

Číslo: 26
Datum: 1.7. 2013
Usnesení:
1. a 2. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kameničná za
rok 2012 a Závěrečný účet obce Kameničná za rok 2012 s výrokem bez výhrad.
3. Různé
3.1. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje žádost SPZ o.s. Kameničná konání: Rockové zábavy na hřišti dne
3.8.2013 od 20.00 do 02.00 hodin Motosrazu KAMEŇÁK na hřišti 14.9.2013 od12.00 hodin do 15.9.2013 do
03.00 hod.
3.2. Zastupitelstvo schvaluje žádost Mateřské školy Kameničná na základě § 119 zákona
561/2004 Sb o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, žádost o povolení poskytovat školní
stravování žákům a studentům v době školních prázdnin počínaje 19.8.2013.
3.3. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje účelovou půjčku – investiční půjčené prostředky ve výši schválené
dotace 141.570 Kč což je 90 % nákladů pro SDH Kameničná. Celková částka 157.300 Kč, což je 100 % nákladů.
Pro poskytnutí účelové půjčky bude uzavřena smlouva mezi obcí Kameničná a SDH Kameničná s termínem vrácení
půjčky po získání dotace, až po realizaci projektu a schválení žádosti o platbu, zbytek investičních půjčených
prostředků, což je 10% nákladů dle žádosti o dotaci bude poskytnuta obcí jako investiční příspěvek na
daný účel – zhotovení zámkové dlažby u kulturního a sportovního centra.
3.4. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje žádost p. Jitky Rolečkové o bezúplatný pronájem bývalé školy a
přilehlých prostor dne 19.8. – 23.8.2013 z důvodu konání přívesnického tábora pro cca. 30 dětí od 7 do 15 let
s názvem „Cesta časem“. Stravování dětí je zajištěno v Mateřské škole.
3.5. Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. o předběžné vyjádření Obce Kameničná
zastoupené zastupitelstvem obce jako vlastníkem pozemku v k.ú. kameničná p.p.č. 1984 /cesta
k Nechanickým/ v rámci projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových
opatření
v regionu sdružení obcí ORLICKO“. Investorem akce je sdružení obcí ORLICKO. Zastupitelstvo neschvaluje
provedení této akce.


Poplatky za rok 2013
Upozorňujeme občany , že termín zaplacení poplatků za svoz komunálního odpadu
atd. je 30.6.2013.
Děkujeme.



Třídění nápojových kartonů
Nápojové kartony jsou obaly na potraviny, které známe pod pojmem „tetrapak“. V České republice
se dají bez problémů recyklovat od roku 2002. Z čeho se vlastně skládají a jak je správně vytřídit?
V nápojových kartonech kupujeme džusy, mléko, víno, rajský protlak a další nápoje. Nápojové obaly
patří mezi tzv. kombinované obaly, které jsou složeny z více materiálů. Ze sedmdesáti procent jsou
tvořeny vysoce kvalitním papírem, který obalu dodává potřebnou tuhost, a dalšími vrstvami, jako jsou
polyetylenové fólie, případně hliníkové fólie, které zajišťují nepropustnost obalu vůči kapalinám,
plynům, mikroorganismům nebo UV záření.
„Systém sběru nápojových kartonů si organizuje každé město či obec sama v návaznosti na další
dotřídění. V některých městech a obcích mají systém sběru nastaven prostřednictvím pytlového svozu.
Jinde se nápojové kartony sbírají do samostatných oranžových kontejnerů nebo častěji do kontejnerů
s jiným tříděným odpadem (plastem)“
V Pardubické kraji tak mohou občané vhazovat nápojové kartony společně s plastem do žlutých
kontejnerů. Ty jsou poté vyseparovány na dotřiďovacích linkách, kde se ručně vytřídí ze směsi plastů,
samostatně se skladují a následně jsou v podobě slisovaných balíků dopravovány k finálnímu
zpracování.
Nápojové kartony představují velmi kvalitní surovinu a nabízí se hned
několik možností jejich dalšího využití. „Vytříděné nápojové kartony
putují většinou do papíren, kde jsou rozvlákněny. V rozvlákňovači jsou
oddělena papírová vlákna od ostatních vrstev a dále se použijí k výrobě
papíru či lepenky. Zbylý polyetylén a hliník se použije například jako palivo
do cementáren nebo se zpracovává na další výrobky. Další možností
recyklace je rozdrcení nápojových kartonů a jejich následné tepelné
lisování na desky používané ve stavebnictví k využití podobnému jako u
sádrokartonových desek nebo jako součást stavebních sendvičů.“

Desky z nápojového kartonu
Zdroj: www.jaktridit.cz

A jak s kartony správně zacházet?
Před vytříděním je lepší nápojový karton nejprve vypláchnout malým množstvím vody, aby v něm
nezůstávaly zbytky potravin, a poté řádně sešlápnout (víčka lze na obalu ponechat). Vytříděné kartony
je pak možné bez obav odložit v Kameničné do žlutých kontejnerů na plasty.

Děkujeme, že třídíte odpad.



Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci srpnu a září oslaví významné životní
jubileum.
Srpen 2013 - Alinčová Milada 85 let
Září 2013 -

Steinerová Eva

60 let

Vraštilová Věra 80 let
Gratulujeme!


17.8. 2013 dračí lodě v Pastvinách. Kdo můžete, přijeďte fandit našim týmům.
19. – 23.8. přívesnický tábor Cesta časem
31.8. 2013 Dětský den na hřišti
14.9. 2013 Motosraz Kameňák

17.8. 2013
Dračí lodě - Pastviny
v Pastvinách pod restaurací Na pláži, od 12:30 hod.
Žamberská pouť
31.8.2013
Masarykovo náměstí v Žamberku (až do 01.09.) a FESTIVAL DE L´ART PURE
Aneb festival čistého umění.
Je pro Vás umění srdeční záležitostí? Nebo se jen rádi díváte na lidi, co prostě „něco“ umí? Vážíte si stejně jako my
organizací, které nejen nám dospělým, ale hlavně všem dětem dávají možnost svůj talent rozvíjet a ukázat? Ano?
Tak nesmíte chybět na 1.ročníku FESTIVAL DE L´ART PURE.
Začínáme 31.8.2013 v12.00 v prostorách nových parkovišť bývalých vinařských závodů v Žamberku.

Těšte se na program pro děti– dětský koutek, klaunské vystoupení, soutěže a zábava pro naše nejmenší
Workshopy –budete si moc zkusit tančit např. swing, zahrát na bonga, uplácat něco z hlíny
Street art (umění ulice – malby, sochy, jamy, dílny)
Bohaté občerstvení
TAKÉ SE NA VÁS TĚŠÍ MISTŘI SVÉHO OBORU ANEB HOSTÉ NAŠEHO FESTIVALU
PROGRAM 12.00-16.00
Taneční skupina Neon a APORT SUPPORT CREW
+hosté – stepařské vystoupení
Country ALABAMA
Od 16.00 hlavní program na velkém pódiu, který se ponese v duchu jazzu, swingu, alternativní hudby a electro
swingu
FESTIVAL DE L´ART PURE je ideální příležitost jak kulturně zakončit léto a hlavně velké prázdniny 2013. Samotný
festival vás už připraví na to, že v novém školním roce nemusí být nuda. Vezměte své děti, vezměte své přátelé a
rodiče a pojďte si odpočinout od všedních povinností a obohatit svůj život o kulturní zážitek v podobě našeho
žambereckého nového festivalu FESTIVAL DE L´ART PURE aneb festival čistého uměni.

30.8.2013 - 31.8.2013 Tradiční Rychnovský jarmark
14.9. 2013
Den otevřených dveří v areálu bývalé Mosilany
Bývalá továrna Mosilana (Vonwiller), od 10:00 hod.


6.6. – vystoupení na Chovatelském dnu VIKA Kameničná a.s., konaném v Kameničné u dílny. Na
plácku ohraničném pilinami a ohradou vystoupily
děvčata s Country Energies. Pružně oprášily loňskou
skladbu se vstupem toreadora, jak krotí divokého býka,
aby tématicky zapadly. Vystřídaly je ženy
s Waldemariánou. Lidé byli zřejmě dost překvapeni, co
v Kameničné jsme schopné nacvičit a předvést, že
zapomněli i tleskat. A organizátorům následujícího

chovatelského dnu nasadily obě vystoupení
brouka do hlavy, co předvedou oni.
22.6. – běh KAMENSKÁ MÍLE a kácení máje
s jeho porcováním dvoumužnou pilou. Závodníci
se prezentovali u Š.Matyášové a I.Martincové, občerstvení zajistila M.Čáslavková, diplomy zhotovila
J.Rolečková, tratě vyměřili Š.Martincová a L.Grof. Koordinovala J.Kratochvílová. Odměny – sladkosti.
Výsledky najdete níže.
29.7. - vystoupení žen se skladbou v Králíkách na cyklistickém závodě.

Připravujeme společně se svazem žen a s hasiči:
DĚTSKÝ DEN v sobotu 31.8.2013 na hřišti za Veverkovými ve 14 hod.
Program – snad pestrý jako vždy : soutěže, střelba ze vzduchovky,houpačky
POCHVALA!!!
všem,kteří se po delší přestávce pustili do obnovení provozu antukového hřiště a zahájili činnost –
hlavní iniciátoři Lukáš Grof a Šárka Martincová.
Doufejme,že jim to dlouho vydrží a na hříšti bude opět živo.
Výsledky KAMENSKÉ MÍLE z 22.6.
Kategorie - mateřská škola 180 m
umístě
ní
NAGY Matyáš
PECHÁČEK Šimon
LESÁKOVÁ Lucie
BERKY Boris

0,45,2
8
0,53,5
5
0,59,6
9
1,11,17

Kategorie muži+dítě - 360 m
CEJP Jaroslav
NAGY Ladislav
BERKY Pavel
ŘEZ DVOUMUŽNOU PILOU ve dvojicích

1.
Kategorie DOSPĚLÍ
2.
1.

Šárka M. + Lukáš G.
Hanka P. + Jana K.

3.
Milan S. + Marie Č.

Kategorie - 1.-3.tř. kluci - 270 m
LESÁK Jiří
NAGY Ondřej

0,58,7
4
1,25,8
0

1.
2.
3.

Jana N.+ Šárka D.
1.
Lucka K. + Jarda C.
2.

0,29,2
8
0,29,7
5
0,35,8
1
0,53,3
5
0,53,9
4

1.
2.
3.
4.
5.

Kategorie SMÍŠENÁ
Kategorie - 2.-3. tř. holky - 270 m
ROLEČKOVÁ Pavlína
1,13,16
PECHÁČKOVÁ Nela
1,13,35

1.
2.

Kategorie 4.-5. tř. kluci,holky 360 m
LEITNER Dan
MRKLOVSKÁ Magda
ROSULKOVÁ Tereza
ROLEČKOVÁ Karolína

Simča K. + Dana M.
Pája R. + Majda M.
Jana K. + Tereza R.

1,22,8
1
1,32,0
1
1,34,7
7
1,37,9
6

1.

Hana P. + Šimon P.

1.

Lucka K. + Matyáš N.

2.

Kája R. + Káča k.

3.

Jirka L. + Dan L.
Boris B. + Pavel B.

Kategorie 7.-9. tř. - holky - 540
m
MRKLOVSKÁ Dana
KOTYZOVÁ Simona

3,04,1
7
3,04,1
7

1.-2.
1.-2.

Kategorie ženy - 540 m
DUFKOVÁ Šárka
NOVOTNÁ Jana
MARTINCOVÁ Šárka

2,19,4
6
2,21,5
2
2,30,6

1.
2.
3.

1,34,5
0
1,50,7
8
1,53,8
4
2,09,9
4
2,14,8
7
2,18,8
1
2,22,3
8
3,26,8
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Víte, proč naše děti mají prázdniny a nechodí do školy?
Z nařízení Josefa II. ze dne 24. května 1786 byly hlavní prázdniny přesunuty ze září a října na červenec a
srpen. Poprvé hlavní prázdniny začaly v červenci v roce 1787.
Druhy, délku a termíny školních prázdnin stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhláškou.
Kromě výše zmíněných řádných prázdnin mohou být vyhlášeny i mimořádné prázdniny, zpravidla v důsledku
nějaké události nebo okolnosti, která činí výuku nevhodnou. Za komunistického Československa se několikrát
vyskytly tzv. uhelné prázdniny (např. 1979) – šlo o mimořádné prázdniny za mrazivých zim, kdy školy neměly
dost uhlí k vytopení tříd.

Německo
Prázdniny jsou stanoveny rozdílně v jednotlivých spolkových zemích. Začátek hlavních prázdnin je zhruba v
rozmezí od 25. června do 20. července, konec od začátku srpna do poloviny
září. Hlavní prázdniny trvají většinou jen přibližně pět až šest týdnů.

Rakousko
Hlavní prázdniny jsou dvouměsíční. Ve Vídni, Dolních Rakousích a
Burgenlandu začínají začátkem července a končí začátkem září, v ostatních
spolkových zemích o týden později.

Švýcarsko
Prázdniny jsou stanoveny rozdílně v jednotlivých kantonech. Začátek hlavních
prázdnin je zhruba v rozmezí od poloviny června do 20. července, konec od
začátku srpna do začátku září. Hlavní prázdniny trvají od tří týdnů do dvou
a půl měsíce, většinou však pět nebo šest týdnů.
Úplně nejlepší by bylo mít dva roky prázdnin jako v románu Julese Verna.
V obecní knihovně probíhá za provozu i revize, kterou provádí zaměstnankyně knihovny ze Žamberka. Provoz
to nijak neomezuje, takže si klidně můžete přijít zapůjčit nějaký románek na dovolenou.
Příjemnou druhou polovinu prázdnin přeje Jitka Rolečková

Obecní knihovna zve srdečně vaše děti na Přívesnický tábor v Kameničné, letos
s názvem Cesta časem od 19. do 23. 8. Přihlášky do 11.8. v knihovně.

Uzávěrka příštího
čísla bude 31. 9. 2013
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

