ZPRAVODAJ
OBCE KAMENIČNÁ
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Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Výši půjčovného v Obecní Knihovně 2,- Kč za jednu knihu.
Stanovení výše ceny za půjčení obecního traktoru 410,- Kč za
hodinu výkonu traktoru s řidičem. Účtovat se bude každá
započatá čtvrthodina. Traktor bez řidiče nebude občanům
půjčován.
Platový výměr na rok 2007 ředitelky Mateřské školy v Kameničné
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav
v KÚ Kameničná
Vykoupení pozemků pod retenční nádrží.
Zastupitelstvo obce pověřuje Tomáše Aulicha k předběžnému
stanovení cen za palivové dřevo- samovýroba, metry s dovozem.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)

2)
3)

4)
5)

Obnovení jednání s panem Mariánem Laitnerem ohledně
odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby „Nástavba a
stavební úpravy objektu“ (Sběrný dvůr)
Potřebu nápomoci zastupitelstva a všech občanů při další
etapě pozemkových úprav (Intravilánu) v obci.
Ceník mechanizačních prací a ostatních služeb VIKY
Kameničná a.s., dle kterého budou práce a služby obci
účtovány.
Zveřejnění Informace o zániku povolení k odběru
povrchových a podzemních vod ke dni 1.ledna 2008
Dotaz Zdeňka Jirčíka a Drahoše Vraštila na možnost
uspořádání „SMAŽENICE“ v Sále obce nebo na fotbalovém
hřišti. Uspořádání takto velké akce uvnitř obce zastupitelstvo
nevzalo v úvahu z důvodů malé kapacity sálu, velké
hlučnosti ve středu obce a z hygienických důvodů.

č.9
z 23.2.2007
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Rozpočet obce
Kameničná na rok 2007 v celkové výši 2 553 800,- Kč v příjmové i
výdajové části.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí Návrh EKOLY České
Libchavy na zajištění sběru a odstranění biologických složek
komunálního odpadu. Veřejnost bude s tímto návrhem seznámena ve
Zpravodaji obce č. 25/2007.

Výsledek hospodaření obce Kameničná
za rok 2006
Kapitola
Výdaje
Pěstební činnost – lesy
76 798,Vnitřní obchod
Cesty, doprav. Obslužnost
34 322,Předškolní zařízení
385 000,Základní škola
51 560,Činnost knihovnická
104 441,5
Kultura
236 998,7
Sbor pro občanské záležitosti – svěcení 82 778,5
Pořízení, zachov.a obnova kult.hist.pam. 48 873,5
Tělovýchovná činnost
12 300,Veřejné osvětlení
39 019,Pohřebnictví
3 076,Územní plán obce
9 967,5
Sběr a svoz komunálního odpadu
195 950,5
Komunální služby
157 758,5
Péče o vzhled obce a veř. zeleň
14 920,5
Požární ochrana
70 748,Volby do parlamentu ČR
11 377,5
Volby do zastupitelstev úz. samospr.c.
7 756,Místní zast. orgány
450 910,Činnost místní správy
459 138,1
Služby peněžních ústavů
11 385,Daňové příjmy
Poplatek za komunální odpad
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Přijaté dotace ze státního rozpočtu
Neinvestiční přijaté dotace od kraje
Nein. dotace na volby
Celkem
2 465 079,2
Výsledek hospodaření
+ 82 813,8

Přijmy
109 512,100,-

3200,-

14 546,5
2 694,-

1 693,5
8 829,2
2 199 212,8
104 570,1 730,5 200,33 905,25 000,37 700,2 547 892,9
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Kapitola

Výdaj /tis.Kč/Příjem /tis. Kč/

Pěstební činnost – lesy
60
Dopravní obslužnost, cesty
50
Vodní díla, toky
- oprava retenční nádrže
50
Mateřská školka
350
Základní školy
55
Činnost knihovnická
47
Kultura
205
Sdělovací prostředky
5
Sbory pro občanské záležitosti
34
Tělovýchovná činnost
30
Veřejné osvětlení
70
Pohřebnictví
23,8
Komunální služby
82
Svoz komunál. Odpadu
496
odvoz a uložení odpadu
budování sběrného dvora
Péče o vzhled obce
30
Požární ochrana
30
Místní zastupit. orgány
410
- odměny členů zastupitelstva
400
Činnost místní správy
497
Služby peněžních ústavů
10
Finanční vypořádání minulých let
19
/vratka volby v r.2006/
Daňové příjmy
Přijaté dotace
Celkem
2 553,8
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2 402
40,8
2 553,8
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1.1.2008 zaniká povolení
k odběru a vypouštění vod
www.zanikpovoleni.cz

KAŽDÝ, KDO ODEBÍRÁ
PODZEMNÍ NEBO POVRCHOVOU
VODU NEBO KDO DO TĚCHTO
VOD VYPOUŠTÍ ODPADNÍ VODU,
MUSÍ MÍT POVOLENÍ VODOPRÁVNÍHO
ÚŘADU
Užíváte vodu například jako:
•

Fyzická osoba – odběr vody k zalévání zahrady či
k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní vody
z domovní čistírny odpadních vod?

•

Živnostník – odběr vody pro zahradnictví, vypouštění
předčištěných odpadních vod z technologií, myček aut,
penzionů, malých čistíren odpadních vod?

•

Zemědělec – odběr vody k zavlažování či k napájení
zvířat?

•

Rybníkář – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek,
líhní, vodních nádrží?

•

Provozovatel veřejného
vypouštění vody?

•

Provozovatel lyžařského areálu – odběr vody k výrobě
sněhu vodními děly?

koupaliště

–

odběr

či

K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení

vodoprávního úřadu.

Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody
nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud
je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či
kanalizační společností, obcí apod.).
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do
těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení,
vystavuje se pokutě, která může činit:

•
•

U fyzické osoby až 50 000Kč
U právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až
10 000 000 Kč

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení
k odběru povrchových nebo podzemních vod, která
byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince
2001.
Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále.
Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje
určeného pro individuální zásobování jednotlivé
domácnosti pitnou vodou nezanikají.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad na
Vašem obecním úřadu nebo volejte bezplatně
infolinku
Infolinka 800 101 197
www.zanikpovoleni.cz

Svoz komunálního odpadu – popelnice
duben – prosinec 2007

měsíc
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen

datum datum datum
3.4.
17.4.
1.5.
15.5.
29.5.
12.6.
26.6.
10.7.
24.7.
7.8.
21.8.
4.9.
18.9.
2.10.
9.10.
16.10.
a dále každý týden

ODPADY

datum

23.10.

- ODPADY – ODPADY

Třídění odpadů
Důvodů, proč třídit odpad ,je mnoho. Na prvním místě jsou
ekologické, ale ovšem neopomenutelné jsou také důvody
ekonomické.
Třídění a jejich recyklace šetří i přírodní zdroje surovin a
energie. Podle výše nákladů na odvoz a uložení odpadu se
stanovuje poplatek za popelnice.
Třídění odpadů nám ukládá zákon o odpadech
č. 185/2001 Sb., v platném znění.

Trochu statistiky z naší obce.
Kolik produkujeme v naší obci odpadů ?
Celkový objem odpadu za rok 2006
na jednoho obyvatele
netříděný komunální odpad
tříděný odpad
z toho
plasty
papír
sklo
nebezpečný odpad
kovy

77 602 kg to je 227,5 kg

61022 kg to je 179 kg na obyvatele 79 %
16580 kg to je 49 kg na obyvatele 21 %
2120 kg
960 kg
3750 kg
1350 kg
8400 kg

6 kg na obyvatele
3 kg na obyvatele
11 kg na obyvatele
4 kg na obyvatele
25 kg na obyvatele

2,7 %
1,2 %
4,7 %
1,7 %
10,7 %

Z této malé statistiky je patrné, že třídíme asi 1/5 z celkového
množství vyprodukovaného odpadu. Když budeme zvyšovat % a
kvalitu vytříděného odpadu ,snížíme tím náklady odvoz a uložení
netříděného odpadu a nebudeme muset zvyšovat poplatky za
popelnice.
Náklady na odpady v roce 2006 činily 173 542,- Kč
Vybrané poplatky od občanů
činily 104 570,- Kč
Doplatek obce
68 972,- Kč
Za vytříděný odpad za rok 2006 bylo vráceno od EKO KOM –
14 546,60 Kč.
Z toho plyne, že třídit odpady se nám vyplatí.
V letošním roce začneme třídit kartónové obaly od nápojů, ( mléka,
džusů. vína, atd.) Vypláchnuté je budeme dávat do žlutých
kontejnerů společně s plasty.
Dále budeme muset oddělovat bílé a barevné sklo. Za tímto účelem
musíme zakoupit bílé kontejnery na bílé sklo.
Dalším důležitým úkolem bude oddělit z komunálního netříděného
odpadu biologický odpad.
To znamená, že do popelnic nebudeme dávat trávu, listí, slupky,
zelené části rostlin z kuchyně, potraviny, výkaly od zvířat atd.

Tento odpad budeme kompostovat doma na zahrádkách. Na
větší množství zelené hmoty při jarním a podzimním úklidu budou
přistaveny kontejnery.
Do komunálního odpadu do popelnic se budeme snažit dávat pouze
znečištěné nebo mastné obaly od potravin, textil, porcelán, popel,
kosti atd.
Recyklace odpadů – co je to recyklace?
Pod slovem recyklace se skrývá opětovné využití materiálů nebo
surovin obsažených v odpadech. Je velmi důležité dodržovat pravidla
třídění odpadů, protože jedině tak lze získat i z odpadu nějakou
složku a využít ji jako surovinu. Odpad není jen něco, co již
nepotřebujeme, čeho se chceme zbavit, ale můžeme z něj za určitých
okolností vyrobit další zboží.
Většina obalů v domácnosti obsahuje nejen údaje o výrobku, ale také
malé značky o možnostech dalšího třídění. Značky mají svůj význam.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKOKOM, jenž se podílí na sběru a využití obalových odpadů. Obal
výrobku, na němž je tato značka, může být znovu použit , protože
výrobce obalu zaplatil za jeho recyklaci. Bohužel se stále mnoho
takto označených obalů odváží na skládku.
Panáček s košem značí, že použitý obal patří do příslušné nádoby
na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal nepatří
do popelnice, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové
odpady je možné odnést na sběrná místa nebezpečných odpadů
nebo do sběrného dvora.
Šipky s číslem nebo zkratkou udávají , z jakého materiálu je obal
vyroben a do kterého kontejneru na tříděný odpad patří. Mezi
nejčastěji nalezené kódy patří papír, který má značku PAP a podle
konkrétního druhu i číslo 20 – 22. Sklo se značí GL a patří mu kódy
70 – 72. Na PET lahvích a podobných plastových materiálech je vždy
uvedeno číslo 1 . Vícevrstvé, neboli „tetrapakové“ obaly mají
označení kombinované. Značka C/ vyjadřuje , že obal je vyroben
z více materiálů a ten, který převládá, je uveden za lomítkem. Např.
C/ PAK znamená, že se jedná o obal, ve kterém je nejvíce obsažen
papír.
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 Společenská rubrika 
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří
v měsíci dubnu a květnu oslaví významné životní
jubileum.

V měsíci dubnu oslaví 65 let pani Marie Kalousová
a paní Marie Blažková.
Pan Jiří Matyáš oslaví kulatých 70 let.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!
EFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFFEF

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
15.4.2007 v 10 hod přivítá pan starosta nové občánky.
Jsou jimi:

Berkyová Lucie
Leitner Jan
Strážnovský Marek
Šlechtová Kristýna

č.p.45
č.p.86
č.p.97
čp.45
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
8.4.2007

- TJ Sokol Kameničná pořádá výlet do
Hradce Králové na Mistrovství
Východních Čech DANCE PARTY 2007
Odjezd asi ve 12 hod a návrat ve
večerních hodinách.
Zájemci hlaste se u Jitky Rolečkové

14.4.2007

COUNTRY BÁL -V sále u Veverkových
– dvě předtančení a tombola

20.4.2007

- Svaz žen společně se Sokolem,
Svazem dobrovolných hasičů a
Dohlížecím výborem KONZUMU
připravuje
BRIGÁDU NA ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ.
Od 16 30 hod.

21.4.2007

1.5.2007

Svaz žen zve všechny občany na zájezd
„FLÓRA OLOMOUC“. Využijte této
příležitosti a přihlaste se v prodejně
v KONZUMU. Odjezd v 7 hod od
Veverkových
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ –
v sále u Veverků – bohatý program a
následně posezení pro důchodce.
Pozvánky budou rozneseny.
Začátek ve 14 hod

X.5.2007

„KAMENSKÁ MÍLE“ . Bude se jednat
o běh terénem na různé vzdálenosti podle
kategorií. Sledujte naši vývěsku v obci, včas budete informování o
bližších podmínkách. Celé připravuje Aulichová Z.
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& OBECNÍ KNIHOVNA &
Milí čtenáři, dva měsíce utekly jako voda a já jsem tu opět
s událostmi, které nás čekají. Tou nejbližší jsou Velikonoce. Možná,
že si toho někteří nevšimli, ale prošli jsme obdobím Velkého půstu.
Začal v pondělí 7. týdne před Velikonocemi a končil v pátek 9 dní
před Velikonocemi. Půst se netýká pouze zdržení se jídla , ale může
zahrnovat i jiné projevy. (Třeba štědrosti). Dnes je zvykem dávat
potřebným nebo přispět určitou sumou peněz na nějaký dobročinný
účel.

Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který připadá na
březen nebo duben. V křesťanském pojetí jsou Velikonoce oslavou
vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých.
Velikonoční oslavy se liší podle regionů. Protože se časově kryjí
s pohanskými oslavami příchodu jara, lidové tradice převzaly
z předkřesťanských dob mnoho zvyků a obyčejů.
Vajíčko – Dominantním znakem Velikonoc jsou vejce, která
jsou odměnou koledníkům, darem a předmětem zdobení. Vejce je
velikonoční svěceninou, rituálním prostředkem lidové víry a
významnou součástí velikonočních jídel.
Protože vajíčko obsahuje zárodek života, bylo v mnoha kulturách
symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V souvislostí s lidovou tradicí
vznikl zvyk malovat tato vejce. Důvodem pojídání vajec o
Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst
v postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného
hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.
Pomlázka – Má také původ ve starých pohanských zvycích.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční
pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých
a našupávají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového
proutí. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Jestli dojde
dřív na pomlázku nebo koledy záleží na situaci. Pomlázka je
symbolem zájmu mužů o ženy. Vyšupaná žena dává muži barevné
vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky
mají být na Velikonoce vyšupávány, aby zůstaly celý rok zdravé a
uchovaly si plodnost.

VELIKONOČNÍ TÝDEN
Modré pondělí
Šedivé úterý
Tyto dny měly pouze své názvy. Jinak se nijak nelišily
od jiných všedních dní.
Popeleční (sazometná) středa
Říkalo se jí škaredá, černá nebo sazometná, protože se vymetaly
komíny. Tento den se nesmíte škaredit a mračit, jinak se budete
mračit po všechny středy v roce.

Zelený čtvrtek
Jaroslav Seifert napsal: Jíme Jidáše, chodíme do lesa a trháme
fialky. (Jidáš , je zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta.)
V tento den se jedla jen zelená strava. Špenát, zelí, aby byl člověk
zdravý po celý rok. Naposledy znějí kostelní zvony . Potom odletí do
Říma a znovu zazní až na Bílou sobotu. Když zazní zvony naposledy
máte si zacinkat penězi , aby se vás držely celý rok. Někde se zvoní
paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši. Lidé v tento den
vstávali velice časně, omyli se rosou, protože bránila onemocnění
šíje a dalším nemocem. Někdy se tato tradice dodržovala až na Velký
pátek. Hospodyňky by měly vstávat časně a zamést dům ještě před
východem slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se
v domě nedržely blechy. Med na snídani chránil před žihadly včel a
vos.
U nás v Orlických horách házeli lidé do studny chleba namazaný
medem, aby se v ní držela po celý rok voda. Odpoledne se
nepracovalo. Nemá se nic půjčovat a s nikým se nehádat, aby se
Vám všechny hádky vyhýbaly a naopak peníze si k Vám cestu našly.
Velký pátek
Je dnem smutku. Hlas zvonů nahrazovaly různé řehtačky, s velkým
hlukem se chodilo po vesnici a zpívalo. Tento den je také postním
dnem – postem od masa a újmy v jídle.
Na Velký pátek se děly zázraky a země měla magickou sílu.
Otevírala se, aby ukázala své poklady. Poklad označovalo světýlko
nebo kvetoucí či zářící kapradí, otvor ve skále, ze kterého vycházela
záře. Na souš vycházeli vodníci a proháněli se na koních. Podle
pověsti se na chvíli otevřela i hora Blaník.
Vstávalo se před východem slunce a lidé se chodili mýt do potoka ,
aby se chránili před nemocemi. Nepracovalo se na poli ani v sadu,
aby se nehýbalo se zemí. Nepralo se prádlo, protože by se namáčelo
místo do vody do Kristovy krve. Hospodyně připravovala obdarování
v podobě sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných
peněz.
Bílá sobota
Konala se noční bohoslužba – vigilie – před ní se posvětil oheň od
kterého se zapálila velikonoční svíce. Oheň se světil před kostelem a
v mnoha vsích se doma muselo uhasit ohniště. Potom hospodyně
položila polínko před kostelem na hraničku, když kněz oheň posvětil,
každá si vzala žhavé polínko a znova jím zažehla ve stavení oheň.
Skončením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající půst. Uklízelo
se , bílilo. Připravovaly se velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy,

pekly se mazance i velikonoční beránci. Pletly se pomlázky
z vrbového proutí a nebo vázaly březové metličky a zdobila se
vajíčka.

Boží Hod Velikonoční
Provádělo se svěcení pokrmů- beránek, mazanec, vejce, chleba,
víno. Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje. Každá
návštěva dostala kousek z posvěceného jídla. Ve východních
Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli,
zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.
Velikonoční pondělí
Toho dne je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí
dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou
z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují, za to
dostanou malovaná vajíčka. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na
děvčata ráno, když šla do kostela. O stáří velikonoční pomlázky
svědčí vzpomínky pražského kazatele Konráda Waldhausera ze 14.
století.
Legenda o tradici malování vajec
Když Ježíš se sv. Petrem chodili po světě , přišli jednoho dne do
statku a poprosili hospodyni o kousek chleba. Ta však neměla ani
skývu. V tom uslyšela kdákání slepice, seběhla do kurníku a našla
vejce. Upekla ho v teplém popelu a nakrmila jím pocestné. Když
odešli, chtěla smést ze stolu koštětem skořápky. Jaké bylo
překvapení, když uviděla , že se proměnily ve zlato. Selka potom
každého pocestného častovala vejci, ale žádná skořápka se ve zlato
již neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den
návštěvy oněch obou pocestných.

Zapomenuté tradice
K zapomenuté historii velikonočního koledování patří noční hlučné
obchůzky – maskovaná obchůzka plná strašidelného hlučení (tlučení
holemi, břinkání řetězy, vřeštění z vepřových měchů pro efekt
dětského pláče.
Kolektivní noční obchůzka mládenců začínala po taneční zábavě a
snem každého hocha bylo vyhnat dívku z postele pomlázkou. Na
Slovácku zůstala živá tradice nočního zpívání chlapců svobodným
děvčatům pod okny. Někde se nešlehalo a mládenci chodili večer
potají ke svým dívkám pro dárek v šátku (milostná pomlázka) –
požádat dívku o pomlázku se místy považovalo za požádání o ruku.
Taková pomlázka začala darem dívky na Hod boží večer, hoch svoji

pomlázku pak musel uhájit před kamarády. Toto obdarování
znamenalo závazek, který hoch nosil vyšívaný šátek, znamenalo, že
je zadán. Dívka očekávala za pomlázku perníkové srdce, šátek či jiný
dárek o nejbližší pouti.
I ve městě byla pomlázka spojena s vyznáním lásky. Mládenci
s dívkami chodili v Praze k Emauzskému klášteru.
V některých lokalitách je známé polévání vodou dívek nebo házení
ospalých a líných mládenců do vody.
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3.2. zahájení činnosti zájezdem na BOWLING . Tentokrát jsme
testovali dráhy v Dlouhé Vsi. Účastníci si stěžovali, že jsou křivé.
30.3. jede druhá várka, tak uvidíme, co bude říkat. Sazba za hodinu
je nižší jak v Ústí nad Orlicí, že by kvůli těm drahám?
10.2. - TURNAJ VE STOLNÍM TENISU NEREGISTROVANÝCH,
tentokrát velice slušně obsazený. V kategorii mužů se zúčastnilo 12
hráčů - vítěz Vávra Vl., 2. místo - Faltejsek B., 3.místo - Kratochvílová
J. Kategorie dorostenek /5 hráček/ - 1.m.-Faltejsková P., 2.m. Martincová Š., 3.m. - Kratochvílová J.ml. V žácích se o místa podělili
Průša a Hubálek. Mimo soutěž s námi hrál Štantejský J. V kiosku
nás obsluhovaly Kratochvílová J. a Sklenářová P.
16.2. a 16.3. jsem zorganizovali dva ZÁJEZDY NA PLAVÁNÍ do
České Třebové. Jezdí nás okolo 30, skoro málo, zvážíme, jestli
pojedeme ještě na podzim.

24.2. Aulichová Z. připravila děti na ČTYŘBOJ do Letohradu - viz
výsledky od ní

3.3.

nová akce - TURNAJ V ŠIPKÁCH. Zajišťovali Grof L., Bednář J.
se staršími kluky. Popůjčovali 5 terčů a nainstalovali v sále . Hrály
se 4 hry na 301 bodů a hráči mezi sebou se posuzovali podle součtu
hodů z dokončených her. Vítězem se stal ten, kdo dosáhl nejmíň
hodů. Na hladký průběh dohlížela a zapisovala výsledky Aulichová Z.
Občerstvení zajišťovala Kacálková Iveta. Hrálo se o sladké odměny.
31.3. se turnaj bude opakovat pro velký zájem. Šipky si vzájemně

půjčovali, ale jejich majitelé vybízejí pro další ročníky soutěžící, aby si
každý obstaral svoje vlastní, protože pořízení dobrých šipek není
laciná záležitost.
Výsledky: kategorie mužů /8 hráčů/ - Štantejský J. 27 hodů
/absolutní vítěz/
Kalous D.
32 hodů
Grof L.
33 hodů
kategorie žáků /4 hráči/
Štěpánek M.
43 bodů
Bednář F.
52 bodů
Matyáš M.
55 bodů
kategorie žen /5 hráček/
Aulichová K.
35 bodů
Martincová Š
36 bodů
Grofová M.
52 bodů
kategorie juniorů/ 6 hráčů/

kategorie žákyň /4 hr./

Kacálek M.
Štantejský M
Štantejský J

36 bodů
40 bodů
44 bodů

Kacálková D.
Rejmanová H.
Aulichová T.

41 bodů
50 bodů
55 bodů

Plánujeme:

Srdečně Vás zveme
na

Se skupinou Wejvrat
který se koná

v sobotu 14.4.2007 ve 20 hod.
v Kameničné v sále u Veverků
Cena: 50,- Kč
Předtančení a tombola

Tímto členy i příznivce sokola prosíme o příspěvky do tomboly a
předem za ně děkujeme.
Příprava sálu : pátek 18 hod
Úklid sálu:
neděle 18 hod

. PLÁNUJEME VÝMĚNU PÍSKU na doskočišti, aby naši
atleti mohli trénovat a spoléhám na pomoc starších kluků. Dáme
vědět.

PROSBA

- cyklisté - nezkracujte si cestu
přes fotbalové hřiště za Veverkovými. Zvláště za mokra
se vyjíždějí nepříjemné koleje, na kterých se lehce vymkne kotník při
hře. Doufám, že i s traktorem
začnete jezdil okolo.
Je to hřiště, ne cestička!!!
Děkuji za pochopení, zvláště za ty všechny, kteří plochu používají ke
sportovní činnosti.

Příjemné jaro, veselé Velikonoce a vůbec hodně pohody
přeje za TJ
Kratochvílová Jana

(foto z dívčí koledy 25.3.2007)

Informace o nejbližších závodech v rámci ISCAREX
Cupu 2007
24.3.
Litomyšlská dvanáctka
22.4.
Memoriál Q.Štěpánka
1.5. Běh okolo poličských hradeb
4.5.
Běh na Rozárku
6.5.
Běh Javorkou
13.5.
Běh choceňskými sady
27.5.
Nekořský kros
16.6.
Knířovský běh
12.8.
Černovírský kros
26.8.
Běh Svinnou
22.9. Kralický Lískovec
Bližší informace u Z.Aulichové
V ročníku 2006 Orlické běžecké ligy se umístil Tomáš Cimr na 6.místě ziskem 723,89
bodů a Katka Aulichová rovněž na 6.místě ziskem 769,17 bodů.

Zimní čtyřboj Letohrad 24.2.2007

Závodů se zúčastnilo 10 dětí, z nichž 6 si zajistilo postup do krajského kola, které se bude
konat 10.3.2007 v Pardubicích.
Aulichová Katka
4.m.
Bednář Filip
1.m.
Beranová Erika
4.m.
Kacálek Petr
3.m.
Kalousová Romana
1.m.
Štěpánek Martin
2.m.
Další účastníci: Pavlína Štěpánková
Simona Kotyzová
Vladimír Kotyza
Lenka Kacálková
Všem zúčastněným blahopřeji, všichni se velice snažili. Nakonec bych chtěla poděkovat
paní Evě Kotyzové, která zajistila druhé auto na odvoz dětí.

Zimní čtyřboj Pardubice 10.3.2007
Krajské kolo
Výsledky: Romana Kalousová 1.místo
Filip Bednář
2.místo
Erika Beranová
6.místo
Martin Štěpánek
6.místo
Katka Aulichová
7.místo
Petr Kacálek
10.místo
Vložená disciplina – skok přes švihadlo:
Romana Kalousová
1.místo
Petr Kacálek
1.místo
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PŘEDNÁŠKA:

Miroslav Hrabica
Známý moravský autor knih o zdraví a lidském hledání, který též
dobrým slovem, radami i laskavýma rukama pomáhá trpícím ke
zdraví a štěstí

CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ
Co je dobré si uvědomit vždy, když onemocníme. Vydejte se po
stopách nemocí, a opravdu sebe poznejte. Jak snášet onemocnění a
čím (v domácích podmínkách a velice levně) urychlit léčení. Rady,
prosby, masáže, ukázky možné léčby. Krátce o vlivu partnerských
vztahů na lidské zdraví.
Odpovědi na dotazy, představení knih.
Místo konání:
Studio Šárka
Masarykovo nám.86
Žamberk
Datum a čas:
Čtvrtek 12. dubna 2007
17 – 19:30 hodin
Vstupné 60,-Kč

Foto z dětského karnevalu, který se velmi povedl.

