našeho zpravodaje 
dobře ví, radnice plánuje celkovou 
rekonstrukci Kulturního centra, 
v rámci kterého má získat knihovna 
nové prostory v současném přísálí. 
Jak velký by nakonec prostor 
pro ni měl být a jestli by nestálo za to 
pro knihovnu vybudovat zvláštní 
přístavbu, je na diskuzi. Čím víc lidí 
se do ní zapojí, tím bude hodnotnější. 
Budeme opravdu rádi, když se 
zapojíte i vy čtenáři a napíšete nám 
na redakce@kamenice.cz.

Fenomén  
Ringhoffer.  
Nový úlovek  
do naší knihovny

Obsahem knihy jsou mimo jiné 
i příspěvky přednesené na konferenci 
s bohatým fotografickým materiálem. 
Můžete ji koupit v obchůdku Národního 
technického muzea za 550 korun nebo přes 
e-shop:  www.ntm.cz/muzeum/publikace-
k-prodeji.

Až povolí epidemie koronaviru, určitě 
si ji přijďte prohlédnout do naší obecní 
knihovny. Určitě u toho narazíte i na další 
literární poklady, o kterých jste dosud ani 
netušili.

V Národním technickém muzeu v Praze 
byla pokřtěna kniha s názvem Fenomén 
RINGHOFFER, rodina, podnikání, 
politika. Kolektiv autorů s editory 
Milošem Hořejším a Milanem Hlavačkou 
završili dvouletou práci po uskutečněné 
Mezinárodní konferenci RINGHOFFER 
200 ve Štiříně.

Co doporučuje 
naše knihovnice

Knihovnice Dagmar Walachová 
z novinek v naší veřejné knihovně 
doporučuje: Téma s duchovní 
a psychologickou tématikou – Mnich, 
který prodal své ferrari. Milostné peripetie 
sympatické matky Lucy – Tajný život 
takové normální matky. Na své si přijdou 
milovníci thrillerů v detektivním románu 
plném pátrání a napětí – Stopy v krvi, 
o vymazání celé jedné pokrevní linie.

Děti určitě potěší jejich oblíbená mašinka 
Tomáš (Mašinka č. 1: knížka na celý rok), 
dvě veselé pohádky tištěné zvratmo – Dvě 
pohádky, chlapcům ukážou kouzla staré, 
polorozpadlé tenisky Percyho – Kouzelné 
tenisky mého kamaráda Percyho a dívky 
si mohou přijít pro historickou povinnou 
četbu spojenou s putováním v čase až 
do Pompejí – Řím. Pozdvižení v Pompejích.

Kompletní  
přehled novinek

(Jeremies Christian)
Šmoulové. Šmoulí sporty (Peyo)
Mašinka č. 1: knížka na celý rok
Příšerky, s.r.o.

Pro dospělé

Fenomén Ringhoffer (Hlavačka Milan, 
Hořejš Miloš)
Ďáblova pečeť (Tremayne Peter)
Kouzelný náramek (Shipmanová 
Viola)
Mnich, který prodal své ferrari 
(Sharma Robin S.)
Tajný život takové normální matky 
(Nellová Fiona)
Stopy v krvi (Robinson Steve)
Péra a perutě (Pekárková Iva)
Rekviem za tři české krále (Junek 
Václav)
Slabosti velkých mužů (Huss Frank)

Pro děti

Doktor kuje pikle (Tonollo Harald)
Dvě pohádky (Rázusová-Martáková 
Mária)
Kouzelné tenisky mého kamaráda 
Percyho (Stark Ulf)
Řím. Pozdvižení v Pompejích 
(Válková Veronika)
Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků 

Za Veřejnou knihovnu 
Dagmar Walachová

http://www.ntm.cz/muzeum/publikace-k-prodeji
http://www.ntm.cz/muzeum/publikace-k-prodeji
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Přestože je naše veřejná knihovna uzavřena, máme i v těchto časech 
co našim čtenářům nabídnout. Fyzicky knihy vám půjčit nemůžeme, 
ale přinášíme vám zpřístupnění elektronických knihovních fondů pro děti 
i dospělé a mimořádnou nabídku pro studenty. Pokud byste si nevěděli rady 
s použitím odkazů a nedařilo by se vám na knihy dostat, zajistili jsme pro vás 
ve spolupráci OÚ Kamenice dobrovolníky, kteří vám rádi pomohou. Vyžádat 
si je můžete na: pomoc@kamenice.cz nebo přes telefonní číslo 323 673 105.

Knihovna přichází 
do vašich domovů

Pro děti: Malý tvořivec

V době, kdy jsou děti doma a rodiče 
se je snaží zabavit i poučit, nabízíme vám 
možnost využití časopisu Malý tvořivec, 
který vydává Klub tvořivých knihovníků 
SKIP.

Stačí si vytisknout a začít řešit. Jednotlivá 
čísla si můžete stáhnout na adrese:

www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-
tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec
 
Booko

Radost rodičům i dětem by mohla udělat 
skutečnost, že aplikace Booko je nyní 
mimořádně na měsíc zdarma – obsahuje 
více než 100 dětských knížek: booko.cz/
booko-je-mimoradne-na-mesic-zdarma

Návod, jak získat Booko do tabletu 
či telefonu naleznete v odkazu.

Knihovny proti viru:  
webový průvodce

Ptáte se, co vám můžeme z knihovny 
nabídnout, když je zavřená? Zpřístupňujeme 
množství elektronických zdrojů, které 
můžete zdarma a legálně číst, sledovat 
nebo poslouchat online nebo na svých 
čtečkách a mobilních zařízeních. Tento 
portál vznikl jako rozcestník, který vám 
zjednoduší vyhledání těchto elektronických 
dokumentů: protiviru.knihovny.cz. 
Průvodce je stále aktualizován.

Studenti VŠ pozor. Najdete zde i odkaz 
na dočasně zpřístupněné digitalizované 
fondy Národní knihovny ČR i Moravské 
zemské knihovny, které až dosud byly 
dostupné jen ze studoven.

Děti a mládež. Věci do školy, povinná 
četba, tipy na čtení: 

protiviru.knihovny.cz/deti.html
Studenti VŠ. Potřebujete e-zdroje 

pro studium nebo pro psaní diplomek?
protiviru.knihovny.cz/studenti.html
Dospělí. Potřebujete odbornou literaturu 

do práce nebo nějakou beletrii pro chvíle 
klidu? 

protiviru.knihovny.cz/dospeli.html
Senioři. Potřebujete odbornou nebo 

naučnou literaturu? Hledáte detektivku, 
román nebo jen dobrý příběh? 

protiviru.knihovny.cz/seniori.html

Vysokoškolákům  
knihy online

Studenti a pedagogové veřejných 
i soukromých vysokých škol mohou 
využívat dočasný online přístup k fondům 
Národní knihovny a veřejných vysokých 
škol. Zpřístupněno tak bude více než 
206.000 titulů, což je přes 59 milionů stran:

kramerius.nkp.cz

A ještě audio

Pro děti: www.mujrozhlas.cz/deti
Pro dospělé: www.mujrozhlas.cz/hry-

cetby-povidky
Všem a trochu navíc: 
temata.rozhlas.cz/hry-a-cetba

Věříme, že jsme vám touto nabídkou 
udělali v současné složité době radost 
a pomohli vám tak překlenout období 
karantény. Těšíme se, až se opět setkáme 
v knihovně.

Jana Novodvorská, vedoucí knihovny
(Zdroje: Národní knihovna ČR, Moravská 

zemská knihovna, Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR, Český rozhlas)

http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/
klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec
http://booko.cz/booko-je-mimoradne-na-mesic-zdarma
http://booko.cz/booko-je-mimoradne-na-mesic-zdarma
http://protiviru.knihovny.cz
http://protiviru.knihovny.cz/deti.html
http://protiviru.knihovny.cz/dospeli.html
http://protiviru.knihovny.cz/seniori.html
http://kramerius.nkp.cz
http://www.mujrozhlas.cz/deti
http://www.mujrozhlas.cz/hry-cetby-povidky
http://www.mujrozhlas.cz/hry-cetby-povidky
http://temata.rozhlas.cz/hry-a-cetba
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Web naší obce kamenice.cz obsahuje 
spoustu informací a určitě oceníte i jeho 
zjednodušenou a přehlednou verzi v mobilu, 
kde se soustředí ty nejvyhledávanější 
položky. A k tomu v ní najdete i Kalendář 
akcí, novinky na webu a samozřejmě náš 
Zpravodaj.

Naše obec je v mobilních aplikacích 
průkopníkem. Už před mnoha lety jsme 
se dobrovolně přihlásili do testování 
aplikace Obecní schránka, přes kterou 
mohli obyvatelé hlásit nejrůznější závady, 
černé skládky, díry v silnicích. Toto využití 
mobilních technologií bylo v té době ještě 
v plenkách a vývojáři chtěli zjistit, v čem 
mohou být obyvatelům a starostům obcí 
užitečné. Za to, že jim naše obec pomohla 
udělat analýzu, mohli jsme aplikaci využívat 
zdarma. 

Technologie se rychle mění, vývojáři 
přestali poskytovat aplikaci podporu 
a vedení radnice se rozhodlo oslovit několik 
firem, které by pro naši obec vyvinuly něco 
modernějšího, díky čemu by lidé a radnice 
mohli spolu komunikovat navzájem. 
Vyhrála firma Eternal a vznikla Kamenice 
v mobilu. 

Jako každý software, i Kamenice 
v mobilu prochází neustálým vývojem 
a vylepšováním. Spuštěna byla v prosinci, 
a tak už může vedení radnice ve spolupráci 
s dodavatelem vyhodnocovat návštěvnost 
a praktičnost současného nastavení. „Právě 
teď řešíme systém notifikací, aby si každý 
mohl zaškrtnout, jaká témata ho zajímají, 
a vyskakovala mu upozornění, když k nim 
přibude novinka, třeba z Úřední desky,“ 
říká starosta Pavel Čermák. To je zajímavá 
informace nejen pro milovníky sporu 
a kultury, ale taky třeba pro ty, kteří si 
chtějí udržet přehled o vývoji územního 
plánu a včas vědět, že se třeba projednává 
jeho změna.

Další věc, kterou by starosta podle svých 
slov v aplikaci rád měl, je větší interakce 
s občany. Mohl by se zavést systém hlasování 
tak, aby sami občané rozhodovali jak 
o lokálních záležitostech, jako třeba opravě 

kapličky, tak o celokamenických tématech. 
Právě u místních témat by zapracovala 
lokalizační služba, to znamená, že by 
člověku v mobilu na základě jeho polohy 
vyskočilo upozornění na možnost hlasovat 
k danému tématu, ale taky třeba turistická 
informace nebo historická zajímavost, která 
se k místu váže. 

Red

Díky aplikaci Kamenice v mobilu 
můžete i hlásit závady. Stačí kliknout 
na ikonu dole, vyfotit, na co jste 
v obci narazili a chcete dát na 
vědomí vedení radnice. Pro rychlejší 
zpracování můžete i přiřadit kategorii, 
do které závada spadá. Vaše zpráva 
přijde na Odbor správy majetku, která 
ji vždy předá zodpovědné osobě.

Stahujte z App Store pro iPhone  
a Google Play pro Android.

Věděli  
jste, že?

Stáhněte si Kamenici 
do mobilu
Tuhle aplikaci oceníte víc než kdy jindy

Chcete dostávat rychlé informace  
o tom, co právě vás na obci zajímá? 
Ať už je to kultura, nebo sport, důležité 
novinky, oznámení, kontakty? Stačí si 
stáhnout aplikaci „Kamenice v mobilu“. 
Její přehlednost určitě oceníte v těchto 
měsících, kdy spousta lidí vyhledává 
informace o koronaviru, a jaký vliv má 
na život v Kamenici.

https://apps.apple.com/us/app/kamenice-v-mobilu/id1490848652
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.kamenice.app
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Po chodníku  
je všechno blíž
Autem, nebo pěšky? Odpověď usnadní 
nové chodníky
Chodci, cyklisté, řidiči. Chtělo by se napsat, že mezi nimi probíhá věčný spor, 
ale proč by vlastně měl? Možnost dojít všude bezpečně a rychle pěšky, a ještě 
k tomu v tak krásném prostředí, jako má Kamenice, znamená obrovský přínos 
pro kvalitu života nás všech. Právem se pozornost obyvatel upíná k tomu,  
jak radnice postupuje v budování chodníků a jak se jí daří postupně propojovat 
jednotlivé osady s centrem.

Pořád ještě ale není chodník 
na vesnici pro některé lidi 
samozřejmost. Spousta z nás 
pamatuje, jak chodila do školy 

po krajnici a uskakovala před auty na mez. 
Bylo to tehdy normální a na spoustě vesnic, 
i místy v naší Kamenici, se tak žije dodnes. 
„Občas mi některý starousedlík řekne, ať do 
chodníků neinvestujeme a diví se, proč je 
budujeme i tam, kudy nechodí moc lidí,“ 
líčí starosta Pavel Čermák. Jak ale podotýká, 
důvod, proč lidé některými úseky moc 
nechodí a radši sednou do auta, je právě 
ten, že se tudy bojí jít „po svých“.

Chodník má ale mnohem víc funkcí. 
Nejen že zvyšuje komfort a tím motivuje 
lidi chodit a nezatěžovat komunikace v obci, 
ale působí i na řidiče, kteří mají tendenci se 
chovat při projíždění obcí obezřetněji.

Každého, kdo má v Kamenici dům 
nebo byt, určitě zajímá, jaká je cena jeho 
nemovitosti. A ta přirozeně roste s ním, 
jak se u nás zvyšuje občanská vybavenost. 
Obchody, služby, sportoviště, kultura, 
hromadná doprava a chodníky tvoří 
mozaiku atraktivního místa k životu.

S každým dalším chodníkem se 
buduje i nové osvětlení, a to po celé délce 
projektu. „Skončila doba, kdy se postavila 
někde lampa, protože tam bydlí Franta, 
pak dlouho nic a pak až třeba další lampa 
někde u zastávky,“ říká starosta, který 
zdůrazňuje, že nerovnoměrně rozmístěné 
osvětlení zhoršuje dopravní bezpečnost. 
Osvětlení má i pocitovou stránku. Ačkoli 
u nás v Kamenici je kriminalita minimální, 
stále závisí pocit bezpečí na tom, jak dobře 
jsou ulice s chodníky osvětlené.

Kamenický trojúhelník

Strategií radnice je dobudovat základní 
trojúhelník chodníků kolem centra, 
z kterého by se hvězdicovitě rozbíhaly 
další chodníky po obci. „Náš záměr je, aby 
lidé mohli do centra bezpečně vstoupit 
z kterékoli strany,“ ukazuje na mapě 
starosta. Klíčový projekt k dokončení 
tohoto trojúhelníku je Ringhofferova, 
který ale zatím chybí. Pokud se chce člověk 
dostat směrem od Ládví bezpečně po této 
spodní straně trojúhelníku do centra, má 
možnost jít Březovou alejí, ale jak starosta 
upozorňuje, i podél silnice povede paralelní 
chodník. Dál od Billy směrem na Těptín 
se lze dostat po chodníku na druhé straně 
silnice nebo skrz sídliště. Chodník od školy 
ke kruhovému objezdu na Těptín se začne 
stavět ihned, jakmile se vzpamatujeme 
z pandemie koronaviru.

O tom, že v budoucnu bude Těptín 
spojený s centrem po celé délce chodníkem, 
jsme vám psali už minule. Teď mají lidé 
možnost projít pěšky Kaštanovou ulicí 
a z ní vyjít na Jílovskou. Projekt chodníku, 
který toto místo spojí s návsí v Těptíně, už je 
v projektové přípravě, tam naváže na už 
dokončený a povolený projekt chodníku, 
který vede až na hranici Těptína směrem 
do Jílového u Prahy.

Architektonická perlička bude chodník 
ve Štiříně. Hráz Štiřínského rybníka je příliš 
úzká, aby se na ní dal vybudovat klasický 
chodník, a tak bude muset vzniknout visutá 
lávka. Možnosti propočítává statik.

Obrovská proměna čeká úsek 
ze Struhařova do Štiřína. Po celé jeho 

délce jednou vyrostou domy a samozřejmě 
tudy povede chodník, který naváže na už 
dokončený úsek Olešovice–Struhařov, 
v němž chybí už jen část u bytového 
domu. Chodník ze Struhařova podél 
Ringhofferovy je jediný, po kterém se dá 
dostat do centra, a žádal si podle starosty 
opravdu kreativní řešení: „Museli jsme 
zvolit takový způsob, abychom neomezili 
řidiče a zároveň zachránili stromy, kterých 
si velmi vážíme.“

Svítíme lidem,  
nebo zvířátkům?

Určitě jste si všimli, že v posledních 
letech se čím dál víc veřejného osvětlení halí 
do výrazně žlutého odstínu. Zvolili ho i naši 
sousedé v Horních Jirčanech a doporučuje 
ho i Ministerstvo životního prostředí 
a Ministerstvo pro místní rozvoj. Prý je pro 
přírodu přívětivější než bílé svícení. Proč? 
Bílé světlo obsahuje modrou složku a ta je 
podle některých, ovšem neprokázaných, 
názorů v noci škodlivá přírodě. Určitě jste 
četli články o tom, že televize a mobily 
se mají vypínat dlouho předtím, než se 
chystáme spát, právě kvůli modrému světlu, 
které nedovoluje mozku nastartovat kvalitní 
spánek.

„Problém žlutého odstínu ale je, 
že abychom s ním osvětlili silnice, chodníky 
a přechody dostatečně intenzivně, jak nám 
nařizuje norma, spotřebuje víc energie než 
odstín bílý,“ upozorňuje starosta Čermák. 
Tím pádem způsobujeme i větší uhlíkovou 
stopu. A hlavně, dostáváme se k základní 
otázce, proč vůbec svítíme. Odpovědí je 
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samozřejmě bezpečnost chodců a maximální 
soustředěnost řidičů. Pokud modrá složka 
bílého odstínu udržuje mozek ve střehu, je 
její přítomnost více než žádoucí. „Navíc 
eliminování modré složky ohrožuje chodce 
oblečené do barev blízké modré, takže při 
žlutém svícení jsou prostě hůř vidět. Což 
popírá základní účel veřejného osvětlení,“ 
říká starosta, který se zúčastnil několika 
seminářů na toto téma. Na nich zjistil, 
že stanovisko úředníků a dopravních 
odborníků se liší.

Zatímco úředníci při žádostech o dotace 
na veřejné osvětlení dávají víc bodů 
projektům počítajícím se žlutým odstínem, 
dopravní odborníci doporučují odstín bílý 
a tvrdí, že intenzita svícení 2700 kelvinů, 
typických pro žlutý odstín, není dostatečná. 
To se ukazuje třeba na dopravních 
přechodech, kde je bílý odstín povinný. 
„Schválně jsem se na to ptal během semináře 
a úředníci z Ministerstva životního prostředí 
mi řekli, že i když budeme mít bílé svícení, 
tak tu dotaci asi taky dostaneme,“ usmívá se 
Pavel Čermák.

Jak je vidět, z tématu ochrany životního 
prostředí se nesmí dělat móda, ale musí se 
vždy uchopit prakticky. Proto třeba náš 
starosta odmítá budovat osvětlení, které 
by se omezovalo jen na chodníky a tím 
by se ušetřila trocha energie: „Norma 
hovoří jasně. Osvětlené mají být chodníky 
i silnice rovnoměrně, zvlášť pokud jsou 
frekventované.“ Rozhodl se proto pro 
opačný přístup. Tedy že dobře nasvětlená 
vozovka znamená i osvětlený chodník. Je 
to přeci jen společný prostor. Proto nechává 
radnice u všech hlavních silnic montovat 
vysoké stožáry.

Zvláštní případ: přechody

Když jsme řekli, že chodník je městský 
prvek, ještě víc to platí o přechodu 
pro chodce. Aby totiž vůbec mohl 
existovat, musí být podle pravidel chodník 
na obou stranách silnice, teprve tehdy 
může poslat radnice žádost na dopravní 
policii, aby namalování „zebry“ schválila. 
„Na většině míst, kde to bylo možné, už 
přechody jsou, zbytek projektujeme,“ 
hodnotí starosta. Přechody jsou na Ládví, 
ve Všedobrovicích, Těptíně a v Olešovicích, 
ale budou dokončovány na Nové Hospodě, 
Ringhofferově v centru do Sídliště II., mezi 
sídlišti I. a II. a u školy.

Proces získání povolení k vybudování 
přechodu je poměrně náročný. Je 
potřeba splnit technické náležitosti, jako 
je vydlážděná nástupní plocha o určité 
minimální ploše a obsahující všechny 
vodicí prvky pro nevidomé a slabozraké, 
ale ani tehdy není vyhráno. Podle starosty 
má totiž dopravní policie na venkově spíš 
tendenci zebry nepovolovat, jak dobře 
ví třeba obyvatelé Valnovky. Ze statistik 
smrtelných dopravních nehod totiž 
vyplývá, že mnoho chodců umírá právě 
na přechodech. Člověku prostě na přechodu 
automaticky klesá pozornost, zatímco při 
přecházení silnice bez přednosti si dává větší 
pozor a důkladněji se rozhlíží.

Radnice proto volí kompromisní řešení 
a buduje „místa pro přecházení“. Místo 
klasické zebry jsou na silnici namalované 
tečky a vozovka je v tom místě zúžená, aby 
řidiči zvýšili pozornost. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o relativně novou věc, řada lidí ji 
ještě nemá zažitou. „Někdy si myslí, že jsme 
prostě nedodělali přechod, ale je potřeba si 
uvědomit, že to je prostě jiná věc, tímto 
způsobem lidi navádíme k přecházení tam, 
kde je to nejbezpečnější,“ vysvětluje starosta. 
Nejnovější takové místo pro přecházení 

bude mezi stájemi a alejí k Ringhofferově 
hrobce. Lidé i s koňmi dosud přecházeli 
těsně za zatáčkou, kde je situace nejmíň 
přehledná, místo pro přecházení bude proto 
posunuté asi o 10 metrů dál od zatáčky.

S chodníky i rychlý internet

Všichni operátoři ví, že přenos internetu 
vzduchem nebude stačit. Takzvaný „internet 
věcí“, kdy spolu budou komunikovat 
nejen telefony a hodinky, ale i ledničky, 
klimatizace, teploměry, brány a tisíce dalších 
součástí domácností a firem se rychle blíží. 
Proto se radnice už v minulosti rozhodla, 
že pod každým novým chodníkem bude 
i chránička na optický kabel, aby mohla 
obec v budoucnu přivést rychlý internet 
do každé osady. Dokončená je trasa podél 
chodníků Ládví, Struhařov, Olešovice–
Kamenice březovou alejí, Těptín centrum 
a několik dalších menších úseků.

Proč buduje optickou síť sama obec 
a nepověřuje tím mobilní operátory, kteří 
už sami projevili zájem, vysvětluje starosta 
Čermák: „Stejně jako v případě kanalizace 
a vodovodu, když budeme vlastníky 
optické sítě v obci a budeme ji pouze 
operátorovi pronajímat, máme mnohem 
lepší vyjednávací pozici a můžeme získat 
lepší cenu internetu pro občany, než kdyby 
síť vlastnil operátor.“

Mít v Kamenici rychlý internet odpovídá 
strategii „Obec krátkých vzdáleností“, 
o které jsme vám psali v minulém čísle. 
S kvalitním a rychlým připojením si stále 
víc lidí bude moct troufnout dělat z domu. 
Rychlý internet taky podpoří rozvoj nových 
i stávajících firem v Kamenici. To by mohlo 
přinést nové pracovní pozice pro místní 
a snížení nutnosti cestovat po přeplněných 
cestách do Prahy.

Red
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Velké povídání  
o stromech
„Někdo chce všechno pokácet, 
jiný všechno zachránit,“ 
říká Zuzana Ronschak Vidová.

Jaro je tady, někoho svrbí ruka na pile, jiného  
na sazenici. V obou případech ale radí šéfka Odboru 
životního prostředí u nás v Kamenici, aby člověk 
důkladně přemýšlel a radši si přizval odborníka.  
Sedli jsme si s paní Vidovou, aby nám povyprávěla  
o tom, proč musely padnout velké lípy pod školou,  
za jakých podmínek je vůbec možné strom pokácet,  
ale taky o lidském vztahu k přírodě vůbec. Nejen té jarní,  
a nejen té kamenické.

Naše obec je unikátní tím, kolik stromů roste 
kolem i uvnitř ní. Jak k tomuto úkazu došlo?

Máme štěstí, že baron Ringhoffer v polovině 19. století 
tak velkoryse sázel. Tehdy nebyly asfaltové cesty a často 
nebyly ani dlážděné, takže aleje vznikaly podél prašných 
cest především kvůli jejich přistínění, zpomalení prosychání 
povrchu a tím omezení negativních účinků eroze. Baron 
sázel hlavně lípy, protože to je náš národní strom.
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A tak se u nás ze stromů stalo 
velké téma.

Je to bolestivé téma. V naší komunitě 
žijí lidé, kteří mají stromy rádi a chrání 
je takřka svými těly, na druhou stranu 
jsem se potkala i s lidmi, kteří se chválili, 
že na svém pozemku všechno pokáceli 
a jsou za to na sebe hrdí. Někteří majitelé 
se pokouší schovat za kůrovcovou 
kalamitu a nahlašují stromy jako uschlé, 
nebo alespoň napadené. Jenomže úřad 
je povinen ze zákona posoudit skutečný 
stav každého stromu, na základě místního 
šetření, než kácení povolí.

Když má člověk ale skutečně 
podezření, že se s jeho stromem 
něco děje, má se ozvat přímo 
vám?

Existuje společnost certifikovaných 
arboristů nebo taky soudní znalci v oboru 
dendrologie, na internetu se snadno dají 
najít kontakty, v případě nouze umíme 
poskytnout kontakty i my na odboru. 
Každopádně jsem radši, když se lidé 
ozvou, než aby se nikoho neptali a šli 
rovnou kácet. V případě nepovoleného 
kácení jsme nuceni zahájit správní řízení 
a vyměřit nemalou pokutu. Stromy jsou 

zákonem o ochraně přírody chráněné 
a povolení ke kácení je možné vydat jen 
ze závažných důvodů.

Dokážete určit stav stromu  
na první pohled?

Jsem původním vzděláním zahradní 
architektka, dendrologie je jedním 
ze základních oborů mého vzdělání. 
Mám víc než třicetiletou praxi v oboru, 
a tak dokážu posoudit stav některých 
stromů už z dálky. Někdy je ale potřeba 
odborné tomografické vyšetření, které 
teprve odhalí skryté poškození nebo 
onemocnění uvnitř stromu. Bohužel se 
stává, že se lidé přistěhují do Kamenice 
kvůli krásné přírodě, ale svoje působení 
tady „na venkově“ zahájí likvidací 
stromů ve své bezprostřední blízkosti. 
Kdybychom se tak chovali všichni, už by 
tady nebylo tak krásné místo pro život.

Snažíte se stromy zachovat,  
ale třeba ty velké na hrázi  
pod školou padly.

Ano, bylo to těžké rozhodování, 
mám ke starým stromům úctu. 
K takto razantnímu kroku nás ale 
vedla nutnost výstavby chodníku pro 
bezpečný pohyb dětí mezi školou 
a autobusovou zastávkou. Stromy byly 
vysázené asi před 150 lety, kdy nebylo 
potřeba řešit automobilovou dopravu 
a bezpečnost dětí na komunikacích. 
Stromy bylo nutné odstranit i z důvodu 
jejich havarijního zdravotního stavu, 
aby nedošlo k pádu větví na auta nebo 
chodce. Naše posouzení stavu stromů se 
potvrdilo po jejich pokácení, což je teď 
patrné i při laickém pohledu na pařezy. 
Je zřejmé, že by bylo jenom otázkou času, 
než by mohlo dojít k vážnému poškození 
zdraví nebo majetku lidí pohybujících se 
na hrázi pod školou.

Co vlastně ty stromy u naší 
základky zevnitř vyžralo?

Úbytek dřevní hmoty uvnitř kmenů 
a hlavních větví je v prvotním stádiu 
způsobený mykózami, to znamená 
zarůstáním cévních cest od kořenů 
k listům houbovitými útvary, až dojde 
k jejich úplnému ucpání. Tyto tkáně poté 
zcela odumřou a jsou rozložené samotnou 
houbou, plísněmi a hmyzem. Rozvoji 
nemoci napomáhá i vysoká hladina 
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podzemní vody jak na hrázi, tak na celém 
území Kamenice a Struhařova.

Takže těm historickým stromům 
už se nedá nijak pomoct?

Děláme, co můžeme. V roce 2009 bylo 
provedené rozsáhlé ošetření celých 
alejí, včetně případných redukcí korun 
a instalace vazeb, a od té doby mají 
stromy pravidelnou péči. Každé dva 
roky jsou kontrolované a ošetřované 
certifikovanými arboristy. Bohužel jim 
nedokážeme vrátit podmínky, za kterých 
byly před mnoha lety vysázené. 
Kořeny téměř všech alejových stromů 
jsou z poloviny pod nepropustnými 
asfaltovými povrchy zatěžované auty 
a kamiony, druhá polovina je neustále 
poškozovaná rozšiřováním inženýrských 
sítí a často i majiteli přilehlých pozemků, 
kteří při budování základů pro oplocení 
amputují všechny kořeny prorůstající 
na jejich zahrady. Takže opravdu pomoct 
už těmto stromům nedokážeme, přesto se 
snažíme prodloužit jejich životnost všemi 
prostředky.

O kolika stromech se vlastně 
bavíme?

Jen v centrální – Ringhofferově – 
aleji je jich asi 150, další jsou na cestě 
k Ringhofferově hrobce, podél cesty 
k Mlýnskému rybníku a další. O ně se 
staráme, i když vlastně vůbec nepatří obci, 
ale Lesům České republiky.

Má obec politiku, že kolik  
se pokácí, tolik se vysadí? 

Ne, takto doslova to neplatí. Obecně 
můžeme říct, že za každý pokácený 
strom se vysadí 2 až 3 nové, ale záleží 
na konkrétní situaci. 

Jak si člověk pročítá recepty 
na boj proti klimatické krizi, 
zdá se být sázení stromů ten 
nejúčinnější.

Ano, je to rozhodně jeden 
z nejúčinnějších způsobů. Není lepší 
zpracovatel oxidu uhličitého než strom. 
V dnešní době to posloucháme skoro 
denně, jak stromy ochlazují ovzduší 
a v tropických letních měsících vytvářejí 
pro život příjemnější mikroklima. Když 
pomineme skutečnost, že taky účinně 

zadržují vodu v krajině, není hezčího 
posezení než pod krásným stromem. 
Ten pocit Vám nenahradí žádný altán, 
slunečník ani markýza. Myslete na to, 
když bude v létě teplo k nevydržení, 
studny na minimu a zákaz čerpání 
povrchových vod. Jedině stromy zabrání 
tomu, aby naše vnoučata tady žila jako 
na vyprahlé poušti.

Jsou nějaká základní pravidla, 
když si chceme na pozemku 
vysadit velký, krásný strom?

Vždy je potřeba myslet na to, jak bude 
strom velký, až dospěje. Lidé si často 
neuvědomují, že průměr koruny většiny 
velkých evropských stromů se pohybuje 
někde kolem 25 metrů a více. V takovém 
případě nepomůže ani dodržení nejmenší 
povolené vzdálenosti od hranice 
pozemku, která je dle občanského 
zákoníku 3 metry. Doporučuji 
konzultovat takové rozhodnutí se 
zahradníkem, naštěstí máme ještě v zásobě 
i stromy s výrazně menším vzrůstem, 
které nejen dobře vypadají, ale taky nesou 
ovoce.

Kácení poškozených lip pod základní školou si vzal na starost Ladislav Červený. „Člověku je přirozeně 
velkých stromů líto, ale když pak vidíte ty dutiny, do kterých by se vešel člověk, je vám jasné, že musely jít 
dolů,“ říká pan Červený, který s dalšími třemi kolegy stromy odstraňoval. Při tak mohutných rozměrech šlo 
spíš o „plátkování“, během kterého museli kmeny a větve kus po kousku 3 dny řezat, odvážet a ještě u toho 
řídit dopravu zúženou do jednoho pruhu.
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Doporučila byste někomu, 
kdo má pozemek 600 metrů 
čtverečních, vysadit si na něm 
třeba jeden velký strom?

Proč ne? Třeba v Praze na Dobešce je 
malá zahrada s mohutným, rozložitým 
cedrem. Na tu zahradu se už nic jiného 
nevejde, ale vypadá to nádherně.

Neodzvonilo už kvůli kůrovcové 
kalamitě jehličnanům?

Všem určitě ne. Vlastně žádnému, 
jenom je potřeba změnit způsob 
hospodaření v lesích, vyhýbat se 
smrkovým monokulturám. To znamená 
sázet smíšené lesy, které šíření kůrovce, 
ale i jiných chorob a škůdců, zastaví. 
Jehličnany jsou stále velmi oblíbené 
na soukromých zahradách, jenom je opět 
potřeba podřídit výběr druhu velikosti 
zahrady.

A když kupujeme pozemek,  
kde už velké stromy jsou?

Záleží na stáří stromů, u těch opravdu 
dospělých by bylo vhodné, aby je 
minimálně jednou za 5–8 let viděl 
odborník, posoudil jejich stav a navrhnul 
opatření.

Kdo sází stromy, nemůže čekat, 
že bude odpočívat v jejich stínu, 
říkají Číňané.

Je spousta stromů, které rostou poměrně 
rychle, takže si jich člověk za pár let užije, 
taky je možné koupit větší sazenice a tak 
dopřát stromu mírný náskok. A právě 
tady je obrovská výhoda pozemku se 
starými stromy. Když se na ně myslí 
i při výstavbě domu, je potom zahrada 
s velkými stromy k nezaplacení.

Co vy? Máte nějaký 
nejoblíbenější strom a nejmíň 
oblíbený strom?

Všechno je to pocitová záležitost. 
Samozřejmě jsou druhy, které moc 
nemusím, ale vzhledem k rozmanitosti 
jednotlivých rodů můžu říct, že se všude 
najde druh, který se mi líbí. Líbí se 
mi sakury, mám ráda, jak svými květy 
oznamují jaro. Lípa, buk, dub, to jsou 
krásné monumentální stromy, které ale 
potřebují svůj prostor. Když vidím růst 
krásnou kompozici z borovic, tak je svět 
v pořádku.

U sebe na zahradě jste vysázela 
co?

Tři sakury, platan, douglasku, dvě 
borovice, tři smrky, převislý cedr, 
korejskou jedli…

To máte tak obrovský pozemek? 

Ne, myslím, že máme spíš menší 
parcelu, ale prostě nemáme trávník. Před 
založením zahrady tam právě žádný 
strom nerostl, a tak jsme osadili krom 
dlážděného dvora každičký centimetr. 
Máme tam hodně kamenité podloží, s tím 
se ty stromy musely vypořádat a bohužel 
některé to neustály Tři kroucené akáty 
se zlomily nebo vyvrátily. To je bohužel 
taky život na zahradě.

Myslela jste při sázení  
na vzhled, nebo i na funkci?

Vzhledem k tomu, že jsme doma 
nezakládali produkční, ale okrasnou 
zahradu, mysleli jsme především na funkci 
okrasnou a taky izolační. Člověk má 
potřebu se odizolovat od okolních 
zvídavých pohledů a vytvořit si 
soukromou oázu klidu. Při výsadbách 
je potřeba myslet na to, jak budou 
rostliny spolu komunikovat. Dřeviny 
vedle sebe vysazené se ovlivňují různým 
způsobem, vzájemně se přistiňují, mění 

PH složení zeminy, kradou si vodu… 
To všechno jsou právě ty věci, na které 
je potřeba myslet při zakládání zahrady 
a od toho je zahradní architekt. Lidi jsou 
zvyklí si zavolat odborníka na různé 
řemeslné práce, ale pořád to neberou jako 
samozřejmost při vymýšlení zahrady. 
Je dobré si nechat udělat třeba jenom 
projekt a potom sám sázet a upravovat 
zahradu podle něho.

Kdybyste se vrátila o 20 let 
zpět, sázela byste stejné stromy 
nebo byste zvolila jiné kvůli 
blížící se klimatické změně?

Stejné. Ta změna nebude tak radikální, 
že by se u nás najednou začaly sázet 
palmy a kaktusy. Jde ale o to, aby se 
nepřestalo sázet, protože stromy jsou to 
hlavní, co udrží vláhu v přírodě. U nás 
hodně přeceňovaný trávník moc vláhy 
neudrží, zato keře a stromy udrží v místě 
spadu vodu nepoměrně déle. Nemusí 
to být rovnou lípy nebo platany, stačí 
i menší stromy jako jeřabiny, sakury nebo 
malé odrůdy jiných druhů, jsou menší 
a vejdou se i na menší plochy. Stromů 
není nikdy dost.

Takže anglický trávník s tújemi 
po obvodu není ideál…

Pohled na vilu u Prahy s obrovskou 
„zahradou“, na které není nic než túje, 
je zdrcující. Je to víceméně mrtvá zóna. 
Nejenom z hlediska zadržování vody, 
ale i kvůli hmyzu a ptactvu. Při pohledu 
z okna ani nevíte, jaké je zrovna roční 
období. Najdou se lidé, kteří si ještě 
nechají doprostřed toho trávníku 
vybudovat bazén. Kolik lidí, tolik chutí…

Není ale tohle klišé „vilka, 
trávník, túje, bazén“ na ústupu?

V 90. letech bylo trendy mít u každého 
domu bazén, následně lidé zjistili, 
že starat se celoročně o něco, co využijí 
2–3 měsíce v roce, nedává smysl. Buď se 
bazénu zbavili úplně, nebo ho předělali 
na jezírko. Uvidíme, kam se bude trend 
úpravy zahrad vyvíjet.

Máte nějaký vzkaz pro naše 
čtenáře na závěr?

Ano, používejte při manipulaci s přírodou 
zdravý selský rozum.                         Red

Od 1. listopadu do 31. března je 
vegetační klid. Jenom během něj je 
povoleno kácet, není-li poskytnutá 
výjimka. O povolení je ale možné 
žádat celoročně. Povolení podléhají 
stromy s obvodem kmene větším 
než 80 centimetrů ve výšce 130 
centimetrů nad zemí. V případě 
keřů a náletových stromů se měří 
plocha, ve které se dotýkají větvemi. 
Překročí-li 40 metrů čtverečních, 
i v tomto případě je jejich kácení třeba 
hlásit a žádat o povolení. Na každý 
případ se jde osobně podívat šéfka 
Ochrany životního prostředí  
Zuzana Ronschak Vidová.
E-mail: vidova@kamenice.cz
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Na naší škole se již stalo tradicí, 
že jednou ročně uskutečníme charitativní 
akci a výtěžek z ní věnujeme na činnost 
UNICEF. V tomto školním roce to byl 
sběrový týden a i přes nízkou výkupní 
cenu jsme za starý papír získali 6600 korun. 
Minulý měsíc se žákovský parlament sešel 
se zástupcem UNICEF v ČR, panem 
Svatošem, abychom tuto částku předali 
a abychom se dohodli, na jakou konkrétní 
charitativní činnost UNICEF chceme naše 
peníze věnovat. Tato možnost nám byla 
nabídnuta vůbec poprvé.

Nejdříve však pan Svatoš udělal 
žákům přednášku, jak UNICEF pomáhá 
potřebným. Zhlédli jsme několik smutných 
příběhů, které však díky této pomoci mají 
naději vyvíjet se k lepšímu. Pan Svatoš taky 
mezi žáky rozeslal pásku, kterou se měří, zda 
děti nejsou podvyživené, a jak asi uhodnete, 
naše děti skutečně podvyživené nejsou. 
Každopádně to byla zajímavá lekce, díky 
které si člověk lépe představí, jak na tom 
jsou děti v jiných koutech této planety. 
Prostudovali jsme si i složení speciální 
záchranné výživy pro malé nemocné děti, 
na kterou lze také přispět. 

Velmi nás zaujal jeden příběh dětí 
z Bhútánu, země, o které máme jen 
velmi málo informací. Bhútánu se někdy 
říká „země hřmícího draka“. Je to malá 
vnitrozemská země v jižní Asii sousedící 
s Indií a s Tibetskou autonomní oblastí 
Číny, má asi 750 tisíc obyvatel, politický 
systém se vyvinul v konstituční monarchii. 
Otroctví zde bylo zakázáno až v 50. letech 
20. století. Televize a internet byly povoleny 
teprve v roce 1999. Naše republika navázala 
diplomatické styky s Bhútánem v roce 2011.

A co se nám na této zemi zalíbilo tak, 
že jsme se rozhodli věnovat naše peníze 
zdejším dětem na vzdělávání a lepší výživu? 

Základní škola 
Kamenice

Nejdříve to, že v bhútánské ústavě je 
zapsáno, že lesy musí zabírat minimálně 60 
procent půdy a že v roce 2015 se Bhútánci 
zapsali do Guinessovy knihy rekordů poté, 
co vysadili během jedné hodiny 50 000 
stromků. A pak se nám velice zalíbilo, 
že měřítkem hrubého domácího produktu, 
jako hlavního ukazatele vyspělosti státu, 
se zde užívá hrubé národní štěstí. A tak 
jsme na trochu štěstí dětí v tomto malém 
království rádi přispěli.

Přispěli jsme 
bhútánským 
dětem 
na národní štěstí

Eliška Poupětová a parlamenťáci 

Rozvíjíme 
finanční 
gramotnost 

V minulém měsíci se několik tříd 
1. stupně zúčastnilo programu o finanční 
gramotnosti s názvem „Velká rodinná 
rada“. Program využívá principy deskových 
her, prvky dramatizace a rozvíjí klíčové 
kompetence, především schopnost 
spolupráce a komunikace.

Žáci byli rozděleni do skupin - do rodin 
Zombíkových, Vampýrových, Emzákových 
a Superhrdinových, každý si zvolil svou 
postavu a tu hájil až do konce hry. Rodiny 
kalkulovaly rozpočet na další rok, plnily 
si své sny, účastnily se brigády, uzavíraly 
pojištění i sázely.

Hra žáky úplně pohltila, prožívali emoce, 
bouřlivě diskutovali, řešili vzniklé situace 
a ještě po skončení programu si vzájemně 
sdělovali nové zkušenosti a zážitky.

Kamila Šilerová

Tonda Obal  
je na cestách 

Nedávno k nám do školy přijel pořad 
Tonda Obal na cestách. A co u nás dělal? 
Zajímavě žákům 1. až 8. ročníku přednášel 
o tom, jak nás trápí odpady a co my 
všichni, i my děti, můžeme pro zlepšení 
dělat. Prostřednictvím video ukázek jsme 
se seznámili s možnostmi skladování 
a zpracování odpadů, viděli jsme řadu 
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různých výrobků z recyklovaných 
materiálů. Zopakovali jsme si, jak správně 
třídit odpad, dozvěděli jsme se, kam odpady 
směřují z jednotlivých popelnic, jak moc je 
Země odpady znečistěná a mnoho dalších 
zajímavých a potřebných věcí spojených 
s tímto tématem. Na závěr jsme si pomocí 
obrázků odpadu vyzkoušeli, zda umíme 
správně třídit do jednotlivých barevných 
popelnic, a nás i naše vyučující potěšilo, 
že většina dětí dokázala základní druhy 
odpadů správně roztřídit. Za realizaci 
programu jsme zdarma získali kredity 
a objednali 18 nových nádob na třídění 
papíru, které rozmístíme po škole. Snažíme 
se ve škole třídit a podporovat u nás všech 
vědomí odpovědnosti za životní prostředí.

Žáci 3. třídy se v hodinách anglického 
jazyka naučili pojmenovat různé hračky. 

Žáci 3.B, Jitka Dvořáková

Toys from 
recycled 
material

Následně navrhovali a v anglickém jazyce 
popisovali hračky z recyklovatelných 
materiálů. V rámci mezipředmětových 
vztahů v hodinách pracovní výchovy 
některé hračky vyrobili a anglicky k nim 
napsali popisky. Vyrobené hračky s popisky Květa Šímová a Lenka Hradecká

Zápis do 1. tříd bude  
bez přítomnosti dětí  
a ve zcela jiném režimu

Postup pro rodiče, kteří 
chtějí přihlásit žáka do naší 
školy

1. Na webových stránkách naší školy 
www.kameniceskola.cz najdete 
odkaz „Online zápis“, na ten kliknete 
a zobrazí se vám formulář, kde vyplníte 
všechny údaje. Tento formulář se 
automaticky odešle k nám do školy. 

2. Po vyplnění je nutné formulář 
vytisknout, podepsat a poslat do školy 

datovou schránkou, poštou, případně vhodit 
do schránky na budově školy. Pokud máte 
elektronický podpis, je možné zaslat také 
e-mailem. Aby byl zápis formálně správně, 
škola potřebuje originál.

3. Stejný postup zvolí rodiče, kteří 
měli minulý rok odklad.

4. Budeme přijímat všechny děti, 
není nutné mít v Kamenici trvalé bydliště. 

5. Pokud žádáte o odklad, kontaktujte 
co nejdříve Pedagogicko-psychologickou 
poradnu pro Prahu-východ tel. 
281 867 331 – 4, mobil 739 673 168. 
Budete potřebovat doporučení PPP 
k odkladu a zároveň potvrzení od pediatra 
nebo jiného odborného lékaře. Tyto dva 
dokumenty nemusíte dát v době, kdy dáváte 
žádost o odklad, ale můžete dodat později. Mgr. Pavlína Tolarová                                                                                      

ředitelka školy

Vzhledem k mimořádným opatřením 
vlády v souvislosti s koronavirem bude 
zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 
bez přítomnosti dětí a ve zcela jiném 
režimu. Týká se všech dětí narozených 
1. 9. 2013 – 31. 8. 2014. 
Podle zákona zápis probíhá v termínu  
1. – 30. 4. 2020.

6. Pokud si nejste jisti, zda je dítě 
zralé pro školní docházku a potřebujete 
se poradit, obraťte se na vedení školy, 
pokusíme se vám poradit. 

7. Pro jakékoli informace se můžete 
obrátit na následující osoby.

Ředitelka školy Pavlína Tolarová:
reditelka@kameniceskola.cz 
731 030 747

Zástupkyně ředitelky Hana Kudrnáčová:
hana.kudrnacova@kameniceskola.cz
731 449 238
 
8.  Po ukončení zápisu 30. dubna 

zveřejníme na webových stránkách další 
informace v závislosti na aktuální situaci. 
Sledujte prosím webové stránky. 

byly vystaveny ve vestibulu školy, kde je 
mohli obdivovat nejen žáci, ale i všichni 
příchozí. Žáci se netrpělivě těšili na chvíli, 
kdy si své výrobky mohli odnést domů.

http://www.kameniceskola.cz
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Vážení, v době, kdy píšu tyto řádky, 
jsme v začátcích boje s koronavirem. 
Jak jistě víte, po dohodě se zřizovatelem 
byl provoz školky přerušen od 16. 3. 
2020 do odvolání, abychom maximálně 
bránili šíření nákazy, a především aby děti 
a jejich rodiny byly v bezpečí domovů. 
Ve školce jsou vyhrazeny dny a hodiny 
pro potvrzování žádostí o ošetřovné, a to 
vždy v pondělí a středu od 9 do 11 hodin. 
Veškeré dokumenty máte na webových 
stránkách školy, včetně předvyplněného 
formuláře za mateřskou školu.

Prosíme, dostavte se s již 
vytištěnými a vyplněnými 
žádostmi!

Co se námětů na práci týká, 
připravujeme pro Vás a denně zveřejňujeme 
na facebookových stránkách kompletní 
témata a náměty k práci s dětmi dle věkové 
diferenciace tak, aby probíhaly v souladu 
s třídními plány a školním vzdělávacím 

Mateřská škola 
Kamenice

programem. Vím, že pro mnohé je současná 
situace nelehká, ale nutí nás se stmelit a brát 
veškerá opatření vážně a zodpovědně. 
Možná je to zásah vyšší moci, který 
nás donutí k zamyšlení, kam se dnešní 
společnost dostala, k návratům k pravým 
lidským hodnotám, významu a funkci 
rodiny a ozdravení vzájemných vztahů.

Přeji Vám všem, abyste tento boj zvládli 
bez úhony na zdraví, abyste se chovali 
zodpovědně, nesobecky a rovněž i Vaše 
okolí mělo podobný přístup. Posíláme 
našim rodičům a hlavně dětem velké 
pozdravy. Všichni si přejememe, abychom 
se co nejdříve zase shledali a objali v naší 
mateřince. Držte se a opatrujte se!

Za celý kolektiv
Jana Boučková

PS: Pokud s dětmi budete tvořit, obrázky 
ani pracovní listy nevyhazujte, těšíme se, 
až je uvidíme.

Máme pro Vás info k mání
o předškolním vzdělávání!
Mámo, táto, děti,
básnička k Vám letí.
Když je školka zavřená,
co to pro nás znamená?
Pro nejmenší tříleťáčky
užívat si hlavně hračky,
pro prostřední holky, kluky:
hračky občas dejte z ruky,
sedněte si ke stolku,
vezměte si pastelku.
A teď velcí předškoláci,
každý den, to se ví,
úkol se nám objeví.
Mámo, táto, koukněte,
z webu úkol stáhněte.
Neberte to z povinnosti,
jak se může zdát, 
můžete si místo toho
s dětmi povídat.
Přejeme všem hodně zdraví,
ať se brzy sejdeme!
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Zápis do Mateřské školy  
Kamenice bude 5. května

Mgr. Jana Boučková – ředitelka

Zápis dětí do školního roku 2020/2021 
proběhne v ředitelně Mateřské školy 
Kamenice, okres Praha-východ v úterý 
5. 5. 2020 od 10 do 15 hodin.

Co si s sebou přinést
• kompletně elektronicky vyplněnou 

žádost (1 list A4 oboustranně) 
s dalšími potvrzeními (lékař, matrika 
OÚ)

• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného 

zástupce
• cizí státní příslušníci povolení 

k pobytu

Důležité informace

Žádost o přijetí je ke stažení a vyplnění 
na www.mskamenice.cz v sekci Aktuality 
– Zápis.

Na žádosti neúplné, nepodepsané nebo 
podané mimo termín zápisu nebude brán 
zřetel.

Nezáleží na pořadí, v jakém se k zápisu 
dostavíte. Dostavte se, pokud možno, 
s dítětem.

Dítě by mělo zvládat osobní hygienu 
a sebeobsluhu přiměřeně svému věku.

Stanovená kritéria pro přijetí

1) děti nar. do 31. 8. 2015 – povinná 

předškolní docházka – s trvalým pobytem 
v obci Kamenice + osady

2) děti nar. 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 
s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady

3) děti nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 
s trvalým pobytem v obci Kamenice + osady

4) děti nar. 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 
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 44 dětí 
v posledním roce před zahájením školní 
docházky, z toho 5 dětí s individuálním 
vzděláváním, které nejsou zahrnuty 
do kapacity školy. Dále nám nejsou známy 
počty dětí s odkladem školní docházky. 
Počítáme s maximálně cca 35 volnými 
místy.

Seznam přijatých uchazečů pod 
přiděleným registračním číslem (ne 
jmenovitě, je důležité si ho uschovat) bude 
zveřejněn na webových stránkách školy – 
aktuality – a infotabuli v MŠ. 

Výsledky přijímacího řízení 
nesdělujeme telefonicky.

Pro rozhodování o přijetí je směrodatné 
splnění stanovených kritérií 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. 2020 od 11 do 13 hod. v MŠ

2) ukončení shromažďování podkladů 
pro rozhodování: 25. 5. 2020

3) seznam přijatých žadatelů pod 
registračními čísly: nejpozději 1.6.2020

4) osobní vyzvedávání rozhodnutí 
o nepřijetí v MŠ: 1. 6. – 3. 6. 2020 v době 
od 6:45 do 16:45 hod.

Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých 
žadatelů budou odeslána 3. 6. 2020 
na uvedenou adresu.

Písemná rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

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.

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 ochrany. 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. 

http://www.mskamenice.cz
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Klub seniorů  
při KC Kamenice

Turnaj 
v ping-pongu

Dne 25. 2. jsme uspořádali dvoudenní 
turnaj seniorů v ping-pongu. V kategoriích 
hrál každý s každým. Zápasy byly díky 
fandícím divákům velmi vyrovnané a také 
napínavé až do konce. Turnaj v kategorii 
mužů vyhrál Zdeněk Voříšek, v kategorii 
žen vyhrála Marcela Nápravníková. 
Chtěl bych poděkovat všem aktivním 
aktérům, kteří se turnaje zúčastnili 
a také divákům za bouřlivé povzbuzování. 
Poděkování patří organizátorkám 
za zprostředkování takového turnaje, 
za dobré občerstvení pro sportovce 
i nesportovce a za velmi krásné ceny.                                                                                           
Naše parta byla jako vždy perfektní. Věřím, 
že i další turnaje, které přijdou, budou ještě 
početnější o hráče, protože nás v ping- 
pongu stále více trénuje. A pohoda, která 
byla letos, bude i v budoucnu!  „Máme 
krásný kraj, co si přáti více, vždyť jsme 
senioři z Kamenice!“                Láďa Jizba

Inzerce

Poděkování 
sponzorům

Podívali jsme se do těptínské hasičárny. 
Děkujeme paní Barboře Proškové 
a kolegům. Za přednášku Rodokmeny 
děkujeme paní Zdeně Doubravové. 
Za ceny do turnaje v ping-pongu děkujeme 
sponzorům Italinox spol. s.r.o. a Pivovar 
Velké Popovice.

Omlouváme se 
za zrušení akcí  
v měsíci březnu 

Pokusíme se akce přesunout na jiný 
termín, až nám to dovolí legislativa 
a zvládnutí nákazy koronavirem.

Sledujte web 
www.kamenice55.eu                                                                                                 
nebo vývěsku u KC, kde najdete                                                                                 

aktuální informace o změnách nebo 
zrušených akcích.         

• Prodám dům 4+1 104 m2, 5km od Kamenice,   
2 koupelny, terasa, zahrada. Tel. 721 172 652

• Prodám byt v centru Kamenice 3+1/B, 85m2.  
Tel. 721 172 652

OZNÁMENÍ

Vzhledem k situaci, která se dotýká nás všech,  
je Oční optika otevřena omezeně.
ÚT  8:30 - 13:30
PÁ  8:30 - 13:30
Na dveře optiky dáváme aktuální otevírací dobu. 
V případě nutnosti volejte a objednejte se na čas, 
rádi přijedeme i mimo pracovní dobu.

Ringhofferovo nám. 434

(budova OÚ 1. p. 

poslední dveře vlevo)

251 68 Kamenice

Tel.: 720 333 032

http://www.kamenice55.eu


ŠKOLA DOMA

Včera jsem byla ve škole,
dneska už jsem doma.
Každé ráno učím se,
s bráchou, s mámou, někdy sama.

Pracovka je nejlepší,
jdeme dělat oběd.
Brambory se smaží, pečou,
až nám z toho sliny tečou.

Odpoledne jdeme ven,
pěkně si to užijem.
Pracujeme na zahrádce,
sluníčko se na nás směje,
celé naší Zemi uzdravení přeje.

Hrát ping-pong s bráchou,
to mě baví.
Všechno se dá zvládnout,
když v tom nejsme sami.

Přeji všem hodně zdraví a optimismu!
ŠÁRKA FIŠEROVÁ
žákyně 4.B, ZŠ Kamenice


