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Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo:48
18. 8. 2010
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Kameničná souhlasí s podáním žádosti na Zateplení areálu objektů Mateřské školy, Tělocvičny
a Obecního úřadu Kameničná s tím, že po potvrzení dotace na tento projekt bude částečně hrazen úvěrem z KB
v Žamberku. Zároveň pověřuje starostu k podpisu Žádosti a příslušných dokumentů ohledně akce – Zateplení
objektů Mateřské školy, Tělocvičny a Obecního úřadu Kameničná.
Číslo: 49
8.9.2010
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – obecní pozemek p.č. 1485 v k.ú.
Kameničná mezi obcí Kameničnou a Solarpark Kameničná,s.r.o.
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene – obecní pozemek p.č. 1485 v k.ú. Kameničná mezi obcí Kameničná
a společností Solarpark Kameničná, s.r.o.
3. Žádost paní Aleny Stelmasčukové o povolení kácení stromu – lípy.
4. Žádost paní Aleny Stelmasčukové o výměnu kanálové mříže u kaple na silnici II. třídy č. 310. Žádost bude
postoupena firmě Správa a údržba silnic v Žamberku ředitel pan Jansa.
5. Různé:
5.1.
Dohodu s OÚ Slatina nad Zdobnicí na příspěvek pro ZŠ Slatina nad Zdobnicí ve výši 50 000 Kč. Na
24 žáků dojíždějících z Kameničné. Pověřuje starostu Ing. Milana Sklenáře podpisem smlouvy.
5.2.
Mandátní smlouvu ze dne 15.8. mezi mandatářem REDEA s.r.o. Žamberk a mandantantem Obcí
Kameničnou při podání žádosti o finanční podporu v rámci programu Zelená úsporám – projekt
Zateplení areálu objektů Mateřské školy, Tělocvičny a Obecního úřadu Kameničná za cenu 55 000
Kč + DPH, z čehož činí 15 000 Kč + DPH za zpracování, registraci a podání žádosti a 40 000 Kč +
DPH po zveřejnění skutečnosti přiznání dotace na realizaci předmětného projektu pro
Kameničnou. Zastupitelstvo pověřuje starostu Ing. Milana Sklenáře podpisem mandátní smlouvy.
5.3.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Kameničná a VAK Jablonné nad Orlicí na zhotovení šachty, osazení
vodoměru a přípojky vody pro sběrný dvůr Kameničná ze dne 11.8. 2010. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu Ing Milana Sklenáře podpisem této smlouvy.
5.4.
Žádost SPZ o.s. Kameničná ze dne 5.9.2010 o povolení Motosrazu Kameňák na hřišti v Kameničné
v termínu 11.9. od 12 hod do 12.9. do 12 hod. s programem.
5.5.
Žádost manželů Talafantových ze dne 31.8.2010 o opravu cesty po přívalových deštích a náplavě
ornice.
5.6.
Rozpočtovou změnu č.2/2010 ve výši 932 000 Kč. , která je přílohou zápisu.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1. Předávací protokol ze dne 6.+9.2010 o ošetření památných lip v obci Kameničná.
2. Dopis pana Tichého náměstka hejtmana Pardubického kraje ze dne 27.8.2010 ohledně stavu silnice II.
třídy č. 310 mezi obcemi Helvíkovice a Kameničnou s výhledem na možnou údržbu a obnovu nejdříve
v roce 2012.
3. Žádost o dotaci z projektu „Malé památky Orlicka 2010“ – přiděleno 37 730 Kč z celkových nákladů
53 900 Kč na renovaci sochy u kaple Nejsvětější trojice. Spoluúčast obce je 16 170 Kč.
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Obecní úřad Kameničná informuje:
Vážení spoluobčané.
Blíží se konec volebního období a volby do zastupitelstva obce. Chtěl bych Vás tímto informovat a
seznámit s akcemi, které letos proběhly a které dosud probíhají .
V letošním roce byla dokončena oprava stavidla na retenční nádrži, takže je možno lépe regulovat
stav hladiny v retenční nádrži i v potoce. Celá akce byla financována ze státních prostředků
prostřednictvím společnosti Lesy ČR Hradec Králové. Stavbu prováděla firma SVOBODA z Vižnova.
Dále byla dokončena akce Revitalizace zpevněných ploch v obci Kameničná, která obsahovala tři akce:
1. Rekonstrukce zpevněné plochy a chodníků v areálu OÚ Kameničná.
2. Zpevnění příjezdové plochy ke sběrnému dvoru a odstavné plochy pro kontejnery na
komunální odpad.
3. Rekonstrukce plotu v areálu sběrného dvora Kameničná.
Tato akce byla řešena prostřednictvím Místní akční skupiny Orlicko v Žamberku a bude dotována
z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Letos konečně dopadla dlouho očekávaná rekonstrukce cest z Kameničné na Kněžství a do Obory,
včetně protierozních opatření. Tato akce je součástí dokončených pozemkových úprav v obci a je
financována prostřednictvím Pozemkového úřadu v Ústí nad Orlicí a Státním zemědělským
intervenčním fondem (SZIF). Stavební práce provádí stavební firma STRABAG Rychnov nad
Kněžnou.Předběžně je naplánováno dokončení do konce roku 2010.
Pracuje se na výstavbě dřevostavby kulturního sportovního zázemí na hřišti za Veverkovými pro
možnost konání kulturních a společenských akcí .
Dále plánujeme do konce roku ještě překrytí části nebo celé střechy nad jevištěm a klubovnou u sálu
z důvodu zatékání a havarijního stavu eternitové krytiny.
Naše obec obdržela povolení od Vodoprávního úřadu v Žamberku k vypouštění odpadních vod do
místního potoka do konce roku 2012.,
S touto otázkou je nutně spjato vypracování dokumentace na výstavbu kanalizace a čističky odpadních
vod pro naši obec. Obec obdrží dotaci na zpracování dokumentace z prostředků Pardubického kraje .
Touto otázkou se bude muset neodkladně zabývat nově zvolené zastupitelstvo obce.
Ing.Milan Sklenář
Starosta obce
Seznam nezávislých kandidátů
zaregistrovaných pro volby do zastupitelstva obce Kameničná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ing. Milan Sklenář
Hana Pecháčková
Martin Štěpánek
Jaroslava Kalousová
Jan Lhoták
Eva Beranová
Josef Kalous
Marta Kacálková
Marie Čáslavková
Ludmila Kotyzová
Marie Cimrová
Ing. Jaroslav Kratochvíl
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49 let
34 let
37 let
37 let
57 let
35 let
31 let
45 let
58 let
45 let
51 let
50 let

Místní poplatky
Vyzýváme občany, kteří nemají ještě zaplacené poplatky za svoz komunálního odpadu,
nechť tak neprodleně učiní!!
Termín 30.6. již dávno uplynul.

Upozorňujeme občany , že od 1.10 2010 je svoz komunálního
odpadu každý týden ve čtvrtek. Po prvé 7.10.2010.


SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 Obuv – veškerou nepoškozenou
Sbírka se uskuteční :
v pátek
v sobotu

15.10.2010
16.10.2010

místo:

od 17,00 do 18,00 hodin
od 9,00 do 11,00 hodin

Kameničná

sál obce , u Veverků

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.



 Společenská rubrika 

Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci říjnu a listopadu oslaví
významné životní jubileum.
Říjen
Felgr Josef
75 let
Bednářová Marie 60 let
Kalousová Jarmila 60 let
Listopad
Janišová Helena
65 let
Nagyová Kateřina 80 let

Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
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Společenský život v naší obci
Co se událo:
Závody dračích lodí 2010
Dne 14. 8. 2010 měli příznivci dračích lodí hned dvojnásobný svátek. Elitní posádky bojovaly o místa
na slunci a co nejlepší umístění na ME v Amsterodamu a ty ostatní se sešly alespoň na 3. ročníku
závodu dračích lodí v Pastvinách.
Loňské nadšení naší posádky ani po roce nevyprchalo, proto jsme se rozhodli, že to zkusíme i letos.
Opět se potvrdilo ono známé, že když se v Kameničné chce, podaří se i nemožné … Takže jsme
nakonec do startovní listiny nahlásili posádky dvě – DRACI a DRAČICE z Kameničné. Přípravu na suchu
jsme nepodcenili, svědomitě jsme se scházeli U Skaldy, vše řádně naplánovali a rozmysleli. Pánové
řešili hlavně váhové rozložení na lodi a jejich hezčí poloviny měly největší problém s tím, jestli jsou ty
levé nebo ty pravé (ty pravé, pochopitelně, každý manžel či přítel by to potvrdil, jenže na lodi je vše
trochu jinak – pozn. aut.).
Samostatný odstavec si zaslouží i estetický dojem. Loni jsme si vypůjčili na závody trička hasičů,
letos jsme na tom byli mnohem lépe. Velký dík zaslouží Martin Štěpánek st., který v poměrně
rekordním čase zajistil trička s vyobrazením draka a jmény obou posádek. DRACI oblékli slušivě zelený
odstín a na DRAČICE vyšla trika v barvě růžové (i když, ve finiši závodu jsme stejně všichni měli blíže
neurčené barevné mžitky před očima …). Musím však přiznat, že oba kormidelníci profesionálové nás
za dokonalé sladění pochválili. Dále tímto děkuji obecnímu zastupitelstvu Kameničné za sponzorskou
podporu a úhradu nákladů na oblečení, moc si toho vážíme.
Počasí se v den závodu naštěstí umoudřilo, zrychlený přesun ve směru Kameničná – Pastviny se
v soboru ráno podařil (poděkování na tomto místě patří Tomáši Aulichovi za šoférování avie).
Postupně jsme absolvovali tréninkové jízdy dle rozpisu, okoukli jsme styl a možnosti soupeřů,
prodebatovali výhody a nevýhody obou závodních lodí a ladili formu na soutěžní rozjížďky (někteří
odpočinkem, jiní v restauraci).
Posádka DRAKŮ své dvě závodní měřené rozjížďky absolvovala s posádkou Jacht klub Pastviny v
13:50. Vedli si velmi dobře, dokonce chvíli drželi rekord trati (01:03,9), ale soupeři nezaháleli, takže při
konečném zúčtování naši DRACI obsadili 10. místo s celkovým časem (tj.sečtení časů obou rozjížděk)
02:35,3 . Možná jsme ve skrytu duše doufali v trochu lepší umístění, ale na druhou stranu, porážka od
takových vodáků seniorů ze Žamberka je pro nás suchozemce vlastně velikou ctí …
Posádka DRAČIC měla podle mého mínění trochu smůlu v načasování závodu. Spolu s posádkou
Město Žamberk jsme přišli na řadu až v 16:10. Výsledný čas 02:35,3 nakonec znamenal 3. místo
v ženských posádkách a celkově 22. příčku.
Co na závěr? Osobně jsem velmi ráda, že pořád ještě platí dané slovo. Nikdo z těch, co slíbili účast,
nás nenechali na holičkách, všech 42 lidí opravdu dorazilo a bylo ochotno věnovat své síly, čas i
prostředky. Bohatou diváckou kulisu nám na břehu vytvořili naši rodinní příslušníci a spousta dalších
Kameňáků, kteří se na nás přijeli podívat. Skoro jsem měla pocit, že kdo z Kameničné neseděl v lodi,
stál na břehu a fandil. I za tuto podporu velký dík.
Třetí ročník závodu je minulostí, další zúčtování proběhne při čtvrtém ročníku v srpnu 2011.
A já věřím tomu, že to DRACI i DRAČICE zase zvládnou … Těším se na to.
Jana Mrklovská
11. 9. 2010 - MOTOSRAZ KAMEŇÁK
Na hřišti proběhl již druhý ročník. Opět se konala vyjížďka po
Orlických horách a řada zajímavých soutěží. Večer zahrály kapely
Lerion a 4Watty.
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Co nás čeká u nás:
-

hrabání listí
sklizeň podzimního ovoce
… a další nezbytné věci, takže hurá do toho a až bude hotovo, určitě se nějaká ta akce objeví.

Co nás čeká v okolí:
6.-15.10. 2010 Rodinné centrum pohoda a Občanské sdružení CEMA Žamberk
pořádá tradiční PODZIMNÍ BURZU
23.10.2010 Rychnov nad Kněžnou – za pivovarem od 9 – 17 hod.
VÝSTAVA MORČAT A JINÝCH DROBNÝCH HLODAVCŮ
s mezinárodní účastí
- více informací na www.chovatele-rk.cz

30.10. 2010 od 20.00 hod.V restauraci Na Kopečku v Žamberku pořádá SDH
COUNTRY BÁL S KAPELOU WEJVRAT



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
Cvičební hodiny:
MŠ malé děti a mamky - čtvrtek od 15:45 – 16:45 hod
Jeden týden s Hanou Pecháčkovou v sále - cvičení dětí a maminek
A další týden s Jitkou Rolečkovou ve škole - Cvičení a tanec při hudbě
Malé orientální tanečnice

1.– 4. třída - pátek od 17:45 do 19 hod

ve staré škole

Orientální tance, country, bamboo dance, hry. Cvičí Jitka Rolečková

Cvičení žen - Od listopadu každé úterý od 20 hod.
Atletika – sledujte vývěsku
Orientální tance starší dívky – pondělí 18 – 19 hod
Cvičební hodiny v posilovně ve škole:
Pokud chcete chodit pravidelně cvičit nebo posilovat. Pro zvětšující se zájem se vytvořil
rozvrh, který se pravidelně dodržuje. Zveřejňujeme tedy hodiny, které jsou už obsazené.
Podle nich si můžete rozvrhnout, kdy si půjdete zacvičit a posilovna bude volná.
Obsazeno je tedy:
Pondělí od 18 – 20 hod
Úterý
od 20 – 21 hod
Středa od 19 – 20 hod
Čtvrtek od 15:45 – 19 hod
Pátek
od 17:45 – 20 hod
Neděle od 19 – 20 hod
V ostatní hodiny je možno jít cvičit po domluvě na obecním úřadě nebo s paní Čáslavkovou.
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Sbor dobrovolných hasičů Kameničná zasahoval:
Poděkování:
Přívalový déšť 13.8.2010.
Dne 13.8.2010 mezi 13. a 14. hodinou se spustil pěkný liják.
Za necelou hodinu napršelo 44,6 mm. srážek. Úhrn srážek v Kameničné na horním konci
činil za 24 hodin 65,7 milimetrů. Nejvíce to
pocítili Kacálkovi v Oboře a Kratochvílovi
čp.10 na horním konci obce. Voda z polí
s bahnem
a
osivem
se
vehnala
ke
Kratochvílovým
do
garáže,
kde
měli
zaparkované auto.

Rodina touto
cestou děkuje
místním hasičům
za rychlý zásah a
pomoc.

z Obory:
Dne 13.8. v pátek
odpoledne po silné bouřce a lijáku
došlo u nás v Oboře k povodni. Voda splavovala ornici z pole k obytnému domu. Zaplavila
cestu, chodník, dále verandy, garáže, sklep a stodolu spolu s kolnou. Zavolali jsme na
pomoc SDH z Kameničné.
Ochotně přijeli pomáhat s odstraněním naplavené zeminy. Úklidových prací se zúčastnili
Tomáš Aulich, Jiří Veverka st., Mirek Roleček, Antonín Kaplan, Rostislav Trejtnar a Vojtěch
Trejtnar. Touto cestou jim všem chceme poděkovat za jejich pomoc.
Rodina Kacálkova z Obory



Objevy, nápady a postřehy strýčka Šikuly
Strýček zatoužil po nové televizi. V konkurenci různých značek to však není jednoduché a tak bádal a pátral. A
výsledek?

Jdu koupit nový televizor a jaký?
Nejmocnější masmédium, centrum domácí zábavy, zabiják času. To všechno je televize.
Najdete ji ve více než 98 % domácností, v mnoha rodinách se jich nachází i více. Na 100
domácností připadá zhruba 131 televizorů. Chcete vyměnit svůj přijímač za modernější, nebo
přikoupit druhý či třetí přístroj do ložnice, případně k dětem? S naším průvodcem to bude
hračka.
Ještě než začnete vybírat konkrétní přístroj, je dobré si promyslet, co od něho
vlastně očekáváte. Bude to hlavní přístroj v domácnosti, nebo poputuje do dětského pokoje?
Díváte se hlavně na televizní vysílání, nebo spíše na filmy z DVD? Pořídíte si v dohledné době
digitální satelit, nebo přehrávač s vysokým rozlišením obrazu? Máte herní konzoli, chcete k televizoru připojit i
počítač? Kolik chcete utratit peněz? Koupit si LCD, nebo plazmu? To jsou ty základní otázky, na které si musíte
odpovědět.Pokud vybíráte přístroj do obýváku, pravděpodobně se zaměříte na modely s větší úhlopříčkou. V
menším panelákovém bytě si bohatě vystačíte s 32 palci, do větších obýváků patří spíše 42 palců a více. Velikost
úhlopříčky obrazovky je nutné volit s ohledem na to, jak daleko budete od televizoru sedět. Obecná poučka tvrdí,
že pozorovací vzdálenost by se měla rovnat čtyřnásobku úhlopříčky. To znamená, že od obrazovky o velikosti 42
palců je vhodné sedět čtyři metry a od 32 palců lehce přes tři metry.Na rozdíl od klasických, neboli CRT televizorů,
kde bylo nutné udržovat bezpečný odstup i ze zdravotních důvodů, u plazem a LCD obrazovek platí, že čím vyšší má
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obrazovka rozlišení a na čím kvalitnější signál se díváte, tím blíže můžete sedět. Pokud si však sednete blízko velké
obrazovky s nízkým rozlišením, můžete vidět jednotlivé body obrazu. Do dětského pokoje či ložnice úplně stačí
nejvíce šestadvacetipalcové modely. Vyznačují se kompaktními rozměry, relativně nižší cenou a leckdy také
schopností perfektně reprodukovat i poměrně nekvalitní české digitální televizní vysílání. Na menší obrazovce totiž
chyby obrazu nejsou tolik vidět.
Při výběru nesmíte opomenout zvážit své sledovací návyky. Pokud koukáte výhradně na televizní
vysílání, může být velká obrazovka, zejména zblízka na škodu. U analogového, dosud většinového vysílání vynikne
neostrost či šum, u digitálního na první pohled poznáte, že se skládá ze spousty malých bodů.Pokud častěji
sledujete filmy z DVD disků, nemusíte se obávat ani větších modelů. Úhlopříčky nad 50 palců však mají smysl jen
tehdy, pokud můžete přijímat skutečně hodně kvalitní digitální signál nebo když máte přehrávač v této kvalitě – jde
o formáty Blu-ray a HD-DVD. Ty samozřejmě oceníte i u menších úhlopříček. Pokud se chystáte užívat si formátů
vysokého rozlišení, pak se zaměřte především na Full HD televizory – protože jedině ony dokážou reprodukovat
nástupce DVD disků v plné kvalitě. Na o něco horších HD Ready televizorech je obraz taky výrazně lepší, ale
nevyužijí všechen jejich potenciál. Naprostá většina moderních televizorů je připravena pro připojení herních
konzolí a počítačů. Zatímco konzole si žádné specifické nároky nekladou (v podstatě se hlavně musí shodovat
nabídka vstupů televizoru s výstupy konzole), připojení počítače je trochu ošemetnější.
Důležité je zde rozlišení – pro kvalitní zobrazení musí být na grafickém výstupu počítače zvoleno stejné
rozlišení, jako má displej zobrazovače. Jiná rozlišení sice televizor zobrazí, ale při přepočtu dojde ke zkreslení, které
je nejpatrnější na čitelnosti textu. Platí zde, že čím vyšší rozlišení, tím lépe.
Zatímco na 26“ monitoru se lze srovnat s běžným 1 366 x 768, u větších je již 1 920 x 1 080 (Full HD)
nutností. Takové zapojení je vhodné pro prohlížení internetu, hraní her a prezentace fotek, pro kancelářské
činnosti se hodí méně.Prohlížíte-li si nabídky prodejců elektroniky, jistě vás zarazí široké cenové rozpětí televizorů.
Začínají přibližně na pěti tisících a bez problémů se dostanou i na dvacetinásobek. Čím to? První premisou je, že
cena televizoru roste s jeho úhlopříčkou.
Za nejmenší modely málokdy zaplatíte víc než 10 tisíc korun, v kategorii kolem 26 palců většinou stačí 13 až 15 tisíc
korun, populárních 32 palců pořídíte za 15 až 30 tisíc, kvůli velké televizi s úhlopříčkou 42 palců peněženku
odlehčíte o 25 až 50 tisíc a za obří panely s úhlopříčkou alespoň 52 palců vydáte nejméně 70 tisíc. Ceny se však
výrazně liší i v rámci úhlopříček. Jde především o kvalitu zobrazovacího panelu a elektroniky, design, přídavné
funkce a možnosti, občas také o prestiž značky. Ale pravda je, že právě u plochých televizorů je nyní konkurenční
boj tak razantní a ceny natolik sražené na minimum, že pro připlácení za značku nezbývá prostor. Cenu dokáží
velmi vysoko vyšroubovat netradiční specifické luxusní funkce a technologie. Například vestavěný DVD rekordér s
pevným diskem, satelit, modul pro přístup na internet či dynamické osvětlení okolí televizoru.
Připravenost na digitální vysílání
Televizní vysílání v Česku se pomalu, ale jistě dostává do digitální éry, poslední analogový vysílač by měl přestat
zářit v roce 2012. Potěšující proto je, že je na trhu velké množství televizorů, které v sobě DVB-T tuner pro jeho
příjem rovnou obsahují. Zpravidla jde zatím o hybridní přístroje schopné příjmu analogového i digitálního vysílání.
Přístroje, které nejsou pro digitální příjem připraveny, můžete doplnit o takzvaný set top box. Přijdete tak zpravidla
o komfort jednoho dálkového ovladače, ale digitálního příjmu si můžete užívat dle libosti.
LCD, nebo plazma? Rozdíly mizí.
„Plazma je mrtvá, jedině LCD!“ „ LCD? Rozhodně plazmu!“ Přesně takhle může skončit debata, z níž jste chtěli
odejít s jasným názorem na to, zda si do obýváku vyberete přístroj s LCD, nebo plazmovou obrazovkou. Obě mají
své zastánce i odpůrce, což mimo jiné dokládá fakt, že výborně posloužit vám mohou oba typy televize a je jen na
vás, pro jakou se nakonec rozhodnete. Vybírat můžete podle dílčích rozdílů a záleží na tom, co je pro vás důležité –
na běžné použití se totiž hodí, s určitými výjimkami, obě stejně. Hned na začátek je potřeba říci, že starosti s
výběrem technologie zobrazovače nemohou mít ti, kteří chtějí televizor s menší úhlopříčkou, tedy například 32,
nebo dokonce jen 26 palců, převedeno na centimetry 81 nebo 66. Plazmové panely se totiž vyrábějí jen ve
velikostech od 37 palců (94 centimetrů) výše. Jinými slovy, všechny menší televize jsou vždy LCD. Je to proto, že
vyrobit malou plazmovou obrazovku by bylo technologicky velmi náročné, a tudíž neskutečně drahé.
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Plazma
pravda:
ve špičkové třídě má často lepší obraz než LCD
zpravidla má lepší pozorovací úhly než LCD
zpravidla má přirozenější barvy než LCD
má vysokou špičkovou spotřebu energie
produkuje hodně tepla
má vysokou hmotnost
panel nesmí být v horizontální poloze

mýty:
má výrazně omezenou životnost (již neplatí)
rychle se do ní vypalují statické obrazce (již platí jen
částečně)
má výrazně větší spotřebu než LCD
může se instalovat na strop
je dražší než LCD

LCD
má zpravidla nižší hmotnost než plazma ve stejné
úhlopříčce lze ji instalovat v nestandardních úhlech

pravda:
vyrábí se v malých i obrovských úhlopříčkách
levné modely mají často problémy s kvalitou obrazu
málokterý LCD panel dovede reprodukovat zcela černou
barvu
poslední generace panelů se kvalitativně velmi blíží plazmě

mýty:
má nízké pozorovací úhly (výjimečně ještě může platit)
je výrazně úspornější než plazma
je technicky vyspělejší než plazma

Špatně si poradí s jinými než nativními rozlišeními.

Do 5 000 korun
Nemůžete si moc vybírat V této nejnižší kategorii je výběr velmi omezený. Volit lze mezi malými CRT televizory v
úhlopříčkách od 14" do 21" a malými přenosnými kapesními LCD přijímači. menší televize se hodí pro nenáročný
provoz v kuchyních nebo dětských pokojích, uplatnění najdou i na chatě zpravidla obrazovka s poměrem stran 4:3,
analogový tuner a teletext na vestavěný DVB-T tuner, neboli tuner pro příjem digitálního signálu skoro
nenarazíte,televizi proto budete muset set topboxem doplnit malinké přenosné LCD jsou dobré do auta nebo na
dlouhý pobyt v nemocnici, užijete je třeba i v pracovně.

Do 10 000korun
Nejlevnější ploché televize Za tuto částku je možno si dopřát dvacetipalcový LCD televizor, běžně s poměrem stran
16:9 i 4:3. digitální tuner často chybí,ale k dispozici už bývá HDMI připojení třeba pro DVD, aniž by utrpěla kvalita
signálu mějte na paměti, že jde o nejlevnější ploché obrazovky,což se v některých případech hodně odráží na
kvalitě, protože obrazovky nedokážou zobrazit vše, co se k nim digitálním signálem dostane zajímavou alternativou
zde mohou být klasické, neboli CRT televizory, které si můžete koupit s úhlopříčkou až 29 palců, s poměrem 4:3,
stereofonním zvukem a leckdy i pokročilými funkcemi, jako je třeba obraz v obraze.

Do 15 000 korun
Spíše jako druhý televizor V této kategorii se úhlopříčky LCD televizorů zatím o moc nezvětšily, naleznete zde
maximálně 23palcové modely.Jsou zde často k vidění i digitální tunery, rozlišení HD Ready je standard. Takové
televize dokážou reprodukovat obraz hůře než špičkové modely, protože obrazovka si s plným rozlišením neporadí,
ale kvalita už netrpí citelně kvalita obrazu a zvuku již může uspokojit běžné nároky, velikostí úhlopříčky se ale hodí
spíše jako druhý či třetí televizor do domácnosti propojení přes HDMI (rozhraní pro přenos digitálního obrazu a
zvuku v nezmenšené podobě) je samozřejmostí,dobrá nabídka vstupů rovněž klasické CRT televizory v této
kategorii skoro vymizely.

Do 20 000 korun
Najdete perfektní kvalitu LCD v ceně do 20 000 korun najdete naprostou většinu televizorů s obrazovkou o
velikosti 26 palců, ale dají se již najít i dvaatřicetipalcové modely v této kategorii si můžete koupit jen LCD modely,
v oblasti CRT je nabídka mizivá a cena plazem ještě pod dvacet tisíc neklesla hodí se jako hlavní televizor do
menších obýváků v nabídce naleznete jen modely s obrazovkou s poměrem stran 16:9, přičemž kvalita obrazu
může být u povedených modelů perfektní.

Do 35 000 korun
Skvělý digitální obraz zde lze už vybírat mezi LCD a plazmou dají se najít i modely s plným rozlišením Full HD,
znamená to, že obrazovka dokáže reprodukovat špičkový digitální signál v plné kvalitě, momentálně to využijete
pro nové formáty přehrávání, jako je Blu-ray a HD DVD, pro běžné televizní vysílání ještě nikoli standardem jsou
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modely s obrazovkou velkou 32 a 42 palců, které stačí i na větší obývák zpravidla nechybí zabudovaný digitální
uner (DVB-T), funkční výbava sice závisí na konkrétním modelu, ale často nabízí všechny běžně používané funkce.

Do 50 000 korun
Znovu i špičkové klasické obrazovky 42 a 46 palců jsou standardem stejně jako Full HD rozlišení pro přenos
nejlepšího digitálního signálu kvalitní modely této kategorie nabízejí špičkový obraz, maximální nabídku přípojných
míst a plné penzum funkcí ve výbavě můžete nalézt třeba i čtečku paměťových karet nebo USB port pro přehrávání
fotografií a hudby za cenu do 50 000 korun naleznete i špičkové CRT televizory s úhlopříčkami kolem 32 palců,
širokou výbavou a vynikajícím obrazem.

Výhody a nevýhody
Obě technologie prošly bouřlivým vývojem, který do jisté míry smazal zásadní rozdíly v kvalitě obrazu i životnosti.
Na počátku bylo pro plazmové panely typické, že rychle stárly. Viditelně se to projevovalo snižováním jasu obrazu a
vypalováním statických vzorů do obrazovky – například značek televizních stanic v rozích. Dnes už vydrží skoro
stejně dlouho jako LCD displeje a ani vypalování vzorců už se nemusíte obávat. Klesly také rozdíly ve spotřebě
elektřiny. Dříve byla plazma v tomto ohledu mnohem náročnější, nyní spotřebuje jen o málo více než LCD displeje.
Záleží to samozřejmě na jasu obrazu, ve špičkách se může pohybovat nad 350 W, v minimech klesat ke 100 W. LCD
si udržuje odběr víceméně konstantní – ať je obraz světlý, či tmavý. Výsledná průměrná spotřeba však již
dramaticky rozdílná není. Rozdíly se pomalu smazávají i v hmotnosti, dnešní plazmy již neváží výrazně více než LCD.
Ale i tak - pozor na nosnost stolků, především u větších úhlopříček.Pro plazmu dlouho jednoznačně hovořila kvalita
obrazu. Zejména dramaticky lepší podání černé, přirozenější barvy, ostřejší kresba.
LCD panely tento náskok podstatně snížily, takže teď už záleží spíše na kvalitě konkrétního produktu než na
technologii jako takové. Proto si vytipované televize dobře prohlédněte, nechte si je v obchodě předvést, zajímejte
se o recenze a zkušenosti ostatních, třeba na internetu. Ve srovnatelných velikostech se ceny obou typů plochých
televizí zásadně neliší. O jejich konkrétní výši navíc mnohdy víc než použitý typ obrazovky rozhoduje, co všechno
televize umí.
Takže já si udělám kafe a pustím si radši rádio.
Váš strýček Šikula


Slavná zvířátka ve vesnici o kterých stojí za to se zmínit
Morče Doris Brusinka plemene anglický crested ve vlastnictví
chovatelské stanice ušlechtilých morčat Eriky Beranové získalo titul
Morče Šampion ČR.
Naše odchovankyně červená anglická crestedka Glorie Kvítko (maj.
CHS Albis) získala 2 čekatelské kartičky na šampiona, 97 bodů a
umístění 2. nejlepší červené morče na výstavě v Hradci Králové. Na
výstavě v Lounech, získala také 97 bodů a stala se nejlepším
anglickým crestedem v kategorii Junior.
Gratulujeme!
Fena německého ovčáka Alexia Laperys Evy Beranové splnila limit
zkoušky pro účast na Výběrových závodech Mistrovství republiky IPO a Mistrovství světa FCI v roce
2011. Tak držte palce:)
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Chodský pes Brit od Jirouchových
je další slavný pes
v Kameničné.
České národní plemeno ovčáckého původu s všestrannou
upotřebitelností, výborný společník se snadnou ovladatelností.
Jeho zástupcem je Brit z Horské samoty. Po čtyřletém snažení
jsme letos zakončili sezonu Klubovým vítězem memoriálu ing.
Findejse v Mostkovicích.



Důležité upozornění, vydané Červeným křížem a
záchrannými organizacemi:
Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u
sebe mobilní telefon.
U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli z
dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby
každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém
případě, pod tu samou zkratku.
Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of Emergency.(pro případ záchrany)
Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze
kontaktována policií, hasiči či první pomocí.
Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1,ICE2,ICE3 atd.

ÝCH HLODAVCŮ

RYCHNO

Oznámení
Vika Kameničná a.s.
vydává ze svého skladu v Helvíkovicích na Popluží tel: 731 449 737

obilí na nájemné a naturálie
za rok 2010
v termínu od 5.10. 2010 do 21.10.2010
vždy v úterý od 13 do 17 hod
a ve čtvrtek od 13 do 16 hod.
Pytle na obilí si vezměte s sebou!!!
Případně je možno je zakoupit za 15,-Kč/ kus na místě

KNĚŽNOU 23.10.2010
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..jak jsme se shodli , loď uveze 21 žen, 42 koz a kormidelníka.

….hoši pozor, vyletí ptáček!

Uzávěrka příštího čísla bude 30.11.2010
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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