ZPRAVODAJ
OBCE KAMENIČNÁ
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1/ Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o třídění odpadu, která
bude zveřejněna ve zpravodaji.
2/ Obecní zastupitelstvo projednalo Požární řád obce Kameničná a
pověřuje starostu obce, aby projednal se starostou SKH návrh kandidátů
na preventistu obce.
3/ Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce k zajištění zaměření a
odhadu ceny obecního pozemku parcely č. 61/1 za účelem odprodeje
manželům Laichmanovým
4/ Obecní zastupitelstvo projednalo návrh pana Ondřeje Peška na směnu
pozemků parcely č.519 ve vlastnictví obce s poz. parc. č. 115/4 ve
vlastnictví pana Ondřeje Peška, obě v k.ú. Kameničná.
Obecní zastupitelstvo nemá námitky ke směně pozemků. Směna bude
provedena po dořešení hranic parcel v intravilánu obce, která proběhne ve
druhé polovině roku 2007.
5/ Obecní zastupitelstvo projednalo předběžné stanovisko k odvolacímu
řízení paní Terezy Laitnerové bytem Kameničná čp.86. Zastupitelstvo
nesouhlasí s odprodejem obecního majetku s tím, že se bude obec snažit
eliminovat případné negativní vlivy na soukromí Laitnerových včetně
možností případných projektových změn plánovaných stavebních úprav.

č.11
O
Obbeeccnníí zzaassttuuppiitteellssttvvoo sscchhvvaalluujjee::
1) Nákup kontejnerů 6 kusů na třídění odpadu.
2) Nákup laserové tiskárny a flash karty pro obecní knihovnu.
3) Ceny pořízených fotokopií :
- černobílá jednostranná 2,- Kč
- barevná jednostranná 4,- Kč
4) Odměnu Jitce Rolečkové za vytvoření a roznášku obecního
zpravodaje á 600,-Kč za každé vydání obecního zpravodaje.
5) Deponování obecní motorové pily do SDH Kameničná
s oprávněním s touto pilou pracovat – pan Tomáš Aulich, Vladimír
Kalous ml., Mojmír Kacálek a Karel Jirouch. Zároveň schvaluje
nákup ochranných pracovních pomůcek pro práci s motorovou
pilou.
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6) Změnu pronájmu obecní parcely užívané jako zahrádky manželům
Polákovým.
7) Údržbu obecní zeleně bude provádět pan Jiří Veverka st.
8) Prodej kulatiny z obec. lesa 25m3 za nabídkovou cenu 1 400,- až
1 600,- Kč/ m3.
Prodej palivového dříví – samovýroba – informace pan Tomáš
Aulich
9) Zaokrouhlení odměn starosty a místostarosty na celé desetikoruny
směrem nahoru, viz. Audit ze dne 4.4.2007
10) Návrh řešení pana Skalického , které povede k eliminaci skládky
železného šrotu na jeho pozemku.

O
míí::
Obbeeccnníí zzaassttuuppiitteellssttvvoo bbeerree nnaa vvěěddoom
1) Plánovanou směnu obecního pozemku č.519, případně jeho prodej
panu Ondřeji Peškovi.
2) Výslednou zprávu přezkoumání hospodaření obce Kameničná
auditorkami Krajského úřadu Pardubického kraje za rok 2006,
provedené dne 4.4.2007
3) Nové možnosti při třídění odpadů s finančním zvýhodněním pro
občany, kteří třídí odpady, například obec Letohrad a jeho části.
4) Stanovisko pana Mariana Leitnera k plánované stavbě sběrného
dvora.

O
Obbeeccnníí zzaassttuuppiitteellssttvvoo ppoovvěěřřuujjee::
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu k dalším úkonům spojeným se
záměrem převést vodní dílo retenční nádrž na firmu Lesy ČR z důvodů
vyčištění a odbahnění, opravy hráze včetně stavidla
v rámci
protipovodňových opatření.

Upozorňujeme občany, že do 30.6.2007 mají být zaplaceny poplatky
na rok 2007.
( odpady, poplatky za psy nájmy zahrádek)
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Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních,
musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního
úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních
předpisů.
Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např.
odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.)
kanalizační společností, která má povinnost zajistit si pro svou činnost
příslušné povolení.
Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných,
průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných
stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních
prostředcích, a má změněnou jakost (tzn. složení nebo
teplotu). Může to být i jiná voda odtékající z výše
uvedených staveb nebo zařízení či dopravních
prostředků, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo
podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky,
pračky apod.
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo
povrchových vod se tak může dotýkat např. následujících subjektů:
• drobných živnostníků – předčištěné odpadní vody (např. vody
z technologie, myčky aut, penziony, malé čistírny odpadních vod
apod.);
• obcí - čistírny odpadních vod;
• fyzických osob – domovní čistírny odpadních vod apod.;
• a dalších.
Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních
bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která
může činit v případě:
•
•

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

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k vypouštění
odpadních vod do v od povrchových nebo podzemních, která byla
vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
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Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.
Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po
31.12.2001, jsou také stále platná.
Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě
pochybností o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se na příslušný
vodoprávní úřad, resp. na orgán, který povolení vydal.
Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se tedy nevztahuje na:
povolení vydaná od 1.1.2002
povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci
nabyla až po 31.12.2001
www.zanikpovoleni.cz

MÁM ZAŘÍZENÍ

ZAÚSTĚNÍ DO

POVOLENÍ
K VYPOUŠTĚNÍ
ODP. VOD
Nelze vydat bez
doplnění o
biologický stupeň
čištění
- je vydané před
1.1.2002 musím
žádat o prodloužení.
Pokud nemám,
žádám o povolení

Pouze septik

Povrchových vod

Septik
s biologickým
stupněm čištění

Povrchových vod

žumpa

Bezodtoková
s pravidelným
vyvážením

nepotřebuji

Povrchových vod

- je vydané před
1.1.2002 – musím
žádat o prodloužení.
Pokud není žádám o
povolení.

Domovní čistírna
odpadních vod
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Obec Kameničná nabízí občanům, kterých se týká žádost o povolení
k vypouštění odpadních vod, konzultační hodiny pro vyplnění
žádosti v pondělí až středu 11-13.6. od 18 do 19 hod. V tomto
termínu budou rovněž shromažďovány požadavky na odběr a rozbor
odpadní vody akreditovanou firmou EKOLAB Žamberk spol. s.r.o.
Konečná cena pro občana bude činit asi 600 Kč. Dále obec zajistí
hydrologické údaje od ČHMÚ Hradec Králové, rozbor jakosti vody
v toku a výše uvedenou konzultaci. Připomínáme, že o povolení či
prodloužení povolení musí žádat všichni majitelé septiků a
domovních ČOV, které nejsou napojeny na obecní kanalizaci.
Vyústěním do podzemních vod se rozumí i vyústění septiku do
povrchových vrstev půdy.

VÝZVA
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince
1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007.
Kterých ŘP se výměna týká?
1.7. 1964 – 1986
1987 – 1991
1992 – 1993
Výměna ŘP je osvobozena od právního poplatku.

EFEFEFEFEFEFEFEEFEFEFEFEFEFEF
INFORMACE Z DĚNÍ OBCE NA INTERNETU!!!
Vážení spoluobčané,
V polovině května byla spuštěna nová internetová prezentace naší obce na
adrese: www.kamenicna.cz. Zde můžete nalézt veškeré aktuální informace
o dění v naší malebné obci a do budoucna důležité informace o tom, jak se
pohybovat mezi úředním šimlem. Nespornou výhodou v porovnání
s předchozí verzí systému je, že si tyto stránky můžeme jako obec
doplňovat a upravovat sami od zadávání textů, souborů, odkazů, fotografií
až po vkládání videí. Proto bych Vás chtěl požádat o pomoc. Rád bych,
abyste tyto stránky pravidelně sledovali a veškeré informace o dění v obci
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vyhledávali zde. Když nás zároveň upozorníte na připravované události
v Kameničné, bude adresa www.kamenicna.cz sloužit jako moderní
internetový systém plný informací a zábavy.
Pro ty méně zdatné internetové badatele jsme připravili krátký a
jednoduchý průvodce stránkami (možná na pokračování):
Krok 1.
Po otevření internetového prohlížeče (většinou modré písmeno e) si do
bílého řádku „Adresa“ nahoře vypište naši adresu: www.kamenicna.cz –
přesně tak, jak je to zde napsané. Poté zmáčkněte ENTER a otevřou se
Vám obecní stránky. Zde již stačí klikat intuitivně na jednotlivé odkazy, což
je podtržený text, na který když najedete kurzorem, zobrazí se Vám ruka
s nataženým ukazovákem. Takto můžete vyhledávat informace, které vás
zajímají. Další lekce v příštím díle.
Budu se těšit na kvalitní spolupráci,
Jan Štěpánek

Toto se Vám zobrazí po zadání www.kamenicna.cz
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 Společenská rubrika 
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci
červnu a červenci oslaví významné životní jubileum.

V měsíci červnu bude paní Ludmile Štěpánkové 65 let.
V měsíci červenci oslaví paní Věra Holubářová 70 let.

Gratulujeme!

3.5.2007 se mamince Petře Antuškové a tatínkovi
Jiřímu Veverkovi narodil syn Vojtěch.
Měřil 50 cm a vážil 3,40 Kg. Doufáme, že brzy
přibude k Vojtíškovi ještě bratříček nebo
sestřička.
15.5.2007 se manželům Kaplanovým narodil
syn Aleš . Vážil 3,35 Kg a měřil 50 cm.
Doma ho přivítal bráška Antonín a sestřička Anna Marie.

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
EFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEF
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
16.6.2007

KAMENSKÁ SMAŽENICE
V sobotu 16.6.2007 od 16:00 vypukne již 3. ročník úspěšného
metal/punkového festivalu pod širým nebem v obci na kopci u oázy.
více na www.smazenice.unas.cz

KAMENSKÝ VÍKEND
V PASTVINÁCH
PRO KAŽDÉHO
Svaz žen pořádá ve dnech 22.6. -24.6.
Kamenský víkend v Pastvinách v
AUTOCEMPU. Zúčastnit se může každý
občan, děti do 6-ti let pouze v doprovodu
rodičů.
Odjezd - v pátek 22.6. v 17.00 hodin od Veverkových.
Návrat - v neděli 24.6. v odpoledních hodinách.
Strava -je zajištěna . Každý si s sebou vezme vlastní
ešus a lžíci.
Na spaní si každý vezme vlastní spacák, případně polštářek.
V sobotu bude táborák s diskotékou. Je možnost přijet pouze na tuto
akci vlastní dopravou.
Všichni jsou srdečně zváni.
Přihlášky - se zálohou 50,- Kč na osobu se přijímají do 11.6.2007
v obchodě.
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7.7.2007 – se nejspíš bude v naší kamenské Americe konat závod pro
velké i malé stopaře a indiány

„ Po stopách Slepého Buvola“ .
Zda se bude tato akce konat a bližší informace budou
včas na vývěsce.

EFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEF

8.4. zorganizovala Jitka Rolečková zájezd jako odměnu pro místní děvčata
do Hradce Králové na pódiová vystoupení DANCE PARTY – mistrovství
Východních Čech. Vezl je Tomáš Aulich s Ávií. Představení se líbila a
hlavně sloužila jako inspirace pro další nácviky ve cvičebních hodinách.
14.4.
se
uskutečnil
tradiční
COUNTRY VEČER s hudbou Wejvrat
z Dobroučce. Příjemnou atmosféru
navodilo předtančení nacvičené pod
vedením
Jitky
Rolečkové
se
žákyněmi i mamkami ve stylu
country, které mělo tu správnou jiskru
a následně rozproudilo celý bál. Zato
jim velký dík, dokonce i hudba se
obdivně skláněla před jejich výkonem
se slovy, že viděli ledacos, ale co
předvedly naše holky, že by angažovali od minuty. Druhé v pořadí
vystupovaly ženy LADY CLUB ze Záchlumí. Taky pěkné, ale zase trochu
jiný žánr. Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří se
aktivně zapojili jak při přípravách tak i při hladkém průběhu bálu a následně
i těm, kteří nelenili a přišli se pobavit a samozřejmě všem sponzorům za
příspěvky do tomboly.
20.4. – proběhla za účasti všech složek brigáda na úklid obce a současně i
na ohrabání hřišť. Co se mělo se uklidilo, všem dík, když jsem tentokrát
postrádala větší účast omladiny.
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28.4. – Aulichová Z. vyjela s dětmi na novou SOUTĚŽ V RINGU pořádanou
okresním ČSTV do Výprachtic. Soutěží se ve tříčlenných družstvech, od
nás nastoupili: Kacálek P., Aulichová K., Dytrtová P. a hází se ringo
kroužkami. Umístili se na 5. místě ale hlavně jeli sbírat zkušenosti.
4.5. – jsme se sešli na brigádě podruhé na antukovém hřišti, vypleli ho
v rámci možností, aby se dalo využívat. Máme v úmyslu po absolvování
hasičských závodů dětí navázat s činností plynule a přesunout ji na míčové
hry právě sem na hřiště. Doufám, že se nám to povede, že zainteresujeme
i další dospělé /třeba i muži na nohejbal/ a že se na hřišti konečně začne
sportovat. Klíče od boudy se sítěmi, lajnovačkou jsou u mě, stačí se
domluvit. Sledujte vývěsku!
27.5. – Aulichová Z. přišla s nápadem uspořádat běh Kamenská míle. Sešli
jsme se na fotbalovém hřišti, Aulichovi vyměřili trať podle věkových
kategorií od nejmenších až po dospělé na vzdálenost 200 – 1600 m .Lída
Čadová nám uvařila výborný čaj/poběhu nejideálnější nápoj/, Petr Roleček
zhotovil krásné diplomy, Iveta Kacálková zajistila pružné zásobení
chladivými nanuky za umístění /kromě jiného/, na které přispěla Jednota –
ještěže tady tak ochotné prodavačky máme /jindy taky p.Hovadová/, Sokol
zakoupil medaile a mohlo se závodit. Objednali jsme pěkné počasí, kdo
neběžel , fandil nebo jen tak poseděl v příjemné atmosféře někdy i zcela
vyčerpaných závodníků. Ještě spolupracovali – Bednářová St., Grundová A
– výdej čaje, Aulichovi měření časů a evidence, Štěpánková J. – psaní
diplomů, Aulich T. – dovoz laviček a já jen tak lehce korigovala. Kdo akci
propásl, může se těšit na příští rok, určitě budeme opakovat. Závodilo 32
běžců.
Fotografie z akce jsou na titulní straně.
Přeji dětem úspěšné vysvědčení, všem pohodové prázdniny a sejdeme se
1.9. na Dětském dnu.
Jana Kratochvílová
EFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEF

& OBECNÍ KNIHOVNA &
Milí čtenáři, čekají nás jedny z nejkrásnějších měsíců v roce naplněných
vůní jahod a malin. Ledovou kávu na rozkvetlé zahradě budeme pít za
zpěvu špačků peroucích se o rudé plody třešní. Večer se do otevřeného
okna bude linout vůně sena a jemný bzukot komárů nám dá jasně najevo,
že nás čeká léto.
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Toto krásné období klidu, kdy vás tropické teploty nebo letní bouřky budou
držet doma na kanapíčku se vám pokusím osvěžit romantickou četbou.
Jedním ze dnů volna, které nám zpříjemní horké letní dny a dovolí nám
se opalovat u vody a dělat jiné zajímavé činnosti v klidu našeho domova je
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a následně Den upálení
mistra Jana Husa.
Pokusím se najít o nich něco zajímavějšího než jen to co známe ze školy.

Cyril a Metoděj
Byli svatí slovanští apoštolové spíš rodu řeckého
nežli slovanského. Mladší z nich Cyril byl
knihovníkem (jako já) v kostele sv. Sofie. Učil
filosofii a získal si čestné příjmení filosofa. Měl
spory s bývalým patriarchou Janem řečeným
gramatikem. Jako znalec východních jazyků byl vypraven 851
k Saracénům. Potom vstoupil do basiliánského kláštera na hoře Olympu.
Ke stejnému cíli , jen jinou cestou dospěl i Metoděj.
Když chán chazarský žádal v Cařihradě o učence a věrozvěsta pro svůj
národ na severním pobřeží Černého moře, byl vybrán Konstantin a
Metoděj, kteří při obcování s Židy, Rusy, Chazary a
Uhry ovládali jejich jazyk.
Slovo obcoval mě ve spojení k těmto světcům nějak
nesedělo a tak jsem se honem pokusila zjistit jestli nemá
toto slovo i jiný význam. Nemá. V Ottově naučném
slovníku, ze kterého čerpám tyto moudrosti jsem našla
vysvětlení , že jejich spojení bylo pouze náboženského
charakteru. Slovo obcoval ve spojení se světci znamená,
že je spojovala stejná víra.( Prostě se spolu modlili).
Moravský kníže Rostislav prosil císaře Michala III. za věrozvěsty hovořící
slovanským jazykem. Konstantin i Metoděj se té úlohy ujali a vyrazili na
Moravu (863). Konstantin sestrojil písmo slovanské na základě řecké
kursivy a přidal hlásky Slovanům vlastní. Hlaholici.
Papež Hadrián II. Schválil pravou víru obou věrozvěstů, požehnal knihám
slovanským a dal bratry posvětit za biskupy. Konstantin však brzy potom
onemocněl a 14. února 869 zemřel. Je pochován v basilice sv. Klementa.
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Metoděj se vrátil do středního Podunají. V Panonii byl zajat a odveden ke
dvoru krále Ludvíka Němce kde ho soudili, že se neprávem vetřel do jeho
území. Papež Jan VIII. ho nechal osvobodit.
Metodějem byl pokřtěn i český kníže Bořivoj na Velehradě. Metoděj
postupně získal titul biskupa i arcibiskupa.
Zemřel 6.dubna 885 a byl pohřben na Velehradě.
Cyril a Metoděj si získali nesmrtelné zásluhy o národy slovanské a zejména
o Čechoslovany.

Jan Hus
Do
refektáře
františkánského
kláštera
v Kostnici vstupoval s pocitem, že přichází
vrcholná chvíle. Seznámit koncil se svým
pojetím a řešením problémů, jejichž
naléhavost
byla
zřejmá.
Prostor
k argumentaci však nedostal. Ani účastníci
koncilu nevěděli, co se vlastně děje.
Na počátku zasedání jim bylo oznámeno, že
český kacíř bude definitivně odsouzen. Náhle
bylo všechno jinak. Do připraveného scénáře
rázně zasáhl římský a uherský král Zikmund
Lucemburský, jenž jako světský protektor koncilu trval na tom, aby bylo
Husovi poskytnuto veřejné slyšení. Jednání bylo odloženo na červen a Hus
se na něm mohl vyjádřit k článkům, které příslušná komise vybrala jako
bludné. Pražský kazatel je ústně vyložil, některá prohlásil za zkreslené, jiné
odmítl, protože je nikdy nehájil.
Koncil požadoval, aby se Hus předložených článků zřekl jako celku. To
český kněz odmítl. Jako nepoučitelný a zatvrzelý kacíř měl být předán
světské moci k potrestání. Znamenalo to jediné – smrt v plamenech.
Odsouzenec měl desetitisíce přívrženců včetně nejpřednějších šlechtických
politiků a královny Žofie. Přesto jej uvrhli do vězení a jeho proces, zahájený
už roku 1410, dostal inkviziční charakter. I s touto možností Hus počítal.
Před odjezdem do Kostnice sepsal a zapečetil závěť, která měla být
otevřena až po jeho smrti.
V vzpomínal na přátele, univerzitní kolegy, na posluchače v Betlémské
kapli. Vzpomínal i na počátky životní dráhy, kdy se z venkovského mladíka,
toužícího po dobře zabezpečeném církevním úřadu, stal kněz, který
pochopil, že jeho hlavním úkolem je vykládat slovo boží. Od vysokých

13

nároků vedla přímá cesta k úvahám o nápravě zbytněné a zbohatlé
církevní organizace i celého křesťanstva v duchu Bible.
Dnes již víme, že koncil vedl proti Husovi soudní proces poměrně korektně,
ve shodě s tehdejším církevním právem. Husův význam pochopili nejprve
v českých zemích , o sto let později se k jeho odkazu přihlásil Martin Luther
a v roce 1999 ocenil zásluhy betlémského kazatele o nápravu církve i
papež Jan Pavel II.
Romantická četba to určitě nebyla, ale alespoň nás poučila o naší historii.
Přeji dětem pěkné vysvědčení, krásné prázdniny, skvělé zážitky a všem
ostatním přeji dobrý den
Jitka Rolečková

EFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEF

Výsledky výtvarné a literární soutěže „ PO očima dětí“ kterou
vyhlašuje každoročně
Sdružení hasičů ‚Čech a Moravy“:
Výtvarná část:
Kategorie M2: Johana Knápková
Kategorie 1:
Simona Kotyzová
Kategorie 2:
Kateřina Aulichová
Kategorie 3:
Tereza Aulichová
Literární část:
KategorieIV:
Pavlína Dytrtová

1.místo
1.místo
1.místo
1.místo

2.místo

Všechny oceněné práce budou poslány do krajského kola soutěže.
Okresní části se zúčastnilo 22 kolektivů mladých hasičů, 5 základních a 4
mateřské školy, takže konkurence byla velká, tím více vyniká úspěch našich
dětí.
Ostatní práce jsou k nahlédnutí v jídelně správní budovy VIKA Kameničná
a.s.
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10.5.2007 se v Ústí nad Orlicí konalo OKRESNÍ KOLO LETNÍ SOUTĚŽE
V ATLETICKÉM VÍCEBOJI.
za účasti 72 závodníků.
Z Kameničné se zúčastnilo 11 dětí, z nichž si 7 zajistilo postup do krajského
kola v Pardubicích.
Výsledky:
1.místo: Romana Kalousová
Filip Bednář
2.místo: Martin Štěpánek
Katka Aulichová
3.místo: Tereza Aulichová
6.místo: Petr Kacálek
Erika Beranová
I ostatní, tj. Pája Štěpánková, Simona Kotyzová, Vojta Trejtnar a Vojta
Kalous podali výborné výkony, scházelo jen trochu štěstíčka.
Nakonec bych chtěla poděkovat Panu Tomáši Aulichovi za zajištění
dopravy.
Aulichová Zuzana

HASIČSKÉ ZÁVODY - OKRSKY
V sobotu 19.5.2007 se konaly
tradiční hasičské závody, tentokrát v
Líšnici na obvyklém místě u
obecního úřadu. Nás reprezentovaly
4 týmy - ŽENY I, II a MUŽI I.a II.
Celkové
výsledky
jsou velice
uspokojivé, jelikož ŽENY I. ve své
kategorii porazily všechny své
soupeře a obsadily první místo.

Na druhé místo se dostali ostřílení pardálové z týmu MUŽI II., kteří ve své
kategorii soupeřili s dalšími 7 týmy a prokázali tak vysoké kvality
sportovního umu.
ŽENY II. se též umístily na medailové pozici a to na pozici bronzové, čímž
tedy uzavřely úspěšné tažení hasičských velikánů na letošní soutěži.
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Komu se příliš nevedlo i
přes velice vydařený útok
byli MUŽI II., kteří se
umístili na 4. místě ze 4.
Shodli se však na tom, že
mají do příštího roku co
dohánět a společně se
zbytkem manšaftu to museli
zapít...

Text i fotografie jsou staženy ze stránek www.kamenicna.cz

"zde odstřihněte a vhoďte do schránky obecního úřadu

Veřejný průzkum
Sdružení obcí Orlicko vyhlásilo anketu pro občany všech
sdružených obcí, která se týká projektu
„Za čistotu Orlických hor“. V první fázi projektu je zjišťován
zájem občanů obcí o plynofikaci.
Zaškrtněte jednu z variant:

o Mám zájem
o Nemám zájem
o Nevím
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