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Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:

1. Závěrečný účet Obce Kameničná za rok 2007 bez výhrady.
2. Závěrečný
účet
Sdružení
obcí
ORLICKO
za
rok
2007.
3. Směnu obecního pozemku parc.číslo 519 v k.ú. Kameničná za pozemek
pana Mgr. Ondřeje Peška, parc.číslo 115/4 v k.ú. Kameničná.
4. Prodej
obecního
pozemku
parc.číslo
61/4
v k.ú.
Kameničná
5. Smlouvu o pronájmu části pozemku parc. číslo 975/2 paní
Prof. PhDr. Evy Jenčkové pro umístění kontejnerů na plasty a sklo.
6. Osvobození Aruna Miroslava Bhopalsingha od placení poplatku za
komunální odpad za rok 2008 z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.
Zastupitelstvo obce Kameničná zamítá žádost pana Mgr. Ondřeje Peška o
změnu č. E3 na číslo popisné z důvodu neuvedení vážných důvodů pro které
by mělo být číslo popisné přiděleno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Žádost pana Josefa Vondry o pomoc při řešení
s přístupem k pozemku 470/5 , 494/3 v k.ú. Kameničná.

problému

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Starosta obce informuje:
Dovoluji si Vás seznámit s možnostmi sběru a třídění odpadů v naší obci .
Důvodem třídění komunálního odpadu a obzvlášť bioodpadu je důležitým
krokem pro další zpracování skládkováním nebo kompostováním.
Hlavním důvodem je ovšem plánované navýšení poplatků
za skládkování nevytříděného odpadu minimálně o 400 Kč
za 1 tunu od počátku příštího roku. Tuto částku lze snížit a
ušetřit v obecních výdajích tím , že si vytvoříme podmínky
pro třídění a postupně začneme s tříděním těchto odpadů.
Jedná se hlavně o domácnosti a občany , kteří nemají
žádnou vlastní možnost ukládání a kompostování
bioodpadů.
Bioodpady jsou zbytky ovoce a zeleniny včetně listů a
natě,kuchyňský odpad,odpad ze zeleně v domácnosti,
zbytky pečiva a obilovin, travní hmota, plevel a listí, jemné
nebo drcené větve, hobliny a piliny…
Jako nejschůdnější řešení se jeví používání zvláštních hnědých plastových
nádob v osobním vlastnictví občanů obce. Tyto nádoby lze zakoupit dle nabídky
u společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. – více informací na Obecním úřadě
v Kameničné nebo pan Marek Chudý, společnost Ekola České Libchavy s.r.o.
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1 - objem nádoby 120 litrů za 671 Kč včetně DPH
2 - objem nádoby 240 litrů za 935 Kč včetně DPH
Možnost rozložení úhrad do 4. splátek : 1 - 4 x 168 Kč / 120 litrová nádoba
2 - 4 x 234 Kč / 240 litrová nádoba.
Výhodnou možností je využívání jedné nádoby pro bioodpad více domácnostmi.
Předpokládané hlavní využití nádob během roku je v době od dubna do září,
příp. října.
Doplňkovým řešením k tomuto systému může být jednorázové nebo trvalé
přistavení velkoobjemového kontejneru do sběrného dvora nebo dle potřeb
občanů obce.
Dovoluji si Vás, kterých se tato situace týká, touto cestou požádat a poprosit o
pečlivé zvážení situace při nakládání a třídění odpadů v návaznosti na značné
možné úspory obecních financí.
Rádi Vám poskytneme více informací o třídění odpadů, o možnostech objednání
a nákupu nádob, popřípadě o kompostování. Řečeno jinými slovy, je třeba, aby
bioodpady přestávaly být součástí komunálních odpadů v našich popelnicích.
Děkuji Vám předem za pochopení a nápomoc při třídění odpadů v naší obci.
Milan Sklenář
starosta
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Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci
srpnu a září oslaví významné životní jubileum.

V měsíci srpnu oslaví kulatých 80 let paní Milada Alinčová a
v září bude paní Věře Vraštilové 75 let.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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Co se událo:
13. – 15.6. 2008

Kamenský víkend v Pastvinách

Obyvatelé naší malebné vesnice se již podruhé vydali na víkend do Pastvin. Paní Marie
Hybnerová nám umožnila pobyt v chatkách za minimální náklady a Svaz žen se postaral
o stravu malých i velkých . Iveta Kacálková a Jitka Rolečková zabavily děti i dospělé
zábavným a mnohdy náročným programem, který se protáhl do časných ranních hodin.
Víkend byl teplý a tak bylo zapotřebí dodržovat pitný režim. O to se postaral Pavel
Kacálek a dovezl sud piva pro dospělé a dva sudy kofoly pro děti.
V pátek prošly všechny děti stezkou odvahy. Po provázku nataženém hustým houštím,
kde se ozývaly místy divoké skřeky a úpění, se malým dětem šlo velmi špatně a některé
se musely i dlouho přesvědčovat. Prošly však všichni.
Druhý den se vyrazilo na výlet na hráz a kopec , ze kterého byl překrásný výhled na
Pastvinkou přehradu. Největší zážitky měly děti ze samotné přepravy k přehradě, která
byla od kempu vzdálená asi 2Km. Odpoledne se hrály hry a večer byl táborák s kytarou
Jany Kalousové . Větší děti hrály do nočních hodin bojovou hru v lese. Druhý den se
spalo o něco déle než jindy. Oproti loňskému roku Iveta Kacálková upustila od ranních
rozcviček, ale oblíbenou píšťalku nezapomněla. Budeme se těšit na příští rok.
Děkujeme paní Hybnerové, že umožnila dětem prožít krásný víkend.

Dne 5.7.2008 se v Kunvaldu konal tradiční
sraz auta volkswagen.
Sešlo
se
55
majitelů
této
značky.
Z Kameničné se zúčastnil Josef Beran se svým
Broukem.
Zároveň
byl
jedním
z
pořadatelů.Umístil se na 3. místě. Pro
zpestření programu zahrála skupina Archon,
která přilákala velké množství návštěvníků.
( „Frenky gratulujeme!“ )

Co nás čeká:
Dětský den se bude konat v sobotu 30.8.2008 na hřišti.
Akce je připravována ve spolupráci všech složek obce Kameničná.
Program: Houpačky
Různé sportovní soutěže
Národní garda
Soutěž o cenu obce ve střelbě ze vzduchovky.
Fotbalový zápas od 17.00 h.
Občerstvení zajištěno, večer posezení u ohně.
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Na ŘÍJEN se připravuje
DRAKIÁDA .
Již teď si můžete začít vyrábět nějakého zajímavého
draka. Samozřejmě létacího. Vyhodnotíme největšího,
nejmenšího, nejhezčího a nejlepšího letce.
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Krajské kolo v atletickém čtyřboji
14.6.2008 Pardubice
Poměřit síly s ostatními okresy pardubického kraje odjely děti, které si vybojovaly účast v
okresním kole. Romana Kalousová, Katka Aulichová, Vojta Kalous, Danča Mrklovská,
Lenka Kacálková (zaskočila za Páju Štěpánkovou, která si nešťastně zlomila ruku) a
Anetka Kalousová ( ta nahradila Kamilu
Trejtnarovou). Ve hře bylo hodně – postup
na republikové finále do Olomouce. Počasí
bylo naprosto ideální k závodění, nebylo
horko a ani nepršelo, takže si to všichni
užívali. Republiku si nakonec vybojovala v
nejpočetněji obsazené kategorii st.dívek I.
Katka Aulichová, která získala stříbrnou
medaili, když si vytvořila osobní rekord ve
skoku do dálky (409 cm) a na osmistovce
(3,069 min). I ostatní ze sebe vydali
maximum, zlepšili výkony z Ústí a i když to
na postup nestačilo, byli jsme spokojeni.
Přivezli jsme si ještě dvě druhá a jedno první
místo ze štafet.
Festival SPV 2008

Olomouc 25. -29. 6. 2008

….aneb naprosto objektivní reportáž z
tohoto svátku pohybu
Ve středu 25. 6.
začalo
hromadné
stěhování okolo 3000 účastníků z celé
republiky do metropole Hané – Olomouce.
Pardubická výprava čítající 90 atletů,
gymnastek, fotbalistů, brejkařů, aerobiček,
rozhodčích a vedoucích se dostavila ve dvou
vlnách – Pardubičáci vlakem, my z
Podorlicka a Svitav autobusem. Čekalo nás
celkem komfortní ubytování v rekreačním
středisku v Radíkově na Svatém kopečku
(všechny ostatní kraje byly ubytovány po
školních tělocvičnách), asi půl kilometru od zastávky MHD. (K dopravě se ještě vrátím.)
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Pobyt zde skýtal nesporné výhody, co se týká vyžití dětí (protože co s nimi po večerech
ve městě), děti se vyběhaly na hřišti. Mohli jsme posedět u táboráku, nebo odpočívat na
pokojích. Nesl ale i jisté nevýhody, protože nás čekaly závody až v sobotu. Přemýšleli
jsme jak děti zabavit, aby se moc nevyčerpaly nebo snad nedejbože nezranili. Tyto
obavy za nás nahlas vyslovila vedoucí našich gymnastek, které měly závod v pátek. Ve
čtvrtek večer holkám řekla: „ Dnes budete sedět u stolu, ani se nehnete, protože jste
telata. Zítra po závodě si klidně zlomte co chcete, ale dnes budete sekat dobrotu“.
Na základě tohoto proslovu jsme se rozhodli vzít děti v pátek do lanového centra, což zní
sice jako protimluv, ale věděli jsme, že centrum vedou školení a zkušení lezci, takže se
nám o děti postarají. K našemu zděšení se ovšem ukázalo, že jištění si děcka budou
dělat samy mezi sebou. Naštěstí vše proběhlo hladce, nejen v centru, ale i na koupališti,
na raftech, ani na tříkolkách, kam jsme všude děti vzali. Za těch pár dnů jsme toho stihli
opravdu hodně, kromě výše jmenovaného ještě ZOO, pódiovky na náměstí, které
provázely celý festival, fandit při závodě gymnastkám i shlédnout ukázky různých nových
sportů (např. Kubb, tchoukball, indiaca, speedminton, varpa,ringo aj.). Zádrhel nastal
občas právě při dopravě. Vzhledem k tomu, že autobus MHD jezdil dle jízdního řádu cca
po hodině, občas se nám stalo, že jsme museli pěkně sprintovat. Například ve čtvrtek
večer byly 4 z nás vedoucích vyslány na koncert Hradišťanu. Autobus nám ujel, ale
slitovali se nad námi dva domorodci. Naložili nás všechny čtyři na zadní sedadla auta a
jali se autobus stíhat. Po jeho dojetí jsme z auta popadali a jako jednotka rychlého
nasazení jsme naskákali do busu, což s hurónským smíchem kvitovali všichni cestující,
včetně našich dorostenců, kteří nás ze zadních sedadel povzbuzovali.
Podobná situace nastala po sobotním atletickém finále, pouze v opačném směru.
Přestože měly v nohách celodenní zápolení, doběhly Katka s Markétou na hlavní nádraží
napřed, a s pomocí medailí ukecaly řidiče, ať zapomene na jízdní řád, což on udělal.
Drobná nehoda se pak stala v Radíkově, kdy vedoucí Veronika ve snaze řidiči poděkovat
nabrala kandelábr.
Jinak pobyt proběhl v poklidu, když si odmyslím 3000 krajských peněz, které zašantročil
Kamil Pipek ( ty se našly), klíče od pokoje, které zašantročil tentýž ( ty se nenašly).
Ostatně pořád jsme něco hledali.
V sobotu vypuklo to, proč jsme sem
přijeli – republikové atletické finále. S
vlajkou, kterou jsme málem nedovezli
( jakási
slečna si její žerď při
vystupování spletla s tyčí a málem
nám s ní vystoupila), dětmi a
bojovnou náladou jsme se vrhli do
zápolení. Tedy děti se vrhly, my jsme
povzbuzovali. Myslím, že výprava
byla úspěšná, Pardubicko získalo v
jednotlivcích 4 medaile a rovněž čtyři
v družstvech. Co se týká Katky,
získala stříbro ze soutěže družstev,
sedmé místo v šestiskoku a celkově
skončila třináctá, což znamená, že v první třetině startovního pole.
V neděli dopoledne jsme se ještě prošli po centru Olomouce a po poledni zase rozjeli do
svých domovů.
Zuzana Aulichová
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27. – 29.6.2008
Zúčastnily se:

Sokolský slet v Liberci
Cvičily ve čtverci s ženami z Králik
a byly pochváleny za předvedení.
Nacvičila a připravila je
Kratochvílová Jana, která jim touto
cestou děkuje za vzornou
reprezentaci.

Veverková Jaromíra
Štantejská Míla
Hovadová Marta
Grundová Alena
Cimrová Marie
Kotyzová Eva
Kaplanová Aninka
Matyášová Štěpánka

Jana Kratochvílová
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd

Ze starých kamenských kronik.
Po mírné odmlce se vracím k událostem, které se udály v naší obcí v uplynulém století.
Dnes bych se chtěla zaměřit na událost, která dokumentuje, že nejen v současnosti, ale i
tenkrát byl život na vesnici závislý na rozmarech počasí.
26.červen 1928
Tento den zůstane dlouho v paměti místních občanů, pro katastrofu, jež postihla naši obec
v takové síle, že nebylo pamětníka něčeho podobného. Po čtvrté hodině odpolední
přihnala se ze západu těžká, černá mračna za silného vichru. Mezi kapkami deště počali
proletovati nejprve řídce drobné kroupy. Velikost krup i jejich hustota
stupňovala se však tak, že dosáhly váhy až 10 dkg. Byly to v pravém slova smyslu kusy
ledu ( zajímavé je, že byly podobny úplně rajským jablíčkům), jež sypaly se hustě po dobu
celé půl hodiny. Po krupobití přišla průtrž mračen, aby dokonala zhoubné dílo. Následky
obého byly strašlivé. Úroda na polích zmizela zcela, nejvíce byla postižena Obora. Méně
pozemky na druhé straně za Pádolím. Poškození úrody nezpůsobilo občanům tolik
starostí, protože byli většinou pojištěni. Hůře bylo doma. Střechy kryté lepenkou zničeny
byly zcela a podobaly se sítům. O něco méně poškozeny byly střechy kryté taškami,
nejlépe odolal azbest a břidlice. Velké škody živel natropil na oknech a ovocných
stromech. Náš potok se proměnil v dravou řeku, takže ve staveních níže položených měli
vody plné chlévy i obytné místnosti. Například u Štefků ( pod starou školou) tekla voda
síní jako korytem potoka. Okolní pokrývači měli práce dostatek až do zimy.
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd

& OBECNÍ KNIHOVNA &
Milí opálení čtenáři, prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny a začne se nám zase
přibližovat školní rok a konec dovolených. Vy, kteří se teprve na dovolenou chystáte si
nezapomeňte přijít do knihovny pro nějakou pěknou četbu na relaxování u vody i doma.
Plevel na zahrádkách nám díky suchu neroste, seno je usušeno, houby v lese nejsou,
květiny zvadly, tak co venku. Co si místo sledování televize , v které jsou stále stejné
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pořady přečíst knihu a přenést se ve snění do krajů dalekých a romantických, hororů
krvavých a cest dobrodružných, situací napínavých, mužů i žen dokonalých.
Chtěli jsme tím říci, že jsme tu i o prázdninách tak se přijďte přesvědčit.
Těší se na vás Jitka a Miloš

Co se děje v obci:
Jistě jste si všimli, že dne 19. dubna 2008 se
manželé Skalický pustily do rekonstrukce
nejstaršího domu v obci č.p. 1. Podle
nejstarších údajů v kronikách byl tento dům
postaven v roce 1654. Od roku 1788 vlastnila
dům č.1. rodina Blažků a manželé Skalický jej
koupili v září 2005.

Zajímavé akce z okolí:
DIVIDÍLKOVÁNÍ ANEB DIVADELNÍ JARMARK:
jedná se o nonstop divadelní program několika desítek jednotlivců a souborů. Vše je
spojeno s prodejem rukodělných výrobků. Místem konání je tradičně v Rychnově nad
Kněžnou, Poláčkovo náměstí a zámecký park. Tato akce se koná
29.8 a 30.8.2008.
Vstupné je odstupňováno podle výšky postavy: do 150cm – 40,Kč nad 150cm – 45,-Kč
VODNICKÁ SHOW PRO DĚTI: akce se koná v Rychnově nad Kněžnou
29.8.2008 v pivovaru v 16.00 hod s divadýlkem Mrak Havlíčkův
Brod, pro děti je připraveno vytahování bot z vody, vodnická bublitéka, zdobení
vrbiček atd. Více info. p. Skalická tel: 494 535 329

Uzávěrka příštího čísla bude 31.9.2008
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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