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Obecní úřad Kameničná informuje:

Poplatky
Upozorňujeme občany, že poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatek
ze psů a poplatek za Zpravodaj je nutné uhradit do 30.6.2011.

Kraj sjednotil poskytování pohotovosti
Rozsah poskytované péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém
kraji se od 1. května sjednotil. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a
Litomyšli budou sloužit na pohotovosti jen o víkendu. Pouze v Pardubicích, kde
není rozdíl mezi počtem pacientů ve všední a sváteční den, zůstane ordinační
doba zachována v původním rozsahu, tedy po celý týden. Změny vycházejí
z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění lékařské péče.
Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli
využívat služeb svého praktického lékaře a v případě ohrožení života volat
záchrannou službu.

Ordinační doby LSPP pro dospělé
pátek

Pardubická
krajská
nemocnice, a.s.

14.00 22.00

sobota+neděle+svátky

10.00 - 22.00

Svitavská
nemocnice, a.s.

18.00 21.00

9.00 - 17.00

Chrudimská
nemocnice, a.s.

16.00 20.00

8.00 - 17.00

Litomyšlská
nemocnice, a.s.

Orlickoústecká
nemocnice, a.s.

13.00 - 18.00

17.00 21.00

9.00 - 18. 00

umístění

poznámka

Erno Košťála
1014, Pardubice

slouží se i ve
všední dny,
službu
zajišťuje
Pardubická
lékařská
pohotovost
s.r.o.

LSPP sídlí v
budově
polikliniky
naproti
nemocnici.
Adresa:
Kollárova
2070/22, Svitavy
v areálu
nemocnice, v
budově
ředitelství
v areálu
nemocnice, v
budově
ředitelství
v areálu
nemocnice, v
přízemí
neurologického
pavilónu

v pátek se
neslouží

↸Výpis z nařízení vlády ze dne 1.3.2010 o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv.
Podmínky bezpečnosti
1. Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína, kouřovodu a
spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
2. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje z hlediska
bezpečnosti vyhovující jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové
cesty a komína provádí ve lhůtách stanovených tímto nařízením a při
kontrole a revizi nebyly shledána závady.
Kontrolu spalinové cesty
1. Provádí držitel oprávnění v oboru kominictví
2. Kontrola se provádí
• Posouzením stavební konstrukce, materiálu, provedení spalinové cesty a
připojení spotřebiče paliv.
• Posouzením komína z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti.
• Posouzením přístupu ke komínu a jeho vymetacím otvorům.
• Posouzením požární bezpečnosti stavby a prostupu půdním prostorem a
střechou.
• Posouzením stavebně technického stavu.
Čištění spalinové cesty
•
•

Kominík
Možno svépomocí při výkonu spotřebiče paliv do 50 kW (běžné kotle
našich domů)
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
1. Lhůty kontroly a čištění – viz tabulka
2. Spalinová cesta, která nebyla v provozu déle než jsou stanovené
lhůty, musí být zkontrolována a vyčištěna před opětovným uvedením
do provozu.
3. Ústí nepoužívaného komína se zabezpečí proti vnikání dešťové
vody,místa připojení na spotřebič se označí viditelně „MIMO PROVOZ“.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných
znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za
období jednoho roku
Výkon připojeného

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

spotřebiče paliv

Pevné
Kapalné

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících

částí

a

Celoroční

Sezónní

provoz

provoz

3x

2x

Plynné

3x

lx

lx

lx

lx

1x
kominík

lx

lx

kondenzátu - komín

Vysvětlivky:
Sezónní provoz - doba nepřesahující 6 měsíců
Čištění 2x ročně - mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout
doba kratší 6 měsíců
Čištění 3x ročně - mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout
doba kratší 4 měsíců
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí
nejméně 1 x za rok.

Zprávu o provedení kontroly, nebo čištění spalinové cesty, se musí
zaznamenat do jednoduchého záznamu (požární knihy), do kterého se
zaznamená datum provedení čištění svépomocí a který se předloží při
revizi kominíkovi nebo reviznímu technikovi.
Revize spalinové cesty – provádí revizní technik komínů, kominík.
Revize spalinové cesty se provádí:
•
•
•
•
•

Před uvedením spalinové cesty do provozu, po každé stavební úpravě komína
Při změně druhu paliv
Při výměně nebo nové instalaci spotřebiče paliv
Po komínovém požáru
Při vzniku trhlin ve spalinové cestě



Zasedání obecního zastupitelstva
č.5
20. 4. 2011
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku
smlouvy o dílo č. 10.04-2010 mezi obcí Kameničnou a firmou SPIRAL
spol.s.r.o.Třebechovice pod Orebem, zastoupenou p.Ing. Jiřím Kodytkem.

2.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.10007 – dotace na úhradu
výdajů při sčítání lidu ve výši 1826 Kč.

3.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výsledek hospodaření Mateřské školy
Kameničná za rok 2010. Zisk 2 276,01 Kč bude převeden do rezervního fondu
Mateřské školy.

4.

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Rudolfa Koukola, Kameničná 97 o
opravu obecní cesty k nemovitosti čp. 97 v k.ú. Kameničná ze dne 25.3.2011. O
výsledku projednání možnosti opravy cesty bude pan Rudolf Koukol informován do
31.5.2011.

5.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecní stavební parcely č. 1734/6 o rozloze
982 m2 v k.ú. Kameničná za cenu 40 Kč./m2 panu Jakubovi Krejsovi, s podmínkou
výstavby rodinného domu.

6.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecní stavební parcely č.1734/5 o rozloze
986 m2 v k.ú. Kameničnmá za cenu 40 Kč./m2 panu Patrikovi Grundovi,
s podmínkou výstavby rodinného domu.

7.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecní stavební parcely č. 273/8 o rozloze
753 m2 paní Anně Tomanové za cenu 40 Kč/m2 v k.ú. Kameničná s podmínkou
výstavby rodinného domu.

8.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Prodej obecního pozemku č. 273/3 o výměře 367 m2 za cenu 18 350 Kč
- Prodej obecního pozemku č. 273/21 o výměře 124 m2 za cenu 6 200 Kč.
Oba pozemky jsou v k.ú. Kameničná. Prodej se uskuteční Stavebnímu bytovému
družstvu Žamberk zastoupenému panem Josefem Pecháčkem.

9.

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku v soukromém vlastnictví č. 273/2 o
rozloze 200 m2 v k.ú. Kameničná od pana Miloše Hovada a pana Blahomila Hovada
za cenu 40 Kč/m2 do majetku obce.

10. Různé:
a. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo č.
17/2011 ze dne 20.4.2011 s předmětem plnění zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení
„ KANALIZACE a ČOV KAMENIČNÁ – DÚR“ se společností SELLA a AGRETA
s.r.o Ústí nad Orlicí zastoupenou jednatelem Ing. Milanem Petrem.

č.6
17.5.2011
Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010 a závěrečný účet obce Kameničná za rok 2010
s výrokem „ bez výhrad“.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje smlouvu o bezplatném převodu pozemku
č. 271/6 v k.ú. Kameničná v majetku ÚZSVM Hradec Králové do vlastnictví obce
Kameničná.

3.

Různé:

3.1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost SPZ v.o.s. Kameničná o
konání rockové zábavy konané na hřišti dne 3.6.2011 od 20:00 do 03:00 hodin
a konání MOTOSRAZU KAMEŇÁK dne 10.9.2011 od 17:00 do 03:00 hod.
3.2. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje opravu části cesty s p.č. 1351
v k.ú. Kameničná v Oboře směrem ke Koukolovým čp. 97 v délce 350 metrů,
v ceně 230 000 Kč.
Cesta bude opravena podkladním kamenivem a frézingem.
Opravu provede firma STRABAG R Rychnov nad Kněžnou. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3.3. Zastupitelstvo projednalo stav výstavby a financování akce „Kulturní a společenské
centrum Kameničná“ Vyslechlo názory a připomínky občanů.
Pověřuje starostu:
-

Předložit změnu projektu – WC pro veřejnost
Předložit vypracovaný rozpočet a cenové nabídky na projekt se zateplením a
bez zateplení
Do měsíce svolat veřejné zasedání s účastí občanů.



Společenská rubrika
V měsíci červnu ani červenci nás nečeká žádné významné, kulaté
jubileum našich občanů.

Společenský život v naší obci
Co se událo:
Protože s akcemi se tentokrát roztrhl pytel, najdete jednotlivé události
v rubrikách.
Co nás čeká u nás:
Nezapomeňte na DRAČÍ LODĚ v Pastvinách. Tentokrát 13.8.



Starosta obce informuje:
Vážení spoluobčané,
dovoluji si uvést k diskutovanému tématu výstavby kulturního
a sportovního centra v Kameničné, že toto (viz další strany) bylo
projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva č. 43 dne
8.3.2010. Stavební povolení bylo získáno po delším projednávání
s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se všemi
náležitostmi až 2.8. 2010. Projektovou dokumentaci zpracoval pan
Václav Dudek.
Projektová dokumentace předpokládala opláštění palubkami,
rozvod elektřiny, vody, sanitární vybavení, sklad, wc, úklidovou
místnost pro personál, což vyplynulo dodatečně z požadavků
Krajské hygienické stanice. Byla předpokládaná opláštěná stavba
s otevřeným posezením. Předpokládaný rozpočet dle projektové
dokumentace vyšel na 750 000 Kč + dph. V roce 2010 bylo
prostavěno včetně provedení přípojek vody a elektřiny 450 000 Kč
včetně dph. Vznikla tak hrubá stavba kulturního a sportovního
centra. Vlastní náklady na hrubou stavbu včetně projektu
představovaly částku 235 000 Kč včetně dph a provedení přípojek
elektřiny a vody včetně zhotovení plochy ze zámkové dlažby pro
hasiče stály 215 000 Kč včetně dph.
Změna projektu se týká zateplení uzavřených částí stavby
pergoly z důvodu tepelné izolace v parných letních a chladných
podzimních měsících. Doplnění projektu o toalety pro muže a ženy
vznikl po konzultaci s panem projektantem Laubem a návštěvy
obdobné stavby u hřiště v Klášterci nad Orlicí. Jedním z hlavních
důvodů pro tuto volbu bylo znečišťování plochy hřiště a přilehlé
vegetace, během konání společenských akcí.
Další podrobné informace budou projednány na veřejném
konání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu, dne
22.6. 2011 od 19 hodin v budově bývalé školy. Tímto si Vás
dovoluji srdečně pozvat a projednat Vaše případné připomínky
k navrhovanému řešení stavby.
Milan Sklenář
starosta

 Původ ní půdorys přízemí dle projektu
 Současný návrh řešení půdorysu přízemí


Kopie technické zprávy projektu kulturního a sportovního centra



Zpráva o činnosti v atletice TJ Sokol Kameničná
Okresní kolo zimního čtyřboje Letohrad 2011
26.2.2011 jsme třemi auty odjeli na první letošní závody, a to do Letohradu.
Soutěžilo se v zimním čtyřboji, což značí šplh, hod na koš, člunkový běh a skok
z místa. Z osmi dětí mi jich do krajského kola postoupilo 6, takže jsem byla
nadmíru spokojená a všem dětem tímto velice děkuji za perfektní výkony.
Umístění:
Beník Oravec
3.místo
Káťa Kalousová
2.místo
Erika Beranová
3.místo
Anetka Kalousová
3.místo
Danča Mrklovská
4.místo
Katka Hlávková
1.místo
Honza Kalous 7.místo, Klárka Kheilová 6,místo

Krajské kolo
zimního čtyřboje se
konalo 19.3.2011 v
Pardubicích.
Ani zde se Kaměňáčci
neztratili a i odtud si
nějakou tu medaili
přivezli, a to dvě
bronzové
a
jednu
zlatou.

Ve čtyřboji
jedno zlato, jedno
stříbro. Jeden bronz ve vložené
disciplíně skákání přes švihadlo.
Ještě bych chtěla upozornit na
webovky
RC Podorlicka, kde
najdete i více fotek ze závodů i
našich akcí:
www.rcpodorlicko.wbs.cz

Letní atletický čtyřboj 12.5.2011 v Ústí nad Orlicí
Zlato:
Katka Hlávková
Stříbro: Anetka Kalousová,Erika Beranová, Katka Aulichová, Láďa Kacálek,
Vojta Kalous
Bronz: Danča Mrklovská, Katka Kalousová
I další umístění byla výborná. Děkuji za reprezentaci výše jmenovaným, ale i
ostatním: Lence Kacálkové, Simče Kotyzové,Beníkovi i Ládíkovi .

Letní atletický čtyřboj 21.5.2011 Pardubice
Krajského kola ze zúčastnili pouze 4 z 8, kteří mohli jet (ostatní měli taneční
soutěž), ale i tak to stálo za to:
Katka Hlávková první, Anetka a Katka Aulichová skončily stříbrné a Vojta si
vybojoval 4.místo mezi muži.
Zuzana Aulichová



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
30.4. – společně s ostatními složkami pálení čarodějnic
12.5. -

letní soutěž v atletickém čtyřboji v Ústí nad Orlicí – účast 12 dětí
s několika postupovými místy do oblasti . Děti připravila a doprovodila
Z. Aulichová

21.5. – oblast v lehké atletice v Pardubicích – účast 4 dětí za doprovodu
Z.Aulichové
4.6. – BĚH Kamenská míle spojená s kácením máje a následným rozřezáním
klády dvoumužnou pilou ve dvojicích na čas. Zúčastnilo se celkem 37 běžců v
různých věkových kategoriích.

VÝSLEDKY:
Předškolní děvčata: 1. Nella Pecháčková
2. Tereza Prokešová
3. Eliška Vaciková

Předškolní chlapci:

1-5.tř. chlapci:

1-4.tř. děvčata:

1. Jakub Hlávka
2. Ben Oravec
3. Vítek Beran

1. Dan Krátký
2. Daniel Barvínek
3. Šimon Pecháček
1. Katka Hlávková
2. Aneta Kalousová
3. Aneta Faiferová

6-9.tř. chlapci. 1. Honza Kalous

5-9.tř. devčata: 1. Erika Beranová
2. Dana Mrklovská
3. Stáňa Kalousová

Muži: 1. Martin Brokeš
2. Jiří Veverka
3. Tomáš Aulich

Ženy do 35 let: 1. Romana Barvínková
2. Aneta Růžková
3. Šárka Martincová

Ženy nad 35 let:

1. Jitka Hlávková
2. Jana Kratochvílová
3-4. Hana Pecháčková
3-4. Eva Beranová

Řezání dvoumužnou pilou
Nejlepší čas v řezu dvoumužnou pilou měla kombinovaná dvojice T.Aulich a
J.Hlávka – 48 s. a nejlepší čas dvojice žactva – 93 s – K.Trejtnarová a
E.Beranová. Ostatní výsledky budou umístěny na nástěnce. Diplomy zhotovila
Jitka Rolečková, tratě vyznačila Z. Aulichová.
PŘIPRAVUJE SE:

DĚTSKÝ DEN tentokrát už 20.srpna
Spojený s TANEČNÍ ZÁBAVOU od 20 hod na hřišti se skupinou
PLAZMAROCK
Hodně zážitků o prázdninách – za TJ Sokol Jana Kratochvílová


Zprávy z knihovny
Obecní knihovna se opět zásobila dětskými i romantickými knihami na horká
období blížícího se léta a prázdnin. Mimo jiné se připravuje na prázdninovou akci,
Kamenský pobyťák, která zajistí vašim ratolestem zábavu na celých 5
dlouhých dní. Možno i se spaním, pokud se podaří ve škole do té doby zhotovit
sprchu. Jinak bude fungovat jako přívesnický tábor od 8 – 16 hodin. Dobrodružný
pobyt s výlety a vyráběním, plným napětí. V loňském roce jsme pronásledovali
náčelníka Divokého bizona. Letos se vydáme
Po stopách krále Artuše a rytířů kulatého stolu a to 8.-12. srpna.
Zájemci ve věku od 6 do 11 let se mohou hlásit v knihovně, nebo na Obecním
úřadu. Kde poskytnou i bližší informace. Počet dětí bude omezen. (max 25).
Pokud by se chtěl zapojit někdo z dospělých, bude vítán.
16. a 17.4 2011 se konala ve škole Velikonoční (prodejní )výstava
Sešlo se tolik krásných věcí, že jsme uvažovali další výstavu udělat na sále.
V prostoru klubovny školy
množství vystavovaných
věcí bylo až nepřehledné.
Soutěžilo
se
o
nejkrásnější kraslici. Bylo
opravdu
velmi
těžké
vybrat jen jednu. Proto
každý návštěvník vybíral
tři nejkrásnější.
Objevily se různé
techniky. Vajíčka tradičně
barvená,
zdobená
různými materiály, z nichž
největší
úspěch
měly
vajíčka z Mateřské školky,
kterou
zdobily
ovesné
vločky.
Nejvíc
hlasů

dostala
kraslice Moniky Grofové,
zdobená korálky. Pan Václavík vyhlásil
také soutěž o dárkový balíček, který do
soutěže věnoval.
Soutěže se nikdo
nezúčastnil. Na otázku co je PAŠKÁL a
co znamenají znaky alfa a omega na
něm, nedovedl nikdo odpovědět. Snad
příště. Na výstavě bylo možno si
prohlédnout
a koupit paličkované
krajky, keramiku, pletené oblečení,
proutěné koše i koše z papíru, pomlázky,
bižuterii
od
Víti
Berana,
bižuterii
z keramiky, vyřezávané svíčky, misky
z pediku a papíru, velikonoční kraslice, perníčky, výrobky ze včelího vosku, med,
medovinu a výrobky z včelích produktů, atd. Svými krásnými výrobky přispěly
děti z Mateřské školy a družiny, Občanské sdružení Šťastný domov, některé naše
ženy, jako paní Brokešová, Skalická, Václavíková, Gofová Jindra a Grofová
Monika, Hovadová Marta, Kotyzová Lída, Kotyzová Eva, Kacálková Iveta,
Sklenářová Eva, Rolečková Jitka, Čáslavková .
Děti nám zapůjčily své plyšové mazlíčky na výstavku „Jaro na dvorku“.
Dvorek nám namalovaly Lenka Kacálková a Simona Kotyzová.
Kdo si chce výstavu připomenout, může se podívat na vebové stránky naší
obce, kde je možnost si prohlédnout fotky z výstavy, nebo na adrese:
http://pavelservis.rajce.idnes.cz/Velikonoce_2011_Kamenicna/
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří i maličkostí přispěli a už se těším
na příští.
Za Obecní knihovnu Jitka Rolečková



Svaz dobrovolných hasičů Kameničná
Okrskové závody hasičů
Dne 21.5.2011 se konaly již tradiční závody hasičských
sborů z Dlouhoňovic, Helvíkovic, Kameničné, Líšnice a ze
Žamberka.
Pořádání
této
akce
letos
vyšlo
na
Dlouhoňovice, kde se na tamním hřišti utkalo klání 20
družstev. Z naší obce byly opět vyslány 4 družstva v
tomto složení:
Ženy I. – vel. Grofová Monika – strojník, Černá Jarmila – levý
proud, Kacálková Daniela – savice, Kalousová Romana – pravý
proud, Martincová Šárka – koš, Michaličková Martina – troják a
Růžková Aneta – béčka.
Ženy II. – vel. Kratochvílová Jana – levý proud, Aulichová Kateřina – troják, Kotyzová Eva
– strojník, Kotyzová Tereza – koš, Pecháčková Hana – savice, Štěpánková Jiřina – béčka a
Veverková Petra – pravý proud.
Muži I. – vel. Kacálek Michal – strojník, Bednář Filip – koš, Jirčík Zdeněk – pravý proud,

Jirouch Karel – troják, Krejsa Jakub – béčka, Štěpánek Martin ml. - levý proud a Trejtnar
Vojta – savice.
Muži II. – vel. Veverka Jiří – strojník, Aulich Tomáš – koš, Kacálek Pavel – béčka, Kalous
David – savice, Kalous Vladimír – pravý proud, Kotyza Vladimír – levý proud a Štěpánek
Martin st. - troják.

Jako zkušené rozhodčí náš sbor vyslal Kacálka Mojmíra a Rolečka Miroslava.
Naším ženám se letos vedlo, obě družstva obsadily 1. místa, a to
Ženy I. s časem požárního útoku 30,75 sek., kde i na štafetách předvedly
vynikající výkony a Ženy II. s časem požárního útoku 32,90 sek.
Ženy II. již 1. místo obhájily po třetí a tak jim patří velká gratulace.
Muži dosáhli stejného umístění jako loni, a to Muži I. obsadili celkové 4.
místo s časem požárního útoku 34,28 sek., který byl i přes pády druhým
nejlepším, zato na štafetách se mužům příliš nevedlo, jelikož po sečtení časů
obsadili poslední 5. místo. Muži II. obsadili 2. místo s časem požárního útoku
31,97 sek., které překonalo pouze družstvo z Helvíkovic, a to o pouhých 0,19 sek.
Štafeta na 100 metrů byla z bezpečnostních důvodů ochuzena o kladinu,
jelikož při zahájení se nad areálem přehnala průtrž mračen. I tak nebylo na
mokré trávě o pády nouze.
Naše Ženy I. předvedly vynikající výsledky a obsadily první čtyři pozice. 1.
Černá Jarmila, 2. Martincová Šárka, 3. Růžková Aneta a 4. Kalousová Romana.
Naši Muži I. vybojovali dobré časy, ale ve velké konkurenci uspěl pouze Bednář
Filip, který se umístil na krásném 2. místě. Jelikož mužům byla z bezpečnostních
důvodů
odebrána
bariéra,
měli
stejnou
dráhu
jako
ženy.
Velký dík za skvělé umístění patří nejen závodníkům, ale i všem fanouškům, kteří
nás přijeli podpořit. Ve večerních hodinách byla připravena reprodukovaná hudba
a taneční parket, který byl hojně využíván. Poseděli jsme v dobré náladě do
pozdních hodin.



O čem se mluví, aneb Strýček šikula vypráví pohádku
Jak kocourkovští stavěli radnici, no a kde jinde než na hřišti.
Nikde o ní tolik nepřemýšleli a nikde se sní
nezabývalo tolik chytrých hlav jako v Kocourkově.
Je možné, že už vám někdo o Kocourkově leccos pověděl. A
možná, že i nepěkné věci. Nevěřte tomu! Lidé se rádi posmívají.
Já vám však pravím, že nikdy nebylo města chytřejšího než
Kocourkov. Ani dnes byste chytřejší město nenašli, i kdybyste jeli
třeba celý měsíc vlakem a třeba každý den čtyřikrát přesedali.
Nemohli byste chytřejší město najít proto, že nikde na světě
nemají a neměli tak chytré starosty a nikde páni městští radní
tak rozumně nerozhodovali jako právě v Kocourkově.
Starosta vyšel na náměstí a pravil, sousedé postavíme
novou radnici, alou do práce. myslíte si, že se kocourkovští dali
dvakrát pobízet, kdepak. Takové rozumné slovo na ně
působilo jako jiskra,vyskočili jako srnci a pod vedením
Tomáše Přetrhdíla se dali do práce.
Za městem na vršku stál pěkný les, krásné stromy pravé dříví na stavbu.
Vzali sekery, pily, provazy a už káceli stromy a odsekávali větve. Klády si pak
brali na ramena a snášeli je pracně dolů. To se nadřeli. Jenom Filip Nehejbejsa se
nenadřel. Každý den se někam schoval. Jednou ležel za senem, jindy za křovím a
mnohokrát zůstal vůbec doma. Až nakonec když už bylo všechno hotovo, ho
chytili jak spal přímo za posledními kládami.Tak ty tak, obořil se na něj Tomáš
Přetrhdílo a vytahal Nehejbejsu za ucho. „Ještě štěstí, že jsme si nechali největší
klády nakonec.To bude tvoje práce. Hybaj s nimi dolů.“
Teď všichni čekali, jak se bude Nehejbejsa s těžkým kmenem potýkat.
Nehejbejsa s toho radost neměl. Podrbal se mrzutě na hlavě, oškíbl se,
rozhořčeně si odplivl a pak ze vzteku do klád kopl. A hrc. Nehebejsovi klády se
pohnuli a sváleli se všechny sami jedna přes druhou z kopce dolů bez práce a
námahy.
„To se podívejme“, rozbřesklo se kocourkovským v hlavě. „Jak jsme se
hloupě s kládami dřeli.“To víte jiní občané by to už tak nechali, jenom by
nadávali, ale kocourkovští kdepak. Ti se rozhodli, že se věc musí napravit a hned
sešli dolů a vynesli všechny klády jednu podruhé do kopce až nahoru. Dobré čtyři
neděle jim to trvalo. A pak nahoře po Nehejbejsově příkladu do každé důkladně
kopli a všechny klády tak sváleli dolů bez práce a bez námahy. Zkrátka docela po
kocourkovsku na tom vyzráli.
No byla to radnice krásná, s vysokou věží, radost se na ní podívat.
Když ji potom ještě omyli mydlinkami, rozzářila se na slunci tak, že
všichni pocítili že s novou radnicí se Kocourkovu začíná doba nebývalé
slávy.
Tyto krásné příběhy jistě všichni znáte jsou
z Kroniky města
Kocourkova. Jména v povídkách bychom mohli nahradit i jinými, jistě na
to přijdeme.

Dalo by se tedy říci, že blbost lidstvu odjakživa vládne a už aby ten
konec světa byl! Ale není tomu tak. Za podstatnou výsečí kocourkovštin stojí jen
vypočítavost, lobismus, či korupce.
Tak je docela možné, že ten vůl, tažený na
kostelní věž byl třeba nějakého radního a byl pronajat
za tučný peníz. Možná také, že radnici bez oken stavěla
firma bratra pana radního a vyhrála samozřejmě
konkurzní řízení. Kdoví jak to bylo. Kdoví jak to je. Jen
si ale v žádném případě nemyslete, že jsou naši
kocourkovští hlupáci!
Pavel Václavík

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Uzávěrka příštího čísla bude 31.7.2011
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

