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Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vám popřát jménem zastupitelstva obce i jménem svým co
nejpříjemnější prožití období adventu a vánočních svátků.
Do nadcházejícího nového roku 2008 Vám přeji hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti. Zároveň chci poděkovat všem, velkým i malým spoluobčanům, za
vykonanou práci, organizační úsilí a reprezentaci obce v roce 2007 při
společenských, kulturních a sportovních akcích.
Ing.Milan Sklenář
starosta
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Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
Inventurní komise ve složení:
Hasiči – členové: Tomáš Aulich, Jiří Veverka
Obecní úřad –
Kacálková Marta, Čáslavková Marie
Sál obce –
Veverková Jaromíra, Cimrová Marie
Škola –
Kalousová Jaroslava , Čáslavková Marie
Roční odměny:
Marie Hybnerová
Kaplanová Anna
Aulichová Zuzana
Štěpánek Jan
Rolečková Jitka
Ing. Jaroslav Kratochvíl
Tomáš Aulich
Veverka Jiří
Václavík Pavel
Veverková Jaromíra

Smuteční řečník
500,-Kč
Správa kaple
1000,-Kč
Kronikář
5000,-Kč
Správce obecních stránek
1000,-Kč
Knihovnice, Internet pro občany 3000,-Kč
Záležitosti obce
3000,-Kč
Správce lesa
4000,-Kč
Obecní záležitosti
1500,-Kč
Výpomoc – správa sítě PC
1000,-Kč
účetní obce
2000,-Kč

Nákup zesilovače a reproduktorů společenské centrum a knihovna(škola) -2500,-Kč
Veslařský trenažér – posilovna (škola) – 6000,-Kč
Příspěvek Sdružení ORLICKO v částce 3,-Kč na obyvatele
Příspěvek Gymnáziu Žamberk na jazykovou výuku v částce 1000,-Kč
Vnitřní směrnice č.1/2007 o poskytování cestovních náhrad.
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
Predikaci daňových příjmů pro obce Pardubického kraje na rok 2008
Žádost o povolení kácení Lípy srdčité – manželé Cimrovi, Kameničná čp.64
Zprávu o hospodaření k 30.9.2007

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce:

-

připravit odhad na vykoupení pozemků v užívání obce od manželů
Veverkových a Skalických.
Provést průzkum zájmu občanů o kompostéry na bioodpad s dotacemi
od EKOLY 40% nebo 90%.
Provést zaměření pozemků u čp.73 se stanovením cen pozemků

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.17
26.11.2007
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:

Dohodu o změně katastrální hranice mezi obcí Helvíkovice a obcí Kameničná
s tím, že starosta prověří možnost kompenzace ušlé daně z nemovitosti u
Pozemkového úřadu v Ústí nad Orlicí.
Žádost Kamily Preclíkové o zproštění poplatků za odpady za rok 2007 z důvodu
dlouhodobého pobytu v zahraničí.
Podlicenční smlouvu mezi Knihovnou Hradec Králové a Obcí Kameničná na
bezúplatné zaevidování Obecní knihovny Kameničná na webu.
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
Protokol o zkoušce vzorků povrchové vody – potok nad a pod obcí.
Občanům, kteří doposud nezaplatili poplatek za odpady roku 2007, bude
zaslána upomínka. V případě, že nezaplatí do 15.12.2007, budou zveřejněni na
úřední desce obce.

hhhhhhhhhh Informace pro občany: gggggggggggg
Upozorňujeme všechny občany, že od ledna 2008 bude tento
Zpravodaj zpoplatněn částkou 5Kč za výtisk. Tato částka je pouze
necelá polovina nákladů na jeden výtisk. Zbytek dotuje Obecní úřad.
Předplatné na celý rok je možno uhradit jednorázově ve výši 30 Kč na
Obecním úřadě společně s ostatními poplatky.

Pavel ELNER
KOMINICTVÍ
Mistrovice

Tato firma nabídla obci Kameničná své služby.
Pokud budete mít o čištění komínů zájem, oznamte to na
Obecním úřadu.

Je třeba, aby se domluvilo více domácností najednou kvůli
snížení nákladů na dopravu.

Obecní úřad, Mateřská škola a Svaz žen v Kameničné
zvou srdečně všechny občany
na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU,
které se koná
na Bronzovou neděli dne 9.12. 2007
v 16:30 hodin u budovy Obecního úřadu.
Program:

Vystoupení dětí z MŠ Kameničná
Občerstvení

PROVOZNÍ DOBA Městského úřadu Žamberk
od 24.12.2007 do 2.1.2008
24.12.2007 pondělí:

ZAVŘENO

- svátek

25.12.2007 úterý:

ZAVŘENO

- svátek

26.12.2007 středa:

ZAVŘENO

- svátek

27.12.2007 čtvrtek: 8.00 – 11.00
(8:00 – 11:00
28.12.2007 pátek:

12.00 – 14.00
úřední hodiny)

8.00 – 11.00 12.00 – 14.00
(není úřední den)

29.12.2007 sobota:

ZAVŘENO

30.12.2007 neděle:

ZAVŘENO

31.12.2007 pondělí: ZAVŘENO – úřad uzavřen
01.01.2008 úterý:
02.01.2008 středa:

ZAVŘENO - svátek
8.00 – 11.00
(úřední den)

12.00 – 17.00

Diskusní server obce Kameničná
Nově zřízená diskuze na stránkách obce bohužel nebude dál moci fungovat. Po zneužití,
kdy se místo námětů a připomínek k činnosti obce objevily na stránkách pornografické
fotografie, se budeme muset vrátit k osvědčenému způsobu a své náměty a připomínky
k činnosti obce můžete zasílat na e-maily Obecního úřadu.
oukamenicna@orlicko.cz
starosta@kamenicna.cz

Obecní úřad a Svaz žen v Kameničné
zvou srdečně všechny občany
na

VÁNOČNÍ (prodejní) VÝSTAVU,
která se koná v sobotu 22.12.
v budově staré školy

2007

od 09 – 11 hod a odpoledne od 13 – 18 hod
Přijďte se podělit s ostatními o radost ze svých vlastních výrobků
a nasát tu pravou vánoční atmosféru.
Výběr věcí na výstavu i k prodeji je v pátek 21.12. od 16 – 19 hod.
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Zastupitelstvo obce si tentokrát bude v klidu užívat vánočních svátků,
protože v měsíci prosinci ani lednu nemá žádný z našich občanů
významné životní jubileum. Přesto přejeme všem, kdo budou slavit
narozeniny vše nejlepší a hodně zdraví.

Jen pro zajímavost:
V měsíci prosinci oslaví významné životní jubileum:
Marek Eben
50 let herec, moderátor,hudební
skladatel, písničkář a zpěvák
Sir Artur Charles Clarke 90 let autor science fiction a vynálezce
Miloš Hubáček
70 let spisovatel literatury faktu
Karel Schwarzenberg
70 let potomek šlechtického rodu ,
bývalý vedoucí kanceláře prezidenta V.Havla , senátor,
ministr zahraničních věcí
V měsíci lednu oslaví významné životní jubileum:
Josef Koudelka
70 let český fotograf
Juan Carlos I.
70 let španělský král
Bohumil Němeček
70 let český boxer, olympijský vítěz a
mistr Evropy
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Co se událo:
1.12. 2007

byl viděn v našem obchodě Mikuláš.

5.12. 2007
9.12. 2007
15.12. 2007
22.12. 2007
24.12. 2007
26. 1. 2008
23. 2. 2008

Co nás čeká:

Navštíví naše děti Mikuláš s andělem a čerti.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
Zájezd do Prahy na muzikál „Obraz Doriana Graye“
Vánoční prodejní výstava v budově staré školy
Setkání v kapli a posezení ve staré škole
Hasičský bál
Perníkový ples
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-

na přelomu září, říjen se rozeběhly cvičební hodiny dle rozpisu ve skříňce:

STARŠÍ ŽÁKYNĚ - Jitka Rolečková - neděle - 17 - 19 hod.
DĚTI a MAMKY

- Jitka Rolečková - pondělí - 16 - 17 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE - Iveta Kacálková - pondělí - 17.30 - 18.30 hod.
/momentálně místo Ivety, která má, doufejme, že jen dočasně, zdravotní
problémy,cvičí Jitka /
FLOORBAL

- Bednář J. a Grof L. - pátek -

od 18 hod.

ŽENY a DOROSTENKY - úterý - od 19 hod., že se stihne seriál - pomalé
protahovací cvičení, starší cvičenky nemusíte mít strach
cvičí Kratochvílová J.

Připravujeme
-

ve spolupráci s Obecním úřadem a farářem opět

ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ V KAPLI

2 4 . 1 2. 2 0 0 7 v e 2 3 h o d .
-

se zpěvy koled, vlídným slovem, tichým
rozjímáním nad smyslem života, uvědoměním si
sebe sama, že člověk sám není nic a že stojí za to
žít jeden pro druhého.

Po ukončení programu v kapli možnost přesunout se do školy a
pokračovat v hudebním rozjímání.

Dále se připravuje:
-

P R O S I N E C - turnaj ve floorbale
ÚNOR turnaj ve stolním tenisu
DUBEN Country bál

Děkuji cvičitelům za trpělivou práci ve cvičebních hodinách , těm, kteří
pomáhají při organizování jednotlivých akcí i těm, kteří přispívají na činnost
členskými příspěvky a zároveň vyzývám ty, kteří jsou ochotni se stát členy
pěveckého a hráčského souboru na štědrovečerní vystoupení v kapli, aby se
přihlásili u Kratochvílové J. do 10. 12. 2007.
V nastávajícím roce 2008 přeji stálé zdraví, dobrou náladu, pozitivní myšlenky
a potřebu se hýbat s heslem na rtech:

„ SPORTEM KU ZDRAVÍ“!

Na další spolupráci se těší
Co se událo:

Kratochvílová Jana

Dne 1.12. 2007 jela skupina děvčat ze starších žákyň a některé mamky reprezentovat
naši obec s vystoupením „Country Bar“ na Country bál do Nekoře.
Po úspěchu , který jsme slavili u nás na Country bále, nás do Nekoře pozvala jako
předtančení skupina Wejvrat. Jeli jsme Ávií a vezli sebou náš tak osvědčený bar a koně,
do kterého se nasoukal samotný řidič Tomáš Aulich a náčelník Sokola Jana Kratochvílová.
Slavili jsme jako obvykle velký úspěch.
Cestu nám proplatila skupina Wejvrat a zajistila i občerstvení. Několik míst v autě bylo
volných a tak jsme s radostí přibrali i několik dalších občanů jako „kulisáky“. Bar je
opravdu velmi těžký a pár chlapů přišlo vhod.
Chtěla bych velmi poděkovat Tomáši Aulichovi za ochotu i pomoc. Touto cestou musím
poděkovat všem, kdo s námi tančí a nemohli jet. Sál, ve kterém jsme tancovali je sice
veliký ,ale úzký a choreografie nám nedovolovala vzít sebou všechny dívky, které se
nácviku účastnily.
Udělali jsme za tento rok veliký kus práce a já ještě jednou všem kdo se mnou chodí
cvičit moc děkuji. Do Nového roku přeji všem cvičenkám pevné nervy a výdrž při dalších
cvičebních hodinách.
Jitka Rolečková

Omluvte prosím kvalitu fotografií. Jsou pořízeny ze záznamu kamery.
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Ze starých kamenských kronik.
Přicházím s dalšími zajímavými událostmi, které se udály na přelomu 19.a 20.století
v Kameničné v měsících prosinci a lednu.

Prosinec

21.12.1892 pořádán byl Vánoční stromek pro školní dítky. Paní Parischová darovala značně
cukroví a 80 zlatých a sama přítomna byla.Po ukončení slavnosti též 20 zlatých chudým dětem
rozdala.
31.12.1900 bylo nasčítáno 375 obyvatel vesměs Čechů, 13 koní, 140 krav, 124 jalovic,9 ovcí,28
koz, 154 vepřů, 31 úlů, 673 slepic, 15 husí, 5 kačen a 26 holubů.
30.12.1909 byla ve veřejné dražbě prodána bývalá školní budova čp.60 manželům Františku a
Marii Kalousovým za 4700 korun.
2.12.1912 byla dána poslancům agrárním petice proti válce.

Leden:
1.1.1892 byla zrušena veškerá okresní mýta.
1.1.1893 nabyl účinnosti zákon říšský č.140, dle kterého se ruší mostní erární mýta a zavedena je
sazba dle silniční délky 8 kilometrů.
Počátkem roku 1897 přišlo do obchodů nové sladidlo pod jménem Sacharín.
1.1.1898 zřídil spolek hasičský veřejnou knihovnu v Kameničné.
24.1.1898 pan Čeněk Liška čp.44 zanechal a opustil své hospodářství pro velkou bídu.
10.1.1901 pozorováno bylo o třetí hodině ranní dosti silné zemětřesení.
30.1.1920 byl vydán Zákon o povinnosti obcí vésti a zapisovati místní paměti do trvanlivé knihy
zvané Kronika.
Počátkem roku 1923 jednáno bylo se Svazem elektrárenským o elektrizaci obce. Založeno bylo
družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické energie, předsedou byl zvolen Antonín Kalous, starosta.
Zuzana Kulichová
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& OBECNÍ KNIHOVNA &
Milí čtenáři, nejkrásnější období roku je před námi i se všemi svými radostmi a strastmi.
Až budete 25.12. v klidu prohlížet vánoční dárky od Ježíška, bude to ta nejlepší chvíle
vzít si do ruky dobrou knihu půjčenou v naší knihovně. Cítila jsem již dopředu vaši touhu
sevřít svazek naučné či krásné literatury pevně do dlaní a půjčila jsem v žamberecké
knihovně to nejlepší, co jsem našla. Nových 80 knih určitě nepřečte za vánoční svátky
ani ten nejhorlivější čtenář. Nespoléhejte na to, že vám knížky nadělí Ježíšek. Ten má
dost starostí s vánočními dárky pro děti.
A pokud byste měli strach, že vám při čtení a konzumaci cukroví
zleniví tělo a ochabne svalstvo, nezapomeňte , že vedle knihovny je
také posilovna.
Budu tu pro vás i mezi svátky ve středu a sobotu. V jinou dobu mě
seženete na telefonu 603 116 371 a já vám donesu klíče.
Krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do Nového roku
vám přeje vaše knihovnice.
Jitka Rolečková

Z PRANOSTIK:

Je-li prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy
Studený prosinec, brzké jaro.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky
V lednu za pec si sednu.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
Sedla jsem k Internetu a našla pro vás opět pár zajímavostí o důležitých návštěvách, na které
bychom se měli připravit. První návštěvník má dlouhé bílé vousy a nosí dětem dobroty.
Svatý Mikuláš a ti druzí
Byl biskup pověstný tajným rozdáváním těm, kdo to
potřebovali a především rozdáváním dárků dětem.
Je uctíván jako patron námořníků, obchodníků,
lukostřelců, dětí, prostitutek, (podle legendy poslal
šlechtic své tři dcery do veřejného domu, aby si
vydělaly na věno. Mikuláš jim hodil oknem po
jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit svou
činnost a vdát se.) , lékárníků, právníků a vězňů. Je
patronem Ruska, Lotrinska a města Amsterdamu.
V předvečer svátku navštěvuje bělovousý muž děti
a obdarovává je či kárá. Dnes je doprovázen anděly
a čerty.
Čert je pohádková bytost žijící v pekle. Má rohy,
ocas, kopyto a je přičmoudlý. Peklo opouští, aby
získal duše hříšníků. Podle pohádek jsou čerti
bytostí mdlého rozumu, ale nikdy se nevyplácí je
podceňovat. Umějí létat a kvalita jejich kouzel je
závislá na jejich úrovni. Na nejnižším postu jsou
plesniví čerti a pak to stoupá vzhůru až k Luciferovi.
Čerti roznášejí choroby a zlo. Před jejich návštěvou
se tedy raději vyzbrojte přípravkem proti plísni a
kašlavé čerty raději ani nepouštějte ke svým zlobivým dětem. Ještě by od nich mohli
něco chytit.

Tím druhým, na kterého se všichni moc těšíme, je:
Ježíšek
Je to nadpřirozená bytost, která o Vánocích , na Štědrý večer, rozdává dárky pod vánoční
stromek. Jméno je odvozeno od Ježíše Krista. Nejčastěji je vyobrazen jako malé dítě
nebo jako Pražské Jezulátko.
Tradice Ježíška je velmi silná a zatím odolala všem cizím vlivům. Nevyštval ho Děda Mráz
a zatím úspěšně odolává i Santa Klausovi.
Neměli bychom zapomenout ozdobit Vánoční stromek cukrovím a výrobky ze dřeva,
perníku a pečiva.
A co si dáme na Štědrý večer dobrého?
Štědrovečerní hostina je nejvýznamnějším rodinným společným jídlem celého
roku.Večeře v Čechách tradičně začíná rybí polévkou, jako hlavní jídlo se podává kapr.
V některých rodinách ovšem kapříka nahradil méně zdravý
vepřový řízek. Tato
pochoutka má však u vánočního stolu místo plným právem. V 18. století byla ryba dražší
než ostatní druhy masa a tak většina domácností musela dát přednost levnějším
alternativám. Ryby se obvykle jedly připravené nasladko.
Kapr došel oblibě až ve 2. polovině 19. století, neboť se díky cenové regulaci stal
dostupnějším. Nejstarší dochovaný recept přípravy kapra je z roku 1810 a je jím kapr
načerno. Připravoval se tři dny a pekl se v omáčce z mandlí, rozinek, perníku, povidel,
ořechů a sladkého piva. Podával se s šiškami, které později nahradil knedlík. Náš
bramborový salát přišel na řadu až někdy během 2. světové války a jeho původ tkví
zřejmě v ruské kuchyni.
Už se vám sbíhají sliny?
Po večeři se zpívají koledy a rozdávají dárky. Pokud se budeme nudit, můžeme
vyzkoušet některé tradiční obyčeje , pomocí nichž se naši předkové snažili odhadnout
průběh nového roku. Patřilo mezi ně třeba pouštění lodiček ze skořápek ořechů,
rozkrajování jablka, házení pantoflem, klepání střevícem na kurník, lití olova apod.
A pak už bude odbíjet půlnoc. Hlas půlnočních zvonů má prý kouzelnou moc, jejich
hlasem se o štědrovečerní noci otevírají poklady a probouzejí mrtví.
Přeji Vám ještě jednou krásné Vánoce a do Nového roku hodně zdraví. Zbytek vám přinese Ježíšek.
Jitka Rolečková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V KAMENIČNÉ
přeje všem občanům klidný adventní čas, radostné Vánoce a šťastný Nový rok.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na

HASIČSKÝ BÁL,
který se koná 26. 1. 2008 od 20 hod
Hudba: Yamaha Band
Dolní Černá
Bohatá tombola , občerstvení
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Výbor členů při Konzumu Kameničná přeje všem našim
Občanům příjemné prožití svátků vánočních, mnoho
zdraví a štěstí v Novém roce.
„V lednu se nelekejte nové ceny a zůstaňte naší prodejně věrný.“
Výbor členů

Poděkování:
„Zima se už dostavila, sněhu má být dost,
Výročí jsme oslavili bylo toho dost.“
Děkujeme za balíčky a květiny OU v Kameničné a VICE Kameničná.
„Příště už jen kytičku, zapějem si písničku.“
manželé Jirčíkovi s rodinou a děti

Změny v českém zdravotnictví:
Zdravotnictví spotřebuje obrovský balík peněz, v roce 2007 už dosáhlo hranice 200
miliard korun. Většinu z tohoto balíku tvoří peníze z veřejného zdravotního pojištění, na
který se všichni skládáme.
Počet návštěv lékaře za rok na obyvatele je v naší republice nejvyšší ze všech států
Evropské unie.
Češi jsou mistry Evropy v plýtvání. Na jednoho obyvatele ČR připadne průměrně 13
návštěv u lékaře ročně. Nově zavedené regulační poplatky je nutné zavést především za
účelem omezení plýtvání a zneužívání zdravotních služeb.
A co nás tedy čeká za změny?
- porodné 13 000 korun
- sleva na dani (na dítě) 10 680 korun
- rodičovský příspěvek (matka bude doma tři roky) 116 400 korun
A jaké poplatky nás čekají?
Od 1. ledna 2008 budou v českém zdravotnictví zavedeny čtyři typy poplatků:
30 korun za návštěvu u lékaře
30 korun za výdej léku na předpis
90 korun za návštěvu pohotovosti
60 korun za den pobytu v nemocnici
Všechny poplatky se týkají pouze těch zdravotních výkonů, léků a pobytů, které jsou
částečně nebo zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nevztahují se tedy na nic,
co si platíte beze zbytku z vlastní kapsy.
Kdy se poplatek 30 korun za návštěvu lékaře nehradí?
Pokud není provedeno klinické vyšetření
Pokud se jedná o preventivní prohlídku
Pokud se jedná o laboratorní a diagnostické vyšetření

Pokud jde o některé zvláštní léčebné úkony (např. dárcovství krve, hemodialýza atd.)
Až půjdeme v roce 2008 do lékárny a poneseme si recept od lékaře, zaplatíme za výdej
každého léku 30 korun.
Na jednom receptu může být buď jeden lék za poplatek 30 korun nebo maximálně dva
léky za poplatek 2x30 korun = 60 korun (plus doplatky)
Tyto informace jsou z knihy „Návod na použití českého zdravotnictví v roce 2008“
najdete ji v obecní knihovně.

Jitka Rolečková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzávěrka příštího čísla bude 31.1.2008
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

