Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 15 ze dne 24. 2. 2020
přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, hosté:Jaromíra Veverková, Jiří Veverka
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočet obce Kameničná na rok 2020, na
straně příjmů ve výši 5 486 000,-Kč a na straně výdajů ve výši 8 685 000,-Kč,
zapojení finančních úspor z minulých let ve výši 3 199 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0.

Zdrželi se:0.

(Kompletní rozpočet zveřejněn na úředních deskách obce.)
2.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí výsledky provedených inventur
obecního majetku za rok 2019, manka a škody nebyly zjištěny.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o pronájem školy a přilehlých
prostor Obecní knihovny v Kameničné z důvodu pořádání přívesnického tábora v
termínu 17. – 21. srpna 2020, schvaluje pronájem uvedených prostor v uvedeném
termínu Obecní knihovně Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.

4.

5.
5.1

5.2

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informace ke kontrole dne 29. 1.
2020 ze strany Krajského úřadu Pardubického kraje, finančního odboru, oddělení
přezkumu hospodaření obcí a DSO.
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost o individuální dotaci na
nutnou rekonstrukci budovy OS ČČK Oblastního spolku Českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje návrh Obce Kameničná na
změnu využití pozemku p. č. 1734/4 a 1732 z plochy pro bydlení v rodinných
domech na nezastavitelné území.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.

5.3

Zdrželi se:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná souhlasí v rámci pořízení změny č. 1 územního
plánu Kameničná v této územně plánovací dokumentaci s prověřením podaných
návrhů (požadavků), které jsou tyto:

a)

Návrh R. Trejtnara, Kameničná čp. 15, na využití části pozemku p. č.
1326 pro rodinné bydlení.

b)

Návrh J. Veverky, Kameničná čp. 3 na využití části pozemku p. č. 1593
pro rodinné bydlení.

c)

Návrh Obce Kameničná na využití pozemku p. č. 1734/4 a 1732 pro
nezastavitelné území.

Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
5.4

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informace ohledně schválených
změn v dopravním značení v obci Kameničná příslušnými orgány, na základě čehož
budou příslušná značení v obci doplňována v 1. pololetí letošního roku.
(V poměrně náročném procesu obměny dopravního značení jsme se dostali do finále,
v průběhu dubna 2020 by mělo dojít k osazení předmětných dopravních značení.)

5.5

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí a souhlasí s podanou žádostí na
LESY ČR o změnu manipulačního řádu retenční nádrže Kameničná. Zastupitelstvo
obce rovněž bere na vědomí informace z uskutečněné schůzky se zástupci
uvedeného státního podniku ze dne 24. 2. 2020.
(Navazuje na článek v předchozím díle obecního zpravodaje, v rámci jednání se
zástupci LESY ČR bylo dosaženo konsensu a byl nastaven navazující postup.)
Komentované znění vybraných bodů uskutečněných zasedání pro Vás připravil
Lukáš Jirčík, starosta obce

Informace z obce
Komunální odpad
Upozorňujeme, že lhůta pro vyzvednutí nových známek na popelnice je
prodloužena do 31. 5. 2020. Prosíme občany, aby vyzvednutí těchto
nálepek probíhalo spíše v měsíci květnu, kdy budou moci i uhradit
místní poplatky.
Poplatky pro občany jsou splatné až do 30. 6. 2020, pokud máte zájem o úhradu již
nyní, prosíme o využití formy úhrady bankovním převodem na účet obce Kameničná
vedený u Komerční banky č. účtu: 15227611/0100, var. symbol: vaše číslo popisné
domu. Výši poplatku Vám v případě zájmu vypočítáme na tel. 733 104 676.

Informace ke KORONAVIRU a věcem souvisejícím
Vážení spoluobčané, obracím se na Vás v nelehké době, kdy všichni společně čelíme
velmi vážné hrozbě šíření nákazy koronavirem. Úspěšné zvládnutí této mimořádné
krizové situace závisí na nás všech, jak zodpovědně budeme plnit přijatá krizová
opatření, dodržovat hygienická pravidla, ale také na tom, jak budeme k sobě
navzájem ohleduplní a ochotni si pomáhat. Zaměřme svoji pozornost na ochranu
seniorů a těch, kteří jsou nejvíce ohroženi. Chraňme je před nákazou i před strachem.
Společně to zvládneme.
Jak se proti nákaze koronavirem chránit?
-

-

-

Pokud to není nutné, neopouštějte své domovy a omezte kontakt s dalšími lidmi
na minimum.
Dodržujte základní hygienická opatření – pravidelně a důkladně si myjte ruce,
používejte jednorázové kapesníky atd.
Mimo bydliště vycházejte vždy se zakrytými ústy a nosem, můžete použít
roušky, respirátory, šátky i šály a podobně. O látkové roušky je potřeba se starat
- po max. 4 hodinách používání vyprat na 90° nebo vyvařit 10 minut, poté
vyžehlit. Před a po manipulaci s rouškou mýt ruce, během používání se
nedotýkat roušky z vnější strany.
Odložte osobní návštěvu v ordinaci lékaře – v případě potřeby jej kontaktujte
telefonicky a domluvte se na dalším postupu.
Vyhýbejte se místům s koncentrací osob, jako jsou MHD, nemocnice, obchody k nákupům využívejte dobu 8 – 10 hodin, pokud jste starší 65 let, osobám
starším 70 let se doporučuje vycházet mimo svá obydlí pouze za účelem
neodkladné zdravotní péče.
Do obchodu pouze jeden člen rodiny, s ochranou nosu a úst, ideálně
s ochranou rukou a očí (jednorázové rukavice, brýle), udržovat odstup nejméně
2 metry, platba nejlépe platební kartou.

Nabídka obce
Obec Kameničná pro Vás ve spolupráci s ženami, primárně s členkami Klubu žen
Kameničná, zajistila LÁTKOVÉ ROUŠKY, pokud někdo z občanů ještě nemá jinou
ochranu obličeje nebo alespoň 2 tyto roušky na osobu, může si ji BEZPLATNĚ
vyzvednout v prodejně Konzum v Kameničné.
Členkám Klubu žen i dalším, kteří se nabízejí s různými formami pomoci a pomáhají
v této nelehké době, MOC DĚKUJI A VELMI SI VÁS VÁŽÍM.

Dále se nám podařilo zajistit JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE, vhodné použít např.
v obchodech nebo místech s vyšší koncentrací osob. Tyto rukavice jsou opět
k BEZPLATNÉMU vyzvednutí v prodejně Konzum v Kameničné. Vyzvednout si můžete
5 ks na osobu, v případě potřeby opakovaně.
Starším nebo nemocným spoluobčanům nabízíme možnost vyzvednutí či nákupu
léků, základních potravin, a další pomoc dle aktuálních potřeb, v případě kdy Vám
tyto služby nezajišťují členové rodiny nebo blízcí, zájemci volat na tel.: 733 104 676.
Důležité kontakty
CENTRÁLNÍ INFOLINKA
Telefon: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení
života.
INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Linka je v provozu nepřetržitě.
INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE
Telefon: 602 730 251
Linka je v provozu:
• v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin
• o víkendu od 9:00 do 19:00
SPECIÁLNÍ INFORMAČNÍ LINKA PRO SENIORY
Telefon: 800 200 007
STAROSTA OBCE KAMENIČNÁ
Telefon: 733 104 676

-

Jak se chovat v době NOUZOVÉHO STAVU?
Snažte se maximálně zachovat klid a nepropadat panice – stres zásadně snižuje
lidskou obranyschopnost.
Pro získání dostatku informací sledujte aktuality, ideálně z více zdrojů. Snažte se
však svůj čas věnovat i jiným aktivitám.
Volný čas doma využijte k činnostem, které vás těší – čtení oblíbené knihy,
poslechu hudby, luštění, šití a podobně.

-

Sice je doporučeno nevycházet, ale pohyb na vzduchu např. na zahrádce vám
udělá dobře.
Odpočívejte – nedostatek spánku může být příčinou špatné nálady.
Zůstaňte v kontaktu s rodinou, známými, sousedy – ale pouze telefonicky nebo
pomocí jiných technologií na dálku.
Jste senior? Česká televize nově spustila kanál ČT 3.

INFOSYSTEM OBCE KAMENIČNÁ
Vzhledem k aktuálnímu stavu v ČR je informovanost občanů důležitější než
kdy jindy, proto apelujeme na občany, kterým ještě nechodí SMSky, aby se
v případě zájmu nahlásili na tel. 733 104 676 a mohli tuto službu bezplatně
využívat.
Veškerá opatření ministerstev či usnesení Vlády ČR se snažíme zveřejňovat
v plném rozsahu na webu Obce Kameničná a ve zkráceném rozsahu na klasické
úřední desce. Těch opatření je řada např. změny úředních hodin úřadů, zákaz konání
zasedání zastupitelstev (kromě zasedání v souvislosti s nastalým stavem) a spousty
dalších, přičemž v těch klíčových případech, šla informace vždy prostřednictvím SMS
Infosystemu.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim váženým spoluobčanům,
kteří v dubnu a květnu 2020
oslaví své významné životní jubileum.
MILAN ŠÁNA

65 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Dle předpisů o ochraně osobních údajů tzv. GDPR a metodiky Úřadu pro ochranu
osobních údajů jsou již v obecním zpravodaji uváděny pouze osobní údaje těch jubilantů, kteří
k tomu vyslovili souhlas, který následně stvrdili vlastnoručním podpisem na příslušný formulář.

Za obecní úřad, Zastupitelstvo obce příspěvky připravil
Lukáš Jirčík, starosta obce

POSEZENÍ SE SENIORY
Tato akce se vzhledem k aktuální situaci v ČR přesune z 9. května na zatím neurčenou
sobotu v měsíci říjnu 2020.
HASIČSKÉ ZÁVODY
se dle vyjádření vedení SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA v původním
termínu 16. 5. 2020 konat nebudou, vyjádření se týká i ostatních hasičských soutěží.
Jak to dále bude s plánovanou soutěží v Kameničné, zatím není známo.
OSTATNÍ AKCE
Další plánované akce v obci ZATÍM NEBYLY ZRUŠENY, nicméně se budou konat pouze
v případě, kdy to bude možné vzhledem k nouzovému stavu. Dle vyjádření vedení
ústředního krizového štábu ČR se velmi pravděpodobně nebude konat ani POUŤ,
která byla plánována na 13. 6. 2020.
Budeme průběžně informovat.
PŘERUŠEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
V souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl od
13. 3. 2020 přerušen provoz místní školky, UPOZORŇUJI rodiče, kterých se to týká,
že jakmile to okolnosti dovolí, PROVOZ BUDE OBNOVEN.
Domnívám se, že bližší informace k termínu obnovení školky bychom se mohli
dozvědět kolem Velikonoc.
Nedbalost vysypání popela do plastové popelnice zapříčinila požár dřevníku
v Kameničné
Nedbalost při vysypání popela do plastové popelnice zavinila v pondělí 24. února
večer požár dřevníku u rekreační chalupy v obci Kameničná. Na místo ve 20.16 hodin
vyjeli profesionální hasiči ze Žamberka a dobrovolní hasiči ze Žamberka a Kameničné.
V době příjezdu hasičů byl dřevník v plamenech.

Plameny se podařilo hasičům zlikvidovat vysokotlakým proudem a jedním
proudem C před 21.00 hodinou. Následně jednotky konstrukci rozebraly a hledaly
skrytá ohniska.
Hasiči z Kameničné přijeli na místo jako první jednotka, postupovali plně
v souladu s pokyny operačního důstojníka Krajského operačního a informačního
střediska v Pardubicích, poskytovali součinnost veliteli zásahu a po odjezdu ostatních
jednotek prováděli kontrolu objektu do ranních hodin.

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, že vysypávat POPEL do plastové popelnice lze, ale
ideálně až nejméně po 2 dnech, tedy 48 hodinách. V opačném případě se Vám může stát, že
dojde k zahoření plastové popelnice, odkud oheň přeskočí dále.
Během každého zimního období si pravidelně několik občanů vyzvedává na obecním úřadě
novou plastovou popelnici z důvodu shoření staré.
OPRAVDU NENÍ TŘEBA TAKTO RISKOVAT A OHROŽOVAT MAJETEK NEJEN SVŮJ, ALE I
SOUSEDŮ.
příspěvky připravil Lukáš Jirčík

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
15.2. – se uskutečnil turnaj ve stolním tenisu za účasti 13 hráčů a 4 hráček. Hrálo se

každý s každým na dva vítězné sety, takže si nikdo nemohl stěžovat na nedostatek
pohybu a herního nasazení. Vítězství si odnesl K. Uhlíř ml. z Letohradu a v ženách N.
Adamcová také z Letohradu. V kiosku nás obsluhovala děvčata O. Kalousová, P.
Rolečková a P. Kopsová, za což jim děkuji.

21.2. – hodnocení činnosti na Valné hromadě naší TJ a provedení volby nového
výboru a revizní komise. Nový pětičlenný výbor bude pracovat ve složení: H.
Pecháčková jako pokladník, J. Kratochvílová st. jako předseda, Š. Grofová, M.
Mrklovský a Kl. Šubrtová jako členové. Tříčlenná revizní komise byla zvolena ve
složení: R. Matyášová jako předseda, M.
Cimrová a J. Veverková jako členové.
Odstupujícímu M. Skalickému děkujeme
za dosavadní činnost. Kulturní vložku v
podobě tanečních vystoupení zajistila J.
Rolečková se svými děvčaty. Pro
zpříjemnění večera si pro nás E.
Sklenářová připravila zajímavý test ve
skupinkách, kterým nám hromadně
vyburcovala mozkové buňky a i v dost
pokročilé hodině je donutila k intenzivnímu přemýšlení a vzbudila zdravou
soutěživost, být nejlepší.
29. 2. – se sešel pěvecký sbor „Kamínci“ na zhodnocení činnosti s malým
občerstvením. Tématem bylo i vymýšlení nového názvu /zatím se nepodařilo/ a
příprava dalšího nácviku pro vystoupení na pouť. Součástí schůzky byl plánovaný
přesun do Kunvaldu na charitativní večer na podporu uzdravení po úrazu malé
Majdalenky /vnučky zpěváka Tomana/. Na večeru panovala úžasná atmosféra, z které
byla cítit silná energie lidí, kteří když chtějí, tak se dokáží semknout a přispět tam, kde
je to třeba. Byli jsme rádi, že i my jako sousedi jsme mohli alespoň trochu přispět.
Vezl nás T. Aulich se Žábou.
4.3. – bowling v Rychnově – první turnus. Druhý turnus už štěstí neměl, mezitím díky
šíření koronaviru musela být provozovna uzavřena. Vezl T. Aulich s Ávií – děkuji.

A nemohl být ani Country bál, nebude příjem a kdo ví, jak se všechno vyvrbí. Ještěže
máme finanční rezervu, tak přežijeme. Přeji přežití i Vám všem ve zdraví, ať se dál
můžeme potkávat, tvořit a organizovat. Právě teď je vidět, jak je smutno, když se nic
neděje.
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová

Hasiči
HASIČSKÝ PLES
Letošní hasičský ples se konal 8. února a zúčastnilo se ho 164 lidí. Vstupenky
v předprodeji roznášeli Antonín Kaplan, Vladimír Kotyza ml. a st., Karolína Kotyzová a Dominik
Hutař, prodali celkem 110 vstupenek.
V šatně nás přivítali Josef Grund
s Jaroslavem Tomanem a u vstupu Jiří
Veverka st. a Vladimír Kotyza st.
Občerstvení v dolním kiosku se zhostily
Marie Čáslavková, Marie Václavíková a
Marta Hovadová, nabízely guláš,
masovou směs s topinkami a sladké
zákusky, které upekla Jindra Grofová.
Pivo Šerák čepovali Jan Krejsa, Lucie
Anderlová, Ladislava Stehlíková a
Roman Tóth. K poslechu a tanci
tradičně hrála kapela J. K. Band., parket
byl neustále plný až do 3 hodin do rána. O pauzách mezi hudebními sériemi se tanečníci
občerstvovali v horním kiosku, kde obsluhovala Jaromíra Veverková a Marie Cimrová.
Hasičskou hlídku vykonával Miroslav Roleček. Ples zpestřila dvě krásná předtančení, Vivianky
pod vedením Karolíny Rolečkové předvedly
tanec se světelnými koulemi a starší děvčata
efektní tanec se svítícími křídly. Půlnoční
překvapení připravila Simona Kotyzová a Lenka
Kacálková, sehrály scénku na píseň Petry Janů a
Petra Jandy “Jedeme dál“. Po půlnoci se také
vydávala tombola, o kterou se starala Jaroslava
Kalousová. Všem přispívajícím do tomboly
děkujeme.
Poděkování patří samozřejmě i těm,
kteří pomáhali během příprav a uklízení sálu, při
samotném plese, ale i těm, kteří přispěli
zakoupením vstupenky. Děkujeme a těšíme se
na příští rok.
Za SDH Šárka Grofová

Zkoušky odbornosti
Sobota 7. 3. 2020 pro
nás byla náročná, ale
za to velmi úspěšná.
Skupinka 7 mladých
hasičů
zdárně
absolvovala zkoušky
odbornosti
v
Mladkově. Za mladší
hasiče se odborek
účastnili
Viktorka
Kalousová, Anežka
Dufková, Boris Berky
a Filip Václavek. Obě
holky
si
splnily
odbornost Preventista junior a klučičí osazenstvo si splnilo odbornost Strojník junior.
Za starší hasiče zkoušku vykonali Anička Kaplanová a Kuba Brokeš, kteří plnili
obdornost Preventista a Vojta Veverka s odborností Strojník. Děkujeme dětem za
vzornou reprezentaci našeho sboru a také Jarušce Kalousové a Simče Kotyzové za
přípravu dětí na tyto odborky. Do Mladkova jsme se nechali odvést našim novým,
hasičským autem, který už jako tradičně řídil Tomáš Aulich, za což mu patří velké
poděkování. Budeme věřit, že příští rok bude stejně tak úspěšný jako letos.
Simona Kotyzová

Klub žen
Maškarní karneval
Dne 7. 3. 2020
jsme opět uspořádaly
Dětský maškarní karneval!
V pátek 6. 3. 2020 jsme se
sešli na sále tak, abychom
vše
stihli
nachystat.
Množstvím
balónků
a
obrázků
pohádkových
postav vyzdobila sál mládež
ze sokola a hasičů. V
sobotu ve 13:00 hod. jsme
otevřely dveře místního
sálu v Kameničné. A tak

jako každý rok, tak i letos jsme byly připraveni na nepřeberné množství postaviček z
pohádek, zvířátek, věcí a řemeslníků. Sešel se opravdu velký počet dětí i dospělých.
Konečné číslo, které jsme napočítaly, bylo 88 dospělých a 79 dětí. Sál byl tradičně
plný!
Po čtrnácté hodině se sál pomalu, ale jistě začínal plnit, princeznami, vílami,
kovboji, vojáky, vodníky, piráty a všelijakými jinými kouzelnými bytostmi a zvířátky.
Moderování, organizaci her a soutěží si již tradičně vzala za své Iveta
Kacálková. Opět jí pomáhali Káťa Kalousová, Majda Mrklovská, Danča Mrklovská,
Kamča Trejtnarová, Lenka Kacálková, Simča Kotyzová a Víťa Beran, kteří se starali o
hladký průběh celé akce. Víťa Beran zajistil hudbu. Pro děti byla nachystána spousta

soutěží, za které samozřejmě získaly sladkou odměnu.
Porota se postarala o to, aby byly ty nejkrásnější masky patřičně oceněny. I
když vybírání to bylo opravdu velmi složité, tak jako pokaždé, neboť bylo vidět, že si
na maskách dali všichni velmi záležet. Každá maska byla originální a krásná. Děti byly
oceněny dorty, které upekla Eva Sklenářová a Pavla Szabó a perníkovými medailemi,
které upekla paní Hana Jeřábková. Samozřejmě to nebyly jediné sladkosti, které děti
dostaly. Občerstvení pro návštěvníky bylo také pestré a všem, kdo nám s ním
pomáhali, ať už s obsluhou na sále nebo i s výrobou, mockrát děkujeme. A nejlepší
jsou vždy nafukovací balónky, které si odneslo snad každé dítko.
Tak jako loni i letos jsme do programu zařadily předtančení místních
mladých tanečnic Vivianek z Kameničné, které vede Karolína Rolečková. U vstupu,
který měly na starost paní Blanka Václavková a paní Marie Bednářová, děti dostaly
výherní losy do tomboly. Losy byly rozdělené na růžové a modré, což děti ocenily. V
kuchyni obsluhovaly: Štěpánka Matyášová, Maruška Cimrová a Jarča Veverková. Pivo
pro tatínky natočil pan Roleček. V tombole si děti mohly vyzvednout dárky u Barči
Brokešové a Jarči Kalousové. 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.

Putování za bledulkami
Následující den po té, co jsme úspěšně zvládli dětský maškarní karneval,
jsme se ve 13:30 hod. organizovaně vydali procházkou k Rokytence, kde je každý rok
k vidění velké množství
bledulek. Trasa byla

naplánována asi na 7 km
mírným terénem, který je vhodný i pro kočárky. A mile nás překvapilo, že se celou
trasu s námi rozhodla absolvovat mimo jiných i paní Blanka Václavková, která se
tímto stala nejstarší účastnicí a patří jí tím alespoň z mojí strany velký obdiv. Počasí
vyšlo krásné, slunečné a bledule jsme také našli. I když jich letos bylo mnohem méně,
než je obvyklé, podívaná to byla i tak krásná. A protože se šlo opravdu krásně, cestu
jsme si trochu prodloužili a strávili jsme tak hezké nedělní odpoledne na čerstvém
vzduchu. Tak Vám, zúčastněným, moc děkuji za to, že jste se rozhodli tuto novou akci
podpořit svou účastí.
Další akcí by mělo být pálení Čarodějnic, ale vzhledem k okolnostem, které
v současné době trápí nejen Českou republiku, nejsem schopna říci, zda se tato akce
uskuteční. Do dalších týdnů bych Vám chtěla touto cestou napsat pár vět.
Respektujte prosím nařízení vlády a snažte se, abychom se z této nemilé situace
dostali co nejdříve. Noste roušky a chraňte tak své okolí. Věřím, že pokud budeme
zodpovědní všichni, určitě se ještě v létě setkáme na jedné ze společně pořádaných
akcí.
Za klub žen Kameničná z.s. Vám přeji hodně zdraví.
Aneta Krejsová

Z knihovny
Vláda prodloužila nouzový stav o měsíc a nám nezbývá, než to vydržet. Nejen živnostníci jsou
v těchto dnech doma, něktetří si stejně jako já užívají svých dětí doslova 24 hodin denně a
sedm dní v týdnu. Nikdy jsme neměli takovou šanci trávit veškerý náš volný čas s rodinou. Tak
si to užijme. Tentokrát nemůžeme dětem zakázat telefony, počítače, televizi ani internet,
protože jej potřebují k výuce a je to vlastně momentálně jediné spojení se světem, přáteli,
učiteli a zbytkem rodiny.
Vaření a mytí nádobí se stává denní rutinou. Nejdůležitější událostí dne se tak mnohdy a
mnohde stává manželův návrat z práce s nákupem. Postupem času ustupujeme od manželovy
dezinfekce, dezinsekce a deratizace a vyžadujeme už pouze mytí rukou. Čisté roušky v naší
rodině odkládáme vyžehlené do krabice s nápisem „čisté roušky“, špinavé dáváme do hrnce,
kde je napsáno permanentním popisovačem „špinavé roušky“. Po naplnění už pouze natočíme
vodu a vyvaříme. Problém nastane, když se mají jít pověsit na šňůru ven. Mé studující děti prý
nemají čas.
Děti dopoledne sedí u počítačů a nechtějí být rušeni. Úkoly jim chodí na maily od jednotlivých
učitelů a jejich předmětů. Slyšíme je za dveřmi povídat si se spolužáky (telefonem?), když řeší
úkoly zadané do dvojic. Já pamatuji pouze uhelné prázdniny, které trvaly jeden týden. Oni
budou mít na co vzpomínat. Doufám, že stejně jako my v dobrém.
Doma teď řešíme problémy, které dříve problémy nebyly. Co si dáme odpoledne ke kávě?
Zjišťujeme jak jsou některé děti rozežrané a už je mi jasné…
„Proč nikde není droždí?“
Tuzemským dodavatelem droždí je společnost Lesaffre Česko z Olomouce, která je předním
tuzemským dodavatelem. Droždí se do Česka dováží z několika zahraničních továren
skupiny Lesaffre. „Češi kvůli obavám o kvalitu zásobování potravinami v posledních týdnech
nakupují droždí do zásoby,“ vysvětlil enormní zájem zrovna o kvasnice za společnost Lesaffre
Tomáš Podivínský s tím, že problém násobí fakt, že hodně lidí je v době karantény doma a tak
se nudí a peče.
Společnost Lesaffre Česko dováží droždí z Maďarska, Polska, Francie, Ukrajiny a několika
dalších evropských zemí. Dodávky droždí do Česka minulý týden zpozdily podle Podivínského
preventivní opatření na hraničních přechodech, to je ale dnes už v pořádku.
Se zvýšenou poptávkou po droždí se na sociálních sítích objevily i rady, jak chybějící surovinu
nahradit. „Zůstali jste bez droždí? Tak smíchejte čtvrt lžičky sody se 125 g jogurtu. Není možné
skladovat, použijte ihned,“ radí webový portál RadyTady.cz.
Zdroj: https://havlickobrodsky.denik.cz/

…no nic. Upečeme z kypřícího prášku. Při pobytu všech členů domácnosti doma
zjišťujeme, že produkujeme enormní množství odpadu. Jelikož třídíme, vyrážíme obden na
procházku k popelnicím. S rouškou samozřejmě. A nevím, jak jinde v obci, ale na horním konci
se dodržuje nošení roušek. Nejen u nás, ale i u sousedů. Ranní sledování ČT24 a zprávy na
mobilu z obce nás udržují v pozoru a dodávají aktuální informace. Po shlédnutí zpráv začneme
hledat dezinfekce a kontrolovat domácí lékárnu. Češi jsou šikovný národ a s jakýmkoliv
problémem si rychle poradí. Zentiva vyrábí vlastní desinfekci, Kyjovská nemocnice si vyrábí
náhražku paralenu, která je stejně účinná. A tak zjišťuji, že každý problém se dá řešit. Když ne
dnes, tak třeba zítra.
Knihovna využila „prázdnin“ a má nové regály, které nahradily stůl se starým nefunkčním
počítačem a zabydluje je. Čtenáři to poznají hlavně na dětské literatuře. Posunem regálů vznikl
útulný kout k relaxaci a četbě.

Takže se držte a užívejte rodinné pohody. Je to přece poprvé, kdy můžeme zachránit národ tím,
že budeme sedět doma u televize.
Za knihovnu Jitka Rolečková

Recepty na jarní tvoření s dětmi z Pinterestu
Vyrábíme z bambulek ze staré vlny a odličovacích tamponů

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 5. 2020.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

