ZPRAVODAJ
obce Kameničná
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Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1. Nákup pozemku od Jiřího Veverky st. A Jiřího Veverky ml. O výměře 3 275m2 za
smluvní cenu 40,-Kč za m2 plus cenu za topolové stromořadí.
2. Nákup pozemku od manželů Skalických o výměře 2042 m2 za smluvní cenu 40,Kč za m2.
3. Příspěvek obce na nákup cen za umístění v soutěži o cenu obce Kameničná ve
střelbě ze vzduchovky konané dne 30.8.2008 na sportovním hřišti.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1. Usnesení valné hromady Sdružení ORLICKO konané 26.6.2008 v Jamném nad
Orlicí včetně závěrečného účtu za rok 2007 a rozpočtu za rok 2008.
2. Oznámení MÚ v Žamberku o zahájení návrhu změny Územního plánu.
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.6.2008
Příjmy – rozpčet 3 052 600,-Kč, skutečnost 1 565 283,04 Kč
Výdaje – rozpočet 3 052 600,-Kč, skutečnost 964 586,60 Kč
Stav účtu k 31.7.2008 – 2 963 863,19 Kč.
4. Oznámení pana Mgr. Jaroslava Jenčka o změně krytiny na objektu čp. 62
z eternitových šablon šedé barvy na plechové šablony barvy červené.

č.26
15.9.2008
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.

Prodej pozemku ve vlastnictví Obce Kameničná Lesům ČR:
číslo parcely 494/16 – výměra 1m2 a
číslo parcely 1020/4 – výměra 11m2

2.

Záměr obce Kameničná nechat zpracovat projekt a žádost o dotaci na kulturně
společenský a sportovní areál na pozemcích v kú. Kameničná pč. 1844 a 1838/1
za Veverkovými a Mateřskou školou.

3.

Ceník obce Kameničná za hrobové místo a služby spojené s nájmem platný od
1.1.2009 předložený Finanční komisí.

4.

Nabídkový rozpočet na sběrné místo Kurník č.1, číslo parcely 161 v lokalitě
Amerika ve výši 945 409,- Kč a zpracování žádosti o dotaci.

5.

Záměr obce Kameničná umístit bezplatně na webových stránkách obce pouze
odkaz na vlastní webové stránky podnikatelských subjektů počínaje 15.9.2008.

6.

Rozpočtová opatření 10027 v částce 20 000,- Kč na konání
Zastupitelstva Pardubického kraje konaných 17. a 18.10.2008.

1.

Poděkování od DIAKONIE Broumov za provedení humanitární sbírky
v Kameničné.

2.

Informaci o průběhu dražby majetků pana Potužníka.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:

Voleb

do

hhhhhhh Obecní úřad Kameničná informuje: hhhhhhhh
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 17. a 18.10.2008
Dne 16. července 2008 byly rozhodnutím prezidenta republiky ve Sbírce zákonů
č. 262/2008 vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, a to na pátek a sobotu 17.
a 18. října 2008, kdy vlastní hlasování proběhne ve volební místnosti Obecního
úřadu Kameničná tradičně v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00
do 14:00 hodin.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

VÝZVA KE KÁCENÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ PRO
MAJITELE A UŽIVATELE POZEMKŮ
Dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti
elektrických rozvodných zařízení. Okleštění dřevin proveďte prosím v termínu od 1.10. do
15.11. Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob,
kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích.
Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby:
v Nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla alespoň 1m u holých
vodičů, 0,5 m u izolovaného vedení od ovocných stromů a 0,3m u izolovaného
vedení od lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku.
v V ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7m (10m u
zařízení postaveného do konce roku 1994, mimo lesní průseky) na každou
stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3m a minimální
vzdálenost větví od vodičů byla 2m u holých vodičů a ovocných stromů izol.
Vedení, 0,5m u izol. Vedení lesních a ostatních stromů a u závěsných kabelů u
ovocných stromů, 0,3m u závěsných kabelů lesních a ostatních stromů
s uvažováním ročního přírůstku,
v V ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12m (15m u zařízení
postaveného do konce roku 1994) na každou stranu od krajních vodičů
dosahovaly porosty maximální výšky 3m a minimální vzdálenost větví od vodičů
byla 3m s uvažováním ročního přírůstku.
Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím.Odstraňování
stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, provádějte
pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin
společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

____________________________________________________________

Oznámení:
VIKA Kameničná a.s. vydává ze svého skladu v
Helvíkovicích na Popluží ( tel: 731 449 737)

obilí na nájemné a naturálie za rok 2008
v termínu od 7.10. do 23.10.
vždy
v úterý od 13:00 do 17:00 hod
a ve čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod.
Pytle si vezměte s sebou!!!
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Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci říjnu a listopadu.
oslaví významné životní jubileum.

V měsíci říjnu oslaví paní Dvořáková Hana kulatou šedesátku a stejný
počet svíček bude mít v listopadu na dortu i paní Václavková Blanka.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.
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Co se událo:
Na konci prázdnin proběhl již tradičně dětský den na hřišti za Veverkovými. V letošním
roce se motivovala Olympiádou. Zahájilo se samozřejmě zapálením Olympijského ohně,
se kterým doběhl Lukáš Grof. I stanoviště na trase byly olympijské.
Děti čekal skok do výšky, hod granátem a koulí, hod diskem, hod oštěpem, běh a skok
do dálky. Na hřišti plnily za pomoci dospělých zábavný test inteligence. Houpačky, které
zajistil pan Tomáš Aulich, jízda na koni, kterého dovedla paní Leitnerová, domobrana se
střelbou z airsoftových zbraní na kuličky a překážkovou dráhou, to byly akce které
zabavily děti na celé hodiny. Největší úspěch však měly u dětí čtyřkolky, na kterých větší
děti jezdily sami.Menší jezdili za pomoci starších sourozenců a dobrovolníků, kterých se u
čtyřkolek našlo dost. Některým přilba na hlavě sotva držela, ale nadšení byli všichni, od
těch nejmenších až po ty největší.
Opět se konala i soutěž ve střelbě ze
vzduchovky O pohár starosty a fotbalový
zápas.
K úspěchu akce přispělo opékání prasete,
které daroval Obecní úřad.
Dík patří panu Pavlu Kacálkovi a jeho rodině
za
přípravu a grilování , ale i zajištění
občerstvení pro dospělé v podobě pěnivého
moku profesionálně čepovaného panem
Martinem Štěpánkem.
Dětem daroval sud kofoly pan Patrik Grund a
také přistavil kamion na umístění zvukové
aparatury. O hudbu se postaral pan Josef
Beran. Dík patří samozřejmě i Svazu žen za
báječné občerstvení v podobě langošů, párků
v rohlíku , čaje a kávy. Účastnilo se kromě
starousedlíků i mnoho těch, kteří se už
odstěhovali, nebo odtud pocházejí a rádi se
sem vracejí.

Děkujeme náčelnici Sokola paní Janě Kratochvílové za organizaci a zajištění celé akce i
maminkám a dívkám na stanovištích. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli patří
velký dík. Je báječné, že se lidé dokážou stmelit a uspořádat společně akci , na kterou
se bude dlouho vzpomínat.

ZÁŘÍ
V září zavolala škola. Do první třídy letos šly s aktovkou poprvé Kateřina Kalousová,
Karolína Rolečková, Věra Hekrlíková, Benjamin Oravec a Daniel Leitner.
Svoje poprvé si prožili i ti, kteří ze Základní školy odešly a vyrazili do středních škol a
učilišť.Tyto děti zároveň mají své poprvé i v tanečních. Romana Kalousová, Pavlína
Dytrtová, Petr Kacálek, Filip Bednář, Vojtěch Trejtnar, Martin Štěpánek, Václav Holubář,
Ivana Šilarová a přidala se k nim i Žaneta Beranová.Všem, kteří v tomto školním roce
mají nějaké poprvé přeji hodně úspěchů.
S paní Zářeckou a Kotyzovou začali trénovat i malí hasiči. První závod v tomto školním
roce má za sebou i kroužek atletiky s paní Aulichovou.

Úspěchy našich občanů
V naší obci máme nejen šikovné občany
ale také i psi.
1.místo v obranářském závodu O pohár
města Rychnova n. Kněžnou získala paní
Eva Beranová
a její fena německého ovčáka
Alexia Laperys.

Co se děje v okolí:
Rodinné centrum Pohoda , Nádražní 22, Žamberk
vás zve na
podzimní BURZU dětského zboží
Výběr zboží:

8.

– 10. října

Prodej zboží:

13.

– 15. října

8 - 17 hod.

17. října

8 - 17 hod.

Výdej:

8 – 18 hodin
8 – 18

Do prodeje přijímáme pouze čisté a zachovalé podzimní a zimní dětské, chlapecké a dívčí
oblečení, obuv, sportovní potřeby, těhotenské oblečení, hračky. Oblečení pro dospělé se
nepřijímá! Manipulační poplatek za každý vybraný kus je 2,-Kč. Velké věci jako kočárky,
kola apod. do prodeje přijímáme pouze po dohodě či lze u nás vystavit inzerát i s fotografií.
Cena inzerce 20,-Kč/ 1 měsíc. Bližší informace na tel. čísle 465 614 555.

Co nás čeká:
DRAKIÁDA

Dne 11.10. 2008 ve 14 hod na kopci Žabák se za příznivého počasí a
větru uskuteční soutěž v pouštění draků a dalších létajících výtvorů.
Soutěžit se bude O nejkrásnějšího draka a O nejlepšího letce.

Dále TJ Sokol v listopadu připravuje zájezd do plaveckého bazénu.
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Řádně odpočinuti po prázdninách se s plnými silami pouštíme do další práce. První
úspěchy na začátku školního roku sklidila Zuzana Aulichová s kroužkem atletiky.
Ten se dne 20.9.2008 zúčastnil každoročních závodů, které na ukončení sezony pořádá
RC SPV Ústí nad Orlicí, a to Výprachtický pětiboj. Závodů se zúčastnilo 13 dětí, doprovod
zajistila Z.Aulichová, paní Hlávková a T.Aulich. Ač bylo ukrutné počasí, děti ze sebe
vydaly vše, a tak jsme odjížděli se třemi zlatými a dvěmi stříbrnými místy.
Zuzana Aulichová

Brambory jsou vykopány, jablka otrhány a zelenina nakrájena v mrazáku. Nic tedy
nebrání tomu, zveřejnit cvičební hodiny pro tento rok a pustit se do práce.
Cvičení dětí : každé pondělí od 15:45 hodin v sále. Cvičí Jitka Rolečková.
Orientální tance se rozdělí na začínající dívky a pokročilé.
Orientální tance - Začínající dívky: každou středu 17:30 - 18:30 hod.
Cvičí Tereza Aulichová za dozoru Jitky Rolečkové a Ivety Kacálkové.
Orientální tance - Pokročilé dívky: pondělí 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: Pokud máte zájem přijít si zacvičit a zatančit, přijďte se
domluvit na cvičebních hodinách. Cvičí Jitka Rolečková.
Budeme opět trénovat na Country bál a zkusíme i něco
nového.
Cvičení ženy
- každé úterý od 20:00 hod. Začínáme 18.11.
Cvičí Jana Kratochvílová
POSILOVNA: klíče jsou k dispozici po domluvě s Jitkou Rolečkovou nebo Milošem
Kalousem. Vstup pouze v sálové obuvi.

Cena Obce Kameničná ve střelbě ze vzduchovky
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
ml.žáci:

1.
2.

Láďa Kacálek
Matěj Bříza

ml.žákyně:

1.
2.
3.

Kamila Trejtnarová
Danča Mrklovská
Simča Kotyzová

st.žákyně

1.
2.
3.

Teraza Aulichová
Pája Štěpánková
Lucka Kotyzová

dívky do 18let:

1.
2.
3.

Tereza Kotyzová
Adéla Ryšavá
Pavlína Dytrtová

chlapci do 18 let:

1.
2.
3.
4.

Vojta Trejtnar
Jakub Grund
Jakub Hostinský
Martin Štěpánek

muži:

1.
2.
3.

Vláďa Kalous
Lukáš Aulich
Zdenda Jirčík

ženy:

1.
2.
3.

Jiřka Štěpánková
Hanka Pecháčková
Romča Beranová
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Ze starých kamenských kronik.
Počátkem roku 1866 vypukla válka prusko-rakouská, která se dotkla i naší obce. Jeden z
nestarších dochovaných zápisů o tom svědčí.
Válka prusko-rakouská velice dolehla i na obec
Kameničnou. Nejprve lidé museli ubytovati 18 mužů z
pěchoty polského pluku, a to od 14.5.do 19.6.. Ti stále
cvičili ve zbraních. 21.6.. přotáhl do Kameničné celý pluk
myslivců, kteří zústali do 23.6. ubytováni po staveních.
Ti uspořádali 22.6. veselici na zahradě u pana
Františka Blažkačp.1.Výtržnosti nebyly žádné. Když
odtáhli, hned vzápětí celá brigáda přišla. Část jich byla
po stavebích, část rozbila ležení za vsí, včetně
dělostřelectva s děly a vozy. Tito vojáci způsobili obci
mnoho škod, chodili po staveních, žebrali a kradli. Na bpudy v ležení upotřebili mnoho ovocných stromů,
obecní les zničili dočista. Navíc lidé museli vojska živiti. Škoda.kterou obec utrpěla pobytem rakouských
vojsk spočtena byla na 1000 zlatých, předány byly okresnímu úřadu v Žamberku, ale až po roce úhrada
přišla a ještě ne celá.
Toho času v obci byla jen jedna hospoda a stačiti tolika lidem nemohla. Šenkýř Jiří Kotyza mnoho dní a nocí
se ani vyspati nemohl a k posledku již byl jako zmámený. Ke všemu vojáci mnoho nádobí odnesli nebo
rozbili.
Velký strach na obec dolehl 28.6., když se rozšířila zpráva, že v Klášterci sjou již prušáci a berou si, co jim
libo a zapalují. Občané pak schovávali majetek, někteří utíkali. Pak se ale rozneslo, že prusové neškodí a
lidé se zase uklidnili.
30.7..Kameničnou obsadil celý pluk prusů. Počali zbraně a koně zabavovati a hrozili pokutami a bitím,kdo
by něco zatajil. Asi 80 mužů zde zůstalo a lidé museli je i koně krmiti. Nikdo se jim nemohl postaviti neb
hrozili tresty veliké, ba i smrt provazem nebo zapálením hospodářství. Obec pak ručila za činy proti vojsku
spáchaných. Říkalo se dokonce, že jeden člověk z Červené Vody byl k smrti uvláčen za koněm, když
pruského vojáka napadl. Celkem prý Kameničnou prošlo na 80 tisíc vojáků.
Spolu s válkou do Čech přišla cholera, která velice zasáhla Žamberk, ale Kameničná byla ušetřena. Toho
roku se také urodilo velice málo brambor a obilí a tak nastala veliká drahota.
Zuzana Aulichová
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& OBECNÍ KNIHOVNA &

Milí čtenáři, prázdniny jsou šťastně za námi a do knihovny se zase vrací život. I my jsme se připravili
na nápor četby chtivých návštěvníků a zásobili knihovnu novými knihami.
V polovině září přišla návštěv z knihovny ze Žamberka.
Slečna Bc. Marie Gregorová, DiS – knihovnice MK Žamberk provedla revizi knižního fondu, která
byla provedena podle vyhlášky Ministerstva kultury ČR ze dne 21.2.2002 č.88/2002 Sb. k provedení
zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb (knihovní zákon) v době
od 17. 9. 2008 do 18. 9. 2008.
Podle evidenčních podkladů měl mít revidovaný knihovní fond 3799 sv.
Počet svazků na regále
3650 sv.
Počet svazků půjčených
149 sv.
K těmto nádherným číslům nám dopomohli i naši spoluobčané, kteří své knihy z domácích
knihovniček darovali nám.
Úřední doba knihovny: Pondělí 17:00 – 19:00 hod
Středa 17:00 – 19:00 hod.
Sobota 09:00 – 11:00 hod.
V knihovně jsou pro vás počítače s Internetem, scanner a tiskárny. Internet je zdarma a tisk je
zpoplatněn částkou 2,-Kč za černobílý a 4,-Kč za barevný tisk formátu A4. Najdete u nás klid pro
vaši duši, vůni starých tisků a u kávy si odpočinete od každodenního shonu.
Do dalšího školního roku přejeme důchodcům bystrý
zrak, pracujícím hodně klidných chvilek a školákům
hodně povinné četby.
Jitka Rolečková a Miloš Kalous ml.
……..a ještě pár fotografických perliček.
çPan Veverka se stará o údržbu obecních trávníků.

êJsme stále mladí ,že?

ç i dospělí mají rádi lízátka

Uzávěrka příštího čísla bude 30.11.2008
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

