

Obecní úřad 
Vážení spoluobčané,
Rok 2012 uběhl jako voda, opět nadešel čas adventní , dovoluji si Vás tedy při této
příležitosti tradičně seznámit s činností a záměry obecního úřadu v Kameničné.
Bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele zasíťování pozemků pro výstavbu nových
rodinných domů, které vyhrála společnost VAKSTAV Jablonné nad Orlicí. Stavba kanalizace
byla dokončena podle plánu v listopadu a ještě v prosinci bude zkolaudována. Na zhotovení
kanalizace jsme získali státní dotaci ve výši 200.000Kč od Ministerstva pro místní rozvoj.
K datu 31.7.2012 ukončila svou činnost a odešla do důchodu ředitelka Mateřské školy
paní Zuzana Thámová. Dovoluji si paní Thámové poděkovat za její dlouholetou práci Na její
místo nastoupila po úspěšném absolvování konkursního řízení od 1.8.2012 paní Mgr.Milena
Šánová. Je zajišťován pravidelný svoz a rozvoz dětí ze Žamberka, protože se stejně jako
jinde dlouhodobě potýkáme s nižším počtem místních dětí.
Byla opravena obecní cesta od Prausových lip směrem k hájovně Správou Parishových
lesů po těžbě a vyvážení dříví. Nově plánujeme příští rok opravu cesty do Pádolí s využitím
státní dotace ve výši 100.000Kč.
Probíhá oprava sochy Kříže s postavou ukřižovaného Krista u obecní kaple s finanční
podporou Sdružení obcí Orlicko ve výši 63.840 Kč sochařem Hynkem Bláhou. V příštím roce
plánujeme opravu poškozené střechy a výměnu krytiny obecní kaple.
Probíhá jednání o zpracování a řešení kanalizace s čističkou odpadních vod pro naši
obec s tím, že by kanalizace byla připojena na čističku odpadních vod do Žamberka u bývalé
Mosilany. ČOV je ve správě pana Jiřího Vencla. Technické a finanční možnosti jsou
konzultovány s Odborem životního prostředí v Pardubicích s panem Ing.Hejdukem tak , aby
byly zároveň v souladu s Plánem a rozvojem vodovodu a kanalizace obce Kameničné.
Stavba kulturního a sportovního centra na hřišti bude kolaudována v měsíci prosinci. V
příštím roce zde plánujeme zhotovit terasu, řešit zde malé dětské hřiště a také stavět
víceúčelové hřiště při získání dotací na podporu výstavby.
Děkuji Vám všem občanům naší obce , kteří se zapojujete a podílíte na obecních
společenských, kulturních, sportovních akcích pořádaných pro celé věkové spektrum našich
občanů. Děkuji za reprezentaci obce a činnost s dětmi místním členkám a členům SDH,
Sokola a organizaci Svazu žen a organizaci SPZ v.o.s. v Kameničné.
Přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým příjemné prožití adventu a svátků
vánočních , mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2013 v osobním i pracovním životě.
Ing.Milan Sklenář, starosta





 Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo:20
Datum:14.11.2012

Usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kameničná č.1/2012
o pravidlech pohybu psů v obci Kameničná.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kameničná č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kameničná č.3/2012
o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kameničná
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje provedení opravy komunikace do Pádolí v ceně
250 000 Kč.v roce 2013 z důvodu odvodnění komunikace.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje změnu dodavatele elektřiny pro obec z důvodu úspory
ceny elektřiny. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje příspěvek na neinvestiční náklady Základní škole ve
Slatině nad Zdobnicí z rozpočtu obce ve výši 50 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kameničná neschvaluje příspěvek na technické vybavení šaten Gymnázia
Žamberk .
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje smlouvu na věcné břemeno mezi obcí Kameničnou a
ČEZ Distribuce a.s.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Prodej obecní p.p.č. 1734/6 o rozloze 982 m2 v kú.
Kameničná za 40 Kč/m2 panu Ing. Milanu Petrovi,.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje opravu sochy „Kříž s postavou Krista“ u kaple s dotací
z MAS ORLICKO ve výši 63.840 Kč., s doplatkem obce 27 360 Kč.
Zastupitelstvo neschvaluje možnost pořízení nového obecního rozhlasu s dotací a pořízení
digitálního protipovodňového plánu z operačního programu životního prostředí.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č.2 ve výši 200 000,-, a
rozpočtovou změnu č. 3 ve výši 23 000,- Kč a č. 4 ve výši 634 000,- Kč., jsou přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Příkaz k provedení inventarizace majetku obce
Kameničná k 31.12.2012.

14. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí ORLICKO za rok
2011 vyvěšený na úřední desce 29.10 2012 – 13.11.2012.
15. Různé:
15.1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost paní Ivy Kaplanové o provedení změny
Územního
plánu
obce
Kameničná
s podílem
úhrady
nákladů.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr obce Kameničná prodat:
obecní st.p.č. 172 o výměře 185 m2 za cenu 12 950 ,- Kč. pod stavbou čp.45 v k.ú. Kameničná.
Zastupitelstvo obce .Kameničná se na svém zasedání dne 14.11.2012 usnesením č.20/2012 usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Kameničná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí2:
a)
fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení,
místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis
umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.4

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Čl.4
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky činí 500 Kč a je tvořena:
a)
z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b)
z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 196 579 Kč a byly
rozúčtovány takto:
Náklady 196 579 děleno 353 ( 330 počet osob s pobytem na území obce + 23 počet staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba) = .556,80 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.
V případě změny místa pobytu osoby, změny vlastnictví stavby, která je určena k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6.
příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Úlevy

(1)

Úleva se poskytuje:
a)
Dětem do 15 let věku a studujícím do 26 let věku

ve výši 200,-Kč

Čl.7
Navýšení poplatku
(1)
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem5.
(2)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku6.
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)
Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento
poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné
procesní postavení jako poplatník.
(2)
Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 ze dne 24.11.2010
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne .1.1.2013 .

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
4
5

Obecně závazná vyhláška Obce Kameničná č.3/2012
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kameničná
Zastupitelstvo obce Kameničná se na svém zasedání dne 14.11.2012 usneslo vydat v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 17 odst. 2 zák.č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kameničná, včetně nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 2
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Základní pojmy
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin
odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo
předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo
úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, osoba sama.
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako
komunální odpad v Katalogu odpadů s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
Sběrné nádoby jsou typizované nádoby a kontejnery, splňující parametry pro vyprázdnění svozovými vozidly
oprávněné osoby, určené ke shromažďování komunálního odpadu, zvláštní barevné nádoby, kde je komunální
odpad skladován do doby svozu.
Biologicky rozložitelný odpad je organický odpad, jako např. rostlinné zbytky, listí, tráva, odpad z ovoce a
zeleniny, piliny, seno, dřevní štěpka apod.
Objemný odpad je část komunálního odpadu, kterou pro velké rozměry nebo váhu nemůže být ukládán do
sběrných nádob.
Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedený v prováděcím právním
předpise1 a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2
k zákonu o odpadech (např. výbušnost, hořlavost, dráždivost, žíravost apod).
Stavební odpad je veškerý odpad vznikající při stavební a demoliční činnosti, opravách, výkopových pracích
a který je v Katalogu odpadů1 takto označen. Stavební odpad s nebezpečnými vlastnostmi je považován za
nebezpečný odpad. Stavební odpad není komunálním odpadem.
Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování.
Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce,
které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů
považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na
místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo
podle zvláštních právních předpisů2.
Sběrný dvůr je oplocené místo zřízené obcí a provozované oprávněnou osobou, které slouží ke sběru
komunálních odpadů a třídění vybraných složek komunálního odpadu, včetně nebezpečných složek
komunálního odpadu,biologicky rozložitelného odpadu, větví a dřevin. Objekt na st.p.č. 191 a p.p. č.1639 v k.ú.
Kameničná.
Technickým zařízením se rozumí velkoobjemové kontejnery a nákladní plochy přívěsů, které slouží pro
odkládání odpadů.
Použitým elektrozařízením se rozumí kompletní nedemontované elektrické a elektronické zařízení a
spotřebiče z domácností.
Zpětným odběrem elektrozařízení se rozumí bezplatné převzetí použitých výrobků (elektrozařízení
pocházející domácností, výbojky a zářivky, galvanické články a přenosné baterie, elektrické akumulátory).
Elektroodpadem se rozumí elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a
spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.

Čl. 3
Třídění odpadů a použitých elektrozařízení
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich
množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny
způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech, a se zvláštními
právními předpisy. Komunální odpad se třídí na následující složky:
a) papír
b) sklo
c) plasty
d) nápojové kartony (směsné vícevrstvé obaly)
e) kovy
f)
biologicky rozložitelný komunální odpad ,větve a dřeviny (BRKO)
g) stavební a demoliční odpad
h) objemný odpad
i)
nebezpečný odpad včetně elektroodpadu (odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností)
j)
použité elektrozařízení
k) směsný komunální odpad zbylý po vytřídění výše uvedených složek, který tyto složky nesmí obsahovat,
pokud nejsou znehodnoceny pro další využití.
Čl. 4
Místa určená pro odkládání odpadů a použitých výrobků
1.

Místa určená pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu jsou:
•
zvony a velkoobjemové kontejnery o objemu 1 100 a 1 500 litrů (na papír modrá barva, na barevné
sklo zelená barva, na čiré sklo bílá barva, na plasty a nápojové kartony žlutá barva) umístěné po celý rok
na stanovištích:
a/ Stanoviště za hřbitovem:3x zvon na plast,1x zvon na sklo bílé, 1x zvon na
sklo barevné,1x zvon na papír, 1x nádoba na směsný komunální odpad.
b/ Stanoviště horní konec: 1x zvon na plast, 1x zvon na sklo bílé, 1x zvon na
sklo barevné, 1x zvon na papír.
c/ Stanoviště dolní konec: 1x zvon na plast, 1x zvon na sklo bílé, 1x zvon na
sklo barevné, 1x zvon na papír.
d/ Stanoviště u Konzumu: 1x zvon na plast, 1x zvon na sklo bílé, 1x zvon na
sklo barevné, 1x zvon na papír.
• odpadkové koše na shromažďování drobného odpadu, např. obalů od nanuků, občerstvení nebo
bonbónů, umístěné celoročně na území obce.
•
sběrný dvůr – odpady lze předávat po celý rok v provozní době určené provozovatelem.
•
biologicky rozložitelné odpady, větve a dřeviny lze předávat po celý rok v provozní době určené
provozovatelem.
•
technická zařízení, jsou při mobilním svozu přistavována ve sběrném dvoře pro objemný a
biologicky rozložitelný odpad.

2.

Místa určená pro odkládání směsného komunálního odpadu
•
sběrné nádoby o objemu 110, 120, 240, (popelnice), které budou přistaveny v den svozu na
svozové trase. Svoz směsného komunálního odpadu bude zajištěn 39 x ročně, tj. v letním období od
1.4. do 31.9. 1x za 14 dní a v zimním období od 1.10. do 31.3.. 1x za 7 dní.
•
velkoobjemové kontejnery o objemu 7 000 litrů ve sběrném dvoře.

3.

Místa a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
• nádoba na galvanické články a tužkové baterie (zelená barva) je celoročně umístěna na chodbě
Obecního úřadu Kameničná.
•
místo zpětného odběru použitých elektrozařízení je ve sběrném dvoře.
•
sběrný dvůr – odpady lze předávat po celý rok v provozní době určené provozovatelem.
•
Svoz nebezpečného odpadu 2 x ročně v termínu březen, srpen z určených stanovišť u hřbitova a
horní konec u Čáslavků zajišťuje oprávněná osoba.(EKOLA s.r.o. České Libchavy).

Čl. 5
Povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálními odpady

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky:
a)
komunální odpad třídit na složky uvedené v Čl. 3 této vyhlášky, odděleně je shromažďovat a předávat
k využití nebo odstranění podle obci stanoveného systému.
b) odkládat komunální odpad respektive jeho složky pouze na místa k tomu určená v Čl. 4 této vyhlášky.
c)
ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu, které odpovídají označení a barvě sběrné nádoby. Užívání
sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu je zakázáno, zejména pro stavební odpady, kameny,
uhynulá zvířata, kapaliny, odpady s nebezpečnými vlastnostmi (toxické, výbušné, žíravé).
d) zbavit se elektrozařízení nebo elektroodpadu, pocházejícího z domácnosti smí jeho držitel jen předáním na
místo zpětného odběru, zpracovateli nebo na místo odděleného sběru ve sběrném dvoře a při mobilním
svozu nebezpečného odpadu.
Čl. 6
Původci odpadů
Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogů odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému pro
nakládání s komunálním odpadem, který zavádí tato vyhláška.
Čl. 7
Stavební odpad
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popř. právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
bude odděleně shromažďován a odkládán na technická zařízení oprávněné osoby, která budou odvezena na náklady
objednatele. Se stavebními odpady bude nakládáno podle zvláštních předpisů3.
Tímto se nevylučuje možnost zajistit odložení, odvoz a odstranění tohoto odpadu vlastními prostředky, popř. jiným
způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy. Tuto skutečnost prokáže stavebník dokladem oprávněné
osoby, a to pro případnou kontrolu odstranění stavebního odpadu.
Čl. 8
Poplatek za provoz systému shromažďování , sběru, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je v obci
Kameničná zaveden v souladu se zákonem č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní
poplatek. Jeho výše pro fyzické osoby a další podrobnosti k jeho zavedení a výběru jsou upraveny v samostatné obecně
závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 9
Pokuty a sankce
Porušování povinností zavedeného systému obcí Kameničná pro nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude
postihováno podle obecně závazných právních předpisů.4
Čl. 10
Kontrolní činnost
Dohled a kontrolu dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky provádí zastupitelstvo obce Kameničná.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Kameničná o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území Kameničná, včetně systému nakládání
se stavebním odpadem, ve znění obecně závazné vyhlášky č2/2005 a 1/2010.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2005 z 12.12.2005
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2013.

Ing.Milan Sklenář
starosta

Marie Čáslavková
místostarosta

TISKOVÁ ZPRÁVA
Pořízení nové laparoskopické věže
Pokud chceme, aby občané regionu byli spokojeni s kvalitou života, je pro rozvoj měst a obcí v regionu důležité, aby
poskytovala svým obyvatelům kvalitní infrastrukturu, do které patří také nemocnice akutní péče. Orlickoústecká
nemocnice, a.s. je připravena naplňovat své poslání, tedy poskytovat zdravotní péči spádovému území 140 000 obyvatel.
Je konsolidovanou akutní nemocnicí s komplexním vyšetřovacím zázemím, spolupracuje s akutními nemocnicemi v
Pardubickém kraji, klinickými pracovišti a také nemocnicemi následné péče. Usilujeme o nemocnici, která disponuje pro
spádovou oblast potřebnou lůžkovou péčí a má široké spektrum odborných ambulancí. Nemocnici, která nestojí na
jedincích, ale na vysoce kvalifikovaných týmech zdravotníků, kteří mají k dispozici spolehlivou vyšetřovací složku.
Chceme, aby každý klient, který do nemocnice vstoupí, věděl, že mu bude zajištěna kvalitní a bezpečná zdravotní péče.
Za těmito slovy je spousta práce mnoha lidí na všech úrovních, snaha dobře poskytovat zdravotní péči, ale také vybavit
nemocnici kvalitní technikou a vytvořit příjemné prostředí jak pro pacienty, tak pro personál. Nemocnice vždy bude
potřebovat zajistit část finančních prostředků mimo systém zdravotního pojištění. Technika laparoskopického operování
představuje v posledním dvacetiletí významnou a zásadní změnu přechodu klasických invazivních operačních metod k
metodám miniinvazivním. Zásadní myšlenkou, která vede k rozvoji tohoto způsobu operování, je zmenšení operačního
traumatu pro pacienta. Laparoskopie výrazně zkracuje dobu pobytu v nemocnici, umožňuje větší pooperační pohodu a
rychlejší rekonvalescenci. Ročně provedeme jen na gynekologickoporodnickém oddělení téměř 600 laparoskopických
operací. Také v chirurgii se v naší nemocnici rutinně provádí řada operací touto technikou, například operace žlučníku,
kýl ale nově i operace nádorů střev. V současné době začíná rozvoj tohoto postupu také v urologii. Přibližně před rokem
jsme intenzivně řešili, jak by bylo možné zastaralou laparoskopickou věž v nemocnici obnovit. Nemocnice neměla v té
době, vzhledem k nastaveným platbám zdravotních pojišťoven, dostatek prostředků ani k zajištění běžného provozu,
zde nám nakonec pomohl Pardubický kraj. Na potřebný nákup nové věže peníze nezbývaly. Rozhodli jsme se tedy
vytvořit projekt na pořízení nové laparoskopické věže a pokusit se oslovit veřejnost v regionu, nejdříve obecní a městské
samosprávy a významné firmy v regionu. Měli jsme to štěstí, že náš projekt zaujal starostu města Ústí nad Orlicí, p. Petra
Hájka a také těsně před Vánoci ředitele společnosti Isolit-Bravo, spol. s r.o., p. Ing. Kvido Štěpánka, jehož firma se stala
generálním sponzorem. Postupně se podařilo sestavit tým hlavních sponzorů, klíčových firem v regionu, které se
rozhodly celý projekt podpořit nejenom finančně, ale také svými zkušenostmi. V květnu letošního roku byl projekt s
pomocí mediálního partnera představen veřejnosti a měl odezvu, za kterou jsme všem sponzorům - jak firmám tak
občanům vděční. Na financování projektu se také po celou dobu významným způsobem podílela také klíčová města a
většina obcí našeho regionu. Zde si velice cením příspěvků některých menších obcí, které nebyly rozhodně symbolické a
naopak byly pro celý projekt významné.
Dnes Vám předkládám výsledek projektu „pořízení nové laparoskopické věže na operační sály“, na kterém se
podílely obce a města, firmy a podnikatelé, ale také celá řada občanů z našeho regionu. Jsem rád, že se
podařilo společně dát dohromady tak velké množství peněz, které umožnilo nákup tohoto potřebného
přístroje. Ještě více mě ale těší projevená sounáležitost regionu s naší nemocnicí. Je to pro všechny pracovníky
nemocnice dobrá zpráva, ale zároveň pociťujeme odpovědnost za projevenou důvěru, kterou nechceme
poskytovanou péčí zklamat.
Celkem bylo vybráno: 1 789 535 Kč Z toho: samospráva – města, obce: 573 500 Kč
firmy, společnosti: 1 024 150 Kč
fyzické osoby: 161 885 Kč
nadace: 30 000 Kč
Proběhlo řádné výběrového řízení, kterého se účastnili v pozici hodnotících jednak primáři oddělení, která budou s
přístrojem pracovat a také zástupce samosprávy a hlavní sponzor. Byla vybrána laparoskopická věž renomovaného
výrobce KARL STORZ dodaná firmou LaparoTech Instruments s.r.o. Můžete si být jisti, že byla pořízena za dobrých
finančních podmínek na dolní hranici předpokládané částky na její pořízení a svou kvalitou plně vyhovuje náročným
požadavkům našich operatérů. Nakonec, vybrali si ji operatéři sami. Umožní jim rozvoj moderních operačních postupů,
které přinášejí našim pacientům menší zátěž při operaci a větší bezpečnost. Dokonce zbyly finanční prostředky, které
částečně využijeme k obnově laparoskopického instrumentaria a druhou část vložíme jako základ finančních prostředků
do nově vznikajícího nadačního fondu Orlickoústecké nemocnice, a.s., který by měl pomoci financovat podobné
projekty v dalších letech.
MUDr. Jiří Řezníček,
ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s.



 Společenská rubrika 
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci prosinci a lednu oslaví
významné životní jubileum.

V lednu oslaví kulatých 60let pan Jiří Grund.
Gratulujeme!


Co se událo
Kamenská drakiáda
2.12. 2012 Rozsvěcení vánočního stromečku – proběhlo rozsvěcení vánočního stromečku. Vystoupily děti z MŠ
Kameničná pod vedením paní ředitelky Šánové a paní Martincové. Dětem se tentokrát nad hlavou rozsvítilo
spousta vánočních svítících hvězdiček.

Co nás čeká
15. a 16. 12. 2012 – vánoční prodejní výstava
24. 12. 2012
- Zpívání v kapli od 22: 00 hod
od 22 hod. s následným posezením ve škole

28. 12. 2012 od 13 hod - turnaj ve FLORBALE v sále
29. 12. 2012 od 16:00 hod proběhne na sále letecká soutěž O vzdušný
prostor obce Kameničná „TOPGAN“ v letu papírovou vlaštovkou.
Složit si ji můžete rovnou na místě.

12. 1. 2013 proběhne ve škole celodenní akce DRANÍ PEŘÍ. Sraz dobrovolnic a
dobrovolníků v 9:00 hodin. Buchtu s sebou. Oběd bude. V odpoledních
hodinách budeme s dětmi vyrábět polštářky a dekorovat je.

Co nás čeká v okolí
13. vánoční výstava – Vánočky pro kočky
Městské muzeum Žamberk, od 2. prosince do neděle 16. prosince 2012 od15:00 hod.
7. 12. - 27. 12. 2012 - Výstava: Betlémy z kraje Orlických hor
Společenské centrum v Rychnově nad Kněžnou – výstava betlémů spojena s tradičními zvyky,
každý den bohatý doprovodný program.



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
28.11. uspořádán zájezd do plaveckého bazénu do České Třebové – zúčastnilo se 16
dětí a 21 dospělých
- v pátek probíhá pravidelné cvičení žactva pod vedením Jitky Rolečkové
- cvičení žen začne po Novém roce pod vedením Jany Kratochvílové – budeme nacvičovat skladbu
Waldemariána pro sokolské slavnosti v Roudnici nad Labem 25.-26.5.2013
Připravujeme:
24.12.2012 tradiční SETKÁNÍ V KAPLI od 22 hod. s následným posezením ve škole
28.12. 2012 od 13 hod - obvyklý turnaj ve FLORBALE v sále
- podmínky účasti se nezměnily, soutěží 3-členná družstva /povinně jeden člen žena/, ceny obstaráme pro
každého, vítěz navíc získá putovní pohár
V lednu pojedeme opět plavat do České Třebové.
V novém roce nám všem přeji:
Mějme dostatek pokojné mysli, abychom přijali věci,které změnit nemůžeme.
Mějme dostatek síly,abychom změnili věci,které změnit můžeme.
A mějme dostatek m o u d r o s t i , abychom rozlišili jedno od druhého!!!
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová



Zprávy z knihovny
V jednu z posledních krásných sobot se usktečnila na kopci u vodárny již tradiční drakiáda. Zúčastnilo se
velké množství kupovaných i vyráběných draků. Dopoledne si mohly děti vyrobit draka sami za dozoru
pana Václavíka ve škole, dle vlastního přání. Protože se předpokládalo bezvětří, vyráběl se lehký drak, kde
nebyly zapotřebí žádné laťky, ale pouze igelit a provázky. Létali opravdu výborně.
Diplom za Nejmenšího draka vyhráli Brokešovi s maličkatým, tak 10cm velkým motýlkem, který i létal.
Titul „Nejlepší letec“ si za draka vysloužila Dufková Šárka. Od příchodu až do odchodu jí drak poslušně
létal nad hlavou uvázaný ke kočárku.
Nejdelší ocas měl drak Zdeňky Kalousové, kterého v loňském roce vyhráli Benjamin Oravec a Stáňa
Kalousová.
Po tomto obrovi byla největším drakem thajská šipka pana Václavíka.
Vítězové obdrželi draka v krabičce.
Vítězům gratulujeme a těšíme se na příští rok.
Milé ženy,
Protože nás čeká maraton u pečení cukroví a samozřejmě ochutnávání, našla jsem nějaké rady, jak si
uchovat štíhlou línii i přes očekávané svátky.
Desatero pro štíhlů líniu od Bolka Polívku
1. Dyž něco jíte a nikdo vás nevidí, tož to nemá žádné kalorie.
2. Dyž do seba cpeš čokoládu a chlastáš k temu slivovicu,tož tá ti ty kalorie zruší.
3. Dyž sa postaráš, aby všecí okolo přibrali víc kilo než ty,to budeš najštíhlejší.
4. Dyž sa vás bude cpat víc, tož sa počítajů kalorie enom temu, kerý sní najvíc.
5. Jídlo, co sníš v kině a nebo u televize popřípadě u počítatača, jako polárka, oplatky, sušenky, to sa

nepočítá, protože to patří do zábavy a né do jídla.
6. Kakao, brandy, topinky, dorty, chleba se sádlem, špek a klobásky neobsahujů kalorie, dyž sa jijů ze
zdravotních důvodů.
7. Jídlo, keré sníte, dyž vaříte, taky nemá kalorie, protože to nejíte, ale koštujete.
8. Jídlo, keré má stejnů barvu, taky neobsahuje kalorie. Třeba dyž sníte špenát a pistáciovů
zmrzlinu, tož to je jak dybyste nesnědli nic.
9. Obezita je nemoc a tož je potřeba pořádně sa nadlábnůt, aby s ňů tělo mohlo pořádně bojovat.
a navíc
10. Ženská bez břucha, je jak hrnek bez ucha !!! A ženská bez řiti je jak váza bez kvítí !!!

Návod pro dnešní ženu, jak správně upéct cukroví:
- Pusť troubu.
- Ukliď z linky umatlané skleničky, lego a papírky od bonbonů.
- Připrav mísu a suroviny.
- Vylouskej ořechy, odměř mouku a cukr.
- Vyndej z mouky puzzle.
- Odežeň děti a umyj z nich mouku.
- Vezmi vejce.
- Podej manželovi pivo.
- Vrať se, odežeň deti, vezmi hadr a utři rozbitá vejce.
- Vezmi jiná vejce a vyklepni je do mísy.
- Zvedni telefon.
- Odežeň děti, zameť střepy z mísy, vytři podlahu.
- Vezmi jinou mísu.
- Zadělej nové těsto.
- Najdi rum.
- Odejmi rum manželovi.
- Odežeň děti a umyj z nich rozpatlané kousky těsta.
- Plech vytři tukem.
- Podej manželovi tlačenku.
- Vrať se, sundej z plechu ořechové skořápky.
- Podej manželovi noviny.
- Vrať se, odežeň kočku dojídající zbytky těsta.
- Zavolej veterináři.
- Vezmi si prášek.
- Umyj podlahu, stůl, židle, nádobí, ledničku, sporák, zdi, děti a kočku.
- Jdi do cukrárny.
- Přines cukroví.V knihovně najdete spoustu nových knih dovezených ze Žamberka. Pokud nebudete chtít

trávit Vánoce u pohádek, přijďte si je zapůjčit ještě před vánočními svátky. Mezi svátky bude knihovna
uzavřena.
Nechť množství dárku nenaruší statiku Vašeho příbytku a plameny z vánočního stromku nešlehají do výše.
Ježíšek pomalu zapřahá sáně, za okny vznáší se cukroví vůně, zavřete oči a nastavte dlaně, láska a štěstí
Vám usedne na ně.

Šťastné a veselé Vánoce přeje vaše knihovna





Sbor dobrovolných hasičů
Zpráva o činnosti mladých hasičů
Rok 2012 byl tradičně odstartován tvořením výtvarných prací na téma Požární ochrana očima
dětí. Sešli jsme se v budově bývalé školy a tvořili. V okresním kole se umístila Kamila
Trejtnarová a Simona Kotyzová. Letos jsme se poprvé zúčastnili literární soutěže, do které
sepsala Danča Mrklovská napínavý příběh s názvem Zachraňte seník. Předem upozorňuji, že
jména osob vystupujících v tomto příběhu jsou naprosto smyšlená. Danča se umístila v
okresním i v krajském kole na 1. místě.
Mladší hasiče v tomto roce opět trénuje Jarča Kalousová s Luckou Kotyzovou a starší Šárka
Martincová s Anetou Krejsovou.
Jarní závody se tradičně konaly v Mladkově, a to 1. až 2. června. Závody byly provázeny
typickým deštivým počasím, bez kterého si to už ani nedovedeme představit. Mladší hasiči večer
opět našli azyl v budově bývalé školy v Kameničné, starší přespali pod stany v Mladkově.
Závody se obešli bez větších komplikací, jediné co stojí za zmínku je jakési nechvalné prvenství,
kterého jsme dosáhli v disciplíně požární útok, když starší hasiči nastoupili k plnění této
disciplíny v počtu 8 soutěžících– místo stanovených 7. Při prvním pokusu si tohoto nikdo z
rozhodčích nevšiml. Teprve při druhém pokusu to bylo odhaleno. Rozhodčí byli dosti
překvapení a my poté, co nám to sdělili samozřejmě také. Korunu tomu všemu nasadil jeden z
rozhodčích, který při nástupu a kontrole našeho týmu prohlásil: „Ať počítám, jak počítám, já vás
vidím 8, ale to dělaj asi ty vaše velký hadry!“ a nechal nás disciplínu odběhnout. Hold, chybička
se prostě vloudila… Mladší hasiči se umístili na 16. místě z 33 družstev a starší hasiči na 17.
místě z 33.
28. dubna pořádal TJ Sokol Tělovýchovnou akademii, které se zúčastnili mladší hasičky v rámci
tanečních vystoupení a starší hasiči se představili v „tanečně-cvičebním“ vystoupení.
Podzimní závody se konaly 13. října v Letohradě na Kunčicích. Počasí nám konečně přálo a než
děti vyběhly na trať, bylo krásně slunečno, což jim pomohlo odbourat nervozitu před startem.
Po doběhnutí našich závodních týmů jsme překontrolovali soutěžní kartu s počty trestných
bodů. V minulých závodech se nám totiž často stávalo, že se tento počet lišil s později
vyvěšenými výsledky. Umístění bylo následující: mladší se umístili na 25. místě z 33 družstev.
Starší se umístili na krásném 5. místě z celkového počtu 33 družstev, což je za poslední léta náš
nejlepší výsledek.
Nyní následuje zimní přestávka a nabírání nových sil.
Šárka Martincová



ZACHRAŇTE SENÍK!!!!!!!
Šárka a Lukáš byli nejlepší kamarádi. Když jste někde viděli jednoho, určitě byl nedaleko i
druhý. Oba dva chodili do 5.třídy. Jednou ale udělali velkou hloupost.
Crrrrrrr!!! Školní zvonek ohlásil konec vyučování a všechny děti se radostně vyhrnuly ven
před školu. Ani Lukáš a Šárka nebyli vyjímka. Lukáš se zeptal Šárky: „Půjdeš dneska ven?
Chci ti něco ukázat.“ „Tak dobře, ve tři u nás,“ souhlasila Šárka. Pak se oba rozběhli
domů, aby si ještě mohli udělat domácí úkoly.
Byli tři hodiny. A to Lukáš už zvonil u Šárky. Ta mu taky rychle otevřela. Obula si boty,
vytáhla kolo a už byla připravená. Pak se zeptala Lukáše: „Tak, kam půjdeme? Říkal jsi, že
mi něco ukážeš“. „ Neboj se, to taky splním. Pojeď za mnou. Nesmí nás u toho ale nikdo
vidět.“
Za chvilku už byli na místě. Šárka se udiveně podívala na Lukáše: „Co tady, u kravína?“
„Koukni támhle,“ ukazoval Lukáš na neveliký seník. „ Tam půjdeme.“ Lukáš nasedl na kolo a
odjel k seníku. Šárka si povzdechla a rozjela se za Lukášem.
Kola si opřeli o seník. Lukáš pohybem ruky Šárku vybídl, aby šla za ním. Šárka ale zavrtěla
hlavou. „Nemáme to dovolený, Luky.“ Lukášovi to ale nevadilo. Už lezl po žebříku nahoru,
tam, kam se ukládalo seno. No, a Šárce nezbylo nic jiného, než jít za ním. Když oba už byli
nahoře, Lukáš zabořil ruku do kapsy a vytáhl balíček cigaret a modrý zapalovač. „Ukážu
ti, jak umím kouřit,“ řekl Šárce, ta jenom kývla hlavou. Ani jednoho nenapadlo, co by se
mohlo stát.
Lukáš se snažil zapálit cigaretu, ale moc mu to nešlo. Asi až na pátý pokus se mu povedlo
zapálit o zapalovač cigaretu. V té samé chvíli někde dole pod nimi zabučela kráva. Už tak
dost vystrašená Šárka se lekla a chytla se Lukášova rukávu. Ten držel v ruce zapálenou
cigaretu. Když se ho kamarádka chytla, upustil ji do sena. To skoro hned začalo hořet.
Lukáš zakřičel na Šárku: „Rychle!!! Zdrháme!!“ Ta to pochopila rychle. Za chvíli už utíkali
přes louku do vesnice. I na kola zapomněli.
Okolo seníku šel zrovna domů zemědělec Tomáš Kaulich. Měl radost, že už konečně
skončil v práci. Celý den jezdil po poli a byl dost unavený. V tom ale zahlédl Lukáše a
Šárku, jak utíkají přes louku. Kde ty děti zase byli, pomyslel si Tomáš Kaulich. Potom něco
ucítil. Kouř, to bylo ono! Rozhlédl se okolo sebe a pohledem se zastavil na hořícím seníku.
No teda! Tak proto ty děti tak rychle utíkaly! Nechtěly, aby na to někdo přišel! Tomáš se
ovšem rychle vzpamatoval. Z kapsy vytáhl mobil a vytočil číslo Honzy Kubíčka, velitele
Sboru dobrovolných hasičů Kameničná. Honza to vzal okamžitě. A Tomáš mu rychle vylíčil
situaci. „Hned jsme tam!“ odpověděl mu Honza, pak položil mobil a za moment už nasedal
do červeného hasičského auta.
Šárka se zatím s Lukášem schovali v nejbližším lese. „To bude průšvih!“ zaúpěl Lukáš.
Vystrašená Šárka jen pokyvovala hlavou. Najednou ukázala na seník, který měli před
sebou. „Hele, někdo už zavolal hasiče!“ řekla.
Ten někdo byl (jak víme) Tomáš. A hasiči už opravdu dorazili k seníku. Roztáhli hadice a
už hasili požár. „Teda“, řekl zatím Lukáš Šárce. „Já až budu velký, budu taky hasič!“

Mezitím byl požár šťastně uhašen. Hasiči odjeli zaparkovat hasičské auto do garáže a
Tomáš se rychlým krokem vydal k lesu, kde se ukrývali ti, co požár založili. Když došel na
místo, řekl Lukáš omluvně: „To já. Šárka za nic nemůže.“ Tomáš se pousmál a pomyslel si:
Aspoň se přiznal a nehodil vinu na někoho jiného. Pak se ale trochu přísně zeptal: „Co
jste prosím vás dělali?“ A tak mu to Lukáš musel všechno přiznat. Že tam kouřil, jak se
Šárka lekla a jak upustil cigaretu. Když to dovyprávěl, Tomáš řekl: „ Tohle už příště
nedělejte. Vždyť to bylo seno pro celý kravín a na celou zimu! A za to, co jste udělali,
musíte dostat nějaký ten trest. V létě budete s námi sušit seno. Souhlasíte?“jak by
nesouhlasili! Takových velkých škod a tak malý trest! „Ale teď už běžte domů, ať vás
rodiče nehledají!“ !Tak dobře! Na shledanou a děkujeme!“ křičel Lukáš už za běhu.
I doma se o všem už dozvěděli a tak se rodiče trochu zlobili. Ale když děti slíbily, že
nikdy nic podobného už neudělají, rodiče se zlobit přestali.
V létě děti svou chybu napravily. Nasušily seno, které daly potom na seník. A znovu svou
chybu už nikdy neudělaly.
A co potom udělal Tomáš Kaulich? No, založil pro děti kroužek, kterému začal říkat
Hasičák. A proč ho založil? Aby děti příště věděly, čím hasit seník, ale hlavně – aby nic
podobného už příště neudělaly.
A od té doby jsou v Kameničné samé chytré děti, které vědí, že kouřit na seníku je pěkná
hloupost!!!
Danča Mrklovská

Uzávěrka příštího čísla bude 30.1.2013
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

