

Zasedání obecního zastupitelstva
č.16
7.5.2012
Usnesení:
1. Záměr obce odkoupit p.p.č. 273/22 o rozloze 200 m2 v k.ú. Kameničná za 40,- Kč
m. - odložen na rok 2013 nebylo počítáno v rozpočtu na rok 2012.
2. Záměr obce odkoupit p.p.č. 580/53 o rozloze 111 m2 v k.ú. Kameničná za 40,- Kč.
m. - odložen na rok 2013 nebylo počítáno v rozpočtu na rok 2012.
3. Zastupitelstvo schvaluje záměr uzavřít smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Kameničnou a ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4. Usnesení zastupitelstva Obce Kameničná ke jmenování ředitelky Mateřské školy,
Kameničná, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 70993602
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
že v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, na základě výsledku konkursního řízení, jmenoval pan Ing.Milan
Sklenář, starosta obce Kameničná dne 7.5.2012 k datu 1.8.2012 na pracovní místo
ředitelky Mateřské školy, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 70993602 paní Mgr.
Milenu Šánovou.
5. Různé
5.1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci, složení
komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi , seznam firem k oslovení k podání
nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2012/001: „ZTV pro novou výstavbu
v Obci Kameničná-Jednotná kanalizace“
5.2.Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kameničná za rok 2011 a Závěrečný účet obce Kameničná za
rok 2011 s výrokem bez výhrad.
5.3 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje aktualizovanou Zřizovací listinu jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Kameničná.



Obecní úřad informuje: 
Vážení občané,
akciová společnost jako dodavatel vody ve Vaší obci Vám nabízí moderní způsoby placení
vodného formou SIPA nebo pomocí trvalých příkazů z osobního účtu (PC-banking).
Pokud máte přístup k internetu, pak si můžete formulář pro vyplnění požadovaných údajů
stáhnout na odkazu: http://www.vak.cz/soubory/tz_sipo_15%2012%202011.pdf nebo jej
získáte na kterémkoliv provoze vodovodů, resp. v sídle firmy.
Vyplněný a podepsaný formulář je možno odeslat poštou do sídla společnosti na adresu:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí
Proč si zřídit SIPO?
1. Šetříte čas i peníze
Zkratka SIPO znamená „Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva“ a také pomocníka při
placení pravidelných výdajů. SIPO je pohodlný způsob, jak společně zaplatit různé výdaje,
které se v domácnosti měsíčně opakují. Funguje to jednoduše – Česká pošta vybírá od
plátců peníze za všechny platby (elektřina, voda, plyn, rozhlas a televize atd.) společně a
příjemcům je rozdělí a rozešle sama.
2. Pomocí SIPO zaplatíte nájemné, účet za elektřinu, plyn, vodu, komunální odpad,
rozhlasové a televizní poplatky, kabelovou televizi, předplatné tisku, stavební spoření,
pojištění…
3. Zařídit SIPO není těžké
Na nejbližší pobočce pošty nebo na jejích stránkách vyplníte formulář žádosti o SIPO. Tím
získáte tzv. spojovací číslo, pod kterým budete v celém systému figurovat. Poplatky za
rozhlas a televizi za vás vyřídí pošta (opět po vyplnění formuláře), ostatní platby (tzv. platby
organizacím, např. pojišťovně či bytovému družstvu) domluvíte přímo na pobočce dané
organizace nahlášením svého spojovacího čísla.
4. Způsoby placení
SIPO můžete zaplatit buď v hotovosti na poště nebo poštovnímu doručovateli,
bezhotovostně z účtu (vystavíte povolení pro SIPO a banka odešle platbu za vás) nebo i
jednorázovým platebním příkazem. Platby za operace spojené se SIPO (zaplacení položky,
zhotovení výpisu atd.) se pohybují v řádech korun a rozhodně se vyplatí ve srovnání s
úsporou oproti placení jednotlivými složenkami. Elektronický výpis a rozpis plateb je
zdarma.
5. Díky SIPO ušetříte čas, nemusíte myslet na to, kdy co zaplatit a máte o svých platbách
přehled. Odvody peněz probíhají okamžitě a potvrzeným dokladem o placení SIPO můžete
doložit platbu kterémukoliv příjemci.
Vedení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.


„Soutěž o nejrozkvetlejší dům , okno“
Hlasovat můžete na přiložených anketních lístcích během dalších čtyř
následujících měsíců.
Do anketního lístku napíšete např: Hudouskovi čp. 23
Anketní lístek vhodíte do schránky u Obecního úřadu .
Vyhodnocení bude ve zpravodaji v září s fotkou.



Společenská rubrika 
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci červnu a červenci oslaví
významné životní jubileum.
Červen

Ludmila Štěpánková

70 let

Červenec

Věra Holubářová
Libor Kalous

75 let
60 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!


Co se událo
28.4. – Tělovýchovná akademie
28.4. - Pálení čarodějnic, Stavění máje
20.5. - Hradce Králové - dílčí sokolský slet, kde vystupovaly ženy
28.4. - TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE KAMENIČNÁ 2012
19.5. Okrsková hasičská soutěž v Líšnici

Co nás čeká
Zdravíme všechny DRAČICE a DRAKY, letošní
klání posádek dračích lodí je naplánováno na 18.8.
2012. Počítáme s Vámi (pokud někdo z Vás už
teď ví, že s námi nepojede, dejte, prosím vědět na
mirek100@seznam.cz nebo 724 447 832).
Zdravíme a těšíme se!
Jana a Mirek Mrklovských

Běh Kamenská míle 16.6. -sobota odpoledne společně s kácením máje.


Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
28. 4 . - TĚLOVÝCHOVÁ AKADEMIE
Pořádá se u příležitosti konání Sokolského sletu v Praze a nácviku skladby pro ženy , vždy
po 6-ti letech. Předchází vymýšlení, přemlouvání, shánění rekvizit,podkladů a pak nácviky.
Ale i obavy, jestli uspokojíme náročné publikum /a hlavně jestli přijde,když účastníků bude
70 a obyvatel máme 320 i s kojenci/ a nezklameme starostu, který pozval delegaci ze
Slovenska z obce, která nese stejné jméno, jak ta naše – Kameničná.
A nakonec vznikl tento program :
MOTTO: Život je třeba žít s láskou a humorem,
s láskou pro porozumění a s humorem na přežití.
1, MŠ – Thámová Zuzana,Martincová Iva
2, Jitka Rolečková - mladší žactvo – tanec s křídly - Pecháčková Nela, Rolečková Kája,
Rolečková Pája, Kalousová Katka, Mrklovská Magda, Brokešová Tereza
3, BARBÍNA - st.žákyně – tanec -Iveta Kacálková
Kotyzová Simona, Beranová Erika, Kotyzová Karolína, Kacálková Lenka, Mrklovská Dana
4, Zpívání Spirituálů – „vánoční pěvecký sbor“
Martincová Šárka, Martincová Iva, Aulichová Zuzana, Aulichová Katka, Aulichová
Tereza,Kotyzová Sim., Kotyzová Lucka, Růžková Aneta, Kalousová Jarča, Kalousová
Katka,Mrklovská Jana, Mrklovská Magda, Mrklovská Dana, Štěpánková Pavl., kytaryKalousová Jana, Kratochvílová Jana
5, TO ZAS BYL DEN - st.žákyně - tanec -Iveta Kacálková
Kotyzová Simona, Beranová Erika, Kotyzová Karolína, Kacálková Lenka, Mrklovská Dana
7, Martincová Šárka,Růžková Aneta – st.žactvo – cvič.na nářadí + tanec
Kaplan Toník., Kotyza Láďa, Kacálek Láďa, Čermák Martin, Kacálková Lenka, Mrklovská
Dana, Kotyzová Karol.,Štěpánková Pavl.,Trejtnarová Kam., Kotyzová Sim,Beranová Erika
9, Country Energies – Jitka Rolečková
Rolečková Jitka, Brokešová Jitka,Kalousová Jarča, Matyášová Štěpánka, Martincová Šárka,
Kacálková Lenka, Kacálková Iveta, kobyla – Aulich Tomáš, Kratochvílová Jana, toreador Grof Lukáš
8, Karate – ukázka – Faifrová Aneta
9, Scénka ze „Slunce,seno jahody“ + taneček Trnky brnky
připravily-Jana Kratochvílová+Šárka Martincová
taneček Trnky brnky-Sklenářová Vendula, Matyášová Radka., Kotyzová Lída, Čáslavková
Marie, Mrklovská Jana, Kratochvílová Jana, Aulichová Katka, Aulichová Zuz., Kacálková Iveta,
Kaplanová Anna, Kalousová Jarča, Matyášová Štěp.
p.Škopek-Kalous Zdeněk, p.Škopková-Čáslavková Marie,syn Škopkových-Beran Víťa, farářSklenář Filip, p.Kelišová-Faiferová Věra, Šimon-Mrklovský Mirek, průvodčí-Kacálková Lenka,
cestující-Kotyzová Sim., Mrklovská Magda, p.Hubičková-Kalousová Jana,

míhající se stromy-Kacálek L., Kotyza L., Čermák M.
vagon malovala Kacálková Lenka a spol.
10, POUPATA – muži a žactvo - Jana Kratochvílová
Mrklovský Mirek, Kaplan Toník ml., Trejtnarová Kamila, Kacálek Láďa, Kalous David, Aulich
Tomáš, Grof Lukáš,Mrklovská Dana, Krejsa Jakub, Štantejský Milan, Jirčík Lukáš, Jirčík
Zdeněk,
11, ŽENY - Sokolská skladba Česká suita na hudbu A.Dvořáka
pro XV. Všesokolský slet 2012 Praha – Jana Kratochvílová
Cimrová Marie, Matyášová Štěp., Kotyzová Eva, Kacálková Iveta, Mrklovská Jana,
Kratochvílová Jana, Veverková Jarča, Kaplanová
Anna,
Moderátor akademie – Milan Šána
Oponář- Aulich Tomáš
Ladění hudebních doprovodů-Roleček Petr
Režie programu – Kratochvílová Jana
/snad jsem na některého účinkujícího
nezapomněla /
Co říci závěrem? Velké díky všem účinkujícím,
kteří se nebáli vynést svoji kůži na trh a ještě větší
díky všem nacvičovatelům za čas a trpělivost, kteří
mnohdy naháněli své cvičence po všech možných
koutech, někdy je ani nedohnali, protože prostě
zapomněli, že mají nějaký nácvik.
A nakonec i díky všem divákům, kteří přišli, tvořili
příjemnou atmosféru a potleskem potvrdili, že
naše snažení mělo smysl. Koneckonců která ze
sousedních vesnic v poslední době byla schopná
v rámci dobrovolnosti uspořádat takové odpoledne?
A společně jsme si nakonec zazpívali Svěrákovu píseň:
… není nutno,aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno,
natož,aby se brečelo…
Jana Kratochvílová

Atletika:
V Ústí nad Orlicí se konala 17.5.2012 každoroční atletická soutěž. Děti vyrazily opět za
doprovodu Zuzany Aulichové .
Postoupili:
Erika Beranová
Kateřina Aulichová
Jan Kalous
Aneta Kalousová

st. Žákyně II.
dorostenky
starší žáci II.
str. žákyně I.

2. místo
2. místo
4. místo
4. místo



Zprávy z knihovny
Milí čtenáři, nejplodnější měsíce roku, co se týče aktivit obce, jsou za námi a nezbývá, než je nějak
uzavřít. Akademie , hasičské závody, čarodějnice, jarní sadby a setby, nácviky na všemožné akce.
Vzácná návštěva z Kameničné u Komárna
Cizí pan starosta působil velmi sympatickým
dojmem, i příjemným a melodickým hlasem.
Vždy, když hledám nějaké obrázky Kameničné na
Internetu, vyskočí na mě kapr Kameničné u
Komárna. Podívala jsem se kaprovi pod šupinky a
objevila tyto informace:
O Kameničné u Komárna, aneb oprášíme si
jazyky
Pôvodne rybárska obec sa
nachádza na Žitnom ostrove pri
toku rieky Váh. Pôvodne stála
na inom mieste, ale rieka Váh
podmývajúca brehy a základy
domov prinútila obyvateľov presťahovať ju. V chotári obce sa nachádzajú prírodné
rezervácie Malý ostrov, Lohotské močiare a Vrbina. Chotár obce bol osídlený už od doby laténskej.
Prvá písomná zmienka je z r. 1482, keď bola majetkom vplyvnej rodiny Posarovcov. Obec bola v r.
1887 mestečkom s výsadami. Súčasťou obce je osada Vízvár (vodný hrad). Obyvateľstvo sa zaoberalo
poľnohosp. a lovom rýb. Rím. kat. kostol sv. Vendelína v barokovom slohu je z r. 1755, v r. 1870
prestavaný na neoklasicistický. Zaujímavou technickou pamiatkou je parná čerpacia stanica zo
začiatku 20. storočia s charakteristickým vysokým komínom a dobovým obložením stien. V obci stojí
pamätník obetiam 1. svet. vojny. Starosta obce Kameničná při Komárně Ing. Milan Lehocký.
Na pohledu této vesnice zjistíte, že máme společné nejen jméno, ale zřejmě i společného architekta.

Akademie

Přemýšlela jsem jak ji pojmout a zkusila jsem anketu.
Otázka: Nejlepší herec akademie?
Odpověď: Filip Sklenář
Největší trapas?
Odpověď: Čáslavková si zapomněla sundat zástěru
na taneček.
Kdy jste se zasmál nejvíce?
Odpověď: Když Faifrová upadla.
Jaké vystoupení se vám nejvíce líbilo?
Odpověď: Slunce, seno .. , Šárka a holky, …( co občan,
to názor)
Bodové hodnocení akademie od 1 – 10
Odpověď: 10, 10, 10, 10, ….
Nejlepší výrok dne?
Odpověď: Kalousovi smrdí nohy,
Pokud jste nestihli fotit stejně jako já, je tu pro Vás tato adresa:

http://pavelservis.rajce.idnes.cz/AKADEMIE_2012
Čarodějnice
Ony zmíněné ženy na košťatech letos přiletěly do Kameničné o dva dny dříve než obvykle. Opět je čekala nádherná
hranice, kterou postavil Jan Krejsa, Láďa Kacálek, Láďa Kotyza a Tonda Kaplan. Podařilo se postavit i Májku. Děti
čekalo na hřišti překvapení v podobě bublifuku, který vařil doma na plotýnce pan Václavík z glycerínu a dalších
přísad. Recept i po dlouhodobém mučení odmítl prozradit. Bubliny byly opravdu překrásné a díky větru občas
dosahovaly délky i kolem třech metrů. Pro ty menší tu byly bublifuky pětinásobné délky než je v prodejnách běžně
zvykem. Po setmění se děti ozdobily svítícími náramky a za hudby pana Jeništy se tančilo dlouho do noci. Pivo nám
všem večer obzvlášť chutnalo. Určitě to bylo způsobeno únavou po náročném dni.
Nedělní ráno snad ještě nikdy nebylo tak tiché. Celá vesnice spala a zaslouženě odpočívala.
A z jiného soudku:
Do knihovny mi přišel mail z knihovny Žamberk.:

Městská knihovna Žamberk a Domov pod hradem Žampach
zvou všechny zájemce do čítárny knihovny
na vernisáž výstavy maleb
TOMÁŠE RYBIČKY,
Tomáš Rybička se narodil v r. 1986 a od šesti let žije v Domově
pod hradem
Žampach. Navzdory těžkému zdravotnímu
handicapu našel cestu, jak se s co největší samostatností věnovat
tvořivé práci: naučil se malovat pomocí tzv. hlavového držáku,
který mu vyrobili v Hamzově dětské léčebně v Luži –
Košumberku. Zpočátku maloval abstraktní krajiny dle vlastní
fantazie. Později začal cíleně malovat dle předloh, pomoc okolí
potřebuje jen s mícháním barev a s celkovou kompozicí obrazu.
Obrazy jsou malovány temperami či akrylem na papír nebo na
plátno.
Práce Tomáše Rybičky začaly být vystavovány před sedmi lety. A po výstavě v žamberské knihovně ho
na podzim čeká výstava v prestižní galerii v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí
v Praze!
Tomáš Rybička má však i další zájmy – hudbu, koncerty, společnost a je také netradičním sportovcem,
hraje paralympijský sport Boccia a to dokonce 1.ligu ČR. Podílel se také na natáčení tří filmů z Domova
pod hradem Žampach, přičemž za roli ve filmu „Strom splněných přání“ získal v roce 2010 zvláštní
cenu poroty na mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Film Festival.
Výstava v Městské knihovně Žamberk potrvá do 31. srpna 2012.



Sbor dobrovolných hasičů Kameničná
HASIČSKÉ ZÁVODY
Dne 19.5.2012 se opět
jako každý rok konala
okrsková
soutěž
v
požárním sportu, pro
letošní rok pořádaná
obcí Líšnice. Za slunného
počasí se na cvičišti za
hasičskou
zbrojnicí
utkalo 19 družstev z pěti
obcí (26. okrsek). Náš
sbor jako každoročně
sestavil jedno družstvo v
každé kategorii.

ŽENY I. vel.- Grofová Monika – strojník
Martincová Šárka – koš
Černá Jarmila – levý proud
Michaličková Martina – troják
Kacálková Daniela – savice
Růžková Aneta – hadice B
Kalousová Romana – pravý proud
ŽENY II. vel.- Kratochvílová Jana – levý proud
Kotyzová Tereza - koš
Aulichová Kateřina – troják
Štěpánková Jiřina – hadice B
Kalousová Jaroslava – savice
Veverková Petra – pravý proud
Kotyzová Eva – strojník
MUŽI I. vel.- Kacálek Michal – strojník
Štěpánek Martin ml. - levý proud
Bednář Filip – koš
Trejtnar Vojtěch – savice
Jirčík Zdeněk – pravý proud
Weigl Karel – troják
Krejsa Jan – hadice B
MUŽI II. vel.- Veverka Jiří – strojník
Aulich Tomáš – koš
Jirčík Lukáš – savice
¨
Kacálek Pavel – hadice B

Kalous Vladimír – pravý proud
Kotyza Vladimír – levý proud
Štěpánek Martin st. - troják

Jako zkušení rozhodčí byli vysláni Kacálek Mojmír a Roleček Miroslav.
Ženy I. předvedly ukázkový požární útok se skvělým časem 29,10 sek., avšak družstvu z Líšnice se
povedl ještě o 0,07 sek. lépe. Ještě mohly rozhodnout štafety, na kterých se nejlépe umístila Jarmila
Černá s časem 23,31 sek. v závěsu se Šárkou Martincovou s časem 23,72 sek., avšak i první pořadí ve
štafetách nezměnily naše umístění na 2. příčce.

Naše skvělé ŽENY II. opět zabojovaly a již po čtvrté v řadě si odvezly nejcennější pohár za 1. místo.
Jejich útok měl čas 34,37 sek. Gratulace je samozřejmě na místě a nechť jim forma vydrží i další roky.
Naši mladší MUŽI I. bohužel po třetí v pořadí obsadili 4. místo. Útok se jim také povedl skvěle a dosáhli
času 30,90 sek., avšak na štafetách to ve velké konkurenci není ideální. Z našeho týmu se nejlépe
umístil Karel Weigl na 15. místě s časem 24,76 sek. Následovaný Filipem Bednářem na 19. a Michalem
Kacálkem na 20. místě. Při druhém pokusu se stal Filipu Bednářovi při přeskoku přes bariéru úraz a
byla přivolána záchranka, která si ho odvezla na vyšetření. Ještě večer byl propuštěn a všichni rádi, že
to nebylo tak hrozné, jak to vypadalo.
MUŽI II. se umístili na krásném 3. místě s časem požárního útoku 33,56 sek. Jako kdyby se osud
opakoval, byli o 0,06 sek. překonáni družstvem z Helvíkovic (stejně jako loni o pár vteřin).
Velký dík za dobré umístění patří všem závodníkům i fanouškům, kteří nás přijeli podpořit. Večer jsme
poseděli v dobré náladě u jídla, pití a hudby do nočních hodin.
V příštím roce nás čekají závody v Žamberku, tak nezapomeňte přijet fandit..
Monika Grofová

Nově otevřená chata na Suchém vrchu.
Dne 5.7.2012 se znovu otevírá Kramářova chata na Suchém vrchu.
7 apartmánů, 5 pokojů, restaurace s tradiční českou a evropskou kuchyní
v moderním pojetí, 2 salonky, wellness, rozhledna a rychlé občerstvení
www.suchak.cz

Svátky
dřeva
jsou
významnou
kulturní
událostí Městského muzea
Žamberk, Města Žamberka
a SŠ OŘS Žamberk Zámek.
Navázaly
na mnohasetletou tradici
zpracování
dřeva
v Orlických horách.
Jejich
cílem
je ukázat
rozmanitost
a specifiku
řemesel,
která
zde
byla zastoupena, a vzdát
hold zručnosti a umu těch,
kteří s tímto materiálem
pracují. Smyslem akce je předávání zkušeností v oblasti opracování dřeva minulých generací
současníkům a následovníkům. Svátky dřeva dávají prostor všem současným mistrům svého řemesla
z řad amatérů i profesionálů, aby prezentovali výsledky své práce se dřevem a živě ukázali i některé
dílčí úkony.

Pro muže:
Včera večer jsme s mojí ženou vedli trochu hlubší debatu o různých životních situacích. Přišla řeč na
eutanázii.
K tomuto citlivému tématu o volbě mezi životem a smrtí jsem poznamenal:
Nechci aby jsi mě nechala žít v takovém stavu, kdy bych byl závislý na přístrojích a živený tekutou
stravou z nějaké flašky. Kdybys mě někdy takhle viděla, vypni ty mašiny, co mě drží naživu.
Ona vstala, vypnula televizi, počítač i ledničku a vylila mi pivo do záchodu.
... No neni blbá !?
Pro ženy:
PROČ BŮH STVOŘIL DĚTI (A NÁSLEDNĚ VNOUČATA)
Pro ty z nás, kteří máme okolo sebe děti – ať už vlastní, nebo vnoučata, neteře, synovce, nebo
studenty...přečtěte si něco pro zasmání. Kdykoli máte pocit, že jsou děti nezvladatelné, můžete najít
útěchu v tom, že dokonce ani všemohoucnost našeho Pána nedosahovala k Jeho vlastním dětem.Poté,
co utvořil nebesa a zemi stvořil Bůh Adama a Evu. Mezi prvními věcmi, o kterých mluvil jim také řekl:
„Nesmíte!“„Nesmíme co?“ zeptal se Adam. „Nesmíte jíst zakázané ovoce!“ odvětil Bůh. „Zakázané
ovoce? My tu máme zakázané ovoce? Hele, Evo, my tu máme zakázané ovoce!“„Kecáš!“ „Ne, vážně!“
„NESMÍTE jíst zakázané ovoce!“ zopakoval Bůh. „Proč?“ „Protože jsem váš Otec a zakázal jsem vám
to!“ odpověděl Bůh a sám si říkal, proč neskončil s tvořením světa hned poté, co udělal slony. Pár
minut nato Bůh viděl, jak Jeho děti svačí jablko a rozhněval se. „Neřekl jsem vám snad že nemáte jíst
zakázané ovoce?!“ zeptal se. „Ehm, jooo.“ Odpověděl Adam. „A tak proč jste neposlechli?“ zeptal se
Otec.„Já nevím,“ řekla Eva. „Ona začala!“ ozval se Adam. „Neee!“ „Ale jo, začalas!“ „Nee!“Jelikož v tu
chvíli došla Otci trpělivost, potrestal je tím, že budou mít vlastní děti. Tím momentem se stalo něco, co
se dodnes nezměnilo. Ale přece jen je v tomto příběhu útěcha! Pokud se trvale a láskyplně snažíte
předávat svým dětem moudrost a oni ji odmítají, nebuďte k sobě tak přísní. Pokud i Bůh měl problém
s výchovou dětí, kdo řekl že vy byste to měli mít snadné?

Něco k zamyšlení:
1. První dva roky jeho života učíte své dítě chodit a mluvit. Pak strávíte dalších šestnáct let tím, že jim
říkáte ať si sednou a mlčí.
2. Vnoučata jsou Boží odměnou za to, že jste nezamordovali své vlastní děti.
3. Matky „puberťáků“ ví, proč některá zvířata pojídají své mladé.
4. Děti se málokdy spletou když vás citují. Ve skutečnosti zopakují každičké slovo, které jste neměli
vyslovit.
5. Hlavní důvod pořádání oslav narozenin vašich dětí je ujištění se o tom, že vlastně existují ještě horší
děti něž jsou ty vaše.
Rada dne:
Buďte
hodní
na
své
děti,
jednou
vám
budou
vybírat
domov
důchodců!
Pokud jste ve stresu a máte bolení hlavy, udělejte to, co radí příbalový leták na Aspirinu: „Vezměte si
dvě tablety… a … držte (se) z dosahu dětí.“

Uzávěrka příštího
čísla bude 31.7.2012
Náměty a připomínky
zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

