Zasedání obecního zastupitelstva
č. 9
3. 8. 2015
usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo možnosti výběru zhotovitele projektu k novému
územnímu plánu obce a rozhodlo, že zhotovitel bude vybrán na základě poptávkového
řízení v podobě veřejné zakázky malého rozsahu.

Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.

Zdrželi se: 0

2.
2/1

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo možnosti pořízení vybavení systému
pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů z nezemědělské činnosti a
rozhodlo uvedené nepořizovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0.
2/2

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo možnosti pořízení nového traktoru a
rozhodlo podat žádost o dotaci prostřednictvím Státního zemědělského
intervenčního fondu.

Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.
3/2

Zdrželi se: 1.

Zdrželi se: 0.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí návrh pana Milana Skalického ke
stanovení a vytvoření ucelené koncepce dalšího rozvoje obecního hřiště.

Č. 10
7. 9. 2015
usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 viz příloha.

Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.
2.

Zdrželi se: 0.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo připravenou nájemní smlouvu o pronájmu
chaty Nataša na parc. č. 146 v katastrálním území Kameničná mezi Obcí Kameničnou a
Mgr. Ondřejem Peškem, tato smlouva byla zastupitelstvem Obce Kameničná upravena

a k takto upravené verzi byl starosta Obce Kameničná Ing. Milan Sklenář pověřen
podpisem takto upravené smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 1.

Zdrželi se: 0

3.
3/1

Zastupitelstvo obce Kameničná již projednané a schválené podání žádosti o
dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2016 na akci „Výměna střešní krytiny
na budově Obecního úřadu Kameničná“ ze zápisu ze zasedání zastupitelstva č.
8/2015 rozšiřuj na akci „Výměna střešní krytiny na budově Obecního úřadu
Kameničná a
budově bývalé školy Kameničná“.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.

3/2

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje záměr opravy obecních
cest v roce 2016 za využití dotace.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.

3/3

Zdrželi se: 0.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje uskutečnění semináře pro občany obce
od společnosti REC projekt, kdy budou diskutovány možnosti vodohospodářského
a odpadového rozvoje obce. Seminář se uskuteční dne 23. 9. 2015 od 17 hodin
v zasedací místnosti bývalé školy v Kameničné.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 1.

3/4

Zdrželi se: 0.

Zdrželi se: 0.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo možnosti využití právních služeb,
které připravuje Město Letohrad, kdy zastupitelstvo obce rozhodlo nevyužívat
tyto služby a pokračovat v současném systému.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.

Zdrželi se: 0.

3/5

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí potřebu kácení dřeva v obecním
lese z důvodu zjištěné kalamity způsobené kůrovcem.

3/6

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje správcem dětského hřiště při Mateřské
škole v Kameničné Mgr. Šárku Grofovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti: 0.

Zdrželi se: 0.

Výměna krytiny na Mateřské škole
Práce na opravě střechy Mateřské školy v Kameničné byly dokončeny k datu 15. 8. 2015,
realizace proběhla i díky poskytnuté dotaci z Programu obnovy venkova z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje, která v tomto případě činila 50 % z celkových nákladů.
V příštím roce plánujeme opět s přispěním dotace opravy střech v podobném rozsahu na
budovách obecního úřadu i bývalé školy.

Nové dětské hřiště u Mateřské školy
Práce na dětském hřišti byly rovněž dokončeny, dále však budou průběžně probíhat opravy
stávajících dřevěných herních prvků.

Apelujeme touto cestou na rodiče, aby své děti na dětském hřišti po
pracovní době Mateřské školy měli pod dozorem, rádi bychom tak předešli nejen
případným úrazům našich nejmenších spoluobčanů, ale i poškozením herních
prvků nebo znečištění hřiště.

Nový územní plán
Vážení spoluobčané,
dle stávající platné legislativy musí mít obec do konce roku 2020 vydaný nový
územní plán. Zastupitelstvo obce o pořízení územního plánu rozhodlo na svém zasedání č. 8
ze dne 13. 7. 2015.
Návrhy na funkční využití území či jeho změny můžete podávat na formuláři
dostupném ke stažení na webových stránkách obce www.kamenicna.cz na obecní úřad
v Kameničné a to do 31. 10. 2015. Formulář je možno vyzvednout rovněž na obecním úřadě
v Kameničné v předtištěné formě v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 15 do 19
hodin.
Územní plán je nejdůležitějším nástrojem územního plánování – vymezuje
zastavěné území a zastavitelné plochy, stanovuje podmínky využití těchto ploch včetně
dopravní a technické infrastruktury apod.
O etapách pořizování budete průběžně informováni prostřednictvím úředních
desek Obce Kameničná a Města Žamberk.
Starosta obce

Seminář s Ing. Oldřichem Recem
Dne 23. 9. 2015 se v zasedací místnosti bývalé školy v Kameničné uskutečnil
seminář, kdy nám Ing. Oldřich Rec, jednatel společnosti RECPROJEKT s.r.o.,
představoval a vysvětloval možnosti naší obce v oblasti řešení kanalizace a čističky
odpadních vod. Byly zde diskutovány možné směry jak a kam se ubírat v těchto
oblastech při dodržování v současnosti platné legislativy a jaké jsou legislativní a
dotační výhledy do budoucnosti. Vzhledem k tomu, že se pořizuje nový územní plán
obce, je otázka řešení obecní kanalizace a čističky odpadních vod právě nyní k
širší diskusi. Zúčastnilo se asi 15 občanů obce.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VYHLAŠU JE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
Látky (minimálně 1m , 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 23. 10. 2015 a v sobotu 24. 10. 2015
čas: od 8:00 do 17:00 hodin
Kameničná předsálí u Veverků
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.

Upozorňujeme občany, že od 1. 10. bude svoz
komunálního odpadu probíhat každý čtvrtek.

Infosystem obce Kameničná – touto cestou Vám z obce budou
zasílány informace o připravovaných akcích
jako například divadla, zájezdy, výlety,
sběry, informace z úřadu. Kdo nemá o
zaslání těchto informací zájem, ať odešle
sms zpět. Komu naopak informační sms
nepřišla a má o tuto službu zájem, ozvěte
se na kontakt: Lukáš Jirčík tel: 733 104 676

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

JOSEF FELGR
MARIE BEDNÁŘOVÁ
MIROSLAV ROLEČEK
JARMILA KALOUSOVÁ
HELENA JANIŠOVÁ
KATEŘINA NAGYOVÁ
JINDRA GROFOVÁ

80 let
65 let
60 let
65 let
70 let
85 let
60 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
7. 8. a 22. 8. – zatahování
Společně s hasiči jsme zatahovali novomanželům Jirčíkovým a Grofovým. V malém
počtu těch, co nebyli pozváni na svatbu, jsme prověřovali jejich způsobilost pro
společný život a připomněli jsme jim, že jsou členy spolků, které toto jejich
rozhodnutí nemohou nechat jen tak bez povšimnutí. K obecnému veselí
přihlížejících jsme jim navodili různé situace, které prověřovali jejich ochotu ke
spolupráci, toleranci, ohleduplnosti a i umět se všemu a sám sobě zasmát. Prošli
bez ztráty desítky a my jsme si pochutnali na výborném cukroví a štamprlátku.
Dodatečně děkujeme.
24. 8. – Jitka Rolečková zorganizovala výjezd do Týniště /bývalý vojenský prostor/

na PAINTBALL pro děti od 11 let. Přispěli jsme na dopravu /jelo 30 dětí/ a ze
zvědavosti jsme 4 dospělí vyrazili s nimi. Vyfasovali jsme všichni přilbu, nákrčník,
vestu, rukavice, zbraň s kuličkami, rychlé stručné pokyny v čem spočívá hra a hurá
do boje mezi stromy a betonovými zátarasy.
Ale jen do té doby než se vám rozprskne kulička od protihráče na těle a
barevně označí místo zásahu. V ten moment musíte opustit bojiště a čekat, až se
všichni vystřílí nebo se někdo zmocní soupeřovy trumpety a zatroubí. Někdy ani
nestihnete vystřelit a už jdete. Děti se vyřádily, očividně jim adrenalin proudil v
žilách naplno a hrdinou byl ten, kdo měl větší modřinu. Je mně líto, že na hřiště v
tak hojném počtu nepřijdou, kde bych je osobně viděla raději běhat za balonem a
zadarmo.

29. 8. – vystoupení našeho pěveckého tělesa
Foto z www.helvikovice.cz

/příležitostný vánoční sbor-už musíme vymyslet nějaký název/ v Helvíkovicích na
obecních oslavách. Dělali jsme předskokany kapele, která se prezentovala jako
ABBA,Bony M ,Beatles aj. K našemu velkému potěšení si diváci vytleskali i přídavek.
30.8. – uspořádán se všemi složkami Dětský den.
TJ zorganizovala trasu s pohádkovými
bytostmi, kde děti plnily různé úkoly,
cestou sbíraly písmenka do tajenky a po
jejím dokončení získaly sladkou odměnu.
Ženy zajistily občerstvení a hasiči závod ve
střelbě ze vzduchovky. Jako doprovodný
program jsme měli z Rychnovska
objednanou trampolínu a skákací hrad,
který sice nevydržel nápor dětí a praskl,
ale firma pružně zajistila na část dne ještě
náhradu.
Na hřišti se děti mohly ve volných chvílích samostatně zabavit drobnými
úkoly, připravenými J. Rolečkovou /též zhotovila kartičky pro účastníky/.
Od 17.30 byl zahájen fotbalový zápas ženatí /Fr. Komůrka, M. Skalický,
L. Grof, M. Kotyza, D. Václavek, J. Veverka ml., L. Aulich, M. Brokeš/proti
svobodným /J. Cvejn, M. Zolman, L. Vencl, F. Bednář , P. Kratochvíl, M. Štantejský,
Zd. Jirčík,
B. Oravec/. Hrálo se 2 x 20 min v šesti hráčích a celkem drtivě porazili
svobodní 4:0 ženaté /góly střelili – 2x Bednář,1x Kratochvíl,1x
Štantejský/.Následoval zápas vdané /J. Kratochvílová st., Š. Grofová, Š. Dufková,
H. Pecháčková, R. Hubálková/ proti svobodným/D. Mrklovská, K. Trejtnarová, P.
Štěpánková, S. Kotyzová, E. Beranová/ 2 x 10 min v pěti hráčích. Tady byl výsledek
obrácený, vdané porazily svobodné 3 :1 /góly střelily: 2x Grofová, 1x Dufková, 1x
Trejtnarová. Hrálo se o piva, na které nám přispěl J. Kalous. Až na vyvrácená kolena

u tří hráčů, dva z nich museli navštívit i pohotovost /naštěstí nic vážného/, proběhlo
odpoledne docela v příjemné náladě.
Na stanovištích se v převlecích vyřádili:
Pat a Mat /D. Mrklovská, K. Trejtnarová/,
Sněhurka s trpaslíkem, /L. Kotyzová, L. Kacálková/,
Ježibaby v perníkové chaloupce /St. Kalousová, K. Kalousová/,
Popelky /P. Štěpánková, Š. Grofová/,
Divoženky /T. Aulichová, S. Kotyzová/,
hajný Robátko /A. Kaplan, L. Stehlík/,
Červená Karkulka a vlk /Kl. Kotyzová,E. Beranová/
pejsek a kočička /K. Aulichová a D. Vojtíšek/,
Vochomůrky /P. Roleček,Z. Jirčík,M. Štantejský/
a nejkrásnější Vodník Česílko u svého rybníčka /M. Kacálek/.
Na startu evidovala závodníky I. Martincová. Zúčastnilo se 51 dětí, u střelby dobíjel
vzduchovky T. Aulich a zapisovala J. Kalousová. Ozvučení a hudební produkci
zajišťoval V. Beran a celé koordinovala J. Kratochvílová st. Chválím mládež, ale i
ostatní, že se s námi aktivně zapojuje a že je s ní radost pracovat. Všichni
vyjmenovaní jsou uvedeni záměrně, možná si mnozí ani nedokáží představit, kolik
lidí je k uspořádání takového jednoduchého dětského odpoledne potřeba. Ze hřiště
jsme se rozcházeli už za tmy, na orloji odbíjela 22. hodina, v dobré náladě, že jsme
se tak všichni pěkně sešli.
5. 9. – vystoupení mažoretek /nacvičené pro tělovýchovnou akademii/ na
Motosrazu.
Moc se nám vystupovat nechtělo, bylo už 20 hod., tma a velice různorodá
společnost různě naladěná. Ale užili jsme si to. Diváci /možná jich bylo 200/
vytvořili půlkruh před námi, nasvítili nás reflektory a díky místním děvčatům se dav
roztleskal a vytvořila se úžasná atmosféra. Poznámku uvaděče při našem odchodu,
že ta ženská, co je vede, musí být dost“ šáhlá“, že si před ně stoupne, jsem přešla
mlčením. Doufám, že to byla naopak poklona nám všem.
Cvičební hodiny:
Cvičení dětí

Cvičení s hudbou

- předškolní a školní -

každé pondělí od 19. 10. od 17:30
hod.
Cvičí Hana Pecháčková

– dívky -

každý čtvrtek od 22. 10. od 17:30
hod. (posilování , tanec, hry)
Cvičí Jitka Rolečková

Připravujeme:
v pátek 30.10. zájezd na plavání do České Třebové odjezd od Veverkových v 16.30
hod. jako vždycky. Brzy začneme nacvičovat zpívání na půlnoční. Termín se objeví
ve vývěsce, tak zájemci hlaste se!
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová

10. 10.
30. 10.
21. 11.

Co nás čeká
Drakiáda – od 14:00 hod na kopci u vodárny
Zájezd na plavání do České Třebové (TJ Sokol)
Divadlo - Francouzská komedie „RUKOJMÍ“ – Divadelní
soubor z Jabloného nad Orlicí od 19:00 hod v sále u Veverků.

6.12.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku od 16:30 hod –
vystoupí děti z MŠ Kameničná.

Co se událo
DRAČÍ LODĚ 15. 8. 2015
Co asi tak potřebuje Jana Mrklovská, když o prázdninách obchází celou
Kameničnou a zvoní téměř u každého domu? Ano, dává dohromady dvě posádky na
dračí lodě v Pastvinách.
Letošní již osmý ročník se konal 15.8. 2015. V 10:00 jsme se sešli na pláži,
abychom domluvili, kdo kde bude v lodi sedět. Udělali jsme si zasedací pořádek na
sucho a o půl jedenácté jsme se už snažili využít každé minuty našeho tréninku.
Posádka Draci z Kameničné jela hned v první rozjížďce. Jejich bohužel
silnějšími soupeři byl tým Žamberk Vikings. Výsledný čas naší posádky byl 00:57,75.
Dračice si musely počkat o něco déle, protože jely pro změnu v rozjížďce
úplně poslední. Své soupeřky Yacht klub Pastviny porazily s časem 01:02,38.
Naše čekání na další závodní jízdy nám znepříjemnilo počasí. Z počátečních
30°C se vyklubala bouřka s deštěm tak silným, že jsme se museli schovat do
nedalekého stánku u občerstvení. (Prodavači občerstvení nevypadali nijak nadšeně,
ale po domluvě o uvolnění nejméně jednoho stolu pro případné zákazníky jsme
nakonec směli zůstat.) Tam jsme trávili většinu času, protože náhlá změna počasí
mnohé z nás zastihla opravdu nepřipravené. Hodně se ochladilo, a my se oblékali,
přikrývali a zahřívali, čím se dalo. Příště se budeme řídit pravidlem, že i když hlásí

třicítky ve stínu, taková mikina v batohu vás může o pár hodin později zachránit
před umrznutím.
Další rozjížďka Draků skončila 16.místem s časem 00:58,63. V této posádce
statečně bojovali: Milan Štantejský, Tomáš Aulich,, Láďa Aulich, Petr Roleček, Mirek
Mrklovský, Lukáš Aulich, Jakub Krejsa, Pavel Kacálek, Ruda Kalous, Martin Koucký,
Tonda Kaplan, Zdenda Jirčík, Ondra Vilček, Jirka Dufek, Vojta Kalous, Vláďa Kotyza,
Pavel Kratochvíl, Dan Vojtíšek, Láďa Kacálek a Radka Hubálková.
bálková. Bubnovala Danča
Mrklovská.
Dračice jely dokonce třikrát. Ve finálové jízdě se o co nejlepší umístění
snažily: Šárka Martincová, Jana Kratochvílová st., Jarmila Černá, Hanka Pecháčková,
Jarča Kalousová, Jitka Rolečková, Lucka Kotyzová, Romana Kalousová,
usová, Danča
Kacálková, Monča Kalousová, Simča Kotyzová, Kája Kotyzová, Jana Kratochvílová
ml., Pája Štěpánková, Eva Beranová, Terka Aulichová, Kamča Trejtnarová, Káťa
Aulichová, Kamila Břízová a Šárka Dufková. K obhajobě jejich třetího místa s časem
01:04,02 jim nemálo pomohla bubenice Erika Beranová.
Nezbývá než všem poděkovat za reprezentaci Kameničné. Nebylo to sice
žádné mistrovství Evropy, spíš takové malé mistrovství družstev z Pastvin a okolí,
ale i tak.... Třetí místo Dračic a šestnácté místo Draků stojí za uznání!
Tak až zase bude Jana Mrklovská příští prázdniny obcházet Kameničnou,
zarezervujte si jednu
sobotu v srpnu na
celodenní pobyt v
Pastvinách, namasírujte
svaly, dobrovolně se
přihlaste a pojeďte s
námi dračí lodě!
Danča Mrklovská

A na závěr pár letošních dračích perliček… Posádku lodi tvoří 20 pádlujících +
bubeník (kormidelníka dodává pořadatel), takže sečteno a podtrženo, na dvě
posádky potřebujete 42 lidí (pokud možno plavců, i dračí loď lze obrátit – viz loňský
ročník, kteří startují na vlastní nebezpečí). Letos dodali nejvíce členů Aulichovi –
celkem šest. Taky zazvonění u Kratochvílových se mi vyplatilo, ulovila jsem u nich
pět lidí (Radka dokonce posílila Draky, v jejich kategorii může být posádka i
smíšená). Někteří zodpovědní skalní pádlující obětavě přivezli své potomky nebo
prarodiče, aby fandili a zajistili podporu ze břehu (i když, mezi námi, v lodi při akci je
vám stejně nějaké povzbuzování celkem jedno, to máte úplně jiné starosti…). Je
pravda, že letos nás bylo v ležení opravdu hodně. Díky za to!
Takže základem je posádka. Tu nenápadně domlouvám už od dubna při sebemenší
příležitosti. Někdy jsem možná trochu protivná, já to vím, ale ulovit v době
dovolených, žní, dalších polních prací a ještě na jeden volný víkend mezi dvěma
svatbami tolik lidí, není opravdu žádná legrace. Už i proto, že musím dopředu
zaplatit startovné, které činí 6.000,- (půjčovné lodí a pádel). Dál musím počítat s
nějakým malérem na poslední chvíli (nemoc, úraz, problémy v práci…), ale na břehu
nechci držet 10 náhradníků a vnadit je, že s námi možná pojedou, kdyby někdo z
posádky nepřijel. Takže den závodu je pro mě osobně nejvíce adrenalinový, poprvé
si oddychnu, když jsou všechna místa v lodi obsazena a nikdo nechybí. Podruhé si
oddychnu, když se během závodu nikdo neutopí a nezraní. Potřetí si oddychnu,
když zavřu do skříně vypraná a vyžehlená trička a další ročník je za námi.
Zbývá jen říct DÍKY, Dračice a Draci, bylo to fajn a počítám s vámi i další léto!
Jana Mrklovská

Klub žen
Klub žen informuje:
Na měsíc listopad 2015 a únor 2016 jsme pro Vás zajistily zvýhodněné
vstupné do pražských divadel Na Fidlovačce a do věhlasného divadla Hybernia. Dne
21. 11. 2015 (sobota) Vás divadlo Na Fidlovačce zve na divadelní komedii
Dohazovačka a dne 6. 2. 2016 (sobota) se můžete v Hybernii těšit na původní český
muzikál Antoinetta - královna Francie.
Veškeré informace k muzikálům najdete také na vývěsní desce Obecního
úřadu a dále také v Konzumu, kde si rovněž můžete i závazně zaplatit vstupenku.
Na divadelní hru Dohazovačka je nutné se přihlásit nejdéle do 8. 10. 2015 a na
muzikál Antoinetta do 29. 10. 2015. Vstupenky můžete věnovat jako skvělý vánoční
dárek.
Aneta Krejsová

SPZ o.s.
12. září 2015 proběhl v Kameničné již 7. ročník tradičního motosrazu KAMEŇÁK,
bohatý program odstartoval vyjížďkou, která mimo jiné vedla i chráněnou krajinnou
oblastí Orlické hory, následovaly netradiční soutěže o zajímavé ceny. Od 17 hodin
pak začala hudební část motosrazu, během níž vystoupil skapunkový Žádnej Stres z
Třemošnice, rockový Stepping Selfeater z Ústí nad Orlicí, smyčcové duo String
Ladies z Prahy, jedna z legend tuzemského punku Totální Nasazení a nakonec
hardrocková Vendetta-rock z Hradce Králové. Jako překvapení večera vystoupili a
předvedli své umění místní
ní mažoreti pod vedením Ing. Jany Kratochvílové a to za
značného aplausu přihlížejících. Statistika na závěr: všechno se snědlo, skoro vše
vypilo, celkem se nás včetně kapelníků a pořadatelů zúčastnilo okolo 450 ks,
vyjížďku absolvovalo asi 125 motocyklů a celkem se na motosraze otočilo kolem
150 jednostopých strojů. Fotky z akce zveřejníme v nejbližší době na webovém
portálu rajče.
Mezitím již započaly přípravy na 8. ročník, který se bude konat 10. září
2016, některé kapely jsou již
potvrzeny a opět je na co se
těšit.
Za výbor SPZ o.s.
Jednatel Lukáš Jirčík

Hasiči Kameničná
V neděli dne 30. srpna 2015 se konal dětský den, na kterém proběhl již 8. ročník ve
střelbě ze vzduchovky "O cenu obce" pořádaný hasiči z Kameničné. Za krásného
počasí se zúčastnilo rekordních 63 střelců, celkem 34 dívek a žen a 29 chlapců a
mužů. Takto se umístili vždy první tři v jednotlivých kategoriích:

Předškolní děvčata:
1. Eliška Veverková
2. Viktorie Kalousová
3. Klára Mušuková

26
23
3

Předškolní chlapci:
1. Václav Aulich
2. Nikolas Mušuka

16
0

Děvčata 6-10 let:
1. Nela Pecháčková
2. Anna Kaplanová
3. Oldřiška Kalousová

85
50
34

Chlapci 6-10 let:
1. Lukáš Aulich
2. Aleš Kaplan
3. Matyáš Dufek

62
43
32

Děvčata 11-15 let:
1. Karolína Rolečková
2. Magda Mrklovská
3. Eliška Dufková

58
46
42

Chlapci 11-15 let:
1. Víťa Beran
2. Jan Aulich
3. Láďa Kalous

60
46
39

Juniorky 16-20 let:
1. Kamila Trejtnarová
2. Simona Kotyzová
3. Lucie Kotyzová

86
85
83

Junioři 16-20 let:
1. Jan Cvejn
2. Martin Čermák
3. Antonín Kaplan
Ženy:
1. Jaroslava Kalousová
2. Jitka Rolečková
3. Monika Kalousová
Muži:
1. Lukáš Aulich
2. Oldřich Dufek
3. Tomáš Aulich

91
71
56
84
82
81

90
89
88

Zprávy z knihovny
Milí čtenáři,
Knihovna neustále zadává knižní fond na webové stránky. Neustále objevujeme
další a další zajímavé knižní poklady, ať už jsou to knihy staršího data (1855 a starší),
ale i zajímavá věnování a stará razítka obecní školy.

Kromě této pracné, ale velmi zajímavé činnosti stíháme i pravidelné středeční
odpolední kávy.
Ve středu 30. 10. jsme si společnou odpolední kávu vypili u pana Mojmíra Kacálka u
rybníčka. V jeho indiánském týpí jsme si pochutnávali na ruském boršči, který vařila
paní Felgrová. Sešlo se 16 labužníků tohoto bohulibého pokrmu.
Odpolední kávy budou pokračovat každou středu od 16:00 ve škole.
Za knihovnu Jitka Rolečková

60,-Kč

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 11. 2015
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

