Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 16 ze dne 27. 4. 2020
přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7,
hosté: Jaromíra Veverková, Pavel Václavík, Jiří Veverka, Jan Krejsa, Mgr.
Ondřej Pešek
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí informace starosty
k nouzovému stavu v ČR a souvisejícím věcem.
(Došlo ke stručnému vysvětlení postupu obecního úřadu v rámci nouzového stavu.)

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o podmínkách
provedení stavby „II/310 Kameničná, prostorová úprava křižovatky“ mezi Obcí
Kameničná a Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
(Jedná se o úpravu již projednávané smlouvy, přičemž obec bude v případě realizace
nabývat dotčený nemovitý majetek od Pardubického kraje bezúplatnými převody.)
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti:0.

obce

Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost o koupi pozemků Prof. Dr. Evy
Jenčkové, CSc.
(Jde o žádost o koupi pozemků parc. č. 1987 o výměře 1288 m2, parc. č. 1988 o výměře
1730 m2, parc. č. 1989 o výměře 735 m2 a parc. č. st. 146 o výměře 45 m2, vše v k.ú.
Kameničná. Předmětná je oblast chaty u retenční nádrže a její okolí.)

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí informace starosty obce
k probíhajícím a plánovaným realizacím.
(Společnost Jast s.r.o. dokončuje obnovu a doplnění dopravního značení v obci dle
projektu, vyjádření Policie ČR a příslušného rozhodnutí Městského úřadu Žamberk. Pan
Vraštil dokončil stavební práce na úpravách zázemí na hřišti za Veverkovými, dále
pokračuje pan Stehlík. Realizace víceúčelového hřiště bude pravděpodobně
zahájena na přelomu červen/červenec 2020. Realizace pokrytí části střechy
obecního sálu proběhne během letních prázdnin.

5.

Zastupitelstvo projednalo možnosti řešení likvidace odpadních vod v obci.
(Za účelem aktuální informovanosti občanů byl vytvořen leták, který byl distribuován do
domácností v obci.)

6.

6.1

a)
Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo obsah změny č. 1 ÚP Kameničná
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.
b)
Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo náklady na pořízení změny ÚP tak, že
budou hrazeny obcí Kameničná.
(Jedná se o několik změn jak z popudu obce, tak ze strany občanů.)
Výsledek hlasování: Pro:7.

6.2

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo zařazení správního území obce
Kameničná do území působnosti MAS ORLICKO z.s. a území působnosti Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) MAS ORLICKO na období 2021 2027.
(Toto schválení je nezbytné pro případ budoucí možnosti získání dotací prostřednictvím
právě MAS ORLICKO z.s.)
Výsledek hlasování: Pro:7.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

6.3

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí informace starosty obce ke zprovoznění
nových internetových stránek obce na stávající adrese.
(Více v samostatném článku dále ve zpravodaji.)

6.4

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo a souhlasilo s realizací projektu v rámci výzvy č.
02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
(Jde o jednu z dotací pro Mateřskou školu.)
Výsledek hlasování: Pro:7.

6.5

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo ústní návrh Mgr. Ondřeje Peška na zavedení
obecní vodovodní přípojky k chatě „Nataša“.
Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo vybudování vodovodní přípojky
k objektu parc. č. 146 v k. ú. Kameničná, která bude kompletně v majetku obce, za
podmínek domluvené spoluúčasti ze strany navrhovatele.
(Zastupitelstvo obce souhlasilo se zřízením obecní vodovodní přípojky do objektu chaty u
retenční nádrže, k tomuto bude dále sepsána písemná dohoda či smlouva
mezi
dotčenými stranami. Chata je v pronájmu navrhovatele, který se o ní stará a
organizuje zde např. zastávky s občerstvením pro vyjížďky historických motocyklů či
vozidel a jiné akce.)
Výsledek hlasování: Pro:5.

6.6

Proti:0.

Zdrželi se:2.

Zastupitelstvo obce Kameničná, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f)
zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, delegovalo pana Lukáše Jirčíka
jako zástupce obce Kameničná, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, IČ:
48173398, na řádnou valnou hromadu konanou v sídle společnosti dne 23. 6. 2020.
Výsledek hlasování: Pro:6.

Proti:0.

Zdrželi se:1.

6.7

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo Dodatek č. 3 ke smlouvě o
poskytnutí příspěvků mezi Sdružením obcí Orlicko a Obcí Kameničná.
(Dodatek se týká stanovení členských příspěvků dle předem schváleného příslušného
usnesení Valné hromady Sdružení obcí Orlicko.)
Výsledek hlasování: Pro:7.

6.8

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo podání žádosti o
provedení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje obce
Kameničná.
(Opět informace uvedené v informačním letáku ke splaškovým odpadním vodám v obci.)
Výsledek hlasování: Pro:7.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

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
ukončena k 31. 5. 2020. Kdo si ještě známku nevyzvedl, nechť tak nyní učiní,
jinak mu již popelnice nebudou vyvezeny.
Poplatky pro občany jsou splatné do 30. 6. 2020, prosíme o úhradu osobně
na obecním úřadě v úředních hodinách nebo 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.
Dále žádáme, aby nájemci hrobových míst na hřbitově udržovali pořádek kolem
pronajatých hrobů, včetně údržby zeleně, kam se např. nedostane sekačka.
TŘÍDĚNÍ ODPADU
Apelujeme na občany, aby dodržovali pravidla třídění jednotlivých druhů odpadů, nejhorší je
situace zpravidla u hřbitova, kde se např. v kontejneru na směsný odpad nacházejí plastové lahve
a podobně. Co se týče bioodpadu na místě u bramborárny, zde patří např. posekaná tráva, listí,
plevele a další. Více informací např. na kompostuj.cz.
Větve je ve výjimečných případech možno dovést do sběrného dvora, ne k bramborárně!
Krabice a jiný papírový materiál patří do modrých zvonů, nově je jeden umístěn i ve sběrném
dvoře.

Informace ke KORONAVIRU a věcem souvisejícím

Vážení spoluobčané, těžko v této době predikovat, zda se
hrozba nákazy koronavirem vrátí, v jaké síle nebo se
vytratí. Aktuální situace je dle našich předních
epidemiologů příznivá, proto Vláda ČR či příslušná
ministerstva postupně rozvolňují předtím přijatá opatření.
Všechna opatření i jejich rozvolňování umísťujeme na
elektronickou úřední desku. Příkladem je od 25. 5. 2020

zrušení povinnosti nosit nasazenou roušku ve venkovních prostorech, pokud se nikdo další
s výjimkou členů rodiny a podobně, nepřiblíží na vzdálenost bližší než 2 metry.
Věřme tedy, že situace bude příznivá i nadále, byť velmi pravděpodobně dojde minimálně
k lokálním ohniskům, tak jak jsme mohli pozorovat v poslední době na Karvinsku.
Aktuální data k 31. 5. 2020 v našem okrese Ústí nad Orlicí a sousedním Rychnov nad Kněžnou.
okres
Ústí nad Orl.
Rychnov n. Kn.

Celkem
nakažených za
celou dobu
26
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vyléčených

zemřelých

Aktuálně
nemocných

22
16

2
1

2
0

K údajům v tabulce je vhodné dodat, že v případě, kdy dotyčný má např. trvalý pobyt v okrese,
ale jinak se zdržuje v jiném, vykazuje se stejně v našich okresech, tedy čistě dle trvalých
pobytů.
Byť se životy lidí pozvolna vracejí do zajetých kolejí, velmi doporučujeme a apelujeme na
dodržování hygienických pravidel, čímž lze případné nákaze předejít.
Vzhledem k zaslané metodice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhodla Obec
Kameničná, jako zřizovatel mateřské školy, společně s paní ředitelkou Dostálkovou o obnovení
provozu mateřské školy v Kameničné od 11. 5. 2020 za podmínky dodržování stanovených
pravidel.
Co a jak s tradičními a dalšími akcemi v obci? Toť otázka, na kterou není jednoznačná ani
jednoduchá odpověď. Obecní POUŤ byla plánována na 13. 6. 2020, vzhledem k okolnostem se
však konat nebude. Byť například provozovatel atrakcí je připraven dodržovat požadované
hygienické požadavky, je zřejmé, že ani tak by nebylo možné dodržovat všechny dosud platné
předpisy. Těch negativních aspektů, které zatím brání uspořádání akce typu pouti, jako byla
v posledních letech, je však více a nemá cenu je zde všechny uvádět. Co se týče pouti, není
vyloučena možnost uspořádání akce obdobného typu k příležitosti posvícení, tedy na přelomu
září/říjen 2020.
Konání hasičských závodů v Kameničné se bude řešit a pravděpodobně vyřeší, tedy možná
naplánuje, během měsíce června.
Pan Dušek bude opět po roce organizovat další ročník Orlického Woodstocku na hřišti
v Kameničné, a to 27. 6. 2020. Velmi pravděpodobně se bude jednat o první větší venkovní
akci v letošním roce. Samozřejmostí je potřeba dodržování stanovených vládních předpisů i
hygienických opatření.
Dále je v přípravné fázi Přívesnický tábor, který je plánován na 17. – 21. srpna 2020.
Obdobně jsou na tom Dětský den na konci srpna i motosraz Kameňák na počátku září 2020.
Počítá se zatím také s již avizovaným Setkání se seniory s termínem na podzim letošního roku.

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

INFOSYSTEM OBCE KAMENIČNÁ

Komu ještě nechodí SMS a má zájem, nahlaste se na tel.:
733 104 676.
Poskytovaná služba je bezplatná.

Obecní finance a investiční možnosti
Jak jste jistě mnozí postřehli v médiích, obcím se sáhlo na finance. Co to znamená konkrétně
pro naši obec? Za měsíce duben a květen 2020 oproti stejnému období loňského roku pokles
v daňových příjmech celkem cca 400 000,-Kč. V tomto případě je dobré, že náš kraj, tedy
Pardubický kraj zatím nekrátil dotace, které by obce měli během letošního roku obdržet. S tím
souvisejí níže zaslané příspěvky z Pardubického kraje. Pokud se finanční situace bude vyvíjet i
nadále takto nepříznivě, budeme se muset rozhodnout, zda některé plánované akce, které
připadají v úvahu, nepřesuneme do dalšího roku.

Kraj letos podpoří fungování téměř stovky obecních prodejen.
Malé obecní prodejny jednoznačně v průběhu koronavirové pandemie splnily svoji primární
úlohu, a to zásobovat obyvatele základními potravinami. Pardubický kraj se proto i přes
předpokládaný propad v daňových příjmech rozhodl, že podporu provozovatelům prodejen
zachová v plné výši tak, jak bylo avizováno. Celkově je tak v plánu rozdělit 5,3 milionů korun.
Na programu jednání krajské rady bude tento bod v pondělí 25. května.
„Podpora obecních prodejen, se kterou jsme začali již v roce 2009, se dlouhodobě ukazuje jako
správný krok, a o to více v posledních měsících. I přes očekávané propady v daňových příjmech
budou obecní prodejny jedním z dotačních titulů, které nebudeme nijak upravovat a žádosti
provozovatelů prodejen, což jsou z velké části obce, pokryjeme dle plánu,“ uvedl hejtman
Martin Netolický. „V tuto chvíli jsme připraveni podpořit 98 žádostí, které doporučila odborná
komise v celkovém finančním rozsahu 5,3 milionu korun. Jedná se tak o rekordní částku, která
do obecních prodejen z krajského rozpočtu půjde. Zachování těchto a podobných služeb na
venkově musí být i v této nelehké době jednou z priorit,“ uvedl hejtman.
Krajská podpora narůstá každým rokem, což potvrdil také radní pro životní prostředí,
zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Trend navyšování podpory ze strany kraje je patrný.
V minulém roce jsme podpořili 85 žádostí, v roce 2018 to bylo 69 žádostí. Považuji za správné a
potřebné zajistit obslužnost obcí a místních částí do 500 obyvatel, což potvrzují obyvatelé i
starostové na území celého našeho kraje,“ řekl Václav Kroutil.
Jednou z obcí, která je dlouhodobě aktivní v rámci žádostí o podporu své obecní prodejny, je
Přívrat nedaleko České Třebové. „Krajská dotace na podporu obecních prodejen je pro naši
obec velmi důležitá, jelikož díky tomu můžeme získat až 100 tisíc korun. Provozovat prodejnu
je pro obec vždy velmi náročné a výsledky jsou nejisté. Tato krajská podpora nám určitou
formu jistoty dodává. Snažíme se, aby především starší občané nemuseli spoléhat na své
příbuzné a mohli si v prodejně zajistit základní potraviny, ale také hygienické či další potřeby.
Jdeme cestou prodeje kvalitních a tradičních regionálních potravin, od výrobců, které naši lidé
znají a které se snažíme prodávat za přijatelné ceny,“ uvedl starosta Přívratu Jan Stránský.

Obce dostanou na dotacích o pět milionů korun navíc. Pandemie nesmí ohrozit
jejich projekty
Hejtman Martin Netolický dnes inicioval jednání krajských radních, na kterém bylo
rozhodnuto, že v rámci rozpočtu bude z dílčích rezerv vyčleněno pět milionů korun na
navýšení Programu obnovy venkova, a to konkrétně na projekty Místních akčních skupin. I
přes dopady pandemie koronaviru chce kraj v maximální možné míře podpořit projekty na
obcích a pomoci také fungování obecních prodejen.
„I přesto, že jsme byli nuceni přehodnotit dotační politiku kraje v některých oblastech, tak
stále rozdělujeme přes 300 milionů korun, z toho přes 105 milionů do podpory venkova,
životního prostředí a zemědělství. Po dohodě s kolegy jsem navrhl, abychom navýšili o pět
milionů korun krajský Program obnovy venkova a umožnili jsme realizaci projektů Místních
akčních skupin v rámci programu Malý LEADER. Celkově tak máme na Program obnovy

venkova připraveno 35 milionů korun, což je za současné nelehké situace maximum
možného,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tímto krokem chceme podpořit další investiční
činnost na venkově, ale také evropsky uznávanou metodu "komunitního života a plánování" na
venkově. Předpokládám, že se v letošním roce jedná o poslední prostředky, které budeme
schopni z krajského rozpočtu poskytnout. Věřím, že i díky této podpoře zůstane zachována
investiční činnost také na obcích stejně tak, jako bude zachována v případech, kdy je kraj
investorem,“ řekl hejtman.
Ten také připomněl, že kraj v rámci Programu obnovy venkova nijak neomezil podporu
fungování vesnických prodejen, dotace na ekologickou výchovu, záchranné stanice, vodní
hospodářství či pro začínající včelaře.

Spuštěn nový WEB obce
Byť přiznávám, že původně bylo záměrem vytvoření webu víceméně svépomocí, změna
příslušné legislativy ve věci tzv. přístupnosti nás donutila jít jinou cestou. Domnívám se však, že
jsme vybrali správně a výsledek může nyní každý zhodnotit. Chtěli jsme přehledný, funkční
web uživatelsky jednoduchý, přesto svým způsobem odpovídající dnešní době a s
funkcionalitami, které dnešní doba využívá.
Stručně a laicky představím obsah, stránky obsahují všechny informace, co měli původní a
k tomu některé další. Z vrchu úvodky snímky, které se střídají v sekvencích. Dále aktuality a
úřední deska, pod nimi kalendář akcí a akce. Níže pak základní údaje, počasí, fotogalerie,
modul pro seniory. Pod těmito okny také mobilní aplikaci V OBRAZE, zdarma ke stažení verze
pro operační systémy Android i Apple, můžete tak mít aktuální informace z obce i v chytrém
telefonu nebo jiném zařízení, aniž byste šli přímo na web. Níže jsou funkční odkazy na
spolupracující instituce jako město Žamberk, Pardubický kraj, ale také i nově zřízený YOUTUBE
kanál obce či oficiální FACEBOOK stránky obce. V nejnižší části úvodky nesmí chybět funkční
mapka obce.
Více už nechám na Vás, nové stránky důkladně prozkoumejte a dejte mi vědět, co by se třeba
dalo ještě doladit.

Za obecní úřad, Zastupitelstvo obce příspěvky připravil

Lukáš Jirčík, starosta obce

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim váženým spoluobčanům,
kteří v červnu a červenci 2020
oslaví své významné životní jubileum.
TAMARA HOSTINSKÁ

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
Dle předpisů o ochraně osobních údajů tzv. GDPR a metodiky Úřadu pro ochranu osobních údajů již není na dále
přípustné v obecním zpravodaji uvádět u jubilantů jejich věk bez jejich předchozího písemného souhlasu.
Věk bude uveden pouze u těch jubilantů, kteří se předem dostaví na obecní úřad a svůj písemný souhlas pro tyto účely
poskytnou.

V

Děkujeme za projevenou soustrast k úmrtí Stanislava Stárka
děkují

Miroslava Stárková
Karin Lhotáková s rodinou
Adam Stárek s rodinou
Pavel Stárek s rodinou

Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,
cyklobusy do turistických regionů jsou v roce 2020 v provozu od 30. května do 28. září a budou
jezdit opět každou sobotu a neděli, navíc také v pondělní svátky 6. července a 28. září.

V letošním roce bohužel nebude z důvodů omezení na státních hranicích v provozu
mezinárodní linka přes Polsko. V rámci vlastních spojů oproti loňskému roku došlo pouze
k minimálním změnám. Jedná se zejména o úpravu jízdních řádů z důvodu uzavírek, například
díky rekonstrukci komunikace v Říčkách nezajíždí cyklobus na Mezivrší, ale jede na Šerlich přes
Bartošovice a Neratov. V průběhu roku se mohou objevit další uzavírky,
avírky, a tak ve vlastním
zájmu prosím sledujte aktuální on-line informace o spojích. K tomu Vám slouží také mobilní
aplikace IREDO. I nadále můžete využít internetové stránky http://tabule.oredo.cz,
http://tabule.oredo.cz QR kódy na
zastávkách nebo informační linku IREDO.
V současném období jsme vděční za to, že cyklobusy vyjíždí v plánovaném termínu a můžete
tak při svých cestách navštívit nové turistické atraktivity. Euroregion Glacensis realizuje
v oblasti Orlických hor své projekty přeshraniční spolupráce. Jedná se o výstavbu nových
rozhleden a investice v oblasti pevnostních opevnění. Více se dozvíte na stránkách www.euroglacensis.cz/hrebenovka nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi.
Pro letošní cykloturistickou sezónu vám
ám přejeme pevné zdraví, krásné počasí a mnoho
nevšedních zážitků ze sedla kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis

Co nás čeká
27.6.

Orlický Woodstock na hřišti

15.8.

Potvrzen
otvrzen termín konání DRAČÍCH LODÍ v Pastvinách. Jako každý rok chceme
dát dohromady ženskou osádku. Zájemkyně hlaste se u J. Kratochvílové do
30. 6. 2020.

17. – 21.8.

Tábor v Kameničné „Vzhůru na palubu“

29.8.

Tradiční sportovní odpoledne pro děti

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
Naše tanečnice Vivianky slaví 10 let
Tento rok slaví naše taneční skupina 10 let. Rozhodly jsme se proto si připomenout
naše užitá léta. Po celou dobu byla vedoucí
skupiny Jitka Rolečková. Vytvořila většinu našich
choreografií, ušila všechny naše kostýmy,
nastříhala hudbu a koupila veškeré vybavení.
Byla nám společně s další spoustou lidí
obrovskou
kou oporou. Už deset let vám naším
tanečním programem zpestřujeme každoroční
setkání důchodců, sokolské výroční schůze,
karnevaly a další akce. Každým rokem jsme se
účastnily několika soutěží a získaly jsme spoustu
diplomů, pohárů a různých ocenění. To bychom
byc
sami nezvládly. Už
jen to, že sem rodiče
děti jednou za týden
dopraví je velký
dopraví,
krok
k naší
úspěšnosti.
Za
celých deset let jsme
se naučili spoustu
věcí, a to nepočítám
jen tanec. Začínaly jsme jako jedna malá skupina, která vystupovala jen párkrát za rok a
účastnila se jen jediné soutěže a postupem času jsme se rozrostly do čtyř věkových skupin.
Postupným rozrůstáním kolektivu se 4 nejstarší děvčata rozhodla utvořit vlastní podskupinu.
Nyní vystupují pod jménem ADHD, tvoří si vlastní choreografie a poměrně
měrně jiný druh tance,
který se dá přirovnat spíše k show dance než k orientu. Po celou tu dobu naši skupinu netvořily
vždy jen dívky z Kameničné, ale i z Pěčína, Javornice a dalších okolních vesnic. Od
jednoduchého orientu jsme se vyvinuly ke komplikovanějším
jším choreografiím a různým stylům
orientu. Společně se účastníme různých akcí, fandíme si a tvoříme ukázkový kolektiv. I když
jsou tréninky někdy náročné, výsledné choreografie a společné zážitky stojí za to.
Za TJ Sokol Pavlína Rolečková

Výlet na paintball je v plánu na začátek července, jako již každý rok.
Tak se těšte, šetřete si dovolenou a hlavně se můžete předběžně
hlásit u J. Rolečkové .

Z knihovny
Knihovna po koronavirové epidemii opět funguje a s ní i středeční odpolední kávy pro
důchodkyně. Teď už se připravujeme na náš tábor.
Původní nápad opustit naši rodnou ves a plavit se vstříc dobrodružství
vzal za své s epidemií koronaviru. Tábor bude mít tedy základnu opět
v Kameničné. Nocovat budeme od pondělí do pátku. Těšit se tedy
můžete na více nočních her a dobrodružství a my nedáme virům šanci
cestovat s dětmi sem a tam. Název tábora „Vzhůru na palubu“
tentokrát napovídá, že piráti určitě nebudou daleko. Kapitáni už verbují
posádky námořníků a lodě budou kotvit na hřišti od 17. – 21. 8. Tak
hledejte kompas, dalekohled, oprašujte morseovku, leštěte krumpáče a
lopaty, protože pirátské poklady čekají. Přihlášky jsou v knihovně.
Za knihovnu Jitka Rolečková

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 7. 2020.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

