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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Č.5
Dne 18.12. 2006 zastupitelstvo Obce Kameničná schválilo
Smlouvu o poskytnutí příspěvku – Sdružení obcí Orlicko na
vydání skládaček na propagaci obce.
Na žádost Mateřské školy posílilo její finanční rozpočet na její
provoz.
Schválilo nákup Laserové tiskárny pro knihovnu Kameničná
na tisk Zpravodaje obce.
Schválilo instalaci zrcadlové stěny do školy.
Zastupitelstvo obce souhlasí aby částka dobrovolného
vstupného 1150 Kč získaná z Vánoční výstavy byla použita na
nákup knih v Knihovně.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozhodnutí MÚ
v Žamberku – Souhlas s umístěním a povolením stavby
„Základnová stanice GSM“ (vysílač).
SESTAVENÍ FINANČNÍHO , KONTROLNÍHO A
STAVEBNÍHO VÝBORU

Finanční výbor
Předseda:

Kontrolní výbor
Předseda:
Stavební výbor
Předseda:

Marta Kacálková
Ing. Jaroslav Kratochvíl
Jan Štěpánek
Marie Cimrová
Ing. Zdeněk Kalous
Jaroslava Kalousová
Tomáš Aulich
Vladimír Kotyza
Jan Lhoták

Č.6
Schválení Návrhu Územního plánu obce Kameničná
Zastupitelstvo obce Kameničná podle zákona o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění schválilo Návrh
Územního plánu obce Kameničná.
Schválilo vymezení závazné části tak, jak je uvedeno
v Obecně závazné vyhlášce o závazných částech Územního
plánu obce Kameničná.
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Dále vzalo na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek,
uvedených ve Zprávě o projednání návrhu Územního plánu
obce Kameničná i stanovisko nadřízeného orgánu územního
plánování Krajského úřadu Pardubice, odboru strategického
rozvoje kraje.

Č.7
Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo:
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcemi č.3/2007
podle § 63 zákona č.128/2000Sb.,o obcích, ve znění
pozdějších předpisů -přenesená působnost projednávání
přestupků Městem Žamberk.
Nákup počítače.
Příspěvek obci Slatina nad Zdobicí na provoz školy ve výši
50 000,-Kč.
Opravu propadlé kanalizace u Felgrových – pověřuje starostu
k jednání s VIKOU Kameničná a.s.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
Znalecký posudek č.598-01/2007 o ceně objektu čp.100 a
garáže na p.p.č.st.104.
Zánik přeneseného výkonu pravomoci dle ust.§ 124 odst.1
zákona č.50/1976 Sb- Stavební výbor bude plnit pouze funkci
iniciativního a poradniho orgánu.
Územní rozhodnutí o umístění stavby telekomunikační
základnové stanice GSM společnosti Vodafone.
Přípravu rozpočtu na rok 2007 a ukládá Finančnímu výboru
jeho projednání.

Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru připravit
návrh ceníku prací za použití obecní mechanizace.
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 Společenská rubrika 
Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili nebo
oslaví významná životní jubilea:
Listopad 2006

Marie Matyášová 65 let

Prosinec 2006

Anna Kotyzová 80 let
Josef Grund
60 let

V únoru oslaví 70 let paní Božena Vostřelová a
Marie Jirouchová
V březnu oslaví

Stanislava Bednářová 65 let a
Ludmila Čadová 60 let

VÍTÁME NOVÉHO OBČÁNKA
17.1. 2007 se mamince Romaně narodila místo očekávaného
syna Ondráška holčička Lucinka Berkyová . Vážila 3Kg a
měřila 50 cm. Doma na ni čekali 4 bráškové a šťastný tatínek.
Gratulujeme

Vzpomínáme V
1.2. 2007 by bylo 80 let paní Anně Čáslavkové , která
tragicky zemřela loni v zimě. Moc nám chybí a vzpomínáme
na ni.
Čáslavkovi a Rolečkovi
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
20.1.2007 - HASIČSKÝ PLES
10.2.2007 - TJ Sokol Kameničná pořádá –
16.2.2007
17.2.2007
24.2.2007
10.3.2007
17.3.2007
XX.X.2007
14.4.2007

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
pro neregistrované od 9 hod. v sále .
- ZÁJEZD DO PLAVECKÉHO BAZÉNU
v České Třebové – odjezd v 17 30 od Veverků
- VALNÁ HROMADA TJ SOKOL
KAMENIČNÁ od 19 30 hod ve škole
- PERNÍKOVÝ PLES
- DIVADELNÍ PLES
- DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
- začátek ve 14 hod.
- LYŽAŘSKÉ ZÁVODY – datum podle sněhu,
jestli se udrží a ještě nějaký připadne
- COUNTRY BÁL – se skupinou Wejvrat

POSILOVNA VE ŠKOLE
Pro zájemce, kteří chtějí po vánočních svátcích shodit pár
nadbytečných tukových záhybů a nejen pro ně, máme
informaci , že do posilovny se dostanete bez cvičitelů v pondělí
v době kdy funguje obecní úřad kde Vám dají i klíč.
(15 – 19 hod) . Dále v sobotu mezi 9 – 11 hod.
V jinou dobu po domluvě s J. Rolečkovou tel. 603 116 371
Vstup pouze v sálové obuvi!!
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VÝBOR ČLENŮ KONZUMU V KAMENIČNÉ
Dodatečně děkujeme svým členům a zákazníkům konzumu za
účast na podzimním přátelském posezení, které se konalo
24.11. 2006 ve správní budově VIKA Kameničná. Zúčastnilo
se 42 občanů. Po přečtení zprávy o činnosti členů a výboru
byla podána večeře a pak volná zábava. Pro zpestření
k našemu posezení nás instruktorka Konzumu Jitka
Kacálková informovala o dění své činnosti i problémech na
prodejnách s kterými se denně setkává ve svém rajónu i mimo
něj.
Odpovídala na naše dotazy týkající se prodejen
Konzumu. Tím bych ji chtěla poděkovat za vyplnění a
obohacení schůze která pro nás byla zajímavá.
Upozorňujeme členy Konzumu v Kameničné, že od února
2007 nebudou letáky doručovány do schránek u domů ale
budou v prodejně v Kameničné k osobnímu vyzvednutí.
Výbor členů Konzumu přeje všem občanům a zákazníkům
Konzumu hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v roce 2007.
Výbor členů Kameničná
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Závěrečný týden roku 2006 byl tak nabitý jako kdyby měl být
poslední.
Letos konečně nezůstalo jen u plánování jakou formou a jestli
vůbec. Po třech letech takového rozhodování se nám podařilo
zorganizovat ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ v místní kapli
24.12. ve 23 hod.
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Se skupinkou nadšenců jsme nacvičili pár koled,
p. Hybnerová přednesla milá slova a dokonce i pan farář si
udělal čas a zastavil se nás pozdravit, když přejížděl ze mše
ve Slatině na půlnoční do Žamberka. Byl zjevně překvapen
hojnou účastí a potěšen zároveň. Ve svém krátkém proslovu
mimo jiné pochválil všechny, že se zvedli od domácího
pohodlí a přišli se vzájemně v tak mimořádný den pozdravit a
otevřít svá srdce.
Z kaple, kdo chtěl, se mohl přesunout do školy, posedět při
teplém grogu nebo punči, který nám uvařila p.Čáslavková a J.
Rolečková a posléze si i zazpívat při kytarách Jany Kalousové
a Jany Kratochvílové.
Zkusíme z tohoto pokusu udržet tradici.
27.12. 2006 – Byla pro děti zorganizována Vánoční besídka
v Kotli v Žamberku. Pan Stanislav Lesák nám otevřel vinárnu
i s barem a děti si mohli objednat z velikého výběru limonád.
Iveta Kacálková zajistila celou akci a připravila i vystoupení
dětí. Soutěžilo se, hráli hry a tančilo. Obrovské díky patří panu
Tomáši Aulichovi, který děti do Žamberka zavezl , přečkal
s dětmi do konce akce a zase je v pořádku dopravil domů.
Dětem se akce moc líbila a už se těší na příště.
Děkujeme Svazu žen a TJ sokol Kameničná za jejich finanční
pomoc.
Celkem se zúčastnilo 7 dospělých a 29 dětí.
30. 12. 2006 - proběhl nultý ročník
FLORBALOVÉHO TURNAJE.
Zúčastnilo se 6 trojic, hrálo se 2x5 minut, podle platných
pravidel soudcoval Kratochvíl P. Ceny sponzorsky dodali :
ROJEK /M.Sklenář/
ESAB /Bednář J. a Kacálek P/
RSBP s.r.o. /Sklenář M/
a my za ně děkujeme. V kiosku přítomné obsluhovala
Kacálková I. Absolutním vítězem se stalo trio ve složení
Grof Lukáš, Martincová Šárka a Jirčík Lukáš blahopřejeme!
Turnaj proběhl v příjemné náladě, že jsme se rozhodli pro
příští rok udělat z něj turnaj o putovní pohár.
A kdo to všechno spískal? Náš nově přijatý člen Bednář Josef,
který se ujal cvičení kluků a Aulich Tomáš.
Hoši jen tak dál!
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Touto akcí jsme zakončili rok 2006 .

Ostatní:
-

cvičení žen stále probíhá v úterý od 19 hod do
20 hod. Seriál není ohrožen! Někdy jsme ve
škole, někdy na balónech v sále. A stále
cvičíme pomalu.

-

Působím na všechny, kteří chodí do sálu ve
cvičební obuvi, ať si zkontrolují podrážky,
jestli nedělají černé šmouhy na parketách.
Cvičitel nemůže mít oči všude a oprávněné
výtky, že je špinavá podlaha, odnášejí nevinní
lidé. Nakonec sál je nás všech, tak se k němu
podle toho chovejme!

Užívejte si zimního klidu, načerpejte síly do nové
sezóny, a ať se daří podle Vašich představ!
Kratochvílová Jana
ghghghghghghghghghghghghghghghghgh

Svaz žen Kameničná

Na Výroční členské schůzi byly do výboru zvoleny tyto členky:
Kotyzová Ludmila, Cimrová Marie, Václavková Blanka,
Sklenářová Eva, Kalousová Jaroslava, Hovadová Marta a
Kacálková Iveta.
Předsedou se stala Kotyzová Ludmila
ghghghghghghghghghghghghghghghghgh
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& OBECNÍ KNIHOVNA &

Milí čtenáři , Vánoce jsou šťastně za námi. Samotný vánoční
čas končí na tři krále a tak ukončím Vánoce tím, že Vám
napíšu co se o tomto svátku dá najít v knihách.
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Tři králové

Je označením pro mudrce, kteří podle Nového zákona
navštívili krátce po narození Ježíše Krista v Betlémě a přinesli
mu zlato, kadidlo a myrhu. Pozdní středověká legenda jim
přisuzuje jména Kašpar, Melichar a Baltazar. V západní církvi
je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev
jej slaví 6. ledna. Je dvanáctým dnem Vánoc a ty jím zároveň
vrcholí i končí.
Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se zjevuje Kristus.
Podle legendy byly tři mudrci či mágové z bible pohané,
hvězdopravci zřejmě z Arábie. V evangeliu příběhu samotném
není řeč ani o králích, ani o jejich počtu. Poprvé se o třech
mudrcích zmiňuje spisovatel Órigenés na počátku 3. století ,
který jejich počet vyvodil z počtu darů, které Ježíši přinášejí.
Označení králové se objevuje až o tři století později. Počet
mudrců však v jednotlivých výkladech kolísal od počtu dvou
až po dvanáct. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar se
spolehlivě objevili až ve 12. století u kancléře pařížské
Sorbonny.
Středověk je také obdobím, kdy jsou těmto jménům přiřazeny
jednotlivé dary.
Kašpar nese zlato, jako symbol královské důstojnosti, Melichar
kadidlo a Baltazar myrhu jako symbol Ježíšova lidství. Tyto tři
dary mají také představovat veškerou hmotu, neboť zastupují
veškerá v té době známá skupenství. Jednotliví králové pak
podle různých výkladů představují všechna období lidského
života. Na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován
jako mladík, druhý jako muž a poslední jako stařec.
Monogramy se píší na dveře domu o svátku Tří králů.
Písmena jsou psána svěcenou křídou.
Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar
a Baltazar jak se lidově traduje , ale zkratka latinského
„Christus mansionem benedicat“ , „Kristus žehnej tomuto
domu“. Ostatky Tří králů bychom v současné době našli
v Kolíně nad Rýnem v kostele sv. Petra v relikviáři ze vzácných
materiálů.
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Velmi by mě zajímalo, jestli i ti naši Tři Kamenští králové
používali svěcenou křídu a musím je pochválit za vzorné
zastoupení mladíka , muže a starce.
No nic. Domy nám na další rok požehnaly a zřejmě to zvládli
v pořádku protože jejich ostatky jsem při cestě do školky nikde
nepotkala.
Děkujeme jim. A zároveň vyřizuji požadavek od dětí aby příště
vyrazili dříve. Chtějí se na Vás také podívat.
Teď bych chtěla ale přejít na svátek, který nás čeká a tím je …

SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA

Svatý Valentýn je svátkem zamilovaných a slaví se 14. února.
Je to svátek kdy si všechny páry dělají radost, posílají dopisy a
dávají dárky. Kdo však byl tento neznámý svatý muž? Co
vykonal a čím se zasloužil o to, že byl prohlášen za svatého?
Začneme legendou ze starého Říma, která vypodobňuje
Valentýna jako velmi ctnostného , počestného a moudrého
člověka. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i císař a povolal
si ho k sobě. Dostal se s císařem do rozepře o křesťanství a ten
ho dal hlídat městským prefektem Astoriem.
Aby byl Valentýn pod důslednou kontrolou, vzal si ho Astorius
do svého domu. Tam se setkal s velmi krásnou, ale nevidomou
dcerou prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za
dceřin zrak. Ten tak učinil, a protože v sílu modliteb věřil,
dívku miloval, zázrak se stal a ona opět spatřila světlo světa . O
zázračném uzdravení si povídal celý Řím. Pohané odmítli věřit
v ten zázrak a vtrhli do domu prefekta. Valentýna odvedli a za
městem mu oddělili mečem hlavu od těla.
Navzdory trpkému osudu se stal sv. Valentýn patronem věrné,
čisté a oddané lásky.
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Pověry:
Svobodným dívkám, slečnám, paním, důchodkyním napoví
jakého opeřence tento den uvidí, takového muže si vezmou.
Sýkora – čistotného
Stehlík – bohatého
Holubice – dobráka
Modřinka – šťastného
Kos – věřícího
Datel – další rok zůstanete na ocet

Co bychom tento den měli dodržovat:
o snídaně – valentýnský toust s máslem a sypaný
skořicovým cukrem
o svému miláčkovi potají předat bláznivý dárek, jehož
účelem je překvapit i rozesmát.
o Zamilovaní si píší zamilované vzkazy. V tento den se
myslí také na rodiče – sladkosti, kytičky
o Svým domácím mazlíčkům uvazujeme červenou mašli.
(pozor , ať ji moc neutáhnete)
Jméno Valentýn je každé 39 mužské jméno. A má latinský
původ. Jeho nositelé jsou šlechtici. Např. Valentýn Hrbatý
nebo Valentýn Kochan ale i papež.
Rolečková Jitka

& Zprávy z knihovny &
Chtěla bych Vás informovat, že do knihovny přibyla
spousta nových knih. Nejen nakoupených , ale i
zapůjčených v Žamberecké knihovně. Tyto knihy
půjčuje městská knihovna obecním knihovnám zdarma
a na jakoukoliv dobu.
V knihovně najdete mimo knížek i počítač
s Internetem.
Otevřeno : Středa 17 – 19 hod
Sobota 9 – 11 hod
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TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 21.4.2007
turistický pochod
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VI. ročník : Kolem Vejdových lip k
dělostřeleckému valu z dob válek o Slezko.
Trasy 8-16-32Km, pěšky i na kolech!
Start u sokolovny od 8 do 10 hodin, návrat tamtéž do 17 hodin.
Startovné 20 Kč.
Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase.
U sokolovny bude připraveno posezení s možností
občerstvení.
Na malé i velké turisty se těší pořadatelé!

Náměty a připomínky ke zpravodaji zasílejte na e-mail:
knihovnakamenicna@seznam.cz,
nebo doneste přímo do knihovny.
Zpravodaj bude vycházet jako dvouměsíčník.
Uzávěrka příštího čísla bude 31.3.2007.
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