Zasedání obecního zastupitelstva
č. 22
5. 12. 2016

Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná vyhodnotilo nabídky k záměru prodeje obecního movitého majetku
– požárního žebříku značky Koventa, typ DZ 18, kdy jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka uchazeče
pana Vratislava Holendy s nabídkovou kupní cenou v částce 25 100,-Kč vč. DPH.
2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo rozpočtovou změnu č. 7/2016 ze dne 30. 11. 2016.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
3. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o finanční příspěvek Klubu žen Kameničná z.s. na
rok 2017 v požadované částce 20 000,-Kč dle přiloženého rozpočtu. Zastupitelstvo obce Kameničná
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v požadované částce.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
4. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Příkaz k provedení komplexní inventarizace majetku obce
Kameničná za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
5.
5/1 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje návrh kupní smlouvy o prodeji movité věci – požárního
žebříku mezi Obcí Kameničná a panem Vratislavem Holendou. Zastupitelstvo obce Kameničná
pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0
5/2 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo možnosti výměny části pozemků parc. č. 1857, 1861,
1862 v k. ú. Kameničná o celkové rozloze cca 600 m2 ve vlastnictví Ing. Martina Hucka, pozemku parc.
č. 229/7 v k. ú. Kameničná o rozloze 372 m2 ve vlastnictví pana Jiřího Veverky. Zastupitelstvo obce
Kameničná pověřilo starostu obce Ing. Milana Sklenáře k dalšímu jednání ve věci.
5/3 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo nabídku společnosti Just@Know s.r.o. na vypracování
Strategického rozvojového plánu pro obec Kameničnou v přístupovém období 2014 – 2020.
Zastupitelstvo obce Kameničná neschvaluje vypracování Strategického rozvojového plánu dle
předložené nabídky.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0
5/4 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje nabídku Ing. Tomáše Pawery na
vypracování energetických průkazů obecních budov.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0
5/5 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informace společnosti Ekola České Libchavy
o cenách služeb na rok 2017, kdy tyto zůstávají ve stejné výši jako v letošním roce.
5/6 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi společností Elektrowin a.s. a Obcí Kameničná, Zastupitelstvo obce Kameničná
pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0
5/7 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje žádost SPZ o. s., Klubu žen Kameničná z. s.,
Sboru dobrovolných hasičů obce Kameničná, TJ Sokol Kameničná o nákup ohřívací gastronádoby.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0

5/8 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost Českého svazu chovatelů, základní
organizace Žamberk, zastoupeného Ing. Zdeňkem Kalousem, o umístění sídla spolku na adresu
obecního úřadu v Kameničné.
5/9 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí aktuální informace Lukáše Jirčíka o průběhu
příprav pouťi v Kameničné, která by se měla uskutečnit 17. 6. 2017.
č. 23
28. 12. 2016

Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro měsíce leden a únor
roku 2017, pro každý měsíc ve výši 1/12 výdajů upraveného rozpočtu roku 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo předběžný rozpočet na rok 2017.
3. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č. 8 ze dne 28. 12. 2016 viz příloha.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
4. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace
Žamberk, zastoupeného Ing. Zdeňkem Kalousem, o umístění sídla spolku na adresu obecního úřadu
v Kameničné.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje umístění sídla spolku Český svaz chovatelů, základní
organizace Žamberk, na adresu obecního úřadu Kameničná čp. 33.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
5. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost SPZ o.s. o nákup nejméně 10 ks setů laviček a
stolů do obecního majetku za účelem dovybavení areálu hřiště.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje pořízení 10 ks setů laviček a stolů za účelem dovybavení
areálu hřiště.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0
6. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o souhlas s instalací zařízení mezi obcí
Helvíkovice a obcí Kameničná v rámci projektu Protipovodňová opatření pro obec Helvíkovice na
pozemku parc. č. 115/4 v k. ú. Kameničná.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje souhlas s instalací zařízení v rámci projektu Protipovodňová
opatření pro obec Helvíkovice na pozemku parc. č. 115/4 v k. ú. Kameničná, Zastupitelstvo obce
Kameničná pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem souhlasu.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0
č. 24
25. 1. 2017

Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu bude
vyvěšen na úřední desce obce a projednán na následujícím zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo – zhotovení
územního plánu Kameničná mezi Obcí Kameničná a Ing. Arch. Dagmar Vaníčkovou ze dne 22. 1. 2016,
pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
3. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v roce 2017 v programu Podpora pořízení územních plánů s názvem
Upravený návrh územního plánu a to do 31. 1. 2017. Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje starostu

obce Ing. Milana Sklenáře podáním žádosti a podpisem smlouvy mezi Pardubickým krajem a Obcí
Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
4. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s. o odkup části pozemku parc. č. 83/2 v k. ú. Kameničná o rozloze 52 m2 z důvodu
rekonstrukce vodovodního řadu. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr prodeje uvedeného
obecního pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
5. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje návrh smlouvy o odborné pomoci mezi Obcí
Kameničná a Městskou knihovnou Žamberk, pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem
této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0
6.
6/1 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č. 9 ze dne 31. 12. 2016 viz příloha.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0
6/2 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. Zastupitelstvo obce Kameničná tento bod usnesení neschvaluje.
Výsledek hlasování: Pro: 0. Proti: 4. Zdrželi se: 3
6/3 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje úpravy odměn za výkon funkce členům zastupitelstva
obce Kameničná s účinností od 1. 2. 2017 dle aktuálně platného nařízení vlády č. 414 ze dne 28.
listopadu 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0
6/4 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje příspěvek ve výši 500,-Kč pro občany obce, kteří dosáhli
významných životních jubileí.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0. Zdrželi se: 0

Komunální odpad
Upozorňujeme, že do konce února je nutno si na obecním úřadě vyzvednout nové
známky na popelnice a tyto známky vylepit. V jiném případě Vám od března nebudou
popelnice bez platného označení vyvezeny.
Problém s psími exkrementy
V minulém díle zpravodaje jsme se museli zmínit o nepořádku v okolí hřbitova, tentokrát nám bije do
očí jiný nešvar a to psí exkrementy v místních částech naší obce, domluva majitelům čtyřnohých
miláčků však nepomáhá. Přitom povinnost uklidit po svém psu má jednoznačně jeho majitel nebo
osoba, která psa doprovází. V případě, že tak neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku
dle § 47/1d zákona 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění: Přestupku se dopustí ten, kdo
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek strážník může uložit pokutu v
blokovém řízení do výše 1000 Kč. V případě projednání výše uvedeného přestupku ve správním řízení
výše pokuty udělená správním orgánem činí až 20.000 Kč. Vzhledem k tomu, že naše obec si nemůže
dovolit městskou policii, je nutné při tomto i jakémkoli jiném zjištění porušení zákona volat Policii ČR a
místně příslušné Obvodní oddělení v Žamberku, volat je možné na bezplatnou linku 158.

Obec Kameničná
a
Občanské sdružení Diakonie Broumov, jenž je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
> Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
> Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
> Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
> Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
> Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
> Obuv – veškerou nepoškozenou
> Hračky – nepoškozené kompletní
Sbírka se uskuteční : v pátek 7. 4. 2017 a v sobotu 8. 4. 2017
čas: od 8:00 do 17:00 hodin
Kameničná předsálí u Veverků
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

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

MARIE VÁCLAVÍKOVÁ
JIŘÍ GROF
MARIE JIROUCHOVÁ
STANISLAVA BEDNÁŘOVÁ
JAN KOUKOL
LUDMILA ČADOVÁ

60 let
60 let
80 let
75 let
65 let
70 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Co nás čeká
18. 2. 2017 24. 2. 2017 -

Turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných – od 9 hod na sále
Zájezd na plavání do České Třebové - pořádají hasiči, odjezd 16:30 hod od
Veverků

25. 2. 2017 1. 3. 2017 1. 4. 2017 -

Škraboškový ples
přednáška o semenaření na sále – od 18 hod na sále
Country bál

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
9.12. – zpívání sboru Kamínci /v menším počtu/ na vánočním večírku Vika Kameničná a. s.
24.12. – Štědrovečerní zpívání v kapli ve 22 hod. s doprovodným slovem M. Šány. Kdo měl chuť,
mohl si jít dál posedět vedle kaple do chaloupky, kde bylo v nabídce pod vedením manželů Skalických
medovina, pivo, víno aj. dobroty a v pozdnějších hodinách i zpěv.
26.12.- zpívání v kapli v Helvíkovicích od 17 hod. a od 19. hod nás zavezl T. Aulich s Ávií do
Letohradu, kde jsme vystupovali v příjemně vytopeném evangelickém kostele. Náš sbor Kamínci v
plném obsazení měl 21 členů. Vede nás J. Kalousová, která rozepisuje noty až do trojhlasů, sborníky
písní tiskne M. Šána. Hudební doprovod letos zajišťovali: S. Scott - basová kytara, K. Stehlíková, J.
Kalousová - kytara, Z. a St. Kalousovy - housle, B. Oravec - bonga, Š. Grofová - klávesy, T. Brokešovápíšťala, O. Kalousová – příčná fétna.
29.12.- proběhl tradiční turnaj ve florbalu. Zúčastnilo se 7 družstev. Zvolili jsme hru každý s každým
až do konečného umístění, na každého se cena dostala. Titul z loňska obhájilo družstvo ve složení S.
Kotyzová, L. Cvejn, L. Fogl a společně s cenou si odnášeli opět i putovní pohár. Když obhájí prvenství
ještě příští rok, pohár jim připadne natrvalo. Na druhém místě skončili J. Kratochvílová ml., R.
Hubálková, M. Frajtak a třetí pozici zaujali L. Dytrt, Vl. Kotyza ml., M. Marková . Hrálo se 2x4 minuty,
soudcovala převážně děvčata –K. Trejtnarová, D. Mrklovská, S. Kotyzová, výsledky zapisovali Š. a L.
Grofovi a v kiosku nás obsluhovala L. Kotyzová.
13.1. – zájezd na plavání do České Třebové, účast opět slabá /ale řádily chřipky/- 12 dospělých a
13 dětí
14. 1. Lyžařské závody na Aulichově kopci po loňské přestávce. T. Aulich vyměnil řemeny na vleku
/byly komplet zteřelé/ a týden před závody jsme začali postupně šlapat kopec v závratném počtu 3-4
dobrovolníci /hlavně L. Grof a F. Sklenář/ podle toho, jak přibýval sníh. V sobotu se trochu proti nám
postavilo počasí a celé odpoledne sněžilo. Možná proto se dostavilo i méně závodníků, než jsme
očekávali. Jen 13 jich sjelo dráhu na čas na pekáči, nejrychleji se to podařilo A. Dufkové. Na běžkách
absolvovali trasu Š. Dufková a J. Koukol. Ve sjezdu na lyžích se zúčastnilo 5 dětí a 5 dospělých, výsledky
jsou umístěny ve vývěsce. Čaj nám uvařily a vydaly J. Veverková a M. Cimrová, výsledky zpracovávaly
V. Sklenářová a T. Aulichová, časy měřily Š. Grofová, J. Kalousová, E. Beranová, D. Mrklovská, trasu na
lyže vytyčili L. Grof a F. Sklenář, trasu běžeckou projela J.Kratochvílová. Přístupovou cestu prohrnul T.
Aulich.
Připravujeme:
10.2. - Valná hromada TJ Sokol Kameničná, z. s. – pozvánky členům byly rozneseny
18.2. - v 9 hod. turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných, příprava sálu v pátek 17. 2. v 19 hod.
24.2. - v 16:30 hod. zájezd na plavání do České Třebové /autobus platí hasiči/
Březen - dva zájezdy na bowling do Gapy v Rychnově n. Kn., termíny budou známy na VH 10. 2.
1.4. - Country bál se skupinou Kalumet
na 26. 8. plánujeme Dětský den
za TJ Sokol Jana Kratochvílová

Hasiči
V sobotu dne 28. ledna 2017 se v Kameničné konal tradiční hasičský ples. Roznosu pozvánek a
prodeje vstupenek po obci se letos zhostili téměř ve stejném složení, a to na horním konci obce
Karolína Kotyzová s Dominikem Hutařem a na dolním konci Dana Mrklovská s Kamilou Trejtnarovou.
Zájemců o vstupenku v předprodeji bylo 99. Plesu se nakonec zúčastnilo krásných 131 hostů a celkový
počet prodaných vstupenek byl ještě o 41 více.
V šatně nás letos jako první již tradičně vítali Josef Grund a Jaroslav Toman, u vstupu poté
Vladimír Kotyza a Jiří Veverka st. Vstoupili jsme do příjemně vytopeného a hasičsky nazdobeného sálu.
I letos bylo nachystáno předtančení, kterého se zhostily tanečnice WOMENS z Rychnova nad Kněžnou.
Předvedly dvoje krásné vystoupení, a to Retro a Ve známém rytmu. K poslechu a tanci hrála hudba J.
K. BAND, která opět sklidila chválu od přítomných. Taneční parket byl hojně využíván do tří hodin.
Pivo Gambrinus nám letos čepovali Lenka a Pavel Kacálkovi, Antonín Kaplan a Tomáš Aulich. V
dolním kiosku se o nás staraly Marie Čáslavková s Marií Václavíkovou, které nám krom jiných dobrot a
nápojů nabídly výbornou topinku s masovou směsí nebo guláš s knedlíkem či chlebem.
Při tanečních pauzách jsme se přesouvali do horního kiosku, kde nás ochotně obsloužily Božena
Tomanová s Jaromírou Veverkovou. Hasičskou hlídku tradičně zastoupil Miroslav Roleček. Tombolu
nakoupila Jaroslava Kalousová a nachystat jí ji pomohla Tereza Aulichová. Na plese se o ní i vzorně
staraly. Bylo sehnáno krásných 215 cen, za které sponzorům
a přispívajícím děkujeme. Poděkování patří i ženám, které se
scházejí u odpolední kávičky ve škole, neboť nám losy
nastříhaly. Pro letošek byly totiž připraveny losy s hádankou
či vtipem, a tak i ten kdo nevyhrál, mohl se trochu pobavit.
Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě sálu, při
samotném plese, při úklidu a samozřejmě i všem, kteří
přispěli zakoupením vstupenky. Ples se opět vyvedl a věřím,
že tak bude i příští rok.
Monika Kalousová

Klub žen Kameničná z. s.
Dovolte mi, abych Vás v novém, zatím velmi mrazivém roce 2017 pozdravila a touto cestou Vás
srdečně zvu na tradiční ples konaný naším spolkem. Letos má název Škraboškový ples a můžete se na
něj těšit 25. 2. 2017 od 20:00 hodin na sále v Kameničné. Neochudíme Vás o bohatou tombolu,
chutnou večeři, dobré pití a mnoho skvělé zábavy. Každý, kdo dorazí ve stylové škrabošce, bude
odměněn drobným dárkem! Během večera odměníme i nejoriginálnější škrabošku, takže kreativitě se
meze nekladou. Věřím, že si tento ples nenecháte ujít a zařadíme ho opět mezi velmi vydařené akce!
Plesový parket a sál nachystáme ve čtvrtek 23. 2. 2017 od 17:00 hodin, dobrovolníky rádi
přivítáme. V případě, že chcete věnovat nějaké ceny do tomboly, můžete je v tento den donést na sál
nebo je zanechte v místním Konzumu.
Další akcí v pořadí bude Dětský maškarní karneval, jehož termín však ještě upřesníme. Zatím je v
řešení druhá sobota v březnu (11. 3. 2017) nebo třetí sobota v březnu (18. 3. 2017). Budeme Vás
samozřejmě včas informovat. Do té doby zatím navnaďte své drobotiny a vyberte společně kostým, ve
kterém budou zajisté k nepoznání! Pro děti máme přichystanou krásnou tombolu a opravdu mnoho,
mnoho zábavy! Jste srdečně zváni.
Aneta Krejsová

Zprávičky z MŠ Kameničná
Naše školka se zapojila do projektu financovaného z EU a od listopadu jsme tak mohli vytvořit
nové pracovní místo „chůva k dvouletým dětem“. Po absolvování kurzu se chůvou stala naše Štěpánka
Matyášová a na pozici školnice jsme zaměstnali paní Kláru Šubertovou. Jelikož vzděláváme dvouleté
děti, je náš kolektiv velice heterogenní a přítomnost chůvy tak napomáhá při práci učitelek.
Před vánoci bylo ve školce veselo. Nejdříve jsme si zahráli na čertíky a společně přivítali návštěvu
Mikuláše s andělem a čertem, tímto jim ještě jednou děkujeme. S maminkami jsme ozdobili perníčky,
které děti samy napekly, navštívili jsme vánoční koncert a muzeum v Žamberku a užili jsme si vánoční
nadílku. Společně s rodiči jsme si zazpívali, popovídali a pohráli s novými hračkami, na které nám
sponzorsky přispěl Klub žen Kameničná. Také jim
za to velice děkujeme.
V závěru roku jsme se rozloučili s paní
učitelkou Ludmilou Šťovíčkovou a v lednu již děti
přivítala nová paní učitelka Andrea Pospíšilová,
kterou si děti hned oblíbily. V tomto měsíci jsme
s 11 dětmi absolvovali lyžařský kurz v areálu Ski
centrum Říčky v Orlických horách. Počasí nám
přálo, děti byly šikovné a zvládaly každodenní
lyžovačku od pondělí do pátku, kdy se rozloučily
se svahem jako závodníci ve sjezdovém lyžování,
odměněni diplomem a sladkostmi od Bobíka.
Letošní zimu si užíváme plnými doušky, každý
den se těšíme na sněhovou nadílku. Tvoříme ze
sněhu, stavíme bunkry, pekáčujeme
a vyhladovělí se vracíme do školky a
těšíme se na dobrý oběd od naší
paní kuchařky.
V závěru bych chtěla oznámit,
že vzhledem k narůstajícím cenám
energie a potravin, budeme od
března cenu oběda pro cizí
strávníky navyšovat na 60 Kč.
Věřím, že nám i nadále zachováte
přízeň, protože kvalitní a výborné
obědy vařené s láskou naší milé
paní kuchařky stojí za to.
Za kolektiv MŠ Iveta Dostálková

Z knihovny
17. a 18. 12. se uskutečnila jako každý rok vánoční výstava v budově školy. Tentokrát jste mohli shlédnout
kromě prodejních vánočních dekorací i nádhernou výstavu vánočních pohledů, z nichž některé pamatovali éru
našich prababiček. Část z výstavy, která obsahovala pohledy vánočních koled, se velmi líbila paní Šulcové ze
žamberského muzea a bude zapůjčena příští rok do muzea k tematické výstavě. Děti i dospělí mohli vyzkoušet
klasické vánoční tradice jako odlévání olova, krájení jablíček a pouštění lodiček z ořechů.
Od jedné hodné staré paní mi přišel nádherný článek a protože mi před tiskem zpravodaje zbyla stránka
volného místa, ráda se s vámi o něj podělím a jsem zvědavá co vy na to.

Díky prodlužujícímu se věku dnes žije vedle sebe v Česku šest generací, alespoň podle sociologického členění. Jaké
jsou jejich obecné charakteristiky a v čem se liší?
TICHÁ GENERACE (NAROZENA 1925 – 1945)
Narodili se v období mezi dvěma světovými válkami. Velmi přizpůsobivá generace, která hrála často druhé housle.
Říkalo se jim také „Děti velké deprese“. Rodina: Vyznávali „tradiční“ konzervativní model – muž vydělává peníze a
rozhoduje, žena se stará o domácnost a děti ty musejí na slovo poslouchat. Tahle generace brzy uzavírala sňatky,
brzy měla děti. A málo se rozváděla. I proto, že rozvod jako jediná možnost zániku manželství za života manželů byl
v Československu uzákoněn až v roce 1950, do té doby existovaly alternativy dvě – rozvod od stolu a lože (manželé
spolu nežili, manželství ale trvalo i nadále) a rozluka (v podstatě rozvod, ale podmínkou bylo naplnění některého
z důvodů jako např. cizoložství, odsouzení do vězení na 3 a více let, duševní choroba atd.). Děti vychovávali
autoritativně. Nyní se podobně starají o vnoučata, což u nich vyvolává stavy úzkosti, neboť dnešní rodiče mají
z jejich pohledu málo odpovědnosti a vnoučata zase málo discipliny a pravidel. Práce: Jejich přáním bylo strávit celý
život v jednom zaměstnání. A celý život měli většinou i stejné bydlení. Životní heslo: Loajalita Technologie v jejich
dětství: Rádio
Dnes: Je jim 72 až 91 let
GENERACE BABY BOOMERS (NAROZENA 1946 – 1964)
V překladu Generační populační exploze, také se jí říkalo Šťastná generace. Zčásti idealistická, zčásti tvrdě
materialistická a generace narozená po II. světové válce. Její život ovlivňovalo mocenské rozdělení Evropy na
Východ (komunismus, nedostatkové zboží) a Západ (ekonomický růst, éra hippies). Rodina: Vliv západní sexuální
revoluce a rebelie proti tradičnímu pojetí rodiny a autoritě otců se projevily i u nás. Především v zaměstnanosti
žen. Práce: Byli zvyklí pracovat i v sobotu (k zavedení pětidenního pracovního týdne došlo až v roce 1968, byť
pracovní soboty byly občas i potom, až do roku 1989), měli dokonalé pracovní návyky a dnes jsou frustrováni
z toho, že jejich děti a vnoučata je nesdílejí s nimi. Heslo: „Buduj vlast, posílíš mír“, ale i „Kdo nekrade, okrádá
rodinu“. Technologie v jejich dětství: televize, tranzistorové rádio, gramofon, posléze kotoučový magnetofon.
Dnes je jim 53 až 71 let.
GENERACE X (NAROZENA 1965 – 1980)
Charakteristika: Cynická a pesimistická generace, sázející na pragmatismus, individualismus a postrádající společný
cíl. Mají rádi své jistoty, vadí jim změny. Někdy se jim říká ztracená generace (kvůli touze být zároveň rebelem i
boháčem). Rodina: Jde o potomky z často rozvedených rodin a pracujících matek. V dětství byli kvůli pracovnímu
zaneprázdnění rodičů často doma sami až do večera. Sami jsou pak v rolích rodičů velmi úzkostliví. Zároveň ale
mnohdy – především kvůli možnosti podnikat po listopadu 1989 – odkládají sňatek i plození dětí na pozdější dobu.
Práce: Vydělávání peněz je pro ně nejdůležitější položka žebříčku hodnot, v roli zaměstnanců si snaží udržet dobré
místo, přesčasy loajálně berou jako „normální“, často se potýkají se syndromem vyhoření a pocitem viny, že nemají
čas na své děti. Heslo: „Nevěř nikomu nad třicet, najdi si vlastní cestu a drž se jí“ a „Tvrdě pracovat i hrát“.
Technologie v jejich dětství: Kazetový magnetofon, hudební videoklipy, první počítače a počítačové hry, walkmany.
Dnes je jim 36 až 52 let.
GENERACE Y (NAROZENA 1981 – 1999)
Charakteristika: Vyrůstali v prostředí permanentní chvály a ujišťování od rodičů, jak jsou výjimeční. Díky tomu jsou
hodně narcističtí, mají spoustu optimismu a mnohdy přehnané sebevědomí. Proto se jim také přezdívá „jájinkové“.
Vyrostli zároveň v kultuře změn (pád socialismu, nástup internetových technologií), a tak se jich sami nebojí, jsou
velmi flexibilní. Žijí rychle, nemají rádi klasické hierarchické uspořádání společnosti. Ale pozor, nechtějí měnit svět,
jen se chtějí mít obře. Jde o první generaci s mobilem v ruce, která ráda cestuje, pro kterou je zábava mnohem
důležitější než práce a která žije podle seriálu „Přátelé“. Někdy je označována i za generaci peciválů. Rodina: Často i
v dospělosti bydlí u rodičů či v pronajatém bytě. Neradi se vážou, většinou žijí „na hromádce“ a jejich druhou
„rodinnou“ jsou kamarádi, s nimiž udržují vztah i prostřednictvím moderních technologií. Semkli se k sobě, nevěří
ani rodině, ani vzdělání, ani kariéře, ani státu – na vše mají ale názor a rádi ho sdělují druhým.
Práce: O práci se nebojí a klidně si řeknou o zvýšení platu. Peníze ale považují nikoliv za cíl, ale jen za prostředek,
jak si užívat života. Na rozdíl od svých rodičů z generace X ochotně mění místa a chtějí v práci měnit zažité postupy.
Vyžadují „humanitu“ zaměstnavatelů – zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu, práci z domova a v zaměstnání
„relaxační zóny“. Vytrvalost a trpělivost pro ně nejsou hodnotou, jediné, co opravdu chtějí, je být za slušné peníze
v pohodě. Hesla: „Jaký má život smysl!, Dá se to najít na Googlu? Kde mám telefon?“ …“Život začíná po práci“…
„Nenech si nic líbit a užívej života“. Technologie v jejich dětství: Mobilní telefony, discmany a především internet
(1992: první www. stránka). Méně se dívají na televizi, více času tráví u počítače a esemeskováním. Pro
nezanedbatelné procento z nich je podle průzkumů smartphone s připojením na internet důležitější věcí než auto –
při cestě hromadnou dopravou se dá totiž pohodlně surfovat na internetu. Zatímco jejich rodiče při rozhodnutích o

nákupech hodně ovlivňuje reklama, generace Y spoléhá spíše na doporučení kamarádů na své sociální síti. Drtivá
většina z nich navíc nakupuje část zboží přes internet. Dnes je jim17 až 35 let.
GENERACE Z (NAROZENA 2000 – 2013)
Charakteristika: Narodili se v digitálním světě, odmalička jsou na Facebooku (i když museli při registraci zalhat o
svém věku), do první třídy jdou s mobilem v kapse a s tabletem v tašce. Všechno si fotí, natáčejí a sdílejí na
sociálních sítích. Jejich biblí je kanál Youtube, různé blogy a jejich idoly -youtubeři. Jejich hlavní (a mnohdy jedinou)
zábavou je internet. Jsou zvyklí projevovat „natvrdo“ svůj názor, díky diskusím na sociálních sítích jsou od malička
hodně otrlí a ničeho a nikoho se nebojí. To, stejně jako malá zkušenost v navazování skutečných sociálních vazeb,
vede i k tomu, že generace Z je zároveň mnohem vzteklejší než její předchůdci.
Rodina: Vyrůstají většinou s jedním sourozencem či jako jedináčci. Rodiče se o ně bojí, a tudíž jim (i z vlastní
pohodlnosti) nevadí, že potomci tráví veškerý volný čas u počítače. Kamarády mají proto z velké části ve virtuálním
světě, některé z nich nikdy osobně ani neuviděli (maximálně přes Skype). I proto se téhle generaci přezdívá někdy
„kukly“. Jsou ještě větší individualisté než generace Y a vypadá to, že na společnost zanevřou zcela. Státní instituce
považují za zbytečné, stejně jako jsou jim cizí pojmy „tradice“ a „národ“.
Práce: Dokážou se rychle adaptovat na nové situace, nezvládají se nedlouho soustředit. On-line generace, která
bude pracovat z domova. Na internetu už coby školáci zvládají vše lépe než většina dospělých. Odmalička se učí
anglicky, mnohem rychleji dospívají a rychle se i „specializují“ , ve svém oboru budou vynikat, všeobecný rozhled
ale považují za ztrátu času. Koneckonců – všechno se přece dá najít na Googlu. Puberta u nich přichází dřív.
Generaci Z vůbec neláká zaměstnanecký poměr – více jak 70 % z nich plánuje rozjet vlastní byznys. Na rozdíl od
generace Y je jejich touhou změnit svět a více než třetina z nich velmi usiluje ve své práci o úspěch. Koneckonců –
ještě nezletilí youtubeři, kteří už mají na svém kanálu stovky tisíc odběratelů a vydělávají tak mnohdy násobky
toho, co jejich rodiče, jsou jasný důkaz. Heslo: „Žijeme jen na síti“… „Kdo není on-line, je mimo“.
Technologie v jejich dětství: Málo se dívají na televizi, protože ta je „pro starý“. Mimochodem – i Facebook je u
nejmladší generace stále méně oblíbený. Na popularitě naopak získávají jiné sociální sítě. Facebook jim nezaručuje
dostatečné soukromí a anonymitu, navíc je otravují stále přísnější pravidla, regulace, stále více reklamy a také to,
že vše, co na Facebook dají, tam i navždy zůstane (i když si smažou celý profil, jejich sdílená data a fotografie žijí dál
vlastním životem)… Od médií neočekávají zpravodajské informace, ale zábavu. Na počítači, tabletech a
smarthphonech stále častěji dávají před vlastním hraním přednost tomu, že pouze sledují, jak počítačovou hru
hraje někdo jiný a komentuje to. Budou méně cestovat po světě – také proto, že éra relativního blahobytu západní
společnosti končí a ve světě přibývá přírodních katastrof, válečných konfliktů a terorismu… Ani do přírody moc
nechodí. I proto, že ji neznají. Dnes: Mladší 16 let.
GENERACE ALFA (NAROZENA 2014 – ???)
Charakteristika: Pokud jejich rodiče, především ti budoucí z generace Z, odmítají školu jako ztrátu času, protože
vše najdou na internetu, budou zřejmě podobně vychovávat i své děti. Přichází tedy generace bez základních
všeobecných znalostí a vlastního názoru, zato absolutně ovládající technologie?
Jistý předobraz příští generace nabízí Japonsko a tamní fenomén Hikimori (Odtržení) – jde o již téměř 1,5 milionů
jedinců (přes 1 % japonské populace), kteří se zcela vyhýbají lidské společnosti, třeba i několik let již nevyšli
z domu, ba často ani ze svého pokoje v domě rodičů. Ve dne spí a noci prosedí u počítače. Odmítají pracovat,
nechávají se rodiči živit a z pokoje vycházejí jen v době, kdy zbytek rodiny spí. Osmdesát procent těchto samotářů
tvoří chlapci.
Jsem zvědavá, co vy na to, přátelé.

Příspěvky od občanů - Proč vyvěsit Tibetskou vlajku
Kampaň Vlajka pro Tibet má kromě projevené solidarity také informační charakter. Poukazuje například na
to, že: V Tibetu desítky let dochází k hrubému porušování lidských práv, dochází k systematickému potlačování
svobody slova a shromažďování, záměrnému potlačování tradic, kultury, náboženství a tibetského jazyka. Na
úřadech, v nemocnicích a většině škol v Tibetu je úředním nebo vyučovacím jazykem čínština. Podle oficiální
statistiky čínské vlády je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let více než 50%. V důsledku masivního
přesídlování čínských obyvatel na území Tibetu se Tibeťané stali menšinou ve své vlastní zemi. Tradiční tibetská
architektura je ničena a nahrazována čínskými paneláky. Kvůli těžbě nerostného bohatství je bezohledně ničeno
životní prostředí. Političtí vězni jsou ve vězení mučeni, je jim odpírána lékařská péče, návštěvy rodiny, právo na
spravedlivý soudní proces apod. Mniši a mnišky žijí v klášterech pod neustálou kontrolou, před každým klášterem
stojí policejní stanice. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu.

Tibeťané nemůžou bez patřičných povolení cestovat mimo svoje rodné město. Nomádům je zakazováno
vést tradiční způsob pasteveckého života, jejich dobytek je zabavován, rodiny jsou přesouvány do vesnic bez
možnosti najít práci. Za posledních šest let se v Tibetu na protest proti čínské politice vůči Tibeťanům sebeupálilo
nejméně 140 Tibeťanů. Byli mezi nimi muži i ženy, studenti, mniši, mnišky, zemědělci, nomádi a další. Značná část z
nich při svém činu nesla tibetskou vlajku. Čínská vláda na protesty sebeupálením zareagovala dalším zpřísněním
své politiky, postihuje tyto protesty a kohokoli, kdo hrál nějakou domnělou roli v sebeobětování, odsuzuje k velice
tvrdým trestům odnětí svobody za úmyslnou vraždu. Čínská vláda zakázala provádět za upálené oběti buddhistické
rituály a jakýmkoli způsobem projevovat solidaritu vůči jejich rodinám.
Pokud popíráme svobodu jiných, popíráme tím svobodu i vlastní. Aby byl člověk svobodný, musí být
poctivý sám k sobě a ke svým bližním a není to jen o Tibetu a vlajce.
Bohumil Dušek

Dne 1. 3. 2017 se na sále v Kameničné uskuteční přednáška

Semenaření
Pěstování vlastních semen je pro každého zahradníka jednou z klíčových dovedností, přitom
dnes již téměř zapomenutou a málo praktikovanou.
Co se během povídání dozvíte:
•
•

•
•
•
•

Základy domácího semenaření nejčastěji
pěstovaných druhů zeleniny a bylin.
Jak pěstovat rostliny na semeno, jak semena sklízet,
uchovávat a skladovat. Rozdíl mezi hybridními a
nehybridními odrůdami.
Samosprašné a cizosprašné druhy.
Staré, krajové, rodinné odrůdy a jejich význam v dnešní době.
Kde sehnat netradiční druhy semen.
a mnoho dalšího…

Na přednášce bude možné zakoupit semínka starých, vzácných a netradičních druhů rostlin a
základní semenářskou literaturu.
Vede: Mgr. Adéla Hrubá

Začátek: 18:00

Vstupné dobrovolné

Jste srdečně zváni!

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 3. 2017.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

