Odpady obce
Za první pololetí roku 2000 zaplatila obec za likvidaci komunálního odpadu firmě EKOLA a.s. Libchavy 22
534 Kč. Dále firmě Plundra Žamberk za likvidaci plastů, skla a papíru 2613 Kč. Protože v současné době je již
méně skla a více plastových odpadů, žádáme občany aby sešlápnutím plastových lahví zmenšily jejich objem a
lépe se využil prostor kontejneru.
Obecní úřad v letošním roce zakoupil 3 nové kontejnery, 2 na plasty a 1 na sklo. Jeden kontejner na plast bude
umístěn u prodejny, další dva u hřbitova.
Hřbitovní odpady - věnce je možno odkládat na místo u zadního východu ze hřbitova u kontejneru, obec
provede jejich likvidaci. Ostatní odpady, kalíšky od svíček, plastové květiny aj. odkládejte do kontejneru.
Odpady ze zahrádek nejsou ze zákona považovány za komunální odpad, každý občan je může kompostovat,
v žádném případě nepatří na místo hřbitovního odpadu. Větší množství stavebního odpadu, kamení apod. odveze
za úhradu obec, např. na opravu obecních cest. Cenu za vyvezený kontejner tvoří nejen doprava, ale především
poplatek za hmotnost a uložení odpadů.. Pokud nebudeme vyvážet z obce na skládku cihly, kamení atd., pak
nemusí být nutné zvyšovat v příštím roce poplatky za odvoz a uložení odpadů.
Tyto poplatky již většina občanů letos v termínu uhradila, v příštím čísle Zpravodaje zveřejníme jména
jednotlivců, kteří dluží za poplatky, a tím porušují vyhlášku obce o odpadech.
Ekola a.s. uzavírá smlouvu o likvidaci komunálního odpadu pouze s obcí. Podnikatelé mohou uzavřít smlouvu o
likvidaci odpadů z podnikání buď s obcí, nebo přímo s organizací, která jejich odpady z podnikání bude
likvidovat a má na to oprávnění. Občan, který odpad vyveze přímo na skládku, musí obci předložit každý měsíc
potvrzení od provozovatele skládky o likvidaci odpadů.

Veřejný rozhlas
Jistě si každý občan všiml, že firma RELS ze Žamberka začala s opravou veřejného rozhlasu v obci. Stávající
zařízení rozhlasu bylo již zastaralé a nefunkční. Celá rekonstrukce přijde obecní rozpočet na částku přibližně 150
tis. Kč. Věříme, že obnovení funkce rozhlasu významně přispěje k informovanosti občanů o dění v obci.
Oprava podlah na obecním úřadě
V měsíci červnu byla provedena oprava podlah v kancelářích obecního úřadu. Původní dřevěná podlaha byla
v havarijním stavu. Opravu provedla firma TOMAN ze Žamberka. Nové podlahy jsou betonové s povrchovou
úpravou – lino.
Urbanistická studie – druhá část
Obecní úřad obdržel od ing. arch. Dagmar Vaníčkové druhou část urbanistické studie obce Kameničná Občané
mají možnost nahlédnou a případně vznést připomínky ke studii každé pondělí, popřípadě po domluvě se
starostou, i mimo úřední den.

Kultura
V květnu byla uspořádána tělovýchovná akademie spojená s posezením s důchodci. Program se všem
zúčastněným líbil, výtěžek ze vstupného byl předán TJ Sokol Kameničná.
Zájezd pro důchodce i ostatní občany
Obecní úřad připravuje na 9.9.2000 zájezd na zámek, muzeum a hřebčín ve Slatiňanech, skanzen starého
venkova u Hlinska, památník Ležáky atd. Zatím je přihlášeno 31 zájemců, další se tedy mohou hlásit na
obecním úřadě.
Klub důchodců Kameničná
Většina občanů již ví , že byl založen Klub důchodců a jejich příznivců. Důchodci se scházejí v klubovně sálu
obce denně od 17 do 20 hod. Jedná se o jednu z mála příležitostí popovídat si mezi sousedy. V letošní roce
věnoval klub 3000 Kč na akci Zvony pro kostel v Žamberku. Při okrskovém cvičení hasičů zajistil občerstvení
společně s prodejnou Konzum a Svazem žen, výtěžek z akce ve výši 5000 Kč byl předán hasičům pro podporu

jejich činnosti, především akcí pro mládež. A nakonec přispěl ženám a dívkám na zajištění účasti na
Všesokolském sletu v Praze.

Životní jubilea
11.5. oslavil pan Ladislav Blažek krásných devadesát let
další kulatá jubilea
Ladislav Blažek ml. narozen 1.7. – 60 let
Rolečková Ludmila 27.7. – 65 let
Grundová Růžena 30.7. – 80 let
Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
Z našich řad odešel
Pan Josef Hovad, narozen 27.8.1932
Čest jeho památce

Vítání občánků
V letošním roce plánujeme vítání občánků v podzimních měsících, zatím máme dvě narozená dítka, další
toužebně očekáváme.

Různé iinformace
Městský úřad v Žamberku má novou telefonní ústřednu a nová telefonní čísla:
Spojovatelka
676211
Starosta pan.Chvátil
676248
Stavební úřad ing. Hrubeš.
676222
Živnostenský úřad paní Gronychová 676225
Sociální odd. paní Trulíková
676217
Matrika paní Brdíčková
676224
Odd. přestupků paní Borovičková
676218
Finanční odd. paní Kalousová
67 6214
Odd. živ. prostředí paní Hovádková
676222
Odd. majetku a investic pan Šmok
676224

Pila Kameničná
VIKA a.s. Kameničná prodá zdejší pilu panu Václavu Tošovskému. Obecní úřad Kameničná pronajme stavební
pozemek a přilehlé pozemky u pily novému vlastníku. Uvedení pily do provozu jistě uvítají vlastnící zdejších
lesů.

Na závěr
Obecní úřad v Kameničná přeje všem školákům a studentům pěkné počasí o prázdninách. Případné zájemce o
brigádu využije k veřejně prospěšným pracem. Týká se dětí starších patnácti let.

K historii jednotlivých domů v obci
Dům v Kameničné čp. 5
Stáří domu lze s jistotou určit minimálně do roku 1805, ale lze se domnívat, že dům je i
staršího data, resp., že byl postaven na základech mnohem staršího stavení, patrně dřevěného. Na
fotografii z roku 1930 jsou jasně zřetelné stavební prvky typické pro oblast orlického podhůří. Jedná
se především o čtvrtvalbičku a obháňku, které chránily štítovou zeď. Členění oken vypovídá též o
dispozičním uspořádání odpovídajícímu požadavkům tehdejší doby. Dům měl obyvatelnou velkou
světnici orientovanou k jihovýchodu. Dále tam byla druhá světnička sloužící často jako „vejminek“.
Vstup do obou místností byl obvykle z dlouhé chodby procházející skrze celé stavení. Na chodbu pak
navazovala hospodářská část, tedy chlévy a stodola.
V roce 1928 bylo stavení napojeno na místní vodovod a vybudovaná koupelna, snad první
v Kameničné. Další stavební úpravy byly provedeny v roce 1953. Původní kamenná pravá část domu
směrem k silnici zůstala zachována (tj. kuchyň, chodba a chlév), levá část domu směrem do zahrady
byla vystavěna z cihel. Krovy zůstaly zachovány.
Na fotografii si lze též povšimnout původních oken, dělených na šest stejně velkých tabulek
skla, což též vypovídá o stáří domu. Tento typ oken byl užíván již v 50. letech minulého století. Štít
byl prostý z širokých přelaťovaných prken. Fotografie též dokazuje elektrické vedení v obci. To bylo
v obci zavedeno v roce 1922.
Kdo byl majitelem tohoto domu před rokem 1850 nám není zatím známo a vyžádalo by si to
hlubší studii gruntovních knih, které jsou uloženy v Státním Oblastním Archivu v Zámrsku. Nejstarší
doposud známý majitel domu č.5 (k číslování domů došlo v Českých zemích koncem vlády Marie
Terezie, konkrétně v roce 1771, v roce 1805 však v mnohých obcích došlo k přečíslování, které
přetrvává do současnosti až na některé malé změny, které badatelům v tomto oboru znesnadňují práci)
byl František Dvořák, narozený v roce 1821, pravděpodobně syn Františka Dvořáka, sedláka
v Kameničné čp. 19. Oženil se někdy kolem roku 1866 s Annou Dusilovou ze Synkova s níž měl čtyři
děti: Marii nar. r.1866, Annu r.1868, Františka r. 1870 a Klemence r.1873. Chalupník Dvořák zemřel
v roce 1875 a vdova Dvořákova se podruhé provdala za Josefa Petra, ševce, s nímž měla syna Josefa
nar. r. 1876.
Dalším majitelem domu byl po sňatku s Marií Dvořákovou Josef Adamec nar. stejně jako jeho
manželka v roce 1866. Ze třech jejich dítek se dospělého věku dožil jen František nar. r. 1895, který
se svou manželkou Cecilií bydleli po určitou dobu v Kameničné čp. 61 a později se odstěhovali v roce
1935 do Rostopova u Nové Paky.
Koncem 19. Století (někdy po roce 1876) vlastnil chalupu čp. 5 tesař a drobný zemědělec
Josef Mihulka, který se v roce 1901 oženil s Boženou Resslovou ze Slatiny nad Zdobnicí a měli spolu
čtyři děti: Josefa, Václava, Lidmilu a Boženu. Josef Mihulka padl v 1. Světové válce (15.11.1915) a
jeho manželka se podruhé provdala za Jindřicha Hrdinu z Hlavné.
Nejmladší dcera Božena Mihulková se provdala za Josefa Krska z Javornice. Tito pak žili ve
stavení až do své smrti. Od roku 1993 je dům trvale neobydlen a je využíván pro rekreační účely.
Za cenné informace a zapůjčení fotografie pro zpracování tohoto článku děkujeme především
paní Krskové. Rádi bychom Vás, které zaujal tento příspěvek, požádali o poskytnutí dalších podkladů
ve formě starých fotografií , různých historických dokumentů a vašich vzpomínek. Abychom mohli
vytvořit obraz vesnice v čase dějin, je veškerá vaše spolupráce nejen vítána, ale též svým způsobem
nezbytná. Děkujeme všem, kteří již svůj zájem projevili poskytnutím cenných materiálů.
Oldřich & Ondřej Peškovi

