Zpravodaj
Obce Kameničná
Pardubický kraj.
Dne 1.1.2000 vstoupil v platnost Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních celků.Byl vytvořen nový kraj
Pardubice, tvořený okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy.
Vytvořením nového kraje se zatím nic nového nezměnilo, státní správa i samospráva fungují jako dříve, přesto
by měly v budoucnu nastat zásadnější změny. Zda vytvoření nových krajů bylo správným řešením , ukáže až
čas. Před utvořením nového kraje obce a města dřívějšího okresu Žamberk včetně naší obce žádaly aby byly
součástí kraje Hradeckého. Tento požadavek však nebyl akceptován.
Co tato změna přinese řádovému občanovi lze zatím těžko předvídat. Můžeme věřit, že do krajského města
budeme jezdit jen vyjímečně. Dosti důležité bude, aby region bývalého okresu Žamberk měl svého zástupce
v Pardubickém kraji.
Odpady, odpady, odpady !!
Tak jako všechny ostatní obce , tak i naše obec má problémy s komunálními odpady.
V letošním roce a to s účinností ode dne vyhlášení byl vydán ve Sbírce zákonů /Nový zákon o odpadech má č.
37/2000 Sb/.
Obec Kameničná v roce 1999 vydala na likvidaci komunálního odpadu včetně oprav kontejnéru a nákupu
nových kontejnerů na tříděný odpad 186 557,- Kč. Příjem od občanů v uvedeném roce za komunální odpad byl
48 330,- Kč. Přes tyto vysoké náklady jsou občané, kteří obci dluží poplatek za likvidaci komunálního odpadu
z domácnosti. Jména dlužníků nyní nebudeme uvádět a myslím, že toto upozornění je přiměje k tomu, že své
závazky vůči obci splní. Další problém je s tříděním odpadu. Přesto že jsme zakoupili kontejnery na plasty ,
papír a sklo, někteří občané jako-by neuměly číst a vše hází do jednoho kontejnéru. Zákon nám všem ukládá
odpady třídit a tak bychom to měly také dodržovat. Je také zarážející jak se někteří občané chovají k obecnímu a
také k jejich majetku Začátkem roku došlo tří krát k zahoření kontejnérů a to dvakrát u hřbitova a jedenkrát na
horním konci obce. Že tyto činy ohrožují zdraví občanů viníky moc nezajímá. Smutné je, že byl u hřbitova
zapálen nově opravený kontejnér. Cena opravy byla 15 000,- Kč. Tyto všechny problémy jsou však
v možnostech občanů je odstranit a mít obec čistou . Třídění odpadů by snad také napomohlo zavedení popelnic
pro domácnosti, kde by si pak každý svého vlastního majetku více vážil.
Firma EKOLA České Libchavy nám provede vyčíslení nákladů na likvidaci komunálního odpadu z popelnic,
což by mohlo být pro některé občany finančně výhodnější. O výsledku ujednání Vás budeme včas informovat.
Na závěr jaké budou poplatky za likvidaci komunálního odpadu v letošním roce.
1. děti a studenti
100,- Kč.
2. důchodci
150,- Kč
3. chalupáři
250,- Kč
4. ostatní občané
200,- Kč
Ve všech kategoriích jsou změny. V bodě 1 budou platit děti včetně studií na VŠ stále 100,- Kč. Dříve byl
poplatek pouze do 15 let věku dítěte.
U bodu 2, 3 a 4 došlo k navýšení o 50,- Kč , což ani to nepokryje zdaleka náklady obce za likvidaci odpadů na
území obce Kameničná.
Upozorňujeme občany, že v letošním roce nebudou zasílány složenky. Poplatky za likvidaci odpadů, psi a hroby
na dobu 5 let budou vybírány do 30.5.2000 každé pondělí od 16,00 do 19,00 hod. na obecním úřadu.
Jubilea :
V měsíci lednu, únoru a březnu oslavili tito naši občané kulaté jubileum.
Ladislav Zářecký
19.1.
80 let
Bednářová Miloslava
20.1.
75 let
Resl František
28.1.
65 let
Bednářová Blanka
20.2.
75 let
Ehlová Marie
17.3.
60 let
Jménem všech občanů přejeme hodně zdraví a životního optimismu.
Vítáme mezi sebou nové občánky:
Kholová Kristýna
28.2.2000
Kacálek Ladislav
2.3. 2000

Sbor dobrovolných hasičů v Kameničné oslavuje v roce 2000 105 let od svého založení.
V současné době tvoří členskou základnu 68 členů. V letošním roce čeká naše hasiče několik úkolů. Tradičně se
uskuteční sběr starého železa, a to v pátek 7. dubna.
V dubnu se bude připravovat technika a hlavně soutěžní dráhy pro okrskovou soutěž, která bude tentokrát
v Kameničné.
Výbor SDR v Kameničné žádá členskou základnu o pomoc s přípravami soutěže, která se uskuteční v sobotu 13.
Května na kopci u Kalousů v odpoledních hodinách .
SDR v Kameničné na soutěžích v minulých letech často předvedl kvalitrní připravenost. Naše dětská družstva
pod vedením Marie Cimrové a Tomáše Aulicha se účastní také různých přeborů, např. starší družstva mládeže
v roce 1999 zvítězilo v okresním kole.
Organizátoři i soutěžící se těší na bohatou účast veřejnosti, která je tímto srdečně zvána.
Na závěr výbor SDR v Kameničné děkuje všem občanů, kteří přispěli do tomboly hasičského plesu, konaného
15.1.l999. neboť bohatá tombola a dobrá zábava činí náš ples každoročně atraktivním.
Nové složení výboru SDR:
Zářecký Ladislav, Kacálek Jaromír, Veverka Jiří st., Roleček Miroslav, Aulich Tomáš, Cimrová Marie, Kalous
David, Veverka Jiří ml. a Kalous Zdeněk.

.

Schválený rozpočet pro rok 2000
Příjmy:
Daň z příjmů fyz. osob
420 tis.
Daň z příjmů práv osob
400 tis.
Správní poplatky
1 tis.
Kontejnery –odpady
40 tis.
Příjmy z pronájmu nemovitostí
4 tis
Neinvest.dotace od OkÚ
3 tis.
Akcie -ukončení prodeje
200 tis.
Přijmy z poskyt. Služeb
130 tis.
Školka –strava
80 tis.
Neinvest, dotace
26 tis.
Poplatky za znečištění prostředí
1 tis.
Daň z nemovitostí
95 tis.
Poplatek za psů

2 tis.

Výdaje:
Lesy obce
Cesty
Dopravní obslužnost
Kontejnery odpady
Kronikář
Sokol
Hasiči
Urbanistická studie
Školka-strava
Knihovna
Vodní tok
Škola Slatina
Školka-provoz

120 tis.

Místní správa

300 tis.

Podlahy obecního úřadu
Celkem

1.402., 000,- Kč

50 tis.
200 tis.
35 tis.
80 tis.
3 tis.
20 tis.
50 tis.
100 tis.
80 tis.
10 tis.
100 tis.
40 tis.

Kultura
Celkem

60 tis.

154 tis.
1.402.000,- Kč

Něco z dějin
Vážení sousedé
Je známo, že obec Kameničná je starou vesnicí. T vyplývá již z listiny datované k roku
1365, Kdy byla polovina městečka Žamberka spolu s Kameničnou a několika sousedními
vesnicemi přidělena k Litickému panství.
V Kameničné tenkrát s pílí obhospodařovali svá pole různí gruntovníci a chalupníci.
K rozvoji drobných řemesel přispívali tzv. domkáři. Na stáří a významu tehdejších stavení
dnes poukazují pouze čísla popisná, starý vzhled nebo historické listiny, které nám říkají kdo
v kterém domě žil a jak se jmenoval.
Tak např. v Berní rule se dočteme, že roku 1674 obývali Kamenično tiho hospodáři:
Tobiáš Diviš, Václav Wondra, Jan Kotýza, Matěj Mareš, Jan Hagtman, Matěj Kotýza, Jan
Mareš, Jan Mazura a Václav Jasýnek.
Avšak již roku 1705, dvacetčtyři let po smrti naprosté většiny obyvatel, kteří zemřeli
v důsledku morové choroby, hospodařili na těchto statcích příbuzní zesnulých nebo se gruntů
ujali obyvatelé okolních vesnic.
Takovéto materiály a soupisy vznikaly z úřední povinnosti nebo ze soukromé iniciativy
místních písmáků a zájemců o dějiny Kameničné. Podobně jako kniha, vedná někdy od roku
1860 biskupským vikářem a farářem v Žamberku p. Karlem Chotovským, která přináší
uspořádaný přehled obyvatel příslušných do jednotlivých čísel popisných.
Rádi bychom na tuto aktivitu navázali a prostřednictvím našich návštěv od Vás získali
potřebné údaje. Zejména zapůjčení nejrůznějších starých fotografií Vašich obydlí se
stručnými informacemi o jejich někdejších i nynějších obyvatelích. (nar., zemř.,oddán,rodné
jméno apod.) Případně jiné související listiny, které zachycují změny daných skutečností.
Shromažďováním těchto podkladů můžete i Vy přispět k vytvoření obrazu naší obce a
předání odkazu dalším pokolením.
V každém Zpravodaji se dočtete něco z dějin naší obce a z historie jednotlivých domů.
Oldřich a Ondřej Peškovi
Z činnosti TJ Sokol Kameničná

19.2. – 9 dětí se zúčastnilo tzv. netradičního čtyřboje v Jablonném nad Orlicí, pod vedením O. Peška a pana
Jaroslava Jirčíka st.. Družstvo dívek ve složení J.Kratochvílová , J. Grundová a E. Cimrová obsadilo 1. místo a
zajistilo si tak další postup .
11.3. se konal atletický čtyřboj v Letohradě, obsazený z Kameničné třinácti závodníky. Na čelných pozicích se
umístili ve svých kategoriích :
Černá Jana – 1. Místo
Černá Jarmila – 3. Místo
Jirčík Lukáš – 3. Místo
Černá Ivona – 5. Místo
Všichni vyjmenovaní postupují do krajského kola, které se koná 1.4. v Havlíčkově Brodě. O dopravu mladých
závodníků se osobními automobily postarali Jitka Čáslavková, Jana Kratochvílová a Jiří Kotyza.

8.3. uspořádal TJ Sokol Kameničná společně se Svazem žen zájezd do nově otevřeného plaveckého bazénu
v České Třebové. Zúčastnilo se 41 dětí a 29 dospělých, a snad ke všeobecné spokojenosti, ke které asi nejvíce
přispěl tobogan i jiné atrakce.

Průběžně probíhá nácvik sokolských skladeb žen a dorostenek, v ostatních cvičebních hodinách se děti připravují
na tělovýchovnou akademii, na které budou moci předvést své dovednosti. Termín tělovýchovné akademie se
plánuje na sobotu 6.5.

