ZPRAVODAJ
OBCE KAMENIČNÁ
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Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Rozhodnutí MěÚ Žamberk o udělení souhlasu VEMASU a.s. Žamberk ve
věci hnojení statkovými hnojivy v letech 2007 – 2010 na území
přírodního parku „Orlice“.
2) Stavbu garáže na pozemku Ing. Miroslava Sklenáře, parcela č. 65/1
v katastrálním území Kameničná.
3) Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a kolaudace stavby „Jímka
odpadních vod“ na pozemku Pavla a Terezy Laichmanové parc.č.62 a
61/2.
4) Návrh projektu polních cest a protierozních opatření v části
k.ú.Kameničná, předložených projektantem společnosti TERRA
Šumperk, která budou provedena v rámci pozemkových úprav.
5) Zprávu Ing.Jaroslava Kratochvíla o vypouštění odpadních vod a záměr
realizace stavby čističky odpadních vod s kanalizací do roku 2010 s tím,
že na tyto realizace je nutno shánět potřebné dotace.
6) Připomínky Ing.Zdeňka Kalouse k podmínkám provozu Klubu důchodců
v Kameničné.
7) Informace k zadávání aktuálních zpráv na webové stránky Obce
Kameničná.
8) Nabídku Plynofikace obce Kameničná – ze strany občanů je dosud malý
zájem.
9) Zpracování požár. dokumentace obce firmou MOVOS Ludovít Miller,
zpracování elektrorevizí objektů Obce Kameničná.
10) Stavební povolení na stavbu „Nástavba a stavební úpravy“ objektu na
parcele č.162 v k.ú. Kameničná. Pověřuje starostu k projednání
možnosti změny projektové dokumentace a financování z dotací MZE,
ŽP a EU včetně možných dotací na sběrný dvůr.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Záměr obce Kameničná uzavřít smlouvu mezi Obcí Kameničná a Lesy
České republiky o převodu vodního díla Retenční nádrž do majetku
Lesů České republiky kvůli vyčištění, sanaci a opravě hráze
z ekonomických důvodů financování této akce.
2) Závěrečný běžný účet obce Kameničná a výsledek přezkoumání
hospodaření obce Kameničná za rok 2006 s výhradou (viz AUDIT ze
dne 4.4.2007)
3) Zaslání požadavku o přezkoumání hospodaření obce Kameničná za rok
2007 na Krajský úřad Pardubického kraje.
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Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola v Kameničné s tím, že zisk
z hospodářské činnosti ve výši 2,2 tis. Kč pokryl ztrátu ve výši 2,2 tis. Kč za
rok 2006.

č. 13

30.7.2007

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje znění Strategie místního rozvoje
regionu ORLICKO a souhlasí s územním začleněním obce do území MAS
ORLICKO.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:

-

-

-

Informaci o platnosti občanských průkazů
Realizaci společných zařízení v KPÚ Kameničná – polní cesty
Smlouvu s firmou ASEKOL – svoz elektroodpadů
Policie ČR – Oznámení přestupku Antonína Berky
Souhlas se změnou užívání stavby manželů Veverkových Kameničná
čp.3
Alternativní možnosti vytápění – ORLICKO
Český statistický úřad Praha: Strukturální šetření v zemědělství ZEM
2007 za účelem získání informací o zemědělských prvovýrobcích, které
proběhne v termínu od 1.9. do 15.11.2007
Rozhodnutí o umístění stavby – garáž Miroslava Sklenáře Kameničná čp.8
Opravy obecních cest do Obory a u Paulusů
Plnění rozpočtu Obce Kameničná –
Příjmy za 1.pololetí 2007 splněno na 51,8% k 30.6.200
Výdaje za I.pololetí 2007 splněno na 31,46% k 30.6.2007
Informaci o postupu jednání mezi Obcí Kameničná a LESY ČR, sp
Hradec Králové
Informaci o řešení Sběrného místa v lokalitě Ameriky
Informaci o konání akce TECHSTEP ve dnech 20.22.7.2007
s připomínkami občanů o hlukové zátěži.

Oznámení
Obec Kameničná podle ustanovení § 11 odst. 1 písmeno a) zákona č. 344/1992 Sb., o
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
na podkladě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště
Ústí nad Orlicí sp.zn.: OO-1/2007-611 vyhlašuje,
že dne 15.8.2007 bude zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a

vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým
mapováním v katastrálním území Kameničná.

Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden
předem.
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Podle § 10 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí kromě jiného povinni:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat
svého zástupce,
b) označit ve stanovené lhůtě do 15.8.2007 trvalým způsobem a na vlastní náklad
nesporné hranice svých pozemků, kromě hranic pozemků, které jsou sloučeny
do větších celků, a hranic druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož
vlastníka nebo jiného oprávněného,
c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí,
a to do 30 dnů od jejich vzniku a předložit listinu (podle potřeby s geometrickým
plánem), která změnu dokládá.
Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při
zjišťování průběhu hranic není na překážku využití výsledků zjišťování k vyhotovení
nových souborů geodetických a popisných informací katastrálního operátu (§ 14 odst. 8
katastrálního zákona). Za nepřítomnost bez náležité omluvy nebo závažného důvodu
může být uložena pokuta za porušení pořádku na úseku katastru.
Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením § 88 vyhlášky
č.26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č.265/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška). Pokud
vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad rozhodnout, že hranice
označí na náklad vlastníka (§ 10 odst. 2 katastrálního zákona) a vlastníku uložit pokutu
za porušení pořádku na úseku katastru. Vlastníci pozemků sloučených do větších celků se
vyzývají, aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí upozornili
komisi na zachované úseky hranic pozemků, popř. na zachované hraniční znaky, o nichž
vědí. Jinak jsou podle rozhodnutí předsedy komise účastníky zjišťování průběhu hranic
jen v rozsahu vlastnické hranice existující v terénu.
Pověření zaměstnanci orgánů státní správy zeměměřičství a katastru nemovitostí a
orgánu samosprávy, kteří prokáží oprávnění ke vstupu na nemovitost služebním
průkazem a osoby, které prokáží oprávnění ke vstupu na nemovitost úředním průkazem,
vydaným Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, nebo živnostenským listem
k výkonu zeměměřických činností, případně jeho ověřenou kopií (§ 7 odst. 2 a 3
z.č.200/1994 Sb.) (dále jen „oprávněné osoby“) mohou při výkonu zeměměřických
činností v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení
vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků. Do staveb mohou vstupovat se
souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby. Společně s nimi mohou na
pozemky vstupovat a vjíždět a do staveb vstupovat i jejich pomocní pracovníci. Vlastník
nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit
oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností bez
omezení s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem
1936.
Výměna občanských průkazů za strojově čitelné občanské průkazy je
bezplatná.
Občanským průkazům bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby
vydání dokladu, a to v následujících termínech:
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Vydané do
31.12.1994
31.12.1996
31.12.1998
31.12.2003

Konec platnosti
31.12.2005
31.12.2006
nejpozději 31.12.2007
nejpozději 31.12.2008

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou vydávány od druhé poloviny roku
2000 a platí po dobu v nich uvedenou.

EFEFEFEFEFEFEFEEFEFEFEFEFEFEFFEF
INFORMACE Z DĚNÍ OBCE NA INTERNETU!!!
VÁŽENÍ KAMEŇÁCI!
Je srpen a tedy čas pokročit v naší lekci tzv. internetového surfování. Věřím, že
někteří z Vás si alespoň přečetli článek v červnovém zpravodaji, kde jsme si
vysvětlovali naprosté základy práce s internetovým prohlížečem. V tomto
pokračování našeho seriálu se ponoříme hloub a ukážeme si, jak vyhledat
konkrétní informaci na kamenském webu. Po otevření www.kamenicna.cz se
nám zobrazí úvodní strana. V pravé části stránky si můžete přečíst novinky,
které se řadí chronologicky podle data zadání – nahoře vždy ta nejnovější. Pod
novinkami je velice důležitá kolonka s nadpisem „Chcete dostávat informace?
Zadejte svůj email:“. Doporučuji Vám, abyste do tohoto obdélníčku vyplnili
svoji e-mailovou adresu, na níž Vám budou chodit důležité informace o dění
v obci a nových zprávách na stránkách. Jestliže zatím nemáte svoji e-mailovou
adresu, v příštím díle se dozvíte jak a kde si takový e-mailový účet založit a jak
ho používat. Po vypsání adresy kliknete (stisknete tlačítko) na tlačítko
„Registrovat“ a tím se Vaše adresa automaticky zapíše do databáze. Budeme-li
pokračovat níže (stáhnutím posuvníku úplně vpravo na obrazovce) pod kolonku
pro zadání mailové adresy, narazíme na podtržený text „zvětšit písmo“. Tato
funkce slouží především lidem, kteří mají větší problémy se zrakem a písmenka
na monitoru jsou pro ně příliš malá a nečitelná. Na konci stránky je adresa
obecního úřadu a nejnutnější kontakty.
V levé části stránek je nejdůležitější část, a to jednotlivé odkazy, díky nímž se
můžete dobrat k potřebným informacím. Začneme druhou v pořadí, jelikož tou
první bychom se dostali tam, kde jsme – tedy na začátek. Po kliknutí na druhý
odkaz „obecní zastupitelstvo“ se můžete dozvědět přesné složení zdejšího
zastupitelského sboru, můžete si pročíst jaké zasedání zastupitelstva nás čeká
a co se řešilo a vyřešilo na zastupitelstvech předchozích a jako zatím poslední
informace jsou zde uvedeny základní údaje o Kameničné. Třetí odkaz – ten
nejdůležitější – je „úřední deska“, kde máte možnost sledovat jednotlivá
rozhodnutí a informace, které je obec povinna veřejně vyvěsit. Obrovskou
výhodou je, že se zde informace nevyvěšují pouze na krátký čas, jak tomu bylo
dříve, avšak každý má možnost stáhnout si informace starší – vyvěšené od
20.6.2007.
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Vážení přátelé, jelikož se jedná o seriál Průvodce po kamenských stránkách, je
potřeba si něco nechat do příštího, přespříštího a dalších vydání. Zároveň Vás
chci opětovně požádat o zasílání jakýchkoliv podnětů na vylepšení webu a
nejen toho, na adresu info@kamenicna.cz.
Za chválu děkujeme, objektivní kritiku příjmem rádi.

Jan Štěpánek
EFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFFEFEFE

 Společenská rubrika 

18.7.2007 se manželům Brokešovým narodil syn

Jakub Martin Brokeš.
Měřil 50 cm. a vážil 3,2 Kg. Doma už má starší sestřičku
Terezu Barboru .
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci
srpnu a září oslaví významné životní jubileum.
V měsíci srpnu oslaví pan Antonín Čada a Kalousová Ludmila
krásných 65 let.
V měsíci září bude pan Oldřich Kotyza slavit 85 let a
pan Zdeněk Dvořák se bude snažit na dort poskládat 60 svíček.
Gratulujeme!

EFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFFEFEFE
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
Co nás čeká:

1.9. DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI – akce se teprve připravuje. Přihlásili se i
sponzoři , takže by měla být velmi hezká. Děti už se moc těší.

Co se událo:
FESTIVAL KAMENSKÁ SMAŽENICE 3
16.6.2007
(staženo ze stránek obce)

Všichni už vystřízlivěli a 3. ročník metal/punkového festivalu v Kameničné
skončil. V sobotu 16.6. ráno, to v žádném případě nevypadalo, že by se festival
měl vůbec uskutečnit, jelikož pršelo a obloha byla zahalená šedými mračny,
avšak během dne se začalo vyjasňovat a bylo jasné, že vše bude dle
objednávky. Kolem 14. hodiny se začali trousit první návštěvníci a v 16:00
hodin i první kapela. Pivo teklo proudem a nic nebránilo tomu, aby v
17:30 vystoupila první skupina SELFEATER z Ústí nad orlicí. Poté následovala
punková formace EXISTENCE NOVÉ DOBY (E.N.D.) též z Ústí nad Orlicí,
THORTHARRY z Hronova smažící death metal - nejtvrdší hudební
styl festivalu, SCHIZOFRENY z Hradce Králové - ti zapadali do stejného ranku,
jako E.N.D., DISSECTION CORPSE z Podlesí, kteří hrají stejný styl, jako
Thortharry a celou jízdu zakončily kapely JO!SKA z České Skalice tancující a
hrající Skapunk a skupina PAVILON 9 (Chrudim), kteří zahráli v
duchu hardcore. Celé odpoledne a večer se nesl v duchu výborné nálady, která,
jak věříme, za rok nastane znovu, ovšem za lepší účasti návštěvníků, než letos.
Dohromady zde bylo kolem 100 platících návštěvníků a přibližně 10 pořadatelů.
Hlavními z nich jsou Zdeněk Jirčík a Drahoslav Vraštil, kteří vše výborně
zorganizovali, aby nenastal žádný problém a každý přítomný se mohl dobře
bavit.
Více
informací
jistě
naleznete
na
webové
adrese
www.smazenice.unas.cz, kde jsou i fotografie z minulých ročníků a reakce
návštěvníků. Pořadatelé děkují všem, kteří je podpořili a těší se na další ročník
již 4. Kamenské smaženice v roce 2008.

KAMENSKÝ VÍKEND V PASTVINÁCH
22. – 24.6.
(staženo ze stránek obce)

Skončil další krásný letní víkend plný zážitků, tentokrát z Pastvin, konkrétně
zdejšího kempu. V pátek odpoledne vyrazila výprava rodičů s dětmi ve věku
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2 - 15 let hasičskou Ávií na místo určení, kde se po příjezdu všichni ubytovali v
chatkách a seznámili se s programem. Následovala krátká dešťová přeháňka a
poté stezka odvahy lesem - pro nejmenší obrovská zábava a napětí. Večer byl
sraz ve společenské místnosti a naplánovala se cesta k Vejdovým lípám po
skupinkách. Celá výprava byla spojená s hledáním kostí mrtvého pasáčka,
který údajně v kotlině stromu zahynul. Po návratu šli všichni, kromě "rady
starších", spát. Mírně se popíjelo, ale opravdu jen mírně, jelikož druhý den byl
nabitý programem, především pohybovým. Ráno v 7:30 byla rozcvička, poté
snídaně a výlet, tentokrát po stopách vodníka Pulečka. Výprava vedla opět k
Vejdovým lípám, a to kvůli těm nejmenším, kteří je nemohli vidět večer. Po
vydatném obědě byl volný program většinou využívaný aktivním sportem.
Kolem 2. hodiny nás navštívila místní pamětnice a bývalá knihovnice paní
Faltusová, jež nás zavalila množstvím velice zajímavých informací z historie
obce Pastviny a jejího okolí. Po opětovném krátkém deštíku se někteří vydali
na průzkum kolem nádrže a na hráz. Večer se zapálil oheň, hrály se různé hry,
ale především nás navštívili další Kamenští obyvatelé včetně starosty Milana
Sklenáře. Pilo, zpívalo, hodovalo a blblo se až do ranních hodin (samozřejmě
jen ti starší), což se podepsalo na ranní kondici některých z nás. V neděli
dopoledne se celá výprava odebrala na pěší pochod k hrázi, kde na nás v 10:00
hodin čekal hrázný, pan Dvořák. Ten pro nás připravil přibližně hodinovou
exkurzi hrází a vodní elektrárnou. Tuto cestu jsme zároveň spojili s návštěvou
zdejšího myslivce pana Františka Koldy, který na své zahradě chová daňky,
páva a kozy, což výborně doplnilo předešlou technickou exkurzi ve zmiňované
údolní hrázi. Veškeré fotografie naleznete na www.kamenicna.cz. Následoval
návrat do hlavního tábora a oběd, který pro celou výpravu zajišťoval Kamenský
svaz žen. Dámy zaštiťovaly celý výlet, za což jim patří obrovský dík a poklona.
Po výborném obědě využil volný čas každý po svém. Bohužel se blížil konec
celého klání a bylo to vedle příjemné únavy znát na každém - víkend se vydařil
a věříme, že v příštích letech se podobné akce zopakují!
Obecní knihovna se musí přidat:
Nemohu si pomoci a musím i já k této akci něco přidat. Zážitky byly opravdu veliké. Já
jsem ale za obecní knihovnu našla ale spíše ty odborné věci.

Pastvinská přehrada
Vznikla za účelem protipovodňových opatření, vyrovnání průtoku řečištěm,
udržení hladiny spodních vod a využití vodní energie pro výrobu elektřiny. Dále
umožňuje zemědělské závlahy, je zásobárnou užitkové vody a v poslední době
stále víc slouží k rekreačním účelům, rybaření a vodním sportům.
Ovšem přehrada má i své zápory. Pokud si půjčíte šlapadlo, za které zaplatíte 100 Kč za
hodinu, nebo 50 Kč za půl hodiny a při vášnivém šlapání Vám z kapsy vypadnou klíče od
auta, určitě je už nenajdete. Výška mostu nad bývalým řečištěm je totiž 25 m. Ani
elegantní šipka z mostu Vám nepomůže dostat se až na dno. Možná, že by se mezi námi
našlo více obětavých občanů, co na dno přehrady schovali něco vzácného pro příští
generace.
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Pastvinská přehrada vyhrála „konkurz“ nad přehradou, která by stála u
Potštejna. Tato lokalita měla velkou podporu , protože náklady na 1 m³
zadržené vody představovaly pouze 10 haléřů, zatímco v Klášterci to bylo
dražší a také obsah nádrže proti Potštejnu byl podstatně nižší, kromě toho
mělo u Potštejna dojít k menšímu zatopení zemědělských pozemků. Po
geologickém průzkumu byla navr varianta další. Pastviny. Psal se rok 1908.
Příprava stavby byla několikrát zastavena z různých důvodů. Jedním byla i
válka. Sondovací práce se začaly provádět v roce 1929. Projekt vodního díla byl
vypracován vodohospodářským oddělením Zemského výboru v Praze v letech
1926 – 28. V březnu 1931 byl zemským úřadem schválen. Se stavbou se
započalo v červnu 1933. Vodní dílo dostalo název „Pastvinská přehrada“.
Stavba trvala od června 1933 do konce roku 1938. Dělníci na stavbě pracovali
3 330 333 hodin. Délka nádrže je 5,7 Km a plocha jezera je 110,3 ha.
U pravé paty hlavní hráze je umístěna vodní elektrárna. Byla druhou plně
automatizovanou vodní elektrárnou v Čechách.
Pod hlavní hrází je ještě jedna malá přehrada,
která slouží jako vyrovnávací nádrž. Vyrovnává
nepravidelný odtok vody od turbíny horní
přehrady. Turbína se zapíná jen na určitou dobu.
Veškerou vodu, která je vypuštěna z horní
přehrady během např. dvou hodin, zachytí dolní
přehrada a po 24 hodin ji ve stejném množství
vypouští dál do řeky. Délka dolní nádrže je 1047
metrů a plocha 10,3 ha.
Přehrada se vypouští jednou za 20 let v době
rekreační špičky, protože na jaře jsou problémy
s vodou z tajícího sněhu a ani podzim není pro
opravy vhodný čas.
Fotografie najdete na www.kamenicna.cz nebo si je
přijďte prohlédnout do knihovny.

Foto : chodba uvnitř hráze. Další fotky najdete na www.kamenicna.cz nebo originály v obecní
knihovně

Po stopách
Slepého
Buvola

9

14.7.2007 – se v Kameničné na ranči Marlbourough konal závod ve
westernovém ježdění a zároveň i zajímavé soutěže pro děti. Orientační závod,
který se měl konat jako hlavní disciplína, byl pro dlouhodobě nepříznivé počasí
nahrazen třetí westernovou disciplínou – slalomem mezi tyčemi, který je mezi
jezdci velmi oblíben. Tím se ovšem nenaplnila myšlenka závodu, po stopách
Slepého Buvola se budeme muset vydat někdy příště. Počasí holt neovlivníš….
To nepotěšilo především dívky z TJ Sokol Kameničná, které se těšily na
orientační závod, při kterém měly být na jednotlivých stanovištích závodu, jenž
měl být dlouhý zhruba 10 km. To, že předcházející počasí nevyšlo, je opravdu
velká škoda, protože trasa závodu i
jednotlivé disciplíny na stanovištích byly
zajímavé a originální. Nicméně akce se
vydařila, počasí sice přálo spíše divákům
než koním, kteří ale i přes to vedro a
dotěrný hmyz předvedli skvělé výkony.
Přítomných bylo 16 koní, z toho se 12
zúčastnilo závodu.
Svými výkony zcela
jednoznačně všechny předčil kůň Dar
s jezdcem Tomem. Tímto mu gratulujeme
a zároveň děkujeme za krásné vystoupení
ukázky výcviku a poslušnosti koně.
Originálně zpestřil program kůň Divoký Bill
v podání
Danči
Kacálkové
a
Honzy
Štěpánka s jezdkyní Hančou Rejmanovou. Jejich jízda sice nebyla ukázková,
zato pobavila všechny přítomné diváky i jezdce.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří mi pomáhali s přípravami i se
zajištěním celé akce a také divákům i jezdcům za to, že se k zemi naší i krajině
okolní chovali s úctou a láskou.
Také vás všechny chceme
s Jitkou Rolečkovou pozvat na
malou výstavu obrázků, které
děti namalovaly v průběhu
dne.
Obrázky
budou
ke
shlédnutí
i
k zakoupení
v místní knihovně. Případný
výtěžek z této malé prodejní
výstavy
bude
věnován
místnímu Svazu žen, který
nám pomohl s občerstvením,
čímž moc děkujeme.

Tereza Leitnerová
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Upozornění:
Pro úspěšné proběhnutí 1. ročníku
MarlBoroughského závodu k oslavě Letního
slunovratu a k možnosti jeho pokračování
v dalších letech, žádáme všechny účastníky
závodu i přítomné diváky, aby se chovali ke
zdejší zemi naší i okolní krajině s úctou, krok
váš aby provázela láska a harmonie
s přírodou a aby všichni jezdci co nejvíce
respektovali a dodržovali vyjeté stezky a
pěšiny.
Děkujeme.

20.- 22.7. - TECHSTEEP VÍKEND -

v novinách 24 Hodin ze dne 26
objevil Jan Štěpánek odpověď na to, co nás všechny

července
zajímalo.
„Co to je proboha za randál?“

FREETEK ROKU V KAMENIČNÉ

Uplynulý víkend byl na freeteky, neboli festivaly elektronické hudby,
kde se nevybírá vstupné bohatý. Mediálně nejsledovanější byl ten u
Údrče na Karlovarsku. Novinářům neunikla ani soukromá akce na
Sokolovsku. Několik stovek lidí se však sjelo také na louku u
Kameničné nedaleko Žamberka. Konal se tu freetek Bassovertek,
jemuž vévodilo pódium Eastek Open Air. Právě DJs z Easteku,
Wintermute, Jooky, Kauer, Phaley a Ozone, kteří loni oslnili prvním
ročníkem freeteku Techstep, se letos pustili ve spolupráci

11

s východočeskou partou Re. Sound Crew do nového projektu. Kromě
nich se několika stovkám lidí představili další skvělí drumandbassoví
DJové, jako například Bifidus Aktif, Drasly Viperz(Akira s Anakinem) ze
Shadowboxu, Beathowen či neúnavný MC Špína. Od pátku do neděle se
u Kameničné odehrál letošní freetek roku. Tak to vidím já.
Andrej Poliak
Vedoucí vydání 24 HODIN
V sobotní podvečer jsem vzala
rodinu a šla se na kopec podívat.
Hudbu techno mám ráda, ale
nechtěla bych ji v kuse poslouchat
tři dny.
První pohled byl velmi
příjemný a dětem se akce moc
líbila.
Krásný
podvečer
se
západem slunce a na obloze
poletoval nádherný modrý drak
ovládaný dvěma lany. Mládež
házející si létajícími talíři. Na kopci
zkrátka přes víkend vládla pohoda a volnost.
Bohudík nevím jak to
vypadalo v noci. Ne taková pohoda byla pod kopcem a v okolí kam vítr
zavál jednotvárný rytmus techna. Ráda bych vám ještě napsala názor
jednoho spoluobčana, který naráží i na akci Kamenská smaženice.

„Zlatý pankáči!“

Ale zdá se , že jinak jsou všichni spokojeni. Na Obecní úřad nepřišla
ani jedna jediná písemná stížnost. Louky máme pohnojeny bez jediné
kapky nafty, v prodejně stoupla výrazně za víkend tržba, jen u Leitnerů
nějac í(ochránci zvířat) poškodili ohradník a pustili na svobodu dva
volně se pasoucí koně. Ty se našli ve 23 hodin v Helvíkovicích a Petr
Roleček s Terezou Leitnerovou je vedli Dolama zpět domů. Dalšími
strastmi byl jen převrácený kontejner a ohnutá značka.
Jitka Rolečková
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& OBECNÍ KNIHOVNA &

Milí čtenáři . Polovinu prázdnin máme šťastně za sebou. Sluníčka jsme si zatím
sice o prázdninách moc neužili, ale neházejme flintu do žita. Pokud se na nás
usměje a vy budete chtít vyrazit k vodě, mám pro vás malé ulehčení. Stačí
vybrat a vyrazit.

K
OLLÍÍ
KO
OK
VO
ALLIIŠŠTTĚĚ V
UPPA
OU
KO
JJA
CÍÍ
RLLIIC
OR
DO
AD
NA
NÉÉ N
ON
BLLO
AB

Přírodní koupaliště o rozloze 2 700 m²
směrem na Orličky. K dispozici přilehlý
sportovní areál - tenisový a volejbalový
kurt, občerstvení.

LLEETTO
D
AD
RA
HR
OH

tel.: 465 620 205
otevírací doba:
po, út, čt,so a ne : 9 - 20 hod
st a pá : 9 - 23 hod
Vstup:
do 5 let zdarma
5-15 let 10 Kč, nad 15 let 20 Kč.
3 bazény - 1 velký, 1 malý, dětský se
skluzavkou, 1 kulaté brouzdaliště, hřiště
- nohejbal, tenis, plážový volejbal,
občerstvení: restaurace v areálu, venkovní posezení, převlékací kabinky,
toalety,
udržovaný
trávník,
lavičky,
stromy

V
VA
AM
MB
BEER
RK
K

správce: p.Vídeňský
tel.: 494 541 266
tel. na koupaliště: 494 541 568
otevírací doba: 9-19 hod. denně
vstupné:
25,-Kč dospělí, po 16.hodině 20,-Kč
15,-Kč děti (6-15 let),
po 16.hodině 10,-Kč
děti do 6 let zdarma
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A
AQ
QU
UA
APPA
AR
RK
KÚ
ÚSSTTÍÍ N
NA
AD
DO
OR
RLLIIC
CÍÍ

tel.: 465 527 898
otev. doba: 9-19 hod denně
vstupné:
karta: 12,-Kč
osoba: 30,-Kč (platit kartou)
tobogán: 5,-Kč (platit kartou)
Při prvním vstupu je nutné zakoupit kartu
a tu postupně dobíjet u pokladny
v automatu po 5,-Kč.
Plavecký a rekreační bazén 25 m, dětské
bazény s kaskádami, skluzavka kamikadze,
101 m dlouhý tobogán, masážní lůžka,
perličkové koupele, vodní chrliče, vodní
hřib, plochy pro slunění, hřiště pro plážový volejbal, dětské hřiště tel.:
465 525 579

Nevíte kam vyrazit na výlet? A nechce se vám jet daleko? Mám pro vás
místo, o kterém možná ještě nevíte.
Říčky v Orlických horách mají novou atrakci.
Představte si, že chodíte po lanech pár
metrů nad zemí zajištěni karabinou. Mají
pro vás tři okruhy a nejdražší vyjde asi na
300 Kč. Otevřeno je každý den od 09 – 19
hodin. V sobotu a neděli od 10 – 19 hod.
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Přemýšlela jsem, jaká četba by se hodila k prázdninám. Trn z paty mi vytrhla
paní Zuzana Aulichová a přinesla mi pro vás:

Září - krvavý měsíc v českých dějinách.
16.9.921

Smrt sv.Ludmily
Bratrovražedné konflikty provázejí české dějiny od nepaměti.
Vražda kněžny Ludmily ovšem spadá do těch nejzákeřnějších.
Odpovědnost za tento čin nese Ludmilina snacha, kněžna
Drahomíra. Ta dala najmout dva vikingské zabijáky, kteří
večer 16.9. pronikli na Tetín a zde Ludmilu uškrtili. Motivem
vraždy zřejmě byl konflikt politický. Ludmila se přikláněla
k Bavorsku, Drahomíra k pohanským Luticům. Vliv by mohlo
mít i to, že po smrti knížete Vratislava, manžela Drahomíry,
se obě ženy nemohly shodnout na výchově následníka, v té
době nezletilého Václava. Takže za tímto zbytečným činem
byla nejspíše touha po neomezené moci. Zbytečná proto, že v té době již
Ludmila pobývala na Tetíně, stranou veškerého společenského i politického
života.

28.9.929 (935)

Smrt sv. Václava
Kdo a proč zabil Václava je spolehlivě
vyřešeno (bratr Boleslav). Dodnes ale
není spolehlivě vyřešen rok Václavovi
smrti. Autor první staroslověnské
legendy o svatém Václavu užívá
byzantský kalendář. Podle něj se
boleslavský atentát udál roku 6437
od stvoření světa. Překladatelé toto
datum tlumočí jako 28.9.929. Toto
datum převzal jak Kosmas, Dalimil
Hájek z Libočan i někteří novodobí
historici. Ovšem vzhledem k několika okolnostem je o tom možné pochybovat.
Za prvé je tu ve hře věk Václava. Narodil se okolo roku 907, takže pokud by
byl zabit v roce 929, zemřel by jako 22letý, a jak by pak stihl vykonat tolik
skvělých skutků, které mu legendy připisují, byť je bereme s rezervou?
Závažnější ovšem je, že bratru Boleslavovi bylo v roce 929 teprve 14 let,
takže by se stejně nemohl ujmout vlády. Musel by čekat do svých jednadvaceti
a rozhodně by to neošvindloval.
A nakonec i vzhledem k současným
mezinárodním událostem
( tažení Jindřicha Ptáčníka do Čech)
je
pravděpodobnější rok 935 jako rok krvavé události ve Staré Boleslavi.
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28.9.995

Masakr na Libici
Právě v den, kdy rodina Slavníků slavila svátek sv.Václava, oblehl Boleslav II.
se svou družinou slavníkovské hradiště Libici, po dvou dnech prorazil slabou
obranu, a všechny přítomné obyvatele, včetně žen a dětí, nechal povraždit.
Tak událost uvádějí někteří kronikáři. Lze o tom s úspěchem pochybovat.
Boleslav II. byl v té době již šedesátiletý, (což je na tu dobu požehnaný věk),
po mozkové mrtvici, těžko se tedy mohl osobně účastnit. Novodobí historici se
shodují na tom, že v době panovníkovi nemoci země byla oslabena a zahálející
vojáci si mohli Libici vyhlédnout jako zdroj bohaté kořisti. Tomuto výkladu
odpovídá i Kosmovo líčení, kdy se píše: “obtíženi krvavým lupem a krutou kořistí,
vesele se vrátili domů”.

Kdo zabil posledního Přemyslovce?
Nejzáhadnější atentát českých dějin byl spáchán 4.srpna 1306 v Olomouci.
Jeho obětí se stal poslední český král z rodu Přemyslovců, sedmnáctiletý Václav
III. Dodnes neznáme ani motiv činu, ani jméno vraha. Co se tenkrát stalo,
zřejmě již nikdy nikdo zcela neobjasní.
Počátkem srpna odjíždí Václav III. do Olomouce, kde se má sejít české vojsko,
aby vytáhlo do Polska proti vzpurnému Piastovci Vladislavu Lokýtkovi, který si
dělal nárok na polskou královskou korunu. Tu zdědil po svém otci právě Václav
III. Král se ubytoval v budově děkanství olomouckého hradu. 4.srpna po obědě
se odebral na lože, aby si v horkém dni odpočinul. A právě tehdy se k němu
dostal vrah a třemi ranami dýkou jej zabil. První záhadou je, jak se k němu
vůbec dostal cizí člověk přes množství stráží.
Prvním kandidátem na atentátníka je Vladislav Lokýtek, který se po Václavově
smrti zmocnil v klidu celého Krakovska a postupně i Pomořanska. Ovšem uznán
a korunován polským králem byl stejně až po 14. letech, takže vraždou by si až
tak moc nepomohl.
Druhým a mnohem pravděpodobnějším adeptem je Albrecht I.Habsburský. Že
by měl Albrecht ze smrti Václava, mimochodem svého vlastního synovce,
prospěch, netřeba připomínat. Ihned po králově smrti dal Albrecht vyhlásit jako
římský král Čechy jako odumřelé říšské léno a na trůn dal dosadit svého syna
Rudolfa.
Stín podezření padá i na samotné české pány. Václav III. byl bujný mladík, rád
popíjel a pak v opilosti velkoryse rozdával královský majetek. Když vystřízlivěl,
vztekle zase žádal majetky zpět pod ztrátou hrdla, což se nemuselo každému
líbit. Některé kroniky zase uvádějí, že to byla pomsta za popraveného Záviše
z Falknštejna, ale proč na synovi? Po Závišově smrti dal Václav II. zabavit
veškerý jeho majetek a nyní jej potomci žádali zpět, což Václav III.odmítl.
Motiv zdaleka nemusel být jen politický nebo zjištný. Možná, že ruku vraha
vedlo zklamané ženské srdce. Ne nadarmo se říká: „Za vším hledej ženu“.
Možná, že Václavova manželka, mladičká Viola Těšínská, která se vdala proti
své vůli, dala najmout vraha, aby se Václava zbavila, protože byla velice
zamilovaná do Petra z Rožmberka, kterého si také později vzala.
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Olomoucký atentát zůstává přes veškerá vyslovená podezření velkou záhadou
a nám nezbývá, než se s tím smířit. Vždyť po tolika staletích je nám možná
milejší jedno ponuré tajemství, než drsná pravda.

Poslední Přemyslovci
Všeobecně se má za to, že rod Přemyslovců Václavem II.
viz obrazek vymřel po meči. Není to tak docela pravda.
Například levoboček Přemysla Otakara II, Mikuláš I.
Opavský, založil vedlejší větev moravských Přemyslovců,
kteří zastávali významné úřady až do roku 1521. Nakonec i
Karel IV. byl po matce z poloviny Přemyslovec, k čemuž se
hrdě hlásil. Dodnes přemyslovská krev koluje v řadě
šlechtických rodů Evropy, zejména v tom Habsburském.
Od paní Zuzany Aulichové
- bude pravidelnou částí Zpravodaje
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd

Ze starých kamenských kronik.
Byla jsem požádána, zda bych, jako kronikářka obce, nenahlédla do starých
kronik a neseznámila čtenáře Zpravodaje s různými zajímavými událostmi,
které se Kameničné dotýkaly. Souhlasila jsem a tak nyní předkládám první
výňatky, jež se týkají měsíců července, srpna a září.
Červenec
V červenci 1892 roznemohlo se několik občanů obce domácí cholerou, jeden člověk zemřel,
ostatní vyzdravěli.
31.července 1892 sjel blesk do jasanu na cestě v Dolečkách, který patřil panu Františku
Hovadovi čp. 27.
28.července 1895 konala se v hostinci u Anny Kotyzové čp. 6 schůze veřejná, za příčinou
sestavení Sboru dobrovolných hasičů v obci, kteréžto nařídil zemský výbor.
17.července 1898 uspořádali hasiči 1.okreskové cvičení, ku plné spokojenosti všech spolků
zúčastněných.
14.července 1907 následkem vélikého děště nastala taková potopa, které nebylo
pamětníka.
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Srpen
30.srpna 1891 byl jmenován čestným občanem obce důstojný pán Karel Chotovský,
žamberský farář, za neúnavnou pětadvacetiletou práci pro Kameničnou.
2.srpna 1892 vyšel říšský zákon, jímž se stanoví nová měna korunová, např.1 zlatý = 2
koruny.
9.srpna 1892 uhodil blesk do jasanu na návsi..
26.srpna 1894 přitáhli do Žamberka kanonýři z Krakova, aby se zúčastnili polního
cvičení u Lanškrouna.. Za přítomnosti císaře pána cvičení proběhlo v počtu 60.000 mužů.
19.srpna 1897 následkem blesku vyhořelo stavení čp.59 Josefa Rychlinka,kde se poprvé
zapojili zdejší hasiči.
Září
20.září 1893 Štěpán Dušek, krejčí, ve stavu podnapilém, chtěje zadržeti na silnici u kaple
splašené koně s vozem, byl sražen k zemi a druhého dne na svá zranění zemřel.
6.září 1895 dostavil se do Kameničné inženýr z Prahy, aby zahájil přípravné práce
k započetí stavby vodovodu. 18.9. pak práce započeli. První kopnutí provedl František
Kotyza čp.10. Všichni schopní muži se pak kopání zúčastnili. ( v kronice je
zaznamenáno, kolik který vykopal metrů). Oskar Parisch poskytl 200 zl. v hotovosti,
žamberská záložna 100 zl., státní subvence činila 800.zl. atd.
1.září 1906 proběhla kolaudace nové školní budovy ( v loňském roce tedy uběhlo 100 let
od tohoto aktu) a 8.září pak její vysvěcení.
V příštím čísle Zpravodaje se věnuji měsícům říjnu, listopadu a prosinci.
Zuzana Aulichová
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd

Výsledky výtvarné a literární soutěže „ PO očima dětí“, kterou
vyhlašuje každoročně
Sdružení hasičů Čech a Moravy“:
KRAJSKÉ KOLO
Kategorie 2:
Kateřina Aulichová
Kategorie 1:
Simona Kotyzová
Kategorie 3:
Tereza Aulichová
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1.místo
3..místo
1.místo
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Prázdniny jsou v polovině, ale TJ Sokol neodpočívá. Co se dělo v červnu, než
začaly?
5.6. 2007 – 2. ROČNÍK POHYBOVÉ AKADEMIE - už druhý rok funguje
vzájemná spolupráce se ZŠ Slatina nad Zdobnicí. Děti u nás byly tančit při
Setkání důchodců a my jim jeli na oplátku zpestřit program na Základní škole.
Vystupovali jsme celkem 2x. První vystoupení bylo ráno v 8 hod pro děti a druhé
odpoledne v 17 hod pro rodiče a veřejnost.
Mladší žákyně pod vedením Ivety Kacálkové vystupovaly s orientálním tancem.
Vystoupení „Šáteček“ a „Salamája“.
Starší žákyně pod vedením Jitky Rolečkové nás reprezentovaly vystoupením
„Metrix“ a „Country bar“, u kterého nechyběly naše mamky, Jaroslava
Kalousová a Tereza Leitnerová. Nechyběla ani Monika Grofová v roli náčelníka
Apačů i s koněm. Za přepravu baru musím poděkovat panu Dvořákovi za
zapůjčení auta s vozíkem a Hance Pecháčkové za jeho odvoz tam i zpět.
9.6.2007 – byly dívky z orientálních tanců pod vedením Ivety Kacálkové
vystupovat ve Vamberku na koupališti.
Stejný den se konala ještě jedna akce:
9.6.2007 se v Pardubicích konalo
KRAJSKÉ KOLO LETNÍ SOUTĚŽE V ATLETICKÉM VÍCEBOJI.
Z. Aulichová odjela se sedmi dětmi, které se sem probojovaly z okresního kola.
Na republiku, která se konala ve Staré Boleslavi na stadionu E.Zátopka, si účast
zajistili :
ze 3.místa
Romana Kalousová
ze 2.místa
Filip Bednář
Výsledky štafet:

2.místo:

st.žáci II.

st.žákyně II.
3.místo:

st.žákyně I.

Filip Bednář
Martin Štěpánek
Romana Kalousová
Tereza Aulichová
Katka Aulichová

Starší žákyně neodpočívají ani o prázdninách. Sešly jsme se, abychom pomohly
Tereze Leitnerové s výrobou mašlí na akci „Po stopách Slepého Buvola“. Budete
se divit, ale dívky neumí jen krásně tančit, ale i zacházet s jehlou a nití.
Přejeme dětem i všem ostatním slunečný zbytek prázdnin.

Jitka Rolečková
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Uzávěrka příštího čísla bude 30.9.2007
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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