

Zasedání obecního zastupitelstva
č. 11
7. 12. 2011
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.Dodatek smlouvy o dílo č. 17/2011 č.1 uzavřena mezi Obcí Kameničnou a společností SELLA &AGRETA s.r.o.
Předmětem dodatku je rozšíření plnění smlouvy o dílo o inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum,
geodetické práce jako podklad pro projektování kanalizace a ČOV Kameničná.
2.Záměr obce Kameničná odkoupit část p.p.č. 1845/1 a část p.p.č. 1837/1 v k.ú. Kameničná pro umístění
plánovaného volejbalového a dětského hřiště.
3. Různé
3.1. Kupní smlouvu na 9 místné vozidlo VW Caravelle 2,5TDI pro potřeby MŠ Kameničná a organizací v obci
v ceně 200 000 Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3.2. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje návrh rozpočtu Sdružení obcí ORLICKO, rok 2012.

1.

Zasedání Zastupitelstva obce Kameničná
č. 12
29. 12. 2011
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 ve výši:
Přijmy : 189 000,00 Kč.
Výdaje : 189 000,00 Kč viz. Příloha

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 na rok 2012.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo přípravu rozpočtu na rok 2012.

4.

Různé:

4.1. Zastupitelstvo obce Kameničná se seznámilo s výsledkem zápisu z tématické kontroly dodržování
povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Zjištěné závady budou odstraněny nejpozději do 30.
dubna 2012.
Zasedání Zastupitelstva obce Kameničná
č. 13
23. 1. 2012
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh rozpočtu obce Kameničná na rok 2012 společně
s rozpočtem Mateřské školy,
2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje pokácení topolů na obecní p.p.č. 1844 a 1845/2 za účelem
plánované výstavby sportoviště.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje vykoupení p.p.č. 1873/1 v k.ú. Kameničná o rozloze 2084 m2 za
cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje vykoupení p.p.č. 1845 v k.ú. Kameničná o rozloze 793 m2 za
cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje prodej obecní p.p.č. 72/3 v k.ú. Kameničná o rozloze 87 m2 za
cenu 40Kč/m2.

6.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo výsledky provedených inventur majetku obce Kameničná.

7.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o
2009859/VB/1 pro akci „KAMENIČNÁ,
společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou
zasíťování pozemkových parcel pro výstavbu
podpisem smlouvy.

smlouvě budoucí zřízení věcného břemene č. IV-12OBEC, 4xRD –knn“mezi Obcí Kameničnou a
společností BETA CZ Česká Třebová, s.r.o. Jedná se o
rodinných domků v k.ú. Kameničná. Pověřuje starostu

8.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Mateřské školy IĆ. 70993602,
Kameničná čp.11, příspěvkové organizace Obce
Kameničná dnem 1.2.2012.
8.1. Různé
8.2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Žádost o ukončení činnosti ředitelky Mateřské
školy Kameničná paní Zuzany Thámové ke dni 31.7.2012.

8.3.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje smlouvu s Komerční bankou a.s. zastoupenou paní
Miluší Šrajerovou o zřízení Profi Spořícího účtu Bonus jako dodatku ke Smlouvě o zřízení a
a vedení běžného účtu CZK a pověřuje starostu podpisem smlouvy .

8.4.

Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje starostu uzavřením a popisem veřejnoprávních
smluv pro uzemní a stavební řízení v souvislosti se zasíťováním pozemkových parcel pro
výstavbu nových rodinných domů v k.ú. Kameničná.



Obecní úřad informuje: 
Finanční úřad v Žamberku
Pionýrů 1360,tel:4 65 67 8111,fax:4 65678398
Úřední dny, podatelna a pokladna v březnu 2012
Od 12.3.2012 do 23.3.2012 bude úředním dnem každý pracovní den v následujícím rozsahu
Den

Úřední den a podatelna

Pokladna

Pondělí

8:00-17:00

8:00- 11:00 13:00- 16:00

Úterý

8:00-15:00

Středa

8:00-17:00

Čtvrtek

8:00-15:00

Pátek

8:00-14:00

8:00- 11:00 13:00- 16:00

Od 26. 3. 2012 do 2. 4.2012 bude úředním dnem každý
pracovní den v následujícím rozsahu

Den

Úřední den a podatelna

Pokladna

Pondělí

8:00-18:00

8:00-11

00 13:00- 16:00

Úterý

8:00-18:00

8:00-11

00 13:00- 16:00

Středa

8:00-18:00

8:00-11

00 13:00- 16:00

Čtvrtek

8:00-18:00

8:00-11

00 13:00- 16:00

Pátek

8:00-18:00

8:00- 11:00 13:00- 16:00

Výsledek hospodaření obce Kameničná za rok 2011
Kapitola
výdaje /Kč/
Pěstební činnost – lesy
96 715,90
Vnitřní obchod
0 453,Cesty, dopravní obslužnost
750 869,Záležitost pozemních komunikací
2 055,Odvádění a čištění odpad.vod
362 226,- z toho projekt
353 640,Provoz veř.sil.dopravy-zastávka
72 102,Předškolní zařízení
434 805,- z toho MŠ stav.práce
74 805,Základní škola
73 000,Činnost knihovnická
27 795,Kultura
838 126,66
- z toho stav.práce,oprava
407 763,46
zateplování sálu
212 624,Záležitosti sděl. Prostředků
24 742 ,Sbor pro občanské záležitosti ,svěcení
34 028,Tělovýchovná činnost
8 867,Neinv.transfer veř.zdrav.zařízení
5 000,Veřejné osvětlení
41 661,Pohřebnictví
3 635,80
Sběr a svoz komunál.odpadu
232 863,Komunální služby
308 272,z toho pozemky
3 640,auto
200 000,Využívání a zneškodnění komun.odpadu
38 795,Péče o vzhled obce a veř.zeleň
36 490,Požární ochrana
67 885,Výstavba inžen.sítí
50 000,Místní zast. Orgány
421 634,Činnost místní správy
421 795,88
Pojištění funkčně nespecif.-budov
29 827,Služby peněžních ústavu
7 054,Sčítání lidu
1 826,Finanční vypořádání min.let-sčít.lidu,volby
20 557,Daňové příjmy
Daň z nemovitosti
Poplatek za komunální odpad
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Poplatek ze vstupného
Přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci SDV
Neinv.dotace –sčítání lidu
Ostatní neinv.dotace od kraje-hasiči
Inv.přijatá dotace ze stát.fondů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
4 384 285,24
Výsledek hospodaření
+ 324 818,11
Vypracovala:

příjmy /Kč
419 568,38
100,-

2 170,4 450,-

5 520 ,-

1 594,53 469,48 680,-

6 893,98

265 395,45
205 987,32
121 140,1 720,6 100,3 938,100 800,1 826,20 000,800 000,4 059 467,13
Jaromíra Veverková
účetní

V Kameničné dne 1.2.2011
Ing. Sklenář Milan
starosta

Návrh rozpočtu obce Kameničná na rok 2012
Kapitola
Výdaj/tis.Kč/
Pěstební činnost
85
Vnitřní obchod,služby,turismus
12
Dopravní obslužnost, cesty
88
údržba chodníků
8
z toho fin.prostř.na řešení kriz.sit.
80
Odvádění a čištění vod
10
Mateřská školka –neinv.náklady
342
+dovoz dětí
18
Základní školy –Žamberk,Slatina n/Zd.
80
Činnost knihovnická
28
Kultura
575
provoz sál, bud.školy
175,1
zázemí na hřišti
400
Vedení kroniky obce
7
Sdělovací prostředky
20
Sbory pro občanské záležitosti
37
Tělovýchovná činnost
20
Veřejné osvětlení
60
Pohřebnictví
4
Výst. a údržba míst.inžen.sítí
700
Komunální služby
187
z toho prodej pozemků
85
Svoz komunál.odpadu
233
z toho odvoz odpadu
220
Využívání a zneškodňování komun.odpadu
40
Péče o vzhled
21
Požární ochrana
30
Místní zastupit.orgány
455
-odměny členů zastupitelstva,ZP
435
- cestovné
20
Činnost místní správy
390
Služby peněžních ústavů
7
Pojištění funkčně nespecif.- budov
30
Daňové příjmy
Přijaté dotace
z toho nein.dotace v rámci souhr.vzt.
3 421,1

Příjem/tis.Kč/
300

2
4

5

155
150

6
2 812
97,1
3 421,1
V Kameničné dne 1.2.2012
Jaromíra Veverková Ing.Milan Sklenář
účetní
starosta

Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2012
1.1. .2012
7. - 8. 1. 2012
14. - 15. 1. 2012
21.-22.1.2012
28.-29.1.2012
4.-5.2.2012
11.-12.2.2012
18.-19.2.2012
25.-26.2.2012
3.-4.3.2012
10.-11.3.2012
17.-18.3.2012
24.-25.3.2012
31.3.-1.4.2011
7.-8.4.2012
9.4.2012
14.-15.4.2012
21.-22.4.2012
28.-29.4.2012
1.5.2012
5.-6.5.2012
8.5.2012
12.-13.5.2012
19.-20.5.2012
26.-27.5.2012
2.-3.6.2012
9.-10.6.2012
16.-17.6.2012
23.-24.6.2012
30.6.-1.7.2012
5.7.2012
6.7.2012
7.-8.7.2012
14.-15.7.2012
21.-22.7.2012
28.-29.7.2012
4.-5.8.2012
11.-12.8.2012
18.-19.8.2012
25.-26.8.2012
1.-2.9.2012
8.-9.9.2012
15.-16.9.2012
22.-23.9.2012
28.9.2012
29.-30.9.2012
6.-7.10.2012
13.-14.10:2012
20.-21.10.2012
27.-28.10.2012
3.-4.11.2012
10.-11.11.2012
17.-18.11.2012
24.-25.11.2012
1.-2.12.2012
8.-9.12.2012
15.-16.12.2012
22.-23.12.2012
24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012
27.12.2012

MUDr.Vacková Jana
MUDr.Valentová Hana
MUDr.Vebrová Zdeňka
MUDr.Vítková Eva
MUDr.Vlasatá Lenka
MUDr.Vojtková Eliška
MUDr.Vídeňská Radka
MUDr.Appl Martin
MUDr.Bílý Aleš
MUDr.Beranová Renata
MUDr.Filipová Jitka
MUDr.Hrdinová Michaela
MUDr.Jáňová Radmila
MUDr.Jaslovská Marie
MUDr.Šrámek Petr
MUDr.Jedličková Zuzana
MUDr.Johnová Marie
MUDr.Karásková Vlasta
MUDr.Kobzová Zdeňka
MUDr.Krčálová Helena
MUDr.Mareš Miroslav
MUDr.Milota Karel
MUDr.Strnadová Blanka
MUDr.Strnadová Marie
MUDr.Špička Jan
MUDr.Špičková Marie
MUDr.Ježáková Daniela
MUDr.Ulman Jaroslav
MUDr.Vacková Jana
MUDr.Valentová Hana
MUDr.Vebrová Zdeňka
MUDr.Vítková Eva
MUDr.Vlasatá Lenka
MUDr.Vojtková Eliška
MUDr.Vídeňská Radka
MUDr.Appl Martin
MUDr.Bílý
Aleš
MUDr.Beranová Renata
MUDr.Filipová Jitka
MUDr.Hrdinová Michaela
MUDr.Jáňová Radmila
MUDr.Jaslovská Marie
MUDr.Ježáková Daniela
MUDr.Jedličková Zuzana
MUDr.Johnová Marie
MUDr.Karásková Vlasta
MUDr.Kobzová Zdeňka
MUDr.Krčálová Helena
MUDr.Mareš Miroslav
MUDr.Milota Karel
MUDr.Strnadová Blanka
MUDr.Strnadová Marie
MUDr.Špička Jan
MUDr.Špičková Marie
MUDr.Šrámek Petr
MUDr.Ulman Jaroslav
MUDr.Vacková Jana
MUDr.Valentová Hana
MUDr.Vebrová Zdeňka
MUDr.Vítková Eva
MUDr.Vlasatá Lenka
MUDr.Vojtková Eliška

Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333 (MOVIOM)
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Žamberk, Školská 834
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Opletalova 567
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
Lanškroun, Strážní 151
Lanškroun, Opletalova 17
Mladkov 133
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Letohrad, U Dvora 815
Bystřec 182
Letohrad, Šedivská 498
Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, 5. Května 2
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Svobody 356
Žamberk, Raisova 814
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333 (MOVIOM)
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Žamberk, Školská 834
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Opletalova 567
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
Lanškroun, Strážní 151
Lanškroun, Opletalova 17
Mladkov 133
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Letohrad, U Dvora 815
Bystřec 182
Letohrad, Šedivská 498
Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, 5. Května 2
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Svobody 356
Žamberk, Raisova 814
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333 (MOVIOM)
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 676 821
465 613 103
603 471 194
465 324 829
465 642 267
465 325 212
456 324 829
465 635 441
465 676 818
465 621 551
465 642 990
465 622 216
465 620 358
465 322 897
465 676 824
465 613 103
465 322 787
465 613 441
465 642 765
465 613 154
456 631 274
465 620 528
465 381 212
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 676 821
465 613 103
603 471 194
465 324 829
465 642 267
465 325 212
456 324 829
465 635 441
465 676 818
465 620 528
465 642 990
465 622 216
465 620 358
465 322 897
465 676 824
465 613 103
465 322 787
465 613 441
465 642 765
465 613 154
456 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 676 821

28.12.2012
29.12.2012
30.12.2012
31.12.2012
1.1.2013
5.-6.1.2013
12.-13.1.2013

MUDr.Vídeňská Radka
MUDr.Appl Martin
MUDr.Bílý Aleš
MUDr.Beranová Renata
MUDr.Filipová Jitka
MUDr.Hrdinová Michaela
MUDr.Jáňová Radmila

Žamberk, Školská 834
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Opletalova 567
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
Lanškroun, Strážní 151
Lanškroun, Opletalova 17
Mladkov 133

465 613 103
603 471 194
465 324 829
465 642 267
465 325 212
456 324 829
465 635 441



Společenská rubrika 

Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci prosinci a lednu oslaví
významné životní jubileum.
Únor

Vostřelová Božena
Jirouchová Marie

75 let
75 let

Březen

Bednářová Stanislava
Čadová Ludmila

70 let
65 let

Gratulujeme!


Co se událo
17. – 18. 12. 2011

VÁNOČNÍ (PRODEJNÍ) VÝSTAVA vždy od 9 – 16 hodin

Na výstavě se sešlo množství nádherných perníkových výrobků. Strhl se boj o nejkrásnější perníkovou
chaloupku v kategorii dospělých. Po sečtení hlasů se o první místo podělily chaloupky dvě. Pavla a Marušky
Václavíkových a Jitky Rolečkové. Nejkrásnější chaloupku v kategorii dětí vyhrála Karolína Rolečková (9 let).
Cenu za nejkrásnější svícen si odnesla Kateřina Kalousová(9 let).

24. 12. 2011:

tradiční SETKÁNÍ V KAPLI od 22 hod. se zpěvy a následným posezením ve škole při
teplých nápojích. Více v rubrice TJ Sokol.

28. 12. 2011

TURNAJ VE FLOORBALE v sále od 13 hod.

V letošním roce se zúčastnilo 7 družstev. Více v rubrice TJ Sokol.

28. 1. 2012

se konal na sále TURNAJ

VE STOLNÍM TENISU. Výsledky v rubrice TJ Sokol

28. 1. 2012

se konalo DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „Zdravý, nemocný“ v podání divadelního souboru Vicena

z Ústí nad Orlicí. Na pódiu se vystřídalo 27 herců. Sešlo se pouze 63 kultury chtivých diváků.

Co nás čeká
v pátek 17. 2. od 19 hod.
TJ Sokol pořádá: Valnou hromadu - ve škole
v pátek 24. 2. 2012 v 17 hod. SDH pořádá: zájezd do plaveckého bazénu v Č. Třebové
v sobotu 31. 3. 2012 TJ Sokol pořádá C O U N T R Y B Á L se skupinou Kalumet



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
24.12. jsme se opět sešli v kapli, už pošesté, na vánočním zpívání. Naše řady se rozrostly o houslistky
St.Kalousovou a P. Krejsovou. Stálicí jsou klávesy-Š.Martincová , kytara a rozpis partitur do vícehlasů-J.Kalousová ,
harmonika-D. Mrklovská ,druhá kytara-J.Kratochvílová,
Zpívající: I.Martincová,J.Kalousová,J. Černá, A.Růžková,K.+Z.+T.Aulichovy, S. a L.Kotyzová, M.+J.Mrklovská,
B.Oravec.
Slovem nás doprovodili: pan Šána /nový obyvatel statku po Páchovi/ a M.Hybnerová.
Štědrý den jsme zakončili zpíváním ve staré škole do ranních hodin ještě s harmonikou O.Preclíka a další kytarou
pana Šány.
28.12. od 13 hod proběhl florbalový turnaj v sále. Zúčastnilo se 7 družstev /dva muži a žena/, hrálo se 2x 5 minut
každý s každým a někdy i těch 5 minut se zdálo nekonečně dlouho.
Turnaj se odehrával v příjemné atmosféře, bez naražených nohou, nosů, kotníků a jiných údů, v rámci zápalu boje
se to samozřejmě neobešlo.
Umístění:
1. KRABI – konečně dosáhli na nejvyšší metu, patří už mezi inventář, družstvo hrající ve stejném složení od
začátku pořádání turnaje a také s nejvyšším věkovým složením – 135 let
Tomáš Aulich, Josef Bednář a Jana Kratochvílová st.
2. RADEGASTI – Martin Štěpánek, Pavlína Štěpánková,Filip Bednář
3. SPZťáci – Šárka Martincová, Lukáš Grof, Lukáš Jirčík
4. BULVY – Káťa Aulichová, Michal Kacálek, Petr Roleček
5. AMATÉŘI – Tereza Aulichová, Petr Zámečník, Tomáš Pácha
6. MÁSLA s.r.o. – Simča Kotyzová, Petr Jelínek, Láďa Kacálek
7. ŠMOULOVÉ – Kamila Trejtnarová, Lukáš Stehlík, Tonda Kaplan
V kiosku nás obsluhovala I. Kacálková, výsledky zapisovala Zuzana Aulichová a rozhodčí se střídali, většinou kdo
prohrál, musel dodat na následující zápas rozhodčího ze svých řad.
27.1.2012 jsme se vypravili opět do České Třebové do plaveckého bazénu a tentokrát v pátek, aby děti druhý den
nemusely vstávat do školy. Větší účast rozhodně nebyla, jak jsme si mysleli, ale autobus skoro zaplněný byl, takže
pojedeme zase.
Hned druhý den 28.1. byly nachystány stoly na turnaj ve stolním tenisu v sále.
Zúčastnilo se celkem 12 hráčů + J.Štantejský jako registrovaný mimo soutěž:
1. místo – za žactvo - Lukáš Stehlík
1. místo – za ženy – Naďa Adamcová /celkově třetí/
2. místo – za ženy – Jana Kratochvílová /celkově čtvrtá/
1. místo – za muže – Radek Plhák
2. místo – za muže – Karel Uhlíř
3. místo – za muže – Milan Flídr
a další umístění: L.Grof, R.Skalický, M.Štantejský, L.Jirčík, M.Skalický, R.Stehlík
Byla vypsána i soutěž ve čtyřhrách – na prvním místě stanuli: Uhlíř,Adamcová

Ceny byly připraveny pro všechny zúčastněné, v kiosku nás obsluhovala P.Štěpánková a ještě jsme stihli vše uklidit
a snosit židle na sál před večerním divadelním vystoupením.

Připravuje se:
Únor- zájezd do plaveckého bazénu opět do České Třebové od hasičů
v pátek 24.2.2012 v 17 hod.
- zájezdy na bowling - do Rychnova nad Kněžnou do GAPY ve spolupráci
s hasiči, budeme domlouvat na Valné hromadě Sokola 17.2.
Duben: na konci dubna nás čeká Tělovýchovná akademie - přivítáme jakékoliv podněty
na vystoupení – hudební, sportovní, taneční, scénky
- lyžařské závody - pokud děti ušlapou kopec, přestanou ty kruté mrazy a trochu přichumelí,
teoreticky 18.2.
Valná hromada TJ Sokol - v pátek 17.2. od 19 hod. ve škole
- C O U N T R Y B Á L se skupinou Kalumet /hráli v loni/ - 31.3.2012
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová



Zprávy z knihovny
Do knihovny přišel mail, který se obsahem řadí mezi spamy a mnohokrát jej bezmyšlenkovitě smažeme, aniž
bychom ho přečetli. Zřejmě samotný nadpis, nám ženám tak blízký, mě přiměl přečíst ho, ztotožnit se s ním a
podělit se s vámi. Kterákoliv z nás by mohla dosvědčit tento příběh, který napsal sám život.
Tento příběh je věnován VŠEM ŽENÁM NA CELÉM SVĚTĚ, které kdy musely použít veřejný záchod. A konečně
vysvětluje našim mužům, proč nám to tak dlouho trvá.

Dobrodružství na veřejném záchodě
Moje máma byla horlivou navštěvovatelkou veřejných záchodků. Od malička mne brala s sebou na záchod, učila mě
očistit prkénko toaletním papírem a potom ho po obvodu pečlivě poklást kousky papíru. A nakonec mi kladla na
srdce: “Nikdy, nikdy si nesedej na mísu veřejného záchoda.” Pak mi ukázala záchodovou “pozici”, která spočívá v
balancování nad mísou v polosedu, aniž by se tělo jakýmkoliv způsobem dotklo prkénka. To bylo před mnoha lety.
Ale ještě dnes, i když už jsem dospělá, je pro mě bolestně obtížné tuto “pozici” vydržet, když je můj močový měchýř
těsně před explozí.
Když „musíte jít“ na veřejný záchod, narazíte na frontu žen, která působí dojmem, že zde lze koupit
trenky Brada Pitta za poloviční cenu. Tak trpělivě čekáte a mile se usmíváte na ostatní, které mají taktéž diskrétně
nohy křížem.
Konečně jsi na řadě. Zkontroluješ pod dveřmi všechny kabinky, jestli uvidíš nohy. Všechny jsou obsazené.
Konečně se jedna otevře. Vstoupíš a zjistíš, že zamykání dveří nefunguje. Nevadí....., podržím je rukou. Chceš si
pověsit kabelku na háček, který by měl na dveřích být, ale..... žádný tu není, tak si ji pověsíš kolem krku a sleduješ,

jak se pod tebou houpe, a snažíš se nevnímat, jak ti ucho od kabelky „stíná“ hlavu, jelikož máš kabelku plnou věcí,
které sis tam po dlouhou dobu „střádala“ a z nichž většinu vlastně nepoužíváš, ale je důležité je nosit, co kdyby
náhodou.....
Ale vraťme se ke dveřím..... jelikož neměly funkční zámek, máš jedinou možnost – podržet je rukou,
zatímco druhou si bleskově svlékáš kalhotky a zaujímáš „pozici“.....
Úleva...... Ještě větší úleva.....
A najednou zazvoní mobil – který je samozřejmě v kabelce. To je chvíle, kdy svaly začínají vypovídat službu....
Strašně ráda by sis sedla, ale neměla jsi čas očistit prkénko ani ho pokrýt papírem, takže stále udržuješ „pozici“,
nohy se ti klepou tak silně, že by dosáhly 8. stupně Richterovy škály, snažíš se nevšímat si toho tenkého praménku,
který se lepí na míse a od kterého sis ušpinila silonky - což bude určitě vidět!!! Ale mobil už naštěstí přestal zvonit.
Abys odpoutala mysl od tohoto neštěstí, začneš hledat ruličku toaletního papíru, aaaaale..... haha! Role je
prázdná...! Nohy se ti klepou pořád víc. Vzpomeneš si, že máš kousek papírového kapesníku, kterým sis před chvílí
vyčistila nos. Bude muset stačit. Zmačkáš ho tak, aby sál co nejvíc. Ale je opravdu malý a navíc je pořád ještě vlhký
od toho, jak ses vysmrkala. Vtom někdo vezme za kliku tvé kabinky, a jelikož zámek na dveřích stále nefunguje,
dostaneš obrovskou ránu dveřmi do hlavy. Zostra a jako šílenec zařveš: „OBSAZENOOOOOO“!!!!! Zatímco pořád
ještě přidržuješ dveře volnou rukou, zazvoní znova telefon. Jak se snažíš ho definitivně vypnout, onen kousek
kapesníku ti vypadne z ruky přímo do loužičky na podlaze, o které si nejsi jistá, jestli je voda nebo..... Nohy už
nezvládají vypětí, podlomí se ti a ty letíš naznak, až dosedneš na záchodovou mísu. V mžiku jsi opět na nohách, se
štítivým odporem, ale už je příliš pozdě, tvůj zadek už přišel do kontaktu s těmi všemi původci a formami života
z prkénka, které jsi TY, i když jsi měla čas to udělat, předtím neobložila toaletním papírem, který tu v každém
případě nebyl. Když pomineme tu ránu do hlavy, uříznutou hlavu od ucha kabelky, ušpiněné nohy a vzpomínku na
to, jak ti máma říká: „To je nechutné..... nedokážeš si představit, jaké všechny nemoci bys tu mohla chytnout......“,
tahle katastrofa tím ještě nekončí..... Automatický senzor záchoda je teď tak zmatený, že nechá vodou spláchnout
do odpadu všechno tak vehementně, že se musíš chytit držáku, na kterém visí toaletní papír (pokud tu je) ze
strachu, že tě spláchne s sebou a ty vypluješ někde v Číně. Až teď konečně rezignuješ. Postříkaná vodou, která
vystříkla ze záchodové mísy jako fontána. Jsi vyčerpaná. Snažíš se utřít celofánem ze žvýkaček Winterfresh a pak
vyjdeš z kabinky k umývadlu. Nejsi schopna zjistit, jak funguje automatický senzor na kohoutku, tak si utřeš ruce do
papírového ručníku. Procházíš kolem fronty žen, které ještě stále čekají se zkříženýma nohama, a nejsi schopna se
ani zdvořile usmát. Vtom tě jakási dobrá duše na konci řady upozorní, že za sebou táhneš na botě přilepený toaletní
papír. Sundáš ho z podrážky boty, tupě ho vložíš do ruky ženě, která ti to sdělila, jemně řekneš: „Vemte si ho.....,
možná ho budete potřebovat!!!“ a vyjdeš ven.
V uličce před toaletami koukneš na svého manžela, který vešel na pánský záchod, použil ho a vyšel zas
ven a který měl dostatek času si přečíst Vojnu a mír, zatímco na tebe čekal. „Proč ti to tak dlouho trvalo?“ zeptá se
naštvaně.... „Bál jsem se o tebe..... dokonce jsem ti volal, jestli se ti něco nestalo........, ale nezvedalas to!!!!!!!“.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Milí šikulové: protože nám na náš první pátek v měsíci vyšel přesně den prázdnin, sejdeme se pátek
příští, tedy 10.2. 2012. Vyzkoušíte si práci s hliníkovou fólií, kterou vytvoříte nádherné 3D obrázky. Dalším
zajímavým materiálem, který se mi dostal do rukou, je dekorační písek.
Potřeby: 30 Kč příspěvek na dekorační materiály, kartonový papír cca A4, lepidlo Herkules a štětec.
Měsíc leden, únor a březen jsou posíláním přihlášek na vysoké školy, rozhodováním o výběru
povolání a dalších možných studií. Inspirovalo mě to k tomu, seznámit vás blíže s tzv. tvrdou realitou povolání,
která mnohdy ani nevíme, co obnášejí. Prvním, se kterým se seznámíme je:

Učitel
Mnoho nás touží být paní učitelkou a užívat si prázdnin spolu s našimi ratolestmi. Školní
lavice však už nejsou to, co bývalo za našich mladých let. Ve městech na druhých stupních základních
škol je profese učitele mnohdy boj o přežití. Letošní školní rok trávím mezi učiteli a žáky na druhém

stupni a tento spam mi připadal jako napsaný mou rukou, podělím se o něj s vámi. Pokud si myslíte, že
učitelem může být každý, kdo 45 minut udrží křídu a moč, jste na omylu. Dnes verbují do školství
důstojníky s výcvikem pro přežití v extrémních podmínkách. Současné učitelství je služba v
permanentně nepřátelském prostředí bez možnosti obrany. Krizové situace tu jedou na běžícím pásu za
přítomnosti napětí, stresu a adrenalinu. Jedna hodina učitele rovná se tři hodiny v jiné práci. Zkuste si
to jediný den! Vsaďte se, že o velké přestávce se budete cítit vyčerpaní, jako byste holýma rukama
povalili stoletý dub, a po odpolední výuce radši strčíte hlavu lvovi do tlamy, než byste si znovu stoupli
před tabuli.
Vítejte v klubu odvážlivců! Zásadně neparkujte před školou, pokud nechcete mít
urvané stěrače, ucpaný výfuk, poplivané sklo. Ještě před otevřením školy si dojděte na záchod. Až tu
budou žáci, mohli by vás na WC zabarikádovat. Pokud budete nuceni se jít vymočit během dne,
stoupněte si zády ke dveřím. Jinak vás vyfotí mobilem a fotku pověsí na web školy.
Po pravdě řečeno, dnešní základka druhého stupně je tak trochu odpadkový koš
školství. Lepší žáci odešli na gymnázia a zůstalo to, co zůstalo. Abyste si užili, vybral jsem vám 9. třídu v
čase, kdy jsou všichni přijati na střední školy. Člověk by řekl, proč sem vlastně ty vousaté a prsaté děti
ještě chodí a nezůstanou radši doma, když se stejně odmítají učit? No protože je pro ně škola druh
zábavy, estráda, show.
Tak, připraveni ke vstupu do třídy?
Totální výtlem
Nenechte se zmýlit malým počtem žáků v učebně. Zbytek přijde tak za čtvrt hodinky – musí
nakoupit kuřivo, čipsy a redbuly. S omladinou přivane do třídy zápach cigaret a marihuany. Jakmile se
žáci usadí, začnou si vyměňovat lahve s pitím (pitný režim zaručuje školní řád). Vzduchem létají z první
do poslední lavice plastové lahve, které se občas za letu srazí. „Kreténe, debile, zmrde!“ ozve se obvykle
po takové kolizi, což druhá strana kvituje slovy: „čůráku, kokote“ dnes je mezi mládeží konverzačním
obratem stejně jako kdysi „vole“).
Když ty štěbetálky za cenu vyřvaných hlasivek ztišíte, začíná nejklidnější fáze
hodiny. Třetina třídy zalehne se staženými kapucemi na lavice dospat noc strávenou na ICQ či Wowku
(World of WarCraft), třetina si začne vyřizovat korespondenci v mobilu a zbytek osazenstva tupě zírá
vyrývaje klikyháky do lavic či, do svého předloktí. Nyní můžete začít s výkladem. Ovšem i kdybyste jim
říkali, že jste právě vynalezli elixír nesmrtelnosti, jedinou reakcí bude cedulka NUDA K CHCÍPNUTÍ!
opřená o penál dívenky, kterou vzali bez přijímaček na gymnázium, přestože běžně píše „bríle“, „výtr“ či
„lžýce“.
Při psaní na tabuli dejte pozor, aby v křídě nebyl špendlík a uvnitř tabule přilepená
vložka nebo použitý toaleťák. Nikdy nedávejte k rozboru věty, jako Chlapec měl malého ptáčka, Láďa
objel vesnici či Jedli jsme vejce natvrdo. Jakýkoli dvojsmysl dohání znalce Kameňáků k nepříčetným
záchvatům smíchu. Při „totálním výtlemu“ začnou hýkat, nekoordinovaně sebou zmítají, až se smíchy
svalí pod lavici, kde ještě dlouze tlučou rovnátky o lino. Žáci s největším počtem uhrů na cm² jsou
dvojsmysly uneseni natolik, že zuřivě čmárají po lavici kosočtverce a nápisy PRC, MRD, ŠUK. Donutíteli je to smazat, vylijí na lavici celý obsah ředidla a ve třídě je rázem nedýchatelno. Po otevření oken
dozajista nějaký šikula zapálí na parapetu noviny, takže se dovnitř vevalí hustý dým. To si snad
děláte...
Vytrženi cvrkotem z letargie začnou žáci kolektivně syčet, bučet, mečet, mňoukat, vzájemně si
prozvánět mobily či pouštět písně typu: „Jsem gay, jsem teplej!“ Hoch, jenž za celý rok nesundal z hlavy
kšiltovku, v níž vypadá jako lego panáček, na vás ukazuje vztyčený prostředník „jako že jste jednička“
(vivat, Topolánek). Než se stačíte naštvat, nahrnou se zadní řady k oknu, protože po ulici právě projíždí
bývalý propadlík na čtyřkolce. Po návratu do lavic zjišťují, že jim zmizel gel na vlasy, rozečtený Blesk či
Inteligentní modelína (!). Během vyšetřování se ozývají výkřiky: „Drž hubu, prase, buzno, faráři!“
Směřují k žákovi v přední lavici, který celou hodinu zarytě mlčí a provinil se tím, že nechodí s ostatními
krást do Žabky ani hulit na kuželník. To víte, jsou to citlivé děti z rozvedených rodin a mají svůj názor.

„Můžu na záchod?“ ptá se mládenec, který byl během letních prázdnin dvakrát
venku, tj. 60 dní strávil od rána do noci u počítače, a už dávno ztratil pojem o realitě. Jelikož je tuto
hodinu už sedmnáctý, kdo chce na WC, nepustíte ho. „To si snad děláte prdel? To je moje právo!“ začne
křičet a vy máte máte chuť srolovat závěsnou tabuli Práva dítěte, co visí na zdi, a prásknout ho s ní, až
by hubou smazal tabuli. Ale nemůžete. Nemůžete jim zabavit mobil, vyloučit je ze školy ani poslat do
zvláštní bez jejich souhlasu. Můžete od nich akorát tak chytnout vši, žloutenku nebo křivé obvinění ze
sexuálního obtěžování. A tak se raději modlíte, aby někdo z té hordy konečně zavolal, že je ve škole
bomba.
Tím adrenalinová lekce končí. Učitelé při evakuaci vybíhají vsadit si Sportku, jedinou vidinu
záchrany, anebo je sanitky odvážejí rovnou do Bohnic, pokud si už předtím neprokláli srdce
ukazovátkem. Ti největší šílenci zůstávají až do důchodu.
V těchto mrazivých dnech, kdy nám úsměv doslova tuhne na tváři, je zapotřebí trochu smíchu stejně
jako teplého radiátoru. Zabalme se tedy do teplé deky, dejme si teplý čaj a v teplých ponožkách vyčkejme na
oteplení.
Jitka Rolečková



Uzávěrka příštího čísla bude 31.3.2012
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

