

Zasedání obecního zastupitelstva
č.14
15.2.2012
1.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje vyrovnaný Rozpočet obce Kameničná na rok 2012 ve výši:
Přijmy 3 421 100 Kč.
Výdaje 3 421 100 Kč.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci „ ZTV pro novou výstavbu v obci
Kameničná“ v rámci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora výstavby technické infrastruktury
pro rok 2012“ a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu ve výši dle podmínek stanovených
poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování tak, aby nedošlo k ohrožení jeho
realizace.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná zamítá žádost paní Evy Steinerové o koupi části obecní pozemkové parcely č.
272/2 v k.ú. Kameničná z důvodu, že není v zájmu obce tuto parcelu prodat.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Dohodu o odborné pomoci mezi obcí Kameničnou a Městskou
knihovnou v Žamberku. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

15
26.3.2012
1.

Usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje výsledky inventur majetku obce za rok 2011 v částce 39. 919. 233,52 Kč.

2.

Obecní zastupitelstvo schvaluje vykoupení p.p.č. 273/37 o výměře 193m2 v k.ú. Kameničná
za 40,- Kč m2. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.

Obecní zastupitelstvo schvaluje Záměr obce Kameničná vyhlásit poptávkové řízení na zhotovitele stavby
„ZTV pro novou výstavbu v obci Kameničná“.

4.

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledek hospodaření Mateřské školy Kameničná za rok 2011.
Zisk z hospodářské činnosti v částce 1 778,39 bude převeden na ztrátu v hlavní činnosti.



Obecní úřad informuje: 
Upozorňujeme občany, že firma TERRA pozemkové úpravy,
s.r.o. Šumperk ve spolupráci s firmou Lesy ČR bude během
roku provádět údržbu koryta potoka a likvidaci břehových
porostů. Majitelé přilehlých pozemků budou kontaktováni
pověřenými pracovníky Lesů ČR. Podrobnější informace vám
podá starosta obce.

Odpady – věčný problém lidstva
Za rok 2011 naše obec vyprodukovala 93,15 tun odpadu. Z toho:
75,36 tun komunálního odpadu, 7,72 tun nebezpečného odpadu a
10, 07 tun tříděného odpadu. Jeden obyvatel naší obce vyprodukuje
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za rok 225 kg komunálního odpadu, 23 kg nebezpečného odpadu včetně elektro a 30 kg
tříděného odpadu.
Výdaje: Náklady na odpadové hospodářství obce činily
v roce 2011 231 029 Kč
v roce 2010 209 000 Kč
Příjmy:
r.2011
r.2010
* Poplatky za odpad od občanů
121 140,- Kč
100 000,- Kč
* Odměna od EKO-KOM za tříděný odpad 38 795,- Kč
30 000,-Kč
* Doplatek obce
71 094,- Kč
79 000,-Kč
Jak je z tohoto rozboru patrné, pokud se budeme snažit stále víc třídit odpady produkované
v našich domácnostech, nebudeme muset zvyšovat poplatky za odpady. Odměna od EKOKOM za třídění nám podstatně snižuje náklady, za což si můžeme vzájemně poděkovat.
Velkým nešvarem se stále více stává, že někteří pohodlnější a nezodpovědní spoluobčané
neodkládají odpady patřící do komunálního odpadu, nebo do sběrného dvora, ale okolo
zvonů na tříděný odpad!
Uvědomme si, že i prostory vyhrazené pro odpady jsou vizitkou naší obce zvláště, jsou –li
viditelné již při vjezdu do obce. Pokud se tento nešvar neodstraní, budeme nuceni přistoupit
k vydání pořádkových pokut.
Sběrný dvůr v AMERICE je otevřen každou sobotu od 10,00 do 12,00 hodin.Sužbu zajišťuje
pan Veverka. Zde můžete odložit veškerý odpad, který se Vám nevejde do popelnice nebo
do zvonů na tříděný odpad a také větve z prořezu stromů.
Připomínáme, že poplatky je nutné uhradit do 30.6. 2012. Děkujeme.
•
•
•

Od čtvrtka 5.4.2012 bude svoz komunálního odpadu 1 x za čtrnáct dní. Další tedy až
19.4.2012.
V pátek 13.4. projede místní komunikace zametací vůz. Žádáme občany, aby si
smetli nepořádek z chodníků na okraj vozovek
Na pátek 20.4. chystáme úklid obce. Sraz na hřišti, náčiní s sebou.
M.Čáslavková



Obecní úřad v Kameničné vyhlašuje pro místní občany i chalupáře
„Soutěž o nejrozkvetlejší okno , dům“.
Hodnocení bude probíhat formou anketních lístků, které
budou doručeny do domácností s květnovým Zpravodajem.
Vyhodnocení bude v srpnovém zpravodaji. Výherci budou
odměněni, Podrobné informace k soutěži a hodnocení budou
uvedeny na vývěsce.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ







Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
Sbírka se uskuteční :
V neděli 29.4.2012
čas: od 9:00 do 18:00
Kameničná předsálí u Veverků



Společenská rubrika 

Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu a květnu oslaví
významné životní jubileum.

Kalousová Marie 70 let
Blažková Marie 70 let
Hovad Blahomil 60 let
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!


Co se událo
v pátek 17. 2. od 19 hod. TJ Sokol pořádal: Valnou hromadu - ve škole
v sobotu 18. 2.
- LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
v pátek 24. 2. 2012 v 17 hod. SDH pořádal: zájezd do plaveckého bazénu
v Č. Třebové
v sobotu 31. 3. 2012 TJ Sokol pořádal C O U N T R Y B Á L se skupinou Kalumet
v sobotu 10.3.2012 –
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
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Dětský maškarní karneval
Už jste to slyšeli? Všechny pohádkové bytosti, postavičky z knížek a večerníčků měly v Kameničné dne
10.3.2012 ve 13.30 sraz v sále u Veverkových. Sešlo se jich tentokrát opět mnoho (66 masek), aby ne,
takovou událost, jako je dětský karneval pořádaný Ivetou Kacálkovou, si přece nemohly nechat ujít …
Na malé i větší děti čekal vyzdobený sál, pořadatelé a jejich pomocníci připravili nejen taneční hudbu
(za mixážním pultem stál DJ Zbyněk), nápadité soutěže, předtančení (skupina DELSKI předvedla své
skladby Barbie + Ken a Setkání na diskotéce). Celá Kameničná byla zvědavá, na co bude Iveta
potřebovat tolik PET lahví, které poctivě sbírali a skladovali všichni (některé rodiny zapojily i širší
příbuzenstvo). Přihlížející dospělácký doprovod byl očitým svědkem hromadného bubnování svých
ratolestí, sál se otřásal v základech a všichni si své bubenické sólo náramně užili (škoda, že nebyl
přítomen žádný zástupce Guinessovy knihy rekordů). Další soutěže přesvědčily o univerzálnosti
použitých rekvizit, v PET lahvích se dá i plavat, lze je použít jako stavební materiál a zkuste si v tom
množství najít láhev odpovídající barvy… Hlavním překvapením celého odpoledne byla návštěva
Sněhurky, které se ztratili trpaslíci. Naštěstí mají všechny pohádky dobrý konec, takže ani Sněhurka
neodešla z karnevalu bez svých sedmi kamarádů.
I letos se porota pokoušela vybrat 20 nejlepších masek. Naštěstí nemusela určovat jejich pořadí,
vyhlašováno bylo 10 pěkných a 10 TOP převleků. Nešlo přehlédnout Čertovskou rodinku (super
nápad), která si udělala peklo hned u vstupu, nikdo se jich nebál, ale respekt tam přece jenom byl
(koneckonců, čert je pořád čert …). Drobná pozornost zbyla i na ty, kteří se do dvacítky nevešli. Navíc
si děti odnesly i ceny z bohaté tomboly.
Velký dík patří těm, kteří se postarali o zdárný průběh celého karnevalu, jmenovitě DJ Z. Kalous
(odpolední i večerní produkce byla velmi vydařená, napřesrok se s ním určitě počítá), Š. Martincová, A.
Růžková, L. Stehlíková, M. Sklenář, J. Kratochvílová, J. Mrklovská, J. + P. Štěpánkovy, B. Václavková, M.
Bednářová, L. Kotyzová, M. Cimrová, J.Veverková, M. Václavíková., dále všichni, co vytvářeli výzdobu.
Děkujeme všem ochotným, kteří přispěli do tomboly nejen dárkem, ale i cukrářskými výrobky (ty měly
velký ohlas). Další poděkování patří mládeži, která se domluvila, nacvičila své vystoupení a udělala tak
radost těm menším (L. Kacálková, S. Kotyzová, K. Kotyzová, E. Beranová, D. Mrklovská, V. Kotyza, M.
Čermák, A. Kaplan).
Každá větší akce musí mít ve svém čele tu rozhodující osobu, na kterou dopadá tíha, zodpovědnost,
ale taky chvála, pokud se vše podaří. Největší poděkování patří Ivetě Kacálkové, která karnevaly
v Kameničné již 10 let vymýšlí, uvádí a organizuje. Za vše snad mluví dialog, který jsem vyslechla
v chodbě před sálem. Maminka se pokoušela přesvědčit své ani ne školkou povinné dítě, že je čas jít
domů. Klučina jen vrtěl hlavou: „Domů ne, jdu tam!“ a byl zpět v sále…
Jana Mrklovská
Iveta Kacálková
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Co nás čeká
28.4. TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE KAMENIČNÁ 2012
TJ Sokol Kameničná ve spolupráci s Obecním úřadem v Kameničné a ostatními složkami obce
Vás srdečně zve na „Tělovýchovnou akademii“, která se koná v sobotu 28.4.2012 v sále obce od 16:00
hodin.
Program:
15:30 - Tělovýchovná akademie
18:00 - Občerstvení – večeře
18:00 - 19:00 úprava sálu
19:00 - Volná zábava – tanec
K tanci a poslechu hudba zajištěna
Vstupné dobrovolné bude použito na kostýmy účinkujícím.
V případě pěkného počasí bude od 19 hodin program přesunut na hřiště, kde proběhne stavění máje a
pálení čarodějnic..

19.5. se bude konat okrsková hasičská soutěž v Líšnici


Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
17.2. – Valná hromada TJ Sokol - kulturní vystoupení naší mládeže,
zhodnocení činnosti
18.2. - LYŽAŘSKÉ ZÁVODY na Aulichově kopci od 13 hod. v běhu na
lyžích, sjezdu a slalomu na lyžích, ve sjezdu na pekáči. Zúčastnilo se 36
závodníků rozličného věku za pěkného počasí .
Umístění na prvních místech podle kategorií PEKÁČE:
Kalousová Viktorie s mamkou Monikou /nejmladší účastník do 2 let/ 0:20:59
Kalousová Oldřiška 0:09:15
Hejkrlíková Věra 0:09:50
Holubář Martin
0:08:00
Kalousová Stáňa 0:08:44
Beran Víťa
0:08:15
SLALOM NA LYŽÍCH:
SJEZD NA LYŽÍCH:
Aulich Lukáš
1:10:21
Aulich Lukáš
0:30:50
Aulich Vladislav ml. 0:20:15
Oravec Benjamin 0:24:08
Kalousová Aneta 0:24:44
Kalousová Aneta
0:21:21
Kalous Jan
:21:09
Kacálek Ladislav
0:16:18
Sklenář Filip
0:14:54
Grof Lukáš
0:11:88
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BĚH NA LYŽÍCH:
Hejkrlíková Věra
4:38:00
Aulich Tomáš
2:53:09
Kratochvílová Jana st. 3:03:01
Kopec šlapali v pátek – Štantejský Milan, Grof Lukáš,
Kacálek Michal, Stehlík Roman, Sklenář Filip, Kacálek Lad.,
Ben Oravec
Trať běžecká – Kratochvílová Jana
Časomíra - Martincová Šárka, Kacálek Michal, Roleček Petr
Zapisovatelé výsledků – Sklenářová Vendula, Šubertová
Klára
Diplomy zhotovila – Jitka Rolečková
Přístupové cesty a cestičky prohrnuli – Aulich Tomáš,Kacálek Michal
Čaj uvařila a vydávala – Zářecká Marie s Lídou Kotyzovou
V doplňkové disciplíně „SNĚHOVÉ VÝTVORY“
oceněna Lenka Kacálková za slona.
Soutěžilo se o sladké ceny.

byla vybrána a

24.2. – PLAVÁNÍ v České Třebové – účast asi 40 lidí, dopravu do
bazénu platili hasiči
25.2. – ženy byly na první secvičné na Sokolský slet do Prahy
v Kostelci nad Orlicí
9.3. a 16.3. – dva turnusy po 20- ti lidech – BOWLING v Gapě v Rychnově nad
Kněžnou
Doprava Ávií s Tomášem Aulichem, pronájem drah platili hasiči
23.3. – PLAVÁNÍ v České Třebové – účast opět asi 40 lidí, dopravu do bazénu zaplatily ženy.
Tentokrát jsme vyměnily středy za pátky, byly vzneseny a vyslyšeny námitky, že ve všední den se
dětem nechce vstávat do školy a proto jich jezdí málo. Tato teorie se nepotvrdila, víc nás v pátek
nejezdí, ale s dětmi, které jedou, v sobotu problémy mamkám s jejich vstáváním opravdu odpadly.
31.3. - už tradiční COUNTRY BÁL se skupinou Kalumet z Rychnovska .
Předtančení zajistily naše vlastní děvčata Country energies pod vedením Jitky Rolečkové v pěkných
kostýmech v duchu španělských rytmů. Přestože se dostavilo pouhých 83 platících a nedosáhlo tedy
magické hranice 100, kterou máme stanovenou jako kritérium pro pořádání dalšího ročníku, už kvůli
předtančení příští ročník opět musí být, abychom se mohli těšit, s čím novým nás zase děvčata
překvapí, rozhodně to stojí za shlédnutí. Ti, co se nedostavili na bál, mají možnost je vidět na
Tělovýchovné akademii – 28.4.
Děkuji všem přispěvovatelům do tomboly, byla bohatá a jen na pár losů celá prodána a následně
rozebrána. Rovněž děkuji obsluze v kioscích a i ostatním, kteří přišli připravovat, uklízet /bylo nás pět a
půl/ a i jinak se podíleli na hladkém průběhu akce.
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OPRAVA: V minulem čísle při výčtu zpěváků na Zpívání v kapli jsem zapomněla uvést Katku
Kalousovou. Tímto se jí omlouvám.

Připravuje se:
28.4. – Tělovýchovná akademie - průběžně probíhá nácvik
30.4. - pálení čarodějnic
20.5. - zveme do Hradce Králové na dílčí sokolský slet, kde vystupujeme se ženami
Květen – červen - běh Kamenská míle a kácení máje
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová



Zprávy z knihovny
Milí čtenáři, knihovna má zásobu nových knih ze Žamberka. S láskou jsem si je narovnala do nového
regálu, který shotovil pan Stehlík a přidala zásobu časopisů, které jsou sice staršího datumu, ale určitě
nestárnou. Historické zajímavosti a cestopisné dokumenty budou skvělým čtivem na toaletu, či kratší
odpočinek po nedělním obědě. (History, Lidé a Země atd…). Také jsem v posledních měsících dostala
spoustu knih od občanů místních i vzdálených. Je skvělé, že hodně lidí pochopilo, že je lepší písemné
prameny darovat knihovně, než je provázkem převázat a odvést do sběru. Moc za ně děkuji i jménem
každého čtenáře, který objeví v naší knihovně to, po čem jeho srdce touží. Alespoň pár, kteří se nesli
s obrovskými taškami a plnými krabicemi bych chtěla vyjmenovat:
• Ing. Magdalena Říhová z Prahy
• Lenka a Milan Skalický
• Bednářová Miloslava
• Iva Krsková Žamberk
• Kotyzová Libuše
• Jelena Burianová
• Alžběta Kalousová atd. ...
Pozor: zdá se, že e-mailová adresa knihovnakamenicna@seznam.cz začala stávkovat a z nějakého mě
neznámého důvodu přestala fungovat. Proto mi prosím posílejte své příspěvky a fotky na
jitkaroleckova@seznam.cz . Všem, kteří přispívají do našeho dvouměsíčníku články a fotografiemi moc
děkuji.
V knihovně jsem lovila a pátrala po zajímavostech a narazila jsem na jednu, u které se sice moc
nezasmějete, ale k zamyšlení určitě bude. Je to přesně ta četba, kterou vstřebáte a na dvě minutky se
nad ní zamyslíte.
U kasy v supermarketu si bere jedna stará žena igelitovou tašku na uložení nákupu.
Pokladní jí vyčítá, že nepoužívá "ekologické" nákupní tašky: "Vaše generace nezná
ekologické hnutí. My mladí lidé budeme muset platit za starší generaci, která plýtvá
prostředky!" Stará žena se omluví pokladní a dodává: "Je mi líto, my jsme neměli
environmentální hnutí v naší době".

8

Když již odcházela z obchodu, pokladní jí povídá: "Lidé jako vy zničili všechny přírodní
zdroje. Na náš účet půjdou náklady na jejich obnovu. Vaše generace neudělala vůbec nic na
ochranu životního prostředí!" Stará dáma odpovídá: "Za mých časů jsme vraceli láhve od
mléka a od piva do obchodu, obchod je poslal zpátky do továrny, tam je umyli, sterilizovali a
znovu naplnili - jedna láhev se tak použila několikrát. V té době byly láhve opravdu
recyklovány. Za mých časů jsme chodili pěšky po schodech nahoru. Nebyly žádné pohyblivé
schody ve všech obchodech či kancelářích. Šli jsme pěšky do obchodu za rohem a nebrali
jsme si auto, kdykoli jsme se chtěli dostat někam o dvě ulice z domu. V té době jsme prali
plínky - jednorázové papírové plínky jsme neznali. Vyprané prádlo jsme sušili na šňůře a
nepoužívali jsme elektrickou sušičku, která spotřebuje 3000 wattů za hodinu. Na usušení
prádla jsme použili větrnou a solární energii. V té době jsme systematicky recyklovali
oblečení z bratra nebo sestry dalšímu sourozenci. V té době byla v domě jedna televize nebo
rádio, ne jako teď, kdy je televizor a rádio v každé místnosti. A televize měla malou
obrazovku ve velikosti krabice na pizzu, ne obrazovku o velikosti státu Texas. V kuchyni
každý připravoval potraviny ručně - neměli jsme všechny možné speciální elektrické
přístroje na přípravu bez námahy, které spotřebují velké množství elektřiny. Když bylo
potřeba zabalit křehké předměty, aby mohly být poslány poštou, použili jsme jako výplň
noviny nebo vatu a balili jsme do krabic, které už dříve sloužily - nepoužívali jsme žádné
bubliny z polystyrénu nebo plastu. V té době jsme na sekání trávníku používali ruční energii
– neměli jsme žádné elektrické nebo benzínové sekačky. Pracovali jsme fyzicky a nebylo
proto potřeba chodit do posilovny na běžící pásy, které běží na elektřinu. Když jsme tenkrát
měli žízeň, pili jsme vodu z fontány – nepoužívali jsme plastové kelímky, nebo plastové
láhve, které se zahazují po jednom použití. Měli jsme plnicí pera a plnili jsme je z kalamáře,
místo nákupu vždy nového pera. Při holení jsme vždy měnili jen žiletky místo vyhazování
jednorázové žiletky po každém holení. V té době děti měly stejné aktovky na několik let,
pastelky, gumy, ořezávátka a další příslušenství se používalo tak dlouho, jak to bylo jen
možné a ne nové tužky a gumy s novým sloganem každý rok. Měli jsme doma jednu
elektrickou zásuvku na místnost - ne vícepásmovou, která je teď potřebná na široký
sortiment elektrického příslušenství, které dnešní mládež potřebuje.
Tak už mě přestaň otravovat s tím zeleným hnutím!

Protože smíchu není nikdy dost a sdělovací prostředky chrlí vtipy o blondýnách a
každý chlap se hlasitě směje, našla jsem milé ženy něco, co se mužské populaci
určitě nebude líbit.
Transplantace mozku
V nemocnici, kde leží smrtelně nemocný, se shromáždí příbuzenstvo v čekárně.
Konečně k nim přistoupí ošetřující lékař, vypadá unavený a zarmouceně hovoří:
„Obávám se, že mám pro Vás zlou zprávu. Jedinou nadějí pro Vašeho milovaného je
transplantace mozku. Je to riskantní operace a podle Julínkovy reformy budete muset za
nový mozek zaplatit.“
Po prvém šoku se konečně jeden z příbuzenstva zeptá: “No a kolik takový mozek stojí?“
„500 000 Kč mozek mužský a 20 000 Kč mozek ženský.“ Nastává trapná situace. Muži v
místnosti zadržují úšklebky a snaží se vyhnout ženským pohledům. Jeden muž nedokáže
ovládnout zvědavost a zeptá se: „A proč stojí mužský mozek 25x víc?“ Lékař se shovívavě
usměje, nevinné otázce. „To jsou už běžné tržní ceny. Cena ženských mozků je nižší, protože
na rozdíl od mužských, byly používané.“
Dalším tématem, která na nás sdělovací prostředky chrlí je téma jara a přísunu všeho zeleného
do našeho zažívacího traktu, poškozeného po uplynulém zimním období. Nezbývá mi než
držet krok s nimi. Jelikož nejsem zastáncem pojídání jarních kopřiv, rozhodla jsem se zaměřit
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spíše na tekutiny. A protože tou nejzdravější je voda, hledala jsem a pátrala a nad výsledkem
můžete popřemýšlet.
Věděla jsem, že je třeba pít hodně vody, ale nevěděla jsem, že je také důležité načasování.
Pití vody ve správnou dobu maximalizuje funkčnost lidského těla. 2 sklenice vody hned po
probuzení odporuje funkci vnitřních orgánů, 1 sklenice vody 30 minut před jedením
prospívá trávení, 1 sklenice vody před koupelí snižuje krevní tlak, 1sklenice vody před
spaním předchází krvácení do mozku a v době spánku často se vyskytujícímu srdečnímu
záchvatu .
S jarním pozdravem a sluncem v duši vaše knihovnice Jitka



Sbor dobrovolných hasičů Kameničná
V pátek dne 3. února 2012 se v Kameničné konal tradiční hasičský ples. Letos se výbor rozhodl obnovit
tradici roznosu pozvánek a prodeje vstupenek po obci, čehož se zhostili Lukáš a Zdeněk Jirčíkovi s
Monikou Grofovou. V předprodeji bylo prodáno 87
vstupenek. Plesu se zúčastnilo asi 100 hostů a
celkový počet prodaných vstupenek byl 142. V
šatně nás tradičně jako první vítali Jaroslav Faifer a
Vladimír Jura, u vstupu nás dále přivítali Josef
Felger a Karel Václavek. Z velmi mrazivého počasí
jsme vstoupili do příjemně vytopeného a hasičsky
nazdobeného sálu. K poslechu a tanci hrála hudba
FANTASY MUZIC, která sklidila chválu.
Pivo Gambrinus nám čepovali Tomáš Aulich a Pavel
Kacálek. V dolním kiosku se o nás staraly Věra
Faiferová,
Ludmila
Kotyzová
a
Anna
Neugebauerová, které nám krom jiných dobrot a
nápojů nabídly výborný guláš nebo řízek s bramborovým salátem. Při tanečních pauzách jsme se
přesouvali do horního kiosku, kde nás ochotně obsloužily Marie Bednářová s Blankou Václavkovou.
Hasičskou hlídku tradičně zastoupil Miroslav Roleček. Bohatou tombolu opět připravila Marie Cimrová
a na plese se o ní staraly Jarča a Romana Kalousovi. Bylo sehnáno krásných 195 cen, za které
přispívajícím děkujeme. Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě sálu, při samotném plese,
při úklidu a samozřejmě i všem, kteří přispěli zakoupením vstupenky.

Věříme, že na příštím plese se sejde více místních lidí, kteří přijdou podpořit jednu z
mála kulturních akcí v naší obci. Termín příštího hasičského plesu je stanoven na
26. ledna 2013, na kterém bude hrát hudba J.K.BAND.
Monika Grofová



Nádherná zelená
Vědci se stále dohadují, kolik toho naše planeta ještě snese. Lidé jsou zaplaveni informacemi o tom,
jak špatná je situace se životním prostředím, škodlivinami v potravinách a stavem světa celkově.
Tady lze pozorovat tři různé reakce. Lidé buď…ignorují skutečnost a doufají, že jich se to netýká, však
ono to nějak dopadne….nebo si uvědomí problém a propadnou depresi….anebo si problém uvědomí,
pojmou ho jako výzvu a začnou něco dělat.
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Příroda nabízí velikou hojnost, pokud se s ní zachází v souladu s přírodními zákony. Zamysleli jsme se
nad tím, jak se lze vymotat z bludného kruhu současného zemědělství, které je nemocné a umírající.
Nalezli jsme odpověď v permakultuře. Slovo „Permakultura“, pochází z anglického slova, které
v překladu znamená „trvale udržitelné zemědělství“.
Obecně platí kolik je lidí, tolik je přání a tužeb. Možná proto, aby svět mohl být zajímavý a pestrý,
přesto lidé často dělají to, co dělají, protože to tak dělají všichni ostatní.
Lidé, kteří vědomě a ze srdce realizují své sny a plány si navzájem nekonkurují, ale podporují jeden
druhého tím, co dělají. Takový je přírodní zákon i v rozmanitém lese, na květnaté louce nebo
v polykulturním zeleninovém záhonku. Nám
není lhostejný život v místě, kde žijeme, tady
v Kameničné.
Člověk může znovu získat zemský ráj to na
pohled, když opustí staré vzorce implantované
zemědělským průmyslem a vyučovacími
šablonami a popřemýšlí nad každým krokem
sám za sebe.
Nás napadlo v rámci zpříjemnění si žití, začít
sázet stromy všude tam, kde to je možné.
Záměrem je výsadba a pěstování našich
původních dřevin, ty dokáží podpořit
užitečné vztahy v okolí. Jaké vztahy mám na
mysli? Jednak ty vztahy, které jsou šité na
míru místním broučkům, ptákům, bakteriím a jiným živočichům. To pomáhá obnově okolní přírody do
původního bohatství a druhové rozmanitosti. Dalším důvodem jsou vztahy mezilidské a podpora
tvořivosti nás všech. Sázení stromů se může stát příjemnou společenskou událostí, která bude vést
k vytvoření harmonického prostředí ve vašem okolí (nejedná se o brigádu).
Popřemýšlejte, a pokud máte nějaký nápad pro rozvoj této myšlenky, např. kde jsou taková místa
vhodná pro výsadbu - podél cest, vysázení remízků, stromy pro radost, větrolamy nebo jestli jako
vlastníci lesa máte k dispozici nějaké nálety nebo rostliny vhodné k množení. Taky si zkuste udělat
představu, které rostliny patří mezi naše původní, popřípadě, které byste ve svém okolí uvítali a proč.
S těmi z vás, které myšlenka zaujala, a
chtějí se podílet na jejím rozvoji, se rádi
setkáme dne 15. dubna 2012 v 16hod. ve
škole, kde si o tom všem popovídáme. Je
zván úplně každý bez ohledu na věk,
pohlaví a profesi. Věřím, že malé děti si
rády zasadí strom, který s nimi poroste,
stejně jako člověk v pokročilém věku, po
kterém tady stromy zůstanou a budou
dávat život dalším generacím.
Hodně nádherné zelené ve Vašem okolí
přeje
Lenka Skalická
Inspirováno knihou Ekozahrady od Jaroslava Svobody, též na www.ekozahrady.com
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Vypadá to jako….

Rozcvička je vždy velmi důležitá!

Sněhurka a sedm (malých??) trpaslíčků

Pokus o balet?

Nový model luxusního kočárku
pro přerostlá miminka

Svaz žen upozorňuje, že uzávěrka zájezdu do Dětenic je
10.4.Při malém počtu zájemců se zájezd ruší.

Uzávěrka příštího
čísla bude 31.5.2012
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

12

