ZPRAVODAJ
obce Kameničná

Číslo:
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: 2008

ročník

Vážení spoluobčané ,
Dovoluji si Vám i všem Vašim blízkým popřát jménem zastupitelstva obce
Kameničné příjemné a radostné prožití času adventu a svátků vánočních.
Do nadcházejícího roku 2009 Vám přeji pevné zdraví,mnoho
štěstí,úspěchů a spokojenosti v osobním i pracovním životě.
Děkuji touto cestou členům Svazu dobrovolných hasičů,Sokola a členkám
Svazu žen za obětavou práci a reprezentaci obce při hasičských,
atletických a tanečních soutěžích a pořádání kulturních akcí.
Těším se na spolupráci s Vámi a Vaše podnětné náměty a řešení v příštím
roce 2009.
Ing.Milan Sklenář
starosta
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Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.

Rozpočet pro parčík a klidovou zónu Kameničná na parcele 1844 a 1838/2
ve výši 746 500,- Kč +DPH , z čehož spolufinancování obce bude 88 834,- Kč.

2.

Smlouvu o bezúplatném převodu ppč. 67/1 v kú. Kameničná, mezi obcí
Kameničná a ÚZSVM Ústí nad Orlicí.

1.
2.
3.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Informaci Pardubického kraje, že o dotaci na zateplení areálu MŠ,OÚ, Škola
můžeme žádat příští rok.
Nabídku sdružení ORLICKA na bezdrátový rozhlas.
Informaci o porovnání příjmů a vydání za odpady.
rok

náklady

Přijmy
od občanů
2006 173 542 104 570
2007 187 011 106 150
2008 224 427 101 820

Přijmy
od EKOKOMU
14 546
14 720
18 829

Doplatek
obce
54 426
66 141
103 775

4.

Byla provedena oprava uchycení pantů dveří do kaple.

5.

Stav rozpočtu - příjmy a výdaje k 30.9.2008:
Příjmy - plnění 79,46 % to je 2 441.406,00 Kč
Výdaje - plnění 48,61 % to je 1 499.753,00 Kč

č.28
18.11.2008

2

1)

2)
3)

4)

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
Inventurní komise pro rok 2008 ve složení
Předseda inventurních komisí: Ing. Milan Sklenář
Marie Cimrová, Marta Kacálková
–
Inventarizace pozemků, závazků a pohledávek a fin. Investic.
–
Územní plánování
–
Sběr a svoz komunálního odpadu
Jiří Veverka, Tomáš Aulich
Komunální služby a územní rozvoj
Hasiči
Jaroslava Kalousová, Ing. Jaroslav Kratochvíl
Vnitřní obchod a služby a turismus
Silnice
Veřejné osvětlení
Marie Čáslavková, Miloš Kalous, Jaromíra Veverková
Knihovna
Kultura
Obecní symboly a kaple
Obecní úřad
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje znění Strategického plánu Leader
Místní akční skupiny ORLICKO „Žijeme a chceme žít v pohraničí“.
Zmocnění Ing. Milana Sklenáře k podpisu Kupní smlouvy č.1723/02 mezi Lesy
ČR a Obcí Kameničná, která se týká prodeje pozemku p.č. 494/16 o výměře
1m2 a 1020/4 o výměře 11m2.
Příspěvek pro Gymnázium Žamberk ve výši 3000,- Kč na vybavení jazykové
učebny.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Vytyčení hranice pozemku geodet. Kanceláří ze dne 20.10.2008
Vyrozumění o zahájení řízení Katastrálním úřadem v ÚO mezi obcí Kameničná a
ÚZSVM ÚO ve věci majetkových ohledně p.č.67/1 v KÚ Kameničná
3) Zápis ze správní rady č.4 ze dne 23.9.2008 v Letohradě včetně usnesení ze dne
6.8.2008 konané v Jabloném nad Orlicí
4) Informaci Pardubického kraje k přípravě rozpočtu na rok 2009 jako podklad pro
práci finanční Komise obce Kameničná.
5) Tiskovou informaci Pardubického kraje o zvolení nové rady Pardubického kraje.
6) Informaci VAK Žamberk o :
a) proměření tlaku vody na horním konci obce 12.11. až 19.11. 2008.
b) Určení hydrantů pro odběr požární vody
c) Posilovací stanici nad 250 300 tis. Kč.
d) Provedení oprav, kontroly a údržby hydrantů
7) Informaci o rozpočtu na opravu a odizolování budovy OÚ s položením zámkové
dlažby.
8) Zjištění kontrolní komise z 20.10.2008 , kdy komise zjistila nepřesnosti
v účtování MŠ Kameničná.
Zastupitelstvo obce Kameničná ukládá: na návrh Kontrolní komise odstranit účetní
nedostatky v MŠ Kameničná do 31.12.2008 a předložit návrh rozpočtu na rok 2009
nejpozději do 15.12.2008.
1)
2)
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Bezpečnost komínů
Topná sezóna je v plném proudu a někteří z Vás jistě
zapomněli na komín. Za revizi, prohlídku a čištění
odpovídá podle vyhlášky MV ČR č.11/1981 Sb.
v posledním znění majitel objektu.
Roční lhůty pro čištění komínů
1) Komíny se spotřebičem na tuhá a kapalná paliva
do výkonu 50kW 6x za rok
nad 50kW
4x za rok
2) U rekreačních domků a chat min. 1x za rok
Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří. Zvýšíte tím riziko
poškození topného systému, nebezpečí požáru a ničíte i přírodu. Pokud
používáte vlhké dříví počítejte s rychlejším zanášením sazemi.
Při zaneseném komínu a špatném topidlu hrozí otrava oxidem uhelnatým.
Nezapomínejte čistit kouřovod a ochrannou , nehořlavou podložku pod
kamny.
Porušení zásad bezpečného provozu topných spotřebičů a komínů je
přestupkem s pokutou do 10 000,-Kč.
Majitelé objektů si musí zajistit odbornou osobu a její písemné stanovisko
sami.
Chraňte své zdraví i majetek. Statistiky hasičů jsou přesvědčivé a drobná
investice do opatření se vyplatí.


Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci
2008 a lednu 2009 oslaví významné životní jubileum.

prosinci

V měsíci prosinci oslaví kulatých 70 let pan Zdeněk Kalous.
Oslavovat bude i pan Jiří Hostinský. Najde na dortu 60 svíček,
stejně jako paní Jitka Reslová. Ta však bude mít narozeniny až
v lednu 2009.

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
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Vzpomínka na Oldřicha Kotyzu

Jednou to bude. Vím to vím.
Všechno tu zanechám.
Úsměvy, pláč i stín, svou zemskou tíži.
Jednou to bude. Šlehne blesk?
Anebo odcházet budu jako léto z lesů a luk, jako z hladiny lesk?
Jednou to bude.
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Rozloučili jsme se s ním 18.11.2008 na místním hřbitově
prostřednictvím milých slov pana faráře Kučery a paní Marie
Hybnerové.
Narodil se 2. září 1922. Mládí prožívá v Kameničné se svými třemi sourozenci
v rodném domě u Kotyzů / Stírků/ včetně základní školní docházky. Poté
absolvuje odbornou školu v Kuklenách a maturitu získává na SZTŠ
v Lanškrouně. Celý život pracuje v zemědělství, nejdřív na rodinném gruntě,
později v místním JZD, kde zastává různé funkce - úsekář RV, stavbyvedoucí,
kulturní referent. Žení se 25.10.1947 ve Slatině nad Zdobnicí s Annou
Štefkovou také ze Slatiny nad Zdobnicí. V loňském roce spolu slaví soužití
60-ti let /diamantovou svatbu/ a těší se ze 7 vnoučat a 9 pravnoučat od svých
tří dcer.
Aktivně se zapojuje do různých zájmových spolků v obci i mimo obec
/filatelisti, ochránci přírody, včelaři, hasiči, zahrádkáři, myslivci, v mládí hrají
s manželkou ochotnické divadlo/.
Ale nejvíce volného času věnuje toulkám přírodou v nedaleké Suché, podél
Rokytenky a po Orlických horách, kam vyjíždí se svým skicákem a zachycuje
rozmanitost přírody a její různobarevné projevy podle ročních období. Jeho
velikým učitelem a posléze i přítelem se stává sochař a malíř Leoš Kubíček
z Pěčína, kde se také potkává s akademickým malířem Vojtěchem Sedláčkem.
Vstupuje do Klubu výtvarníků Prokopa Diviše v Žamberku a zapojuje se s
svými obrázky do organizování různých výstav po okrese a i mimo - galerie
v Hradci Králové, ilustruje knížku mysliveckých povídek Františka Koldy
z Pastvin „Jůlinka se zlobí“ a jeho tvorba proniká i do zámoří - Austrálie,
Kanada. A stále jako malíř amatér nebo možná právě proto díky jeho
přirozenému nadání oslovuje velké množství návštěvníků, kteří obdivují jeho
nenápadná dílka, malovaná od srdce, z kterých dýchá harmonie, pohoda a klid
a cit pro náladu a atmosféru krajiny. Ve svém díle nic nepředstírá, je
srozumitelné a připomíná to, co ve všedním shonu nestačíme postřehnout.

Nic není na světě krásnějšího, než-li být.
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Proč se bát hrobu, tmy a práchnivění?
Já prosil jsem život - nepoznal jsem klid.
Ach dobře, že jsme na tom světě žili!
Ty, který přijdeš po mně, sladko bude mi,
až si mě do svých dlaní vezmeš ze tmy
a dokončíš, nač já neměl síly.
K spánku se ukládám jak poutník znavený,
skončila nejtěžší ze všech mých cest,
klíč k branám života je ztracený
možná se přetavil do prachu hvězd.
Ještě jednou děkuji jménem rodiny za projevy soustrasti a mé mamince za to,
že mu trpělivě poskytovala bezpečné zázemí, ve kterém se mohl svobodně
rozvíjet a neomezeně tvořit.
dcera Jana Kratochvílová
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Co se událo:
DRAKIÁDA
Dne 12.10. 2008 se na kopci Žabák uskutečnila soutěž v pouštění draků a
dalších létajících výtvorů. Soutěžilo se, O nejkrásnějšího draka a
O nejlepšího letce.
Po loňském zkušebním nultém ročníku se pokus uspořádat hromadné pouštění
draků vydařil. Na kopci Žabáku si dalo sraz více než 20 draků. Počasí nám na
začátku nepřálo, ale nakonec se umoudřilo a zvedl se dlouho očekávaný vánek.
Stačil na to aby se dobře vyvážený drak vznesl. Ve vzduchu se objevily i
opravdové skvosty. Létající krabice, šest dráčků připevněných za sebou i
jeden, který se vznášel tak vysoko, že ho nebylo vidět.
Z počátku se naběhalo spousta kilometrů, běhala mládež i dospělí. Bohužel se
udílely jen medaile za nejlepšího letce a nejhezčího draka. Slibujeme, že
v příštím ročníku nebude chybět cena za naběhané kilometry a cena útěchy
pro draka uvláčeného po louce.
Na další ročník se již těšíme.
12.11. 2008. – Uspořádal TJ Sokol návštěvu plaveckého bazénu v České
Třebové - účast 45 lidí.

ZÁJEZD NA MUZIKÁL DO PRAHY
23.11.2008 uspořádal Svaz žen ve spolupráci s Obecním úřadem Kameničná
zájezd do Prahy na muzikál Božena Němcová. V hlavní roli se objevila Lucie
Bílá a Václav Bárta (Noid).

……….…………Co nás čeká…………………..
5.12.2008 Navštíví nás Mikuláš.
6.12.2008 - V sobotu ráno pošlete do prodejny pro rohlíky děti.
Bude na ně čekat Mikuláš.

10.12.2008 - Sbor dobrovolných hasičů v Kameničné zve na
zájezd do plaveckého bazénu
- odjezd od Veverkových v 16.30 hod.
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27.12. 2008 - TJ Sokol Kameničná pořádá v sobotu ve 13 hod. v sále
v Kameničné tradiční FLORBALOVÝ TURNAJ
Hrají tříčlenná družstva /podmínkou jedna žena, výjimky po dohodě/ .
Přihlášky do 23.12. u Jany Kratochvílové
Připomínám loňskému vítězi /družstvo - Bednář F.,Čada J. a Lyer M./ aby
odevzdali putovní pohár paní Kratochvílové, aby bylo o co hrát.
Kdo vyhraje pohár 3x po sobě, získává ho natrvalo.
------------------------------------------------------------------------------------------

Program: Vystoupení dětí z MŠ Kameničná
Občerstvení

-----------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad , Svaz žen a Knihovna Kameničná zve všechny občany na

Vánoční (prodejní) výstavu,
která se koná dne 20.12.2008 od 9:00 do 16:00 hod.
Příjem věcí na prodej i vystavení je v pátek od 15:30 do 19:00 hod.
Vyhlašujeme soutěž

„O nejkrásnější perníkovou chaloupku“
a „Nejoriginálnější vánoční cukroví“

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

24. 1. 2008 tradiční Hasičský ples
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v Kameničné

24.12. ve 23.00 hod - Pořádá TJ Sokol

zpívání v kapli
- a následné posezení ve staré škole s hudebními
nástroji a s občerstvením.
Nácvik máme v sobotu 6.12. v 16 hod. v Mateřské
školce - zájemci o zpívání a hraní dostavte se i s hudebními
nástroji.
Každý hlas je vítán!


Ze starých kamenských kronik.
Nejstarší dostupné zápisy, týkající se Kameničné, pocházejí z poloviny 19.století. Zde jsou
některé zajímavosti,zapsané ve školní knize.

Poněvadč stávající škola již nedostačovala. Bylo započaro v roce 1849 se stavbou nové školní
budovy.Na přispění této stavby ponejprv prodala se škola bývalá (čp.37). Se stavbou započato bylo
25.července a ještě téhož roku byla pod střechou. 10.listopadu 1850 pak budova slavnostě byla
vysvěcena za účasti pana Ignáce Zicha (žamberský farář) , pana Františka Chaloupky ( školní
katecheta a kaplan) a učitele Antonína Šembery.
27.září 1859 propukl velký požár v Žamberku. Popelem lehlo 29 stavení, 27 stodol obilím a pící
naplněných a dokonce skvostný farní chrám Páně s.Václavský a to včetně zvonů. Vnitřek chrámu
zůstal naštěstí zachován.
22.června 1859 byl položen základní kámen nové kaple Nejsvětější trojice a již 4.října 1963
byla pod střechou. Navrch pak vztyčen byl kříž posvěcený panem Chaloupkou, který vyrobil tesař
František Janeček ze Záchlumí.
Oltář zhotovil pan Herman, mistr truhlářský z Rokytnice za 175 zlatých. V roce 1867 byl náš
kostelíček vyvěcen.
První oddavky zde měl 5.11.1867 František Hovad čp.29, který si bral Kateřinu Rousovou
čp.27. Druhé oddavky zde měl František Kotyza čp.48 a Barbora Vítková čp.26.
7.6.1868 se v naší kapli konala první pouť. Mši sloužil pan Bílek, farář ze Žamberka.
12.května 1865 zemřel kamenský učitel Antonín Šembera ve věku 65 let.Učitelem byl jmenován
pan František Šprachta z Bílého Újezdce. Ten zemřel v roce 1871 a dosazen sem byl František
Polanský z Potštejna. Pan Polanský pak zemřel v roce 1875 a byl pochován zde v
Kameničné.Místo něj nastoupil pan Josef Štěpánek z Liberka. V roce 1880 sem byl dosazen ještě
mladší učitel Josef Žabka z Pěčína.
Zuzana Aulichová
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 OBECNÍ KNIHOVNA 
Milí čtenáři,
začal vánoční čas, zapálili jsme první svíčku na Adventním věnci a nastal čas
přemýšlet jak prožít (přežít) vánoční čas.

Nakupte dárečky, upečte cukroví, co Nový rok přinese, olovo napoví.
Až zazvoní zvoneček a rozsvítí se stromeček,
malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si.
Pak vykročte rovným krokem za tím krásným Novým rokem.
S úsměvem na líčku zvedněte skleničku. Ať šťastné Vaše svátky jsou
– protkané pohodou.
………………………………………………………………………………………………
Ještě jsem našla zajímavosti z naší vesnice, o kterých možná nevíte, ale určitě
stojí za to se o nich zmínit.
Po psovi paní Evy Beranové jsem objevila dalšího úspěšného psa
Jmenuje se Brit. Je to České
plemeno Chodský pes. Rodina
Jirouchova
při
výběru
štěňátka volila tak, aby byl
společenský a ne agresivní.
Pochází
z chovné
stanice,
která se jmenuje
Horská
samota a sídlí v Nebeské
Rybné. Britovi je něco málo
přes dva roky. Majitelem psa
je pan Karel Jirouch . Brit má za sebou svod,
kontrolu kyčlí a bonitaci. Prošel perfektně a je
uznán za chovného.
Byl pětkrát na výstavě. Třikrát byl na prvním
místě a na své stěně úspěchů má jednu medaili
a dva poháry. Dvakrát se umístil čtvrtý.
V lázních Lipové v Jeseníkách získal:
- medaile za 1. místo získal ve třídě mladých
- pohár za 1 místo získal v třídě mezitřídě
V Zemská koruně Lanškroun získal 1.místo v mezitřídě v
1. ročníku.
Brita mají moc rádi a je potěšením celé rodiny.
Článek od M.Jirouchové ml..
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Muž, o kterém se mluví v republice i ve světě, ale málo v naší obci je

Lukáš Neugebauer.
Co o něm víte i nevíte? Přeběhla
jsem silnici a šla jsem se poptat,
co nového u sousedů.
Lukáš chová ovečky od roku
1996. Ke stříhání ovcí, které se
stalo jeho živností láskou, se
dostal, když byl zaměstnán u
pana Štěpánka v Helvíkovicích.
Profesionálním střihačem ovcí je
od roku 2004.
Praxi získával
stříháním nejen v naší republice,
ale i Anglii, Skotsku a Slovensku.
Praxi sbírá i účastí na závodech a
to nejen u nás.
V loňském
roce
se
na
Mistrovství
republiky
ve
stříhání ovcí umístil na 1.
místě. Letos získal 2.místo a odjel na Celosvětovou soutěž ve stříhání ovcí, které se
konalo 2. - 5. října v Norsku.
Z ČR jel jako první z teamu dvou střihačů. Celosvětové soutěže se účastnilo 23 států
s celkovým počtem padesáti střihačů. Umístil se na 36. místě. Na soutěži ostříhal 5 ovcí
za neuvěřitelný čas 1,46 min. Prošel třemi zkušebními koly a výsledky se zprůměrovaly.
Ve velikých ovčáckých zemích je soutěží mnoho, ale u nás v republice se koná pouze
jedna do roka.
Lukáš není jen střihač, ale jako lektor školí nové střihače na kurzech, které pořádá Svaz
chovatelů ovcí a koz a dělá i ukázky střiže.
V současné době se chystá na cestu do zahraničí a tak mu tedy popřejme do Nového
roku hodně úspěchů a kulatých oveček. (prý se stříhají lépe než ty štíhlé).
Pokud vám tyto informace nestačily více na www.vm2008.no .
Jitka Rolečková



Zajímavé akce z okolí:
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Dne 9.12.2008 se uskuteční vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Tato
akce je součástí soutěže České Vánoce s Ježíškem a zároveň pokus o
rekord ve vypouštění balónků v celé ČR.
Balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před akcí.
Přijďte všichni podpořit českého Ježíška.
Těšíme se na vás.
Dlouhoňovice Sportovní areál
9.12.2008 – 14:30 hod.

Program:
15:40 vypouštění balónků
16:30 rozsvěcení Vánočního stromu
Během akce: Ježíškova schránka pro dětská přání, vánoční jarmark, občerstvení.
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Vánočně na Kopečku
Sdružení Neratov, o.s. – Chráněné dílny Kopeček
srdečně zvou na tradiční

vánoční řemeslný jarmark v Bartošovicích
v Orlických horách
13.12.2008 od 10:00 do 17:00 hod.
Ukázky tradičních řemesel
Keramika, zpracování vlny, brašnář, kovář, vánoční ozdoby a vazby, prodej medoviny,
dárků, vánočních stromků, perníčků.
Občerstvení zajištěno.
V rámci jarmarku představí své výrobky držitelé certifikátu
„Orlické hory – originální produkt“
III. Adventní koncert se bude konat 13. prosince 2008 v kostele v Bartošovicích
v Orlických horách od 14:00 hod.


ŽENY - DOROSTENKY -

rozběhlo se cvičení každé úterý 20 - 21 hod. ve škole

pomalé protahovací, ani dříve narození se nemusí obávat přijít
- cvičí J. Kratochvílová

Cvičení dětí : každé pondělí od 13.10. v 15:45 hodin v sále.
Cvičí Jitka Rolečková.
Orientální tance se rozdělí na začínající dívky a pokročilé.
Orientální tance - Začínající dívky : každou středu od 15.10. v 17:30 - 18:30 hod.
Cvičí Tereza Aulichová za dozoru Jitky Rolečkové a Ivety Kacálkové.
Orientální tance - Pokročilé dívky: pondělí od 13.10. v 17:30 – 19:00 hod.
Cvičí Iveta Kacálková
Starší žákyně
- každou neděli od 17:00 do 18:30 hod. Cvičí Jitka Rolečková
Náplň cvičebních hodin si určíme až se sejdeme.
Mladé mamky a dorostenky: začínáme trénovat na Country. Název vystoupení
Country bar III. - Sexy pistols. Přijďte posílit naše prořídlé řady. Cvičíme každou neděli
od 15:30 do 17:00 hod.
POSILOVNA: klíče jsou k dispozici po domluvě s Jitkou Rolečkovou nebo Milošem
Kalousem. Vstup pouze v sálové obuvi.

Úspěch
Katka Aulichová vyhrála Okresní přebor v hodu krikeťákem výkonem rovných 40 m
a rovněž zde získala 2.místo ve skoku dalekém výkonem 400 cm.
Závod se konal v Kostelci nad Orlicí, organizoval jej Svaz atletiky ČR.
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Info atletika:
Kroužek atletiky se bude scházet každou středu od půl páté.
Webové stránky kroužku na adrese: http://www.aulisi.estranky.cz
Budou tam informace o závodech a spousta fotek.
Jak trénujeme:

Sauna
Sauna maminky s dětmi a dívky bude vždy v sobotu od 14 hod.
Po domluvě s Klárou Šubrtovou.
(tel. 777 205 659)

Uzávěrka příštího čísla bude 31.1.2009
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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Něco pro děti na dlouhé vánoční večery:
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