Zasedání obecního zastupitelstva
č. 25
27. 2. 2017

1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočet na rok 2017, na straně příjmů ve výši 5 045 900,Kč a na straně výdajů rovněž ve výši 5 045 900,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
2. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí výsledky provedených inventur obecního majetku
za rok 2016, manka a škody nebyly zjištěny.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
3. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo nabídku společnosti Netpromotion group s.r.o. v oblasti
poskytování internetových služeb. Zastupitelstvo obce Kameničná vyslovilo nesouhlas k uvedené
nabídce, tento bod usnesení nebyl schválen.
Výsledek hlasování: Pro: 0. Proti 7. Zdrželi se: 0.
4. Zastupitelstvo obce Kameničná neprojednalo prodej části pozemku parc. č. 83/2 v k. ú. Kameničná,
neboť do jednání zastupitelstva nebyl předložen návrh smlouvy.
5.
5/1 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje návrh smlouvy o právu k provedení stavby
mezi Obcí Kameničná a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., pověřuje starostu
obce Ing. Milana Sklenáře podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
5/2 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje přípravu výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na opravu cesty do Pádolí.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
5/3 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje přípravu výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na opravu veřejného osvětlení v obci.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
5/4 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí cenovou nabídku p. Luďka Navrátila ohledně
úprav čp. 115 na hřišti v Kameničné.

5/5 Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce Kameničná s aktuálním vývojem připravovaného
územního plánu obce Kameničná.
č. 26
29. 3. 2017
usnesení:
1.
a) Zastupitelstvo obce Kameničná souhlasí v rámci pořízení nového územního plánu v této územně
plánovací dokumentaci s prověřením podaných návrhů (požadavků), které jsou tyto:
Návrh J. Kacálka, Kameničná 66 na využití části pozemku p. č. 1393 pro rodinné bydlení.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
b) Zastupitelstvo obce Kameničná nesouhlasí v rámci pořízení nového územního plánu v této územně
plánovací dokumentaci s prověřením podaných návrhů (požadavků), které jsou tyto:
Doplněný návrh J. Vondry, Praha – Troja na změnu využití pozemků 1339 a 1342 pro pěstební a
chovatelskou činnost včetně zřízení hospodářské stavby, kdy nyní žádá o změnu na funkční plochu
zemědělské výroby.
Výsledek hlasování: Pro: 0. Proti: 6. Zdrželi se: 0.
2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
3. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje žádost Mateřské školy Kameničná o
schválení převodu zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 v částce 17 465,42,-Kč do
rezervního fondu příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
4. Zastupitelstvo obce Kameničná neprojednalo prodej části pozemku parc. č. 83/2 v k. ú. Kameničná,
neboť do jednání zastupitelstva nebyl předložen návrh smlouvy.
5.
5/1 Zastupitelstvo obce Kameničná stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
starosty ve výši 75% z maximální možné výše dle aktuálně platného nařízení vlády č. 414 ze dne 28.
listopadu 2016 s účinností od 1. 4. 2017.

Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
5/2 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost o vrácení daru Prof. PhDr. Evy Jenčkové,
CSc. a Mgr. Jaroslava Jenčka. Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje ve věci jednáním starostu obce
Ing. Milana Sklenáře.
5/3 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje přípravu žádosti o vrácení pozemků od společnosti Lesy
ČR. Přípravou žádosti pověřuje zastupitelstvo obce starostu Ing. Milana Sklenáře.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
5/4 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o finanční podporu společnosti Domácí hospic
Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
5/5 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje žádost Obecní knihovny v Kameničné o
pronájem školy a přilehlých prostor v době od 21. 8. 2017 do 25. 8. 2017 z důvodu pořádání
přívesnického tábora v Kameničné.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
5/6 Starosta obce Ing. Milan Sklenář informoval zastupitelstvo obce Kameničná o uskutečněném
jednání valné hromady Sdružení obcí Orlicko, které se konalo dne 28. 3. 2017 v Obecním sále v
Kameničné.
5/7 Starosta obce Ing. Milan Sklenář informoval zastupitelstvo obce Kameničná o špatném stavu
některých obecních komunikací, kdy k těmto bude zpracován návrh způsobu opravy.
5/8 Starosta obce Ing. Milan Sklenář seznámil zastupitelstvo obce Kameničná s oznámením od
společnosti ČEZ Distribuce o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v celé obci Kameničná dne 11.
4. 2017 v době od 07:30 hodin do 18:00 hodin.

Komunální odpad
POZOR!!!
Změna svozu komunálního odpadu od dubna 2017 každý sudý týden ve čtvrtek
počínaje 6. dubnem 2017.
Poplatky za svoz komunálního odpadu a nájemné za hrobová místa uhraďte do 30. 6.
2017 na Obecním úřadě v Kameničné v úředních hodinách pondělí a středa 15 – 19
hodin.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Společnost ČEZ Distribuce oznamuje, že dne 11. 4. 2017 v době od 07:30 hodin do
18:00 hodin dojde v celé obci Kameničná k přerušení dodávky elektřiny.

Stručný seznam větších plánovaných realizací v roce 2017
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás informovat o plánovaných akcích v naší obci v tomto roce.
* Dokončení zpevnění povrchu na cestě do Pádolí, cca 270 m s dotací
* Zhotovení nových oken do kaple Nejsvětější Trojice s dotací
* Výměnu sloupů veřejného osvětlení v obci kvůli korozi
* Instalace sněhových záchytů na budovách MŠ, OU a bývalé škole čp. 72, protože sjíždí sníh
* Vymalování obecního sálu s drobnými elektro opravami
* Společnost VAK Jablonné nad Orlicí provede výměnu části vodovodního řádu z roku 1961 od kaple
Nejsvětější Trojice ke Stárkovým z důvodu malého tlaku na horním konci obce
* Opravy části polní cesty k retenční nádrži a části polní cesty od Prausových lip směrem k hájovně,
která je po jarním tání velmi poškozena
Děkuji Vám předem za pochopení v případě případných komplikací při průběhu opravy části
vodovodního řadu.
Milan Sklenář

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi malou úvahu na téma zemědělství a především živočišná výroba ve vztahu k místu kde
žijeme. Každý z nás kdo je součástí vesnice si rád vyrazí na procházku do lesa, projde se jen tak po
louce popřípadě mezi jednotlivými hony a zasněně se podívá na udržovanou krajinu v našem okolí.
Myslím, že tyto okamžiky máme rádi všichni včetně našich přátel a návštěvníků z měst, kteří mě
nejednou řekli jaká je to nespravedlnost. Vy máte kousek na lyže do Říček, užíváte si čistého vzduchu a
krásných pohledů do krajiny. Na tyto slova je třeba říci, že zde krásně máme, ale není to
samozřejmost. Tvůrcem krajiny je zemědělec. Jedinec, který se stará o to nejcennější co zde máme.
Půdu a krajinu, kterou jsme zdědili od svých předků a měli bychom s ní pracovat tak, abychom ji mohli
s čistým svědomím předávat dalším generacím. S tímto souvisí i hospodaření s vodou. Na naších
pozemcích je třeba zachovat nutné plochy luk a nesnažit se o zornění za každou cenu, tak jak tomu
bylo v dobách nedávných. Pěstování komerčních plodin (řepka olejná, obiloviny), které vyžadují
nadměrné hnojení a mnohdy i nadměrnou ochranu pesticidy a fungicidy, nám nezajišťuje významnou
přidanou hodnotu a jsou ve velké míře určeny na vývoz. Můj děda vždy říkal, že na horách je třeba

zemědělství dělat přes kožený pytel a to nejen z důvodů zajištění vlastní obživy, ale i z důvodů udržení
kvality půdy. Žádná průmyslová hnojiva nejsou schopna zajistit dlouhodobou úrodnost a strukturu
půdy bez organické hmoty. V mnohých částech světa, ale bohužel již i u nás je vykazován nedostatek
organické hmoty v půdě. Honba za ziskem některých zemědělců, kteří nedisponují odpovídající
živočišnou výrobou nutí tyto zemědělce zvyšovat dávky průmyslových hnojiv a tyto zvýšené dávky ve
spojení s horší strukturou půdy se dostávají do spodních vod.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že není jednoduché v současné době provozovat v české republice
živočišnou výrobu. Agrární komora české republiky zhodnotila situaci v živočišné výrobě v roce 2016
za největší krizi od 90 let minulého století. Pro představu je třeba říci, že cena jednoho litru mléka
klesla v květnu 2016 na 6,51 Kč/litr. V březnu 2014 jsme za mléko tržili 10,12 Kč/litr. Na dokreslení
situace je třeba zmínit i skutečnost likvidace stád dojnic po zrušení mléčných kvót v rámci EU právě
před dvěma lety. Vepřové v živém jsme prodávali v dubnu 2016 za 24,7 Kč/kg živé hmotnosti. Pro
srovnání průměrná cena jatečných prasat v roce 1995 byla 34,41 Kč/Kg. Výroba vepřového si
razantním snížením výroby již prošla a v současné době produkce českého vepřového dosahuje 46%
národní spotřeby. Pro lepší názornost – více, jak každé druhé sousto vepřového v naších ústech nemá
původ v Čechách. V tomto kontextu je velmi zajímavou a pro nás spotřebitele nepříjemnou zprávou
podvodné jednání zpracovatelů masa a kontrolních orgánů v Brazílii. Tato země je největší vývozce
masa a vadné maso bylo objeveno již i v sousedním Slovensku.
Věřte, že i přes tyto nelehké skutečnosti se v rámci naších podniků snažíme o zachování živočišné
výroby. Stádo dojnic společnosti VIKA Kameničná a.s. na středisku Kněžství již třetím rokem vykazuje
nejvyšší užitkovost českého strakatého skotu na okrese Ústí nad Orlicí. Co nás velmi potěšilo, je
skutečnost, že společnost VEMAS a.s. obsadila první místo v rámci české republiky s plemenem PIC a
užitkovostí téměř 31 odchovaných selat na prasnici a rok. Zmasilost na vepřících z naší farmy dosahuje
více jak 60%. Vždy když k nám vstupuje zahraniční kapitál jsou toho plné noviny a internet. Málo kdo z
nás si však uvědomuje, že tuto poctivou práci dokáží odvádět i naší spoluobčané s českým vedením a
odvodem daní do naší státní kasy. Za tyto výsledky všem svým spolupracovníkům ze srdce děkuji a
vážím si jejich práce.
Zajímavý názor jsem také zaslechl z řad českých turistů, kteří byli na exkurzi bioplynové stanice a
pivovaru v areálu VEMAS. Postarší dáma ze Žamberka z řad účastníků poznamenala „A tady ten vepřín
ještě funguje? Vzhledem k tomu, že to tady nesmrdí, tak jsem si již několik let myslela, že je to
zavřené“. I bioplynová stanice je vhodná součást zemědělského provozu, která nám zajistí kvalitní
organický materiál bez plevelů a pomůže udržet kvalitu půdy a české potraviny na naších stolech.
Přeji všem dobrou chuť a hodně úspěchů
Jiří Marek
Předseda představenstva společností
VIKA Kameničná a.s. a VEMAS a.s.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu a květnu oslaví
významné životní jubileum.

MARIE KALOUSOVÁ
MARIE BLAŽKOVÁ

75 let
75 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Co nás čeká
15. 4. 2017 30. 4. 2017 17. 6. 2017 -

Velikonoční prodejní výstava ve škole
Pálení čarodějnic
Pouť na hřišti

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
10. 2. – proběhla Valná hromada
TJ. Zahájila ji J. Rolečková se svými
malými tanečnicemi. Zhodnotili
jsme činnost, probrali
stav
pokladny /zatím stále se pohybuje
v plusových částkách/, přijali nové
členy a Š. Grofová pro nás
připravila soutěžní kviz, který nás
pobavil a zároveň i vzdělal. Byla
vyhodnocena v minulém Zpravodaji
vyhlášená anketa na téma nové
hřiště na volejbal a tenis za
Veverkovými nebo obnovit stávající
hřiště u Grofových. Hodnocení bylo
jednoduché, žádný příspěvek nepřišel. Je nám to jedno nebo se bojíme vyslovit vlastní názor
a něco pro to udělat?

18. 2. - turnaj ve stolním tenisu. Zúčastnilo se 15 mužů a 4 ženy. Loňské vítězství obhájil
Karel Uhlíř z Letohradu a v ženách opět zvítězila Naďa Adamcová rovněž z Letohradu. V
kiosku obsluhovala J. Kratochvílová.

28. 2. a 10. 3. - dva turnusy na bowling do Gapy v Rychnově nad Kněžnou. Ávií nás vezl T.
Aulich.
1.4. – Country bál se skupinou Kalumet z Rychnova n. Kn. Dostavilo se 98 platících.
Předtančení místních děvčat pod vedením J. Rolečkové Country Energies opět nezklamalo.
Jako doprovodný program si tentokrát vymyslela účast Old Shatterhanda /P.
Roleček/,Vinnetoua /M. Kalousová/, Sama Hawkinse /B. Dušek/ a dvou kovbojů /J.
Kratochvílová a T. Aulich/, kteří v závěru mezi sebou absolvují drsnou bitku, kde řinčí rozbité
sklo a lámou se židle. Naštěstí jsme všichni ve zdraví přežili. Tombola nabízela 237
rozmanitých cen od drobností až po dva nádherné dorty od E. Kotyzové a R. Matyášové.
Všem přispěvovatelům moc děkujeme.
U pokladny nás vítala M. Hovadová a B. Tomanová, v kiosku s občerstvením řádily M.
Václavíková, M. Čáslavková, Y. Černá, ohnivou vodu nalévaly J. Veverková a M. Bednářová,
pivní mok čepovali P. Kacálek a T. Aulich, požární hlídku držel M. Roleček, v šatně kabáty
přebírali J. Grund a J.
Toman,
tombolu
rovnala V. Sklenářová a
celé koordinovala J.
Kratochvílová.
Všem
patří velký dík a hlavně i
těm, kteří přišli sál
připravovat a uklízet,
protože nás bylo pět a
půl.
Za TJ Jana Kratochvílová

Hasiči
10. 3. Bowling
Mladší i starší hasiči se již tradičně o jarních prázdninách vydali na bowling do Radavy
v Ústí nad Orlicí. Dráhy byly zamluvené na dvě hodiny. Děti si bowling užily, i když se
nedokážu zbavit pocitu, že je přeci jenom o trochu více zajímá možnost útraty vlastních
penízků v místním baru. Myslím, že nemusím zdlouhavě popisovat, za co děti bez přísné
kontroly rodičů nejraději utrácejí. Je to taková adrenalinová záležitost, kdy mezi vrháním
koulí děti rychle běží k baru a u číšníka si zkušeně objednávají své vysněné dobroty. Ale co
když se vrátí ke stolu a tam uvidí, že kamarád si objednal něco jiného dokonce lepšího? No
nic, po další hře se opět zběsile utíká k baru vše napravitJ. Po našem odchodu musí
bezpochybně nastoupit úklidová četa, ale to už hasiči nastupují do ávie, kterou nás
dopravuje Tomáš Aulich a míří do Kameničné, kde jsme se ještě odpoledne sešli v bývalé
škole. Důvodem byla výtvarná soutěž na téma “Požární ochrana očima dětí“. Z odeslaných
prací se tři dívky umístily na hodnocených pozicích, na prvních místech Karolína Rolečková a
Nela Pecháčková, každá ve své kategorii, a Zdeňka Kalousová na místě třetím. Gratulujeme!
Šárka Grofová

Klub žen Kameničná z. s.
Škraboškový ples
25. únor se stal dnem, kdy Klub žen Kameničná z. s. připravil skvělou zábavu na
stylovém Škraboškovém plese. Výzdoba sálu se nesla v duchu, jak jinak než škraboškovém.
Krátce po 20. hodině se začali scházet první hosté, kteří nás velmi mile překvapili,
když dorazili v krásných škraboškách. Všechny škrabošky byly odměněny u vstupu lístkem
do tomboly. Hosté velmi rychle zaplnili připravené stoly. Večer tak mohl být zahájen jen
s malým zpožděním a hosty přivítala již z loňska známá kapela La Musica a její moderátor
Petr Dostálek.
Kuchyň ani letos nezahálela a nabídla hostům tradiční hovězí svíčkovou s houskovým
knedlíkem, kuřecí řízky s bramborovým salátem a zapečenou bagetu na grilu s česnekovým
máslem, sýrem, šunkou a zeleninou. Ke kávě nechyběly skvělé domácí koláčky a zákusky. V
kuchyni Vás obsloužily Yvona Černá, Anna Neugebauerová a Božena Tomanová.
Desetistupňového Kozla hostům natočil Tomáš Aulich, Antonín Kaplan a Roman Stehlík. U
panáků obsluhovali Jiří a Petra Veverkovi, vstup zajistily Matra Hovadová a Marie Cimrová a
v šatně hlídali Josef Grund a Jaroslav Toman.
Během večera nechybělo ani předtančení, o které se postarala skupina Neon ze
Žamberka. Ani o tombolu nebyli hosté připraveni. Bylo v ní spoustu skvělých cen, které
vydaly Jarča Kalousová a Bára Brokešová. Po 23. hodině byly losovány hodnotnější ceny.
Ocenily jsme i hosty, kteří si s výběrem nebo výrobou škrabošky daly opravdu práci.
Kapela hrála až do 02:30 hodin a poslední hosté se v bujaré náladě rozešli domů po
čtvrté hodině. Tento ples navštívilo celkem 117 hostů. Chtěla bych tímto za Klub žen
Kameničná z. s. poděkovat všem, kteří pomáhali při přípravě a úklidu sálu a samozřejmě
velké díky patří i všem, kteří nás podpořili svou návštěvou.
Dětský maškarní karneval
Ani letos jsme děti nepřipravily o dlouho očekávaný dětský maškarní karneval, který
se těší velké oblibě jak u dětí, tak i u rodičů. 18. března ve 13:30 hodin jsme očekávaly smršť
maličkatých pohádkových postaviček, zvířátek, řemeslníků a jiných pracovníků a spoustu
dalších a dalších masek. Sešlo se móóóc dětí, celých 63. Byli jsme u toho nejen jako
organizátoři, ale také jako pozorovatelé a fotografové. Letos se výzdoba a hlavní téma plesu
nesla v duchu povolání. Po čtrnácté hodině se sál pomalu, ale jistě začínal plnit,
princeznami, vílami, kovboji, vojáky, šmoulíky, vodníky, piráty a pirátkami, roboty, králíky
z klobouku, potápěči, makovými panenkami a všelijakými jinými kouzelnými bytostmi a
zvířátky. Sál byl opravdu plný a děti doprovodilo celkem 79 dospělých.
Moderování, organizaci her a soutěží si již tradičně vzala za své Iveta Kacálková. Opět
jí pomáhali Terka Kalousovoá, Káťa Kalousová, Majda Mrklovská, Danča Mrklovská, Kamča
Trejtnarová, Lenka Kacálková, Simča Kotyzová, Víťa Beran a Honza Cvejn, kteří se starali o
hladký průběh celé akce. Víťa Beran zajistil super hudbu – jako vždy!

Pro děti byla nachystána spousta soutěží, a jak se říká: ZADARMO ANI KUŘE
NEHRABE. Proto jsme si pro ně přichystali bonbónky, sušenky, lízátka a vše, co mají tak rádi.
Nejšťastnější pak ti prťousové byli, když jsme na ně vysypali tunu papírových konfetek!!
Panečku, to bylo plavců a válečů po zemi!! A musím říct, že při uklízení jsem si
říkala….nevadí, že to tu budeme zametat možná ještě na příštím karnevale…hlavně když je
sranda. A celé jsme to dorazily troubícími frkačkami. Nebylo dítě, kterému by se nelíbilo si
pěkně nahlas a od plic zatroubit!! A myslím, že bych v tu chvíli na sále nenašla jediného
rodiče, který by nám za to přišel poděkovat :D. Možná jsme k tomu měly dávat sadu špuntů
do uší… Jako velice podařenou hru hodnotíme stavění největšího hradu z pivních tácků. To
byl klid, jak se snažily.
Vše jsme fotily. Některé fotky můžete najít na facebooku Klub žen Kameničná z. s.
v naší galerii. A porota se postarala o to, aby byly ty nejkrásnější masky patřičně oceněny. I
když vybírání to bylo opravdu velmi složité, neboť bylo vidět, že si na maskách dali všichni
velmi záležet. Každá maska byla originální a krásná. Děti byly oceněny dorty, které upekla
Marta Hovadová, perníkovými medailemi, které upekla Hana Jeřábková a spoustou dalších
sladkostí. Velký ohlas měly nafukovací balónky, které si odneslo každé dítko.
Tak jako loni i letos jsme do programu zařadily předtančení místních mladých
tanečnic Vivianek z Kameničné, které vede Jitka Rolečková. U vstupu u paní S. Bednářové a
u paní B. Václavkové děti dostaly výherní losy do tomboly. Losy byly rozdělené na růžové a
modré, což děti ocenily. V kuchyni obsluhovaly: Š. Matyášová, J. Veverková a B. Tomanová.
A pivo pro tatínky natočil pan M. Roleček. Ve finále si děti i rodiče užili krásné odpoledne
plné her a zábavy. Opět děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravami a úklidem a těšíme se
na příští rok.
A co pro Vás chystáme dál? Čarodějnice přeci! Tak přijďte zahájit jarní-venkovní
sezónu. Přeji slunečné dny.
Za Klub žen Kameničná z. s. Aneta Krejsová.

Z knihovny
Milí čtenáři,
Velikonoce se blíží a knihovna chystá velikonoční výstavu. Tentokrát jsme na ni
pozvali i trhovce s prodejem letniček a trvalek a dřevěného nářadí. Také Vás čeká výstava a
ukázka nového způsobu pěstování květin a zeleniny.
Jako každý rok připravujeme pro děti přívesnický tábor. Tentokrát jsem zvolila
téma Starověké Řecko – za vlády bohů. Podíváme se do starověké Sparty, zúčastníme se
prvních Olympijských her. Vyzkoušíme nové výtvarné techniky a čeká nás opět spoustu
dobrodružství a nových tematických her. Přihlášky si můžete vyzvednout v obecní knihovně
do 30. 5.

V neděli 2.4. jsme mohli pozorovat na ulici zvýšený počet dívek a žen v ulicích při dívčí
koledě, který nás upozornil, že do Velikonoc chybí pouze 14 dní. Našla jsem o nich pár
zajímavostí, které jsem nevěděla.
Pondělí velikonoční je dnem
uvolnění, veselí a vzývajícím nový
život. Šleháním pomlázkou budeme
my ženy zdravé, veselé a pilné.
Chlapec, který přišel o Velikonocích
jako první do domu, býval nejvíce
obdarován. Hoši by si tedy měli
přivstat.
Hospodyně dříve podarovávaly vejci
nejen koledníky. Zakopávaly je
v rozích chlévů a na polích, aby
zajistily jejich plodnost. Lásku
v rodině a soudržnost si zachováte podle tradice společným snědením vejce.
Za knihovnu Vám přeji krásné Velikonoce
Jitka Rolečková

Uzávěrka příštího čísla bude 31. 5. 2017.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

