ZPRAVODAJ
obce Kameničná

Číslo:

36

: 2009

ročník

Starosta obce informuje:
Dovoluji si Vám popřát hodně pevného zdraví a síly do tohoto roku při práci i
v osobním životě. Zároveň chci všem poděkovat za práci v organizacích a účasti na
společenských a sportovních akcích v naší obci v roce minulém.
Jak všichni víte a sledujete, co se děje za složitosti s ekonomikou a politikou v České
republice i ve světě včetně povolební situace v České republice, tak všichni v této republice
začínají budovat nové kontakty na potřebných místech, všichni jsme pomyslně znovu na
začátku, přesto zůstáváme mírnými optimisty.

Dovolte mi zmínit se o připravovaných projektech v naší obci na
tento rok:
Probíhá výběrové řízení na výměnu stávajících dřevěných oken za plastová na objektu
mateřské školy, bývalé školy s knihovnou, obecního úřadu a klubovny sálu s kuchyňkou. Výběrové
řízení bude uzavřeno do konce měsíce února. Realizace proběhne v měsíci květnu nebo červnu.
Kritériem při výběru dodavatelské firmy je celková nabídková cena včetně poskytnutých garancí na
materiál rámů oken, skla, kování, montáže a servisu včetně referencí.
Připravujeme opravu nádvoří před mateřskou školou, bývalou školou a obecním úřadem.
Bude zde položena zámková dlažba. Při této příležitosti proběhne odizolování základů budovy
obecního úřadu, protože je tato budova v důsledku vyasfaltování dvora dlouhodobě podmáčena
povrchovou vodou. Po té budou moci být opraveny i omítky na chodbě a v kanceláři obecního úřadu.
Zámková dlažba zároveň poslouží dětem z MŠ pro malování a další seberealizaci.
Jak všichni víte z dostupných informací podali jsme žádost o dotaci na vybudování Parčíku a
klidové zóny s pergolou v hodnotě cca 1mil. Korun na pozemku 1838/1, který jsme vykoupili od
manželů Lenky a Milana Skalických pro tento účel. Finanční spoluúčast obce je na tomto projektu
cca 10% v případě úspěchu přiznání dotace. Žádost zpracovalo a podalo za svazek obcí MAS
ORLICKO p.RNDr. Fiala.
Lesy ČR a.s. Hradec Králové zahájí letos práce na opravách retenční nádrže, bude
odbahněna, provedeno utěsnění průsaku tělesa hráze, bude provedena oprava stavidla a výpusti
vody. Vše bude sloužit k zádrži vody při jarních táních, eliminaci přívalových dešťů a regulaci stavu
vody v místním potoce během roku. Zároveň tato nádrž bude sloužit jako zdroj požární vody.
Pozemkový úřad v Ústí nad Orlicí bude znova žádat o schválení dotace na vyasfaltování
cesty z Kněžství do Kameničné „K lipám“ jako pokračování asfaltky od Kunvaldu. Další cesty, které
jsou předmětem balíku žádostí o dotaci je cesta od počátku katastrálního území Kameničné – cesta
od Helvíkovic kolem Vostřelových, Kalousových, pod vodárnou, kde dále naváže na asfaltku do
Obory. Další realizovanou cestou v rámci dotace v případě úspěchu schválení je cesta od Zdeňka
Kalouse do Obory k Preclíkovým. Přejme si, aby žádost o dotaci byla schválena i v této těžké době.
Připravujeme žádost o dotaci na vybudování sběrného místa v „Americe“, projekt vypracoval
pan Ing. Mirek Stejskal ze Žamberka na podzim 2008. Žádost o dotaci bude připravena do konce
měsíce března. Jde o projekt cca za 1 milion korun, kde by finanční spoluúčast obce v případě
úspěchu byla cca 20%.
Případné dotazy a věcné náměty či připomínky směřujte na Obecní úřad.
Milan Sklenář
Starosta
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Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1. Rozpočtovou změnu č.2/2008 za rok 2008: - příjmy 177 000 Kč viz příloha zápisu
- výdaje 308 000 Kč viz příloha zápisu.
2. Zdroje k pokrytí nákladů rozpočtu Sdružení obcí ORLICKO pro rok 2009 ve výši
9 935 Kč.
3. Žádost pana Josefa Kunerta a Anny Kaplanové o povolení skácení smrku na parcele
494/1 z důvodu poškozování nemovitosti pana Vondry.
4. Rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu na rok 2009.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1. Zápis z jednání správní rady Sdružení obcí ORLICKO ze dne 10.1.2008 konané
v Žamberku.
2. Stanovisko MF ČR účinné od 1.1.2009 o oprávnění obecní policie vyžadovat
poskytnutí údajů u obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku
ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné
vyhlášky obce o místním poplatku ze psů.
3. Výzvu katastrálního úřadu, pracoviště v Ústí nad Orlicí: Výzva k odstranění nedostatku
návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu pozemku č. 519 v k.ú. obce Kameničná
v majetku obce Kameničná – viz příloha zápisu.
4. Informaci o zateplení budovy MŠ, OÚ a staré školy.
5. Informaci o rozpočtu na provoz Mateřské školy ve výši 381 400 Kč. Částka bude
projednána a schválena do konce měsíce února 2009.
6. Přípravu rozpočtu na rok 2009.

č.30
21.1.2009
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Smlouvu o výpůjčce parcel č. 1838/1, 1844, 1843 v KÚ Kameničná mezi Obcí
Kameničná a svazkem Sdružení obcí Orlicko, za účelem realizace a provozu
projektu volnočasová infrastruktura obcí regionu ORLICKO na dobu určitou do
31.12.2019. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy o
výpůjčce.
Smlouvu o realizaci
a zajištění projektu výstavby dětského hřiště v obci
Kameničná do regionálního projektu volnočasová infrastruktura v obcích regionu
Orlicko mezi obcí Kameničná a svazkem Sdružení obcí Orlicko na dobu určitou do
31.12.2019. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy o
realizaci a zajištění provozu projektu.
Rozpočtovou změnu č.3/2008 ze dne 31.12.2008. Schválená rozpočtová změna je
nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Žádost o povolení k poražení olše paní Jeleně Burianové, Kameničná čp.44
z důvodu poškození obecní komunikace a elektrického vedení.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke stanovám č. 1 Sdružení obcí ORLICKO.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání a podpisu žádosti o grant s Nadací
Partnerství strom života s celkovým nákladem projektu do 33 800 Kč. S účastí
obce 13 800 Kč.
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Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

5.

Informaci krajského úřadu PaK o státním rozpočtu na rok 2009, financování obcí
v roce 2009 a dotačních vztazích.
Informaci krajského úřadu PaK o určení termínu sčítání zvěře ve dnech 21.2. až
28.2.2009 závazných pro všechny uživatele honiteb v rámci Pardubického kraje.
Informaci o zpracování porovnání nabídkových cen oslovených firem na výměnu
oken Mateřské školy, bývalé školy a Obecního úřadu.
Informaci HZS Pardubického kraje ohledně nové vyhlášky č. 23/2008 Sb. o
technických podmínkách požární ochrany staveb. Vyhláška je účinná od
1.7.2009. Více na webových stránkách obce, kde je více informací o
automatických hlásičích požáru.
Přípravu rozpočtu na rok 2009

hhhhhhh Obecní úřad Kameničná informuje: hhhhhhhh

Produkce odpadů a jeho třídění za rok 2008.
Druh odpadu

Počet
kg.
Rok
2008

Průměrný počet
kg.
na obyvatele
Rok 2007 Rok 2008

Celkový objem za rok
Komunální odpad
Tříděný odpad celkem
Plasty a kartónové
obaly
Papír
Sklo
Nebezpečný odpad
Kovy

Počet % z celkového objemu
odpadu

Rok 2007

Rok 2008

105 173
94 001
11 172
3 420

224
184
40
8,7

299
268
32
10

100%
82%
18%
3,9%

100%
89%
11%
3,3%

1 850
4 431
1 471

4,5
6,5
4,7
5,6

5
13
4

2,1%
7,4%
2,1%
2,5%

1,9%
4,3%
1,5%

Náklady na odvoz a uložení odpadů
Rok

2007
2008
rozdíl

Náklady v Kč,

187 011
197 447
+ 10 436

Příjmy

Příjmy za třídění
odpadu

Poplatky od občanů EKO-KOM a ASEKOL
106 150
20 977
102 320
29 578
- 3 830
+ 8 601

Doplatek obce

59 884
65 548
+ 5 664

Opět jako každoročně jsme připravili trochu statistiky , která se týká nákladů na
odvoz a uložení odpadů vyprodukovaných v naší obci.
Celkový objem odpadů je vyšší z důvodu nárůstu odpadů ukládaných občany do
sběrného dvora..
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V třídění odpadů jsme se trochu zhoršili, ale za vytříděný odpad máme vyšší příjem,
protože jsme začali třídit bílé a barevné sklo. Doplatek obce je tedy jen o něco málo
vyšší.
Z toho
v
v
v

plyne poučení:
z odpadů musíme vytřídit co nejvíce plastů, kartónových obalů, papíru a skla.
zvýšením těchto složek zvýšíme příjmy od EKO KOMU a ASEKOLU
do komunálního odpadu nesmíme dávat odpad rostlinného původu abychom
zbytečně nezvyšovali celkový objem odpadů a tím snížíme výdaje.

Upozornění:
Upozorňujeme občany, že odpad dřevní hmoty z prořezu ovocných stromů atd.
nelze již ukládat na kopec, na soukromý pozemek pana Vondry. Pro tento odpad
bude vyčleněno místo ve sběrném dvoře v „Americe“.

Marie Čáslavková

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vážení podnikatelé,
Od 10.2.2009 do 2.3.2009 bude zahájen příjem žádostí o dotaci EU z programu Rozvoje
venkova. S její pomocí můžete řešit např. rozšíření firmy nákupem nových strojů či
novou výstavbou nebo rekonstrukcí stávajících prostor.
Můžete žádat o:
60% z 2 000 000,- uznatelných nákladů bez finanční historie a doložení finanční
způsobilosti.
60% z 10 000 000,- uznatelných nákladů s doložením 3-leté historie.
Základní podmínkou je:
- mikropodnik do 10 zaměstnanců (i pro fyzické osoby, které sami podnikají)
- investice do provozovny v obci do 2000 obyvatel s vlastním zastupitelstvem
- možnost koupit zařízení na leasing
Příklady podporovaných činností: truhlářství, kovářství, keramika, sklářská výroba ,
zednické práce, autoservis, lakýrnictví, potravinářství, krmiva, praní, čištění, kadeřnické
a kosmetické služby atd….
Příklady podnikatelských záměrů: rekonstrukce a modernizace objektu, nová
výstavba budov, úprava povrchu v areálu, nákup strojů, zařízení a technologie sloužící
k zakládání a rozvoji mikropodniků, vybavení provozovny, pořízení výpočetní techniky
atd….
Zajistíme pro vás vyhledání a ušití dotačního titulu „na míru“. Zpracování žádosti o
dotaci se všemi přílohami, výběrové řízení, monitoring udržitelnosti dotace po
stanovenou dobu.
Nabízíme bezplatnou konzultaci či nezávaznou schůzku.

Kontakt: František Winter tel: 608 885 145 E-mail: dotace@lit.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Finanční úřad v Žamberku
Úřední dny, podatelna a pokladna v roce 2009
Pravidelné služby pro poplatníky
Den
Pondělí

Úřední hodiny
8:00 – 17:00

Podatelna
8:00 – 17:00

Úterý
Středa

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00
8:00 – 17:00

Čtvrtek
Pátek

Pokladna
8:00 – 11:00
13:00 – 16:00
8:00 – 11:00
13:00 – 16:00

8:00 – 15:00
8:00 – 14:00

Pro podávání přiznání a placení daně z příjmů v březnu platí zvláštní úprava:
Od 9.3.2009 do 20.3.2009 bude úředním dnem každý pracovní den
v následujícím rozsahu.
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Úřední den a podatelna
8:00 – 17:00
8:00 – 15:00
8:00 – 17:00
8:00 – 15:00
8:00 – 14:00

Pokladna
8:00 – 11:00 13:00 – 16:00
8:00 – 11:00 13:00 – 16:00

Od 23.3.2009 do 31.3.2009 bude úředním dnem každý pracovní den v následujícím rozsahu.

Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Úřední den a podatelna
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00

Pokladna
8:00 – 11:00

13:00 – 16:00

8:00 – 11:00

13:00 – 16:00

8:00 – 11:00

13:00 – 16:00

8:00 – 11:00

13:00 – 16:00

8:00 – 11:00

13:00 – 16:00

fefefefefefefefefefefefefefefe

Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci únoru a
březnu oslaví významné životní jubileum.

V měsíci únoru oslaví kulatých 70 let pan
Miroslav Trejtnar .
V březnu bude slavit 65 let pan
Jaroslav Faifer.

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.
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Dne 3.1.2009 přivítal pan starosta dva nové občánky.

Aruna Miroslava Bhopalsingha
a

Moniku Grundovou.

fefefefefefefefefefefefefefefe

Co se událo:
7.12.2008
Rozsvěcení vánočního stromku
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku proběhlo úspěšně už potřetí u Obecního úřadu.
Děti z MŠ Kameničná vyletěly ze školky v podobě sněhových vloček a pod stromečkem
zazpívaly koledy.Pan Josef Beran se postaral o ozvučení a pan Libor Kalous nám na děti
posvítil. Obecní úřad a pan Pavel Václavík se
postarali o krásný ohňostroj. Svaz žen zajistil
punč a výborné koláče.
13.12.2008
Mikuláš
V sobotu navštívil prodejnu v naší obci Mikuláš,
anděl a čert. Děti za básničku dostaly Adventní
kalendář.
19.12.2008
Vánoční (prodejní) výstava
Tradiční vánoční
výstava proběhla úspěšně.
Konala se soutěž O nejkrásnější
perníkovou chaloupku , kterou
vyhrála s převahou Monika
Grofová s chaloupkou č. 3.
( foto na titulní straně)
24.12.2008
Vánoční zpívání v kapli
Hodinu před půlnocí se sešli
koled chtiví občané v kapli. Na
tento večer pečlivě nacvičovali
všichni kdo doma našli hudební
nástroj nebo vlastnili slavíka v
hrdle. Všem požehnal pan farář.
Po skončení zpívání koled se
zmrzlí účastníci odebrali zahřát
do školy na občerstvení.
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27.12.2008
3. ročník turnaje ve florballe
3.1.2009
Bruslení v zimním areálu v Rychnově nad Kněžnou
Akci pořádal TJ Sokol. Na bruslení vyrazili děti i dospělí. Účast byla hojná. Kluziště bylo k
dispozici na 1.5 hod.
24.1.2009 se konal v sále u Veverků tradiční Hasický ples
31.1.2009
Se ve staré škole konala Výroční členská schůze Svazu žen. Účastnilo se 36 žen.
Ve stejný den se v sále konal turnaj ve stolním tenise.

Co nás čeká:
6.2.2009 Výroční členská schůze TJ Sokol Kameničná
Od 9.2. do 15.2. budou mít žáci školou povinní jarní prázdniny. (Slatina nad Zd.)
Od 16. do 22.2. se vystřídají s dětmi, které dojíždí do Žamberka.
25.2. 2009 v 16:30 pořádají hasiči zájezd do plaveckého bazénu.

28.2.2008

25. Perníkový ples

14.3.2008
4.4.2008

Dětský karneval
Country bál
Co se děje v okolí:

14.2.2009 od 20 hod 46. Zahrádkářský ples Na Kopečku v Žamberku
21.2.2009 od 20 hod Sportovní ples Na Kopečku v Žamberku
21.3.2009
Dětský karneval ve Slatině nad Zdobnicí
4. a 5.4. 2009
se koná taneční soutěž O Rychnovský pohárek
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd

ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL KAMENIČNÁ
17.12.2008 – se konal v sále Vánoční
víceboj. Zúčastnilo se jej 17 dětí
z kroužku atletiky. Vítězi v jednotlivých
kategoriích se stali: Jakub Hlávka, Pája
Štěpánková, Katka Aulichová.
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21.12.2008 se děvčata s Ivetou Kacálkovou a Jitkou Rolečkovou sešla na vánočním
posezení. Konala se hned dvě. Účastnily se jí nejen tanečnice z orientu , ale i country.
uskutečnilo
24.12.2008 – ve 23 hod. se
už třetí
ZPÍVÁNÍ V KAPLI s proslovy
faráře Kučery a Marie Hybnerové. Největší
pěvečtí vytrvalci nezklamali a vydrželi při
kytarách ve škole až do ranních hodin za
zpěvu rozmanitého repertoáru.
Uvažujeme zpívání v kapli uspořádat příští
rok už od 22 hod.
–
proběhl
27.12.08
FLORBALOVÝ
TURNAJ v sále
tříčlenných
družstev.
Podmínkou
bylo
mít
ve
družstvu ženu či dívku. Ne
každé družstvo dodrželo tuto
podmínku,
přesto
bylo
tolerováno
a
připuštěno
k soutěži. Pořadatelé dopředu
upozorňují, že příští rok toto
nebude možné. Zúčastnilo se 7
družstev, hrálo se s nasazením
a v příjemné atmosféře. Cena
zbyla i na poslední družstvo –
JUNIORKYve
složení
K.Aulichová, P.Štěpánková a
S.Kotyzová , které se stalo
posléze
maskotem
celého
turnaje a děvčata si získala obdiv, že si troufla hrát proti mužským protějškům
samozřejmě za velkého povzbuzování přihlížejících. Loňské prvenství obhájilo družstvo
chlapců – PARABIŤÁCI – ve složení F.Bednář, J.Čada, M.Lyer a domů si opět na rok
odnesli putovní pohár.
A zrovna tohoto družstva se týká výše uvedená podmínka!!! O občerstvení v kiosku se
starali Iveta a Pavel Kacálkovi.Dokonce nám smažili křápance, které jsme mohli zalévat
vychlazeným pivem.
Na řádnou evidenci výsledků dohlížela Z. Aulichová a většinu zápasů soudcovala Dana
Kacálková.
Další umístění:
2.m. MASTERS - M.Štěpánek st., Lyer st., J. Štěpánek
3.m. KRABI
- T.Aulich, J.Bednář, J.Kratochvílová st.
4.m. BUŠONC - Z.Jirčík, J.Krejsa, M.Kacálek, pak vystřídán
P.Kacálkem
5.m. LANDŠMÍDI – L.Grof, M.Štěpánek ml., Š.Martincová
6.m. RIJOFAJTRS – máma, táta a syn Růžičkovi
7.m. JUNIORKY
Zúčastnilo se 7 tříčlenných družstev, což je zatím rekordní účast. Hrálo se na 2x5minut
Vzhledem k počtu družstev to obnášelo 21 zápasů, proto se závěr protáhl. Poslední zápas
se hrál v 17.30 hod. Vítězem se stal již po druhé za sebou tým PARABIŤÁKŮ
Občerstvení: zařídila rodina Kacálková.
Zápis:
Zuzana Aulichová
Rozhodčí:
Dana Kacálková
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3.1.2009 – zamluvili jsme si ledovou plochu v Rychnově nad Kněžnou na 1,5 hod sami
pro sebe a vyrazili BRUSLIT. T. Aulich jel s Ávií, k tomu 3 osobní auta, celkem asi 40
účastníků.
Každý si jezdil, jak cítil a mohl, pro zdatnější jsme připravili drobné soutěže. Po pojídání
svátečních dobrot příjemná změna
14.1.2009 – zájezd na plavání do České Třebové, po dlouhé době plný autobus.
Další plavání organizují hasiči 25. 2. 09 v 16,30 hod od Veverkových .
31.1.2009 - proběhl tradiční turnaj neregistrovaných /nehrající soutěž/ ve STOLNÍM
TENISU za účasti 19-ti hráčů v následujících
kategoriích:
MUŽI: 1.m. Faltejsek Bohouš /Letohrad/
2.m. Huška Vladimír /Helvíkovice/
3.m. Uhlíř Karel /Letohrad/
ŽENY a DÍVKY: 1.m. Kratochvílová Jana
2.m. Šilarová Helena /Letohrad/
3.m. Doskočilová Aneta
/Lukavice/

ŽÁCI:
1.m. Žofčín Martin /Žamberk/
Hrálo se na tři vítězné sety do 11 bodů a cen
nakoupených i získaných sponzorsky bylo pro
všechny. V kiosku nás obsluhovala rodina
Kacálkových.
Dne 28.2.2009 se bude konat

Zimní soutěž v Letohradě.Zajišťuje a přihlášky sbírá
Z.Aulichová

Připomínáme: probíhá cvičení ve všech složkách kromě mužských,
CVIČENÍ ŽEN - protahovací – v úterý ve 20 hod. ve škole
„ ŽIJME tak, jako bychom měli zítra umřít.
UČME SE, jako bychom měli žít věčně!“

Příjemný a ničím nerušený zimní odpočinek přeje Jana Kratochvílová
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdc

Ze starých kamenských kronik

Nejstarší dostupné zápisy, týkající se Kameničné, pocházejí z poloviny 19.století. Zde
jsou některé zajímavosti,zapsané ve školní knize.

V roce 1879 byla postavena ohrada okolo hřbitova. Rovněž v tomto roce byla založena
obecní knihovna.
V roce 1881 proběhlo sepisování lidu. Napočteno bylo 491 obyvatel (všichni české
národnosti).Přistavěna byla světnička k bytu učitelově .Ačkoliv se ve zdější škole
vyučovalo již od roku 1794 a stávající školní budova již 30 let tomuto účelu sloužila, až do
tohoto roku nebyla samostatná (byla expoziturou školy v Helvíkovicích). 19.září 1881 se
škola osamostatnila.
2. října 1882 vedl pan farář Chotovský requiem za oběti moru v roce 1681, který lid
kamenský vybil, vyjma dvou osob.
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29.4.1884 odstěhoval se pomocný učitel Josef Žabka, který získal definitivu ve
Studeném. Na jeho místo nastoupil pan Václav Ježek z Nekoře. V tomto školním roce
zapsáno bylo 82 dítek (z toho 42 dívek a 40 chlapců).Do školy chodilo velmi pilně 62%.
Pilně 24%, méně pilně 8% a nedbale 6% z nich.
V tomto roce nařídil školní inspektor zřídit školní zahradu. Místní rada na ni vzala
pozemek obecní, mezi cestou vozovou a potokem o výměře 64m2.
V září zapsáno bylo 90 dítek. Výuka byla velmi obtížná, několik žáků nevejde se do lavic a
musí státi.
Zuzana Aulichová
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd

& OBECNÍ KNIHOVNA &
Milí čtenáři,
Přežili jsme vánoční svátky a s ohlédnutím zjistili, že nám po Vánocích ubyly peníze a
přibyly kilogramy. Nebudu vás tedy výjimečně lákat k četbě, ale za sportem. Při pohledu
na toto poslední číslo Zpravodaje bych řekla, že je prosáklý sportem od začátku až do
konce. Celý rok jsme běhali s popelnicemi k silnici a ušetřili si tak část rozpočtu. Potíme
se na úřadech při placení daní a poplatků. Kdo dává přednost adrenalinovým sportům,
určitě toto období miluje. Sportují všichni. Atleti vyrazili na závody, orientální tanečnice
nacvičují novou choreografii, po staré škole se povalují polínka, bubínky a banány.
Nechali je tu „domorodci“ když nacvičovali vystoupení na dětské karnevaly. Country
tanečnice už rozšířily hodiny, aby stihly nacvičit předtančení na dubnový Country bál.
Ženy se budou potit při pečení perníků a přípravě sálu na Perníkový ples. Naši muži se
budou potit při placení účtů za kadeřníka a novou garderobu protože plesová sezóna je
už v plném proudu.
Před Vánoci proběhla opět Vánoční prodejní výstava.Součástí byla i soutěž O nejkrásnější
perníkovou chaloupku. Sešlo se jich celkem pět od různých autorek a každá jiná. Každý
návštěvník výstavy vhodil do poháru lísteček s číslem chaloupky, která se mu nejvíce
líbila. Děti při volbě dávaly přednost chaloupkám barevnějším, ale přesto s převahou
vyhrála krajková výzdoba Moniky Grofové. Chaloupka měla i vlastní osvětlení. Výtěžek ze
vstupného byl jen o maličko menší než v loňském roce(cca 1100,- Kč). Prozatím je pořád
uzamčen v trezorku a bude použit na nákup šipek pro větší počet lidí. Šipky budou
umístěny ve škole. Chtěla bych poděkovat všem za pomoc při přípravě, zajištění a
zapůjčení věcí a paní Tomanové za nádherné svícny, které zdobily na Štědrý den většinu
stolů v Kameničné. Výstava však i přes úspěchy byla v loňském roce poslední. Všichni
jsme už vyčerpali inspirace i zdroje, nápady a energii. Ale díky této výstavě jsme jako
občané zjistili jak šikovní lidé jsou kolem nás. Kdo zdobí perníčky, kdo váže kytičky. „Ten
dělá to a ten zas ono a všichni dohromady uděláme moc.“
Zkusíme pro příště něco jiného.
………….. čas na četbu vypršel. Přeji všem , aby ten načatý rok 2009 byl úspěšný a klidný.
A pokud nebude? Nějak bylo a nějak bude.
Ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravě Zpravodaje. Jako
mravenečci mi na konci měsíce přinášejí fotografie, náměty a články. Iveto, Zuzko, Jano,
Miloši, Petře, Marie, …Hynku, Viléme, Jarmilo díky.
Jitka Rolečková

Prosba:

Na dětský karneval bychom potřebovali větší množství víček od pet lahví jakékoliv barvy
na soutěže pro děti. Přinést je můžete do knihovny, prodejny nebo přímo na dětský
karneval. Děkujeme předem za pomoc.
Iveta Kacálková
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Krytý plavecký bazén v České Třebové
Provozní doba pro veřejnost v měsíci lednu 2009

13 – 17:30
05:30 – 8:00 a 12:00 – 17:30 hod
12:00 – 21:00 hod
05:30 – 08:00 , 12:00 – 15:30 a 17:30 – 21:00 hod
11:00 – 21:00 hod
08:00 – 21:00 hod
08:00 – 21:00 hod

TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 18.4.2009
Turistický pochod <Líšnický puchýř>
VIII. ročník: Kolem domku Prokopa Diviše na Rozálku a Litický Chlum
Trasy: 8-16-32 km pěšky i na kolech, 64 km asfalt-kola
Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00
Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 25 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!
www.obeclisnice.cz
Informace na: www.pochody.cz

Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
každým rokem jinudy.
Prokop Diviš z nebe
naše kroky vede
k hodnotám a lesku
mocnou silou blesku!

Uzávěrka příštího čísla bude 31.03.2009
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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