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Číslo: 33
16.3.2009
Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná zmocňuje starostu Ing Milana Sklenáře k podpisu
dokumentů ke zřízení pracovišť CZECH POINT na obcích:
„Čestné prohlášení“ a „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“.

Předpokládané čerpání dotace:
48 487 Kč. …………….PC DELL
22 680 Kč. …………….víceúčelová barevná tiskárna DELL
11 113 Kč. …………….snímač 2D kódů
1 617 Kč. ……………čtečka čipových karet
274 Kč. …………….sluchátka
1 901 Kč. …………….token s digitálním podpisem
10 000 Kč. …………… připojení k internetu v roce 2009
1 000 Kč. …………. . .náklady na administraci
Celkem: 97 072 Kč
2.

Schvaluje žádost pana Miroslava Čáslavky o pokácení dvou kusů bříz na parcele
č.1972 z důvodů jejich
uschnutí.

Číslo:34
15.4.2009
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.

Požadavek pro Pardubický kraj na provedení opravy komunikace II/3102
z Helvíkovic do Kameničné.
2. Obecní úřad Kameničná schvaluje vyhlášení veřejné zakázky zadané formou výzvy
třem zájemcům akce „Pracoviště Czech POINT“ a vyzívá k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace tyto zájemce:
1.
ASC HB, a.s. Kladská 78, 50003 Hradec Králové
2.
Future Line s.r.o., Radka Chlubnová, Kolínská 295, 288 01
Rychnov nad Kněžnou
3.
IndiGO group s.r.o., Ing.Miroslav Preclík, Panská 2, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
3. Obecní úřad Kameničná jmenuje pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné
zakázky
„Pracoviště Czech POINT“ tyto členy hodnotící komise:
1. Ing. Milan Sklenář
2. Marie Čáslavková
3. Ing. Jaroslav Kratochvíl
4. Zastupitelstvo obce Kameničná zmocňuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí
příspěvku Sdružení obcí Orlicko se splátkami: 33 000 Kč ke dni 30.3.2009 a 30670
Kč ke dni schválení dotace na realizaci předmětného projektu „Volnočasová
infrastruktura obcí regionu ORLICKO“
5. Zmocňuje starostu k podpisu nové smlouvy s Českou pojišťovnou o pojištění
majetku obce.
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Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1.
2.

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

Zápis z jednání Bezpečností rady obce s rozšířenou působností Žamberk č.8 ze dne
19.3.2009
Přechod na přímé napojení úřadů pověřených obcí do centrálního místa služeb bude
doprovázena celostátní výlukou informačních systémů správních evidencí (evidence
obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a evidence motorových vozidel). Výluka
těchto systémů je plánována v době od 1.5.2009 do 10.5.2009 a bude se týkat
veškerých zápisů v těchto systémech.
Informaci Lesy ČR Hradec Králové o odložení zahájení prací na retenční nádrži do
30.6.2009 z důvodu páření žab.
Informaci Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí o opětovném podání žádosti o dotace na
cesty.
Informaci paní Lenky Skalické o zřízení čističky odpadních vod u domu čp.1
Oznámení o zhotovení sedlové střechy nad buňkami na pozemku 115/5 pana Mgr.
Ondřeje Peška.
Stavební povolení na rekonstrukci střechy domu čp.34 manželů Komůrkových
Oznámení VAKU Jablonné nad Orlicí , že se s platností od 1. dubna 2009 zvyšuje cena
pitné vody na 24 Kč + DPH 2,16 to je 26,16 Kč/m3
Informaci o plnění rozpočtu na rok 2009 příjmy 21,85%, výdaje 10,76%.

Číslo: 35
20.5.2009
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Změnu Územního plánu č.1 obce Kameničná z důvodu převodu parcel č. 1734 a
1730 z vlastnictví obce v k.ú. Kameničná na stavební parcely za účelem výstavby
bydlení venkovského typu.
Souhlas se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na níže uvedených
pozemcích dle žádostí občanů o schválení provedení změny zařazení pozemkových
parcel na umístění fotovoltaických panelů v k.ú. Kameničná:
pozemek č. parcely 1539 o výměře 47946 m2, druh pozemku orná půda, způsob
využití zemědělská činnost
pozemek č.parcely 1531 o výměře 42909 m2, druh pozemku orná půda, způsob
využití zemědělská činnost
pozemek č. parcely 1532 o výměře 4617 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
způsob využití zemědělská činnost.
Pozemek č.parcely 1475 o výměře 65463 m2 druh pozemku orná půda, způsob
využití zemědělská činnost.
Pozemek č. parcely 1364 o výměře 79076 m2, druh pozemku orná půda, způsob
využití zemědělská činnost
Pan Petr Koukol, Rudolf Koukol a Koukolová Januška č. parcely 781 a 636
Pořízení změny č.1 územního plánu Kameničná. Současně určuje spolupracujícího
zastupitele na pořízení změny č.1 starostu obce Ing. Milana Sklenáře.
Změnu č.1 vyhotoví paní Ing. Arch. Vaníčková, starostu Ing. Milana Sklenáře
pověřuje podpisem smlouvy o dílo.
Náklady za pořízení změny územního plánu č.1 vyplývajícího z podnětů fyzických
osob budou částečně uhrazeny fyzickými osobami a částečně obcí.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kameničná za rok 2008 a Závěrečný účet obce Kameničná za rok 2008 s výrokem
bez výhrad. Méně závažné chyby a nedostatky byly odstraněny.
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7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu Ing. Milana Sklenáře k podpisu Smlouvy o
dílo č.P61-2009 se společností MATRIX a.s. na výměnu oken pro objekty Mateřské
školy, Obecního úřadu a bývalé školy.
Osvobození od placení poplatků za komunální odpad paní Kateřinu Beranovou a
syna Aruna Miroslava Bhopalsingha, Kameničná 57 pro rok 2009 a 2010, z důvodu
dlouhodobého pobytu v zahraničí.
Úpravu odměn poskytovaných členům zastupitelstva obce podle přílohy č.1
k nařízení vlády č.37/2003 Sb, ze dne 5. ledna 2009 s účinností od 1.5.2009.
Rozpočtové opatření č.10008 v částce 16 500,- neinvestiční účelová dotace na
úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu konaných
dne 5. a 6.6.2009
Rozpočtové opatření č.1/2009 ve výši 33 0000 Kč na projekt Volnočasová
infrastruktura.
Schvaluje záměr prodeje pozemku 273/8 o výměře 773 m2 v kú Kameničná ve
vlastnictví obce. Paní Anně Tomanové, Kameničná 103 za smluvní cenu.
Schvaluje záměr obce zřízení věcného břemene pro vodovodní řád na pozemcích
obce Kameničná pro společnost VAK Jablonné nad Orlicí a.s.

14.

 Obecní úřad Kameničná informuje: 

Nařízení č. 1/2009
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Rada města Žamberka se na svém zasedání dne 16.04.2009 usnesla
vydat v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a ust. §11 odst. 2 a §102 odst. 2 písm. d) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

(1)

(2)
(3)

(4)

Čl. 1
Předmět úpravy
Pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických
osob, pokud pro ně není vypracovaný lesní hospodářský plán, se v souladu s ust.
§ 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovávají lesní hospodářské
osnovy. Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov hradí stát.
Na území lesního hospodářského celku Rychnov nad Kněžnou končí k 31.12.2010
platnost dříve zpracovaných lesních hospodářských osnov.
Město Žamberk vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
dle ust. § 25 odst. 2 lesního zákona. Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány
v zařizovacím obvodu Rychnov nad Kněžnou pro katastrální území nebo jejich části
uvedená v článku 2 tohoto nařízení.
Platnost lesních hospodářských osnov, které jsou předmětem výše uvedeného
záměru, je stanovena na 10 let, a to na období od 01.01.2011 do 31.12.2020.

Čl. 2
Určení území
Lesní hospodářské osnovy budou v obvodu obce s rozšířenou působnosti Žamberk
zpracovány pro následující katastrální území (nebo jejich části):
Kameničná, Kunvald, Záchlumí, Litice nad Orlicí, Helvíkovice, Žamberk, Klášterec nad Orlicí
a Česká Rybná u Žamberka.
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Čl. 3
(1) Vlastníci lesů v uvedeném zařizovacím obvodu mají právo u Městského úřadu
Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatnit své požadavky na
zpracování lesních hospodářských osnov písemně nebo ústně do protokolu, a to
včetně svých hospodářských záměrů.
(2) Připomínky a požadavky mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby,
jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.
(3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanovuje do 31.08.2009.
V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesa případně též skutečnost, že pro své lesy
zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Čl. 4
Lhůta a místo, kde vlastník lesa obdrží bezplatně zpracovanou lesní hospodářskou osnovu
týkající se jeho lesa, bude oznámena veřejnou vyhláškou.
Čl. 5
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení.
(2) Nařízení se zároveň zveřejňuje na úředních deskách obecních úřadů uvedených
v zařizovacím obvodu tohoto nařízení.
Zpracoval: JUDr. Kubová, Bc. Milan Faltus
Schválil: Rada města

…………………………………………………………………………………
Harmonogram pojízdné prodejny masa a uzenin
Žamberk a okolí

Letohrad

od 21.5. 2009 - každý čtvrtek
Kameničná - u Veverkových 11:15 - 12:15 hod.
Pojízdná prodejna je evidovaná a kontrolovaná Státní zemědělskou potravinářskou inspekcí.

Možnost tel.objednávky alespoň jeden den předem - te l. 465 621587

Upozornění
Upozorňujeme občany ,že do 30.6.2009 je nutné zaplatit
poplatky za svoz komunálního odpadu a nájemné za hrobová
místa.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci obecním úřadem v Kameničné

VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ





SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.
Sbírka se uskuteční v naší obci
v pátek dne:
místo:

19.6.2009

od 17,00 do 19,00 hodin

předsíň sálu obce u Veverkových

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,

aby se nepoškodily transportem
…………………………………………………………………………………

Oznámení
O době a místě konání voleb do Evropského
parlamentu
Starosta obce Kameničná podle § 32 zákona
č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů,
oznamuje
1) volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 5. a 6. června 2009
5.6.2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
6.6.2009 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2) místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově
obecního úřadu čp.33 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v obci Kameničná
3) Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky /občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky/. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady,nebude mu hlasování umožněno.
4) Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Kameničné dne 20.05.20009
Ing. Milan Sklenář
starosta
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Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci červenci oslaví
významné životní jubileum.
V měsíci květnu oslavil pan Svyntsitskyy Volodymyr a
Stelmasčuk Bohdan 60 let.
V červenci oslaví 60 let pan Steiner Jaroslav.

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

27.dubna 2009 se Tomáš Aulich zúčastnil galavečera " Den D",
který se konal v budově Vč.filharmonie v Hradci Králové, kam byl pozván k
slavnostnímu ocenění dobrovolníků východních Čech. Večer se konal pod záštitou
primátora Statutárního města Hradec Králové a hejtmanů Královéhradeckého a
Pardubického kraje a pořádali jej SKP Centrum o.p.s.spolu s neziskovou
organizací Terra Nostra Malebný kraj.
Více v rubrice TJ Sokol



Co se událo:
„Světáci“ v podání herců z Dobrušky a Opočna
30.4.2009 Pálení čarodejnic
18.4.2009 Divadelní představení

Průvodem od Bílého domu v maskách čarodějnic začal
tajemný Filipo - Jakubský večer. Téhož dne byla
vztyčena májka. Tradiční oheň doplnil překrásný
ohňostroj.O občerstvení se postaral Svaz žen. O točené
pivo Pavel Kacálek. Všechny přítomné čarodějnice
dostaly diplom a malou odměnu od TJ Sokol.
V květnu jako každý rok připravily učitelky v MŠ
překrásné
matek.

vystoupení dětí

pro maminky k Svátku

Dospělí i děti se aktivně připravovali na
najdete v jednotlivých článcích.

hasičské a atletické závody Další události
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Co nás čeká u nás a v okolí:
4.-6.června - hudební festival JAM ROCK ŽAMBERK 2009
Na festivalu JamRock se představí Kryštof, Chinaski, Santobarrio (Chile), Divokej Bill,
Vypsaná Fixa, EASTPARK, Mothers Angels, UDG, Škvor a další. Jen za 330 Kč.

13.6.2009 – oslavy 30.let od založení ZUŠ Petra Ebena v Žamberku
13.6.2009 a 14.6.2009 DDM Animo Žamberk pořádá EMA 2009 Taneční show skupiny Neon
a jejích hostů.
18.6.2009

se koná v Žamberku Běh naděje. Od 14 hod před Divišovým divadlem. Start
samotného běhu je v 16 hod.
19.-21.6.2009 se koná v areálu žamberského zámku IX. Ročník svátků dřeva – práce
bednářů, bečvářů, soustružníků dřeva a nádobníků.

18.6.2009 se konají PIVNÍ SLAVNOSTI na fotbalovém stadionu Pod Černým lesem
v Žamberku

24.-26.7.2009 tradiční Anenská pouť v Rokytnici v Orlických horách


Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
4.4.2009

jsme uspořádali tradiční COUNTRY BÁL s hudební skupinou
Wejvrat za účasti 96-ti platících. Účast malá, ale akce zdařilá. Úspěšné předtančení
zajišťovala Jitka Rolečková s místním dorostem a zangažovala
i starší ročníky a na druhé předtančení ve stylu country přijaly pozvání ženy z Hejnic.
Rozhodně bylo na co koukat. Další zpestření bálu se přihlásilo okolo půlnoci, kdy se na sále
objevila nevěsta v bílém a chvíli na to ženich Veverka, který vypadal, jako že ji hledá. Našli
se a pak už se jen hrálo a tancovalo, tradičně do ranních hodin.

30.4.2009
Pálení čarodějnic, lampionový průvod, ohňostroj, stavění máje

22.5.2009
- se konala od 19 hod. v sokolovně školní Tělovýchovná akademie v Klášterci nad Orlicí u
příležitosti oslav 100 let Sokola.
Naše jednota byla oslovena prostřednictvím V. Sklenářové /členka školního
učitelského sboru v Klášterci/, jestli bychom zacvičily skladbu z posledního sokolského sletu.
A tak nás 10 žen /Veverková J., Cimrová M., Kaplanová A., Štantejská M.,Matyášová
Št.,Grundová A., Kotyzová E., Kacálková I.,
Hovadová M., Kratochvílová J./ znovu oprášilo skladbu „Zpěv naděje“ ze sletu 2006 a
vystoupilo s ní po tříhodinovém maratonu aerobiků, hip hopů
a jiných svižných dětských a mládežnických vystoupení na úplný závěr akademie. Myslím,
že jsme nezklamaly a podle potlesku se i líbily.
Tímto děkuji všem cvičenkám za zodpovědný přístup a T. Aulichovi za odvoz Ávií.
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DEN D
V dubnu mě zastavil J. Toman a seznámil se společenskou akcí zvanou Den D, která právě
probíhá v Pardubickém kraji a jejímž cílem je ocenit vybrané dobrovolníky, veřejně odměnit
a informovat veřejnost o jejich práci tak, aby byla zajištěna propagace dobrovolné činnosti a
její společenské prospěšnosti.
Dobrovolníka musí nominovat organizace, popsat v čem spočívá jeho dobrovolná činnost a
nominační list odeslat na kraj. Prostřednictvím internetu
se pak dají posílat každému hlasy. Vybraní dobrovolníci jsou pozváni na Gala večer a
zvláštní komise složená ze zástupců veřejné správy, významných osobností, sponzorů a
médií z nich ocení asi 10 nejlepších, kteří obdrží keramickou sošku anděla a hodnotné ceny.
Po vzájemné dohodě s Pepou /zbývalo už velmi málo času na rozhodování/ jsme za TJ Sokol
přihlásili
Tomáše A U L I C H A
a o průběhu Gala večera, kam byl 27.4. pozván, se dočtete dál.
Charakteristiky nominovaných a vůbec bližší informace můžete hledat na internetové
adrese: www.den-d.eu /Den D 2009 - hlasování o cenu „Veřejnosti“/
Každá organizace může nominovat max. 2 dobrovolníky, hlasování /které asi také rozhodne
o umístění mezi nejlepšími/ probíhá už od února, tak si to musíme
příští rok lépe pohlídat. A protože mezi námi je aktivních lidí víc, tak proč jim neumožnit
ochutnat trochu té slávy při veřejném ocenění.
Přeji příjemné prožití prázdnin, klidnou dovolenou a zajímavé zážitky.
Jana Kratochvílová

Taneční závody 2009
Naše kamenské tanečnice (Safira)
měly velmi náročný měsíc. První
úspěchy slavily v Rychnově nad
Kněžnou, kde obsadily 2. místo za
skladbu Osama Melaya a 3. místo
za skladbu Pusinka.
Další soutěž se konala v Týništi
nad Orlicí kde obsadily 3. místo.
Na taneční soutěž do Jablonného
nad
Orlicí
vyrazily
kromě
orientálních
tanečnic
i
naše
country tanečnice. Jako taneční
skupina Country Energies se
v kategorii volného tance
utkaly
s tvrdou konkurencí a obsadily
překrásné 3. a 4. místo. Safira
získala 4. místo a za sólový tanec
s křídly 1. místo.
Foto z Jablonné nad Orlicí i s porotci

Z atletiky:
14.5.2009 se děti z atletického kroužku zúčastnily okresního kola lehkoatletického čtyřboje
v Ústí nad Orlicí a to v počtu 14. Byli to: Beník Oravec, Katka a Terda Aulichovi, Katka
Kalousová, Kája Rolečková, Ládík Kacálek, Erika Beranová, Honza,Vojta a Anetka Kalousovi,
Katka Hlávková, Pája Štěpánková a Lenka Kacálková. Postup na kraj si vybojovalo sedm z
nich, některým postup unikl o fous. Všem dětem děkuji za vzornou reprazentaci Kameničné.

Zuzana Aulichová
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Ze starých kamenských kronik
Nejstarší dostupné zápisy, týkající se Kameničné, pocházejí z poloviny 19.století. Zde jsou
některé zajímavosti,zapsané ve školní knize.

Rok 1886
Proběhla přednáška v hostinci u Františka Veverky čp.3. Pan Dumek, člen zemědělské rady z Prahy
přednášel " O domácím a polním hospodaření". Jeho doporučení zněla asi takto:
 nestěhovati se jinam
 dívky lepší vychovávati
 české hospodyně že zachovají národ
 domácí čistotu milovati
 české umění o domácí průmysl podpořiti
 zeleninu pěstovati
 šťastné manželství nekaziti
 stráně holé osázeti
 do dobré věci v obci nerýpati
 pití kořalky se varovati
V roce 1891, 7.září proběhlo sčítání lidu a dopadlo takto:
Čísel . 71
koz 27
osob 461
ovcí
4
koní 3
prasat 76
skotu 227
úlů
37
Zuzana Aulichová



Zprávy z knihovny
Milí čtenáři,
Měsíc lásky je za námi a čeká nás letní období. Děti mají před sebou poslední měsíc ve škole
a hurá na prázdniny. I knihovna se připravuje. Nové romány jsou již připraveny. Stačí si
dojít do knihovny a romantiku u vody či doma v křesle máte zajištěnou.
Za horkého poledne , v poloze ležmo můžete vstřebávat četbu všech žánrů. Vůně starých i
nových tisků uklidní dýchací cesty podrážděné pylem kvetoucích rostlin a prachem
z usušeného sena.
Květen nám znepříjemnily kroupy, které naděly v mnoha zahrádkách pěknou paseku.
Uklidnit nás může pouze fakt, že nejsou kroupy jako kroupy.
Kroupy jsou slitky zmrzlé dešťové vody, jinak řečeno ledové hrudky o velikosti od pár
milimetrů do několika centimetrů vznikající v bouřkových mracích a následně dopadající na
zemský povrch. Kroupy jsou jedním z druhů hydrometeoru, padání krup se označuje jako
krupobití.
Jak kroupy vznikají
Kroupy vznikají, když k ledovým krystalům neseným v silných mrazivých vzestupných
vzdušných proudech bouřkového mraku přimrzají vodní částečky. Když proudy zeslábnou
nebo když jsou kroupy příliš těžké, než aby je mohly nést, začíná krupobití.
Lamači rekordů
Velice ojediněle se vyskytují kroupy obřích rozměrů. Zatím největší doložená kroupa na
světě vážila 0,77 kg a dopadla na Coffeyville 3. září 1970.
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Ještě větší kroupa, vážicí 1,02 kg, údajně spadla v Bangladéši 14. dubna 1986 během
krupobití, které zabilo 96 lidí. Nejhorší doložené krupobití se událo v Indii 30. dubna 1988.
Kroupy o velikosti grapefruitu tehdy zabily 246 lidí, přičemž někteří byli vrstvou krup
doslova "pohřbeni".
…ale teď už radši k jiné zajímavosti.

Sportovní a relaxační centrum Rychnovska
Rychnov nad Kněžnou bude
mít konečně svůj bazén.
Projekt města Rychnova
nad Kněžnou pod názvem
"Sportovní
a
relaxační
centrum Rychnovska" získal
na vybudování bazénového
komplexu
podporu
z
Regionálního
operačního
programu
soudržnosti
NUTS II Severovýchod. Stavba o celkových nákladech přesahujících 169 mil Kč (včetně
DPH), podpořená více než 142 mil Kč, započala 5.12.2008 předáním staveniště a měla by
být dokončena v posledním čtvrtletí roku 2010.
Projektem dojde k vybudování bezbariérového plaveckého bazénu, bazénu s tobogánem,
dětského bazénku, whirpoolu, divoké řeky, místnosti pro výuku plavání dětí od 6 měsíců a
občerstvení.
Cílem projektu je zvýšit atraktivitu města, rozšířit nabídku volnočasových aktivit široké
veřejnosti a v neposlední řadě nabídnout místním školám alternativu výuky tělesné
výchovy.

Přeji všem dva měsíce pohody a pokud možno u vody.
Jitka Rolečková



Sbor dobrovolných hasičů Kameničná
Hasičské závody
Dne 23.5.2009 se konaly hasičské závody v Helvíkovicích (u Krtka).
Účastnily se dvě družstva žen a dvě družstva mužů.
Družstva žen I. a II. obsadily 1. místo.
Muži I. zkončili na 2. místě a muži II. na 5. místě.
V jednotlivcích žen:
1. místo Šárka Martincová,
2. místo
3. místo Jarmila Černá

V jednotlivcích mužů:
1.místo Michal Kacálek

Po zkončení závodů účastníci shlédli divadelní představení ochotníků z Helvíkovic.
K poslechu hrála country skupina .
Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci a příští rok na závodech v Kameničné
přejeme též velký úspěch.
Dne 29.5. – 30.5. 2009 se na Sportovním hasičském areálu Mladkov konal 36. ročník
Okresního kola soutěže mladých hasičů. Počasí dětem nepřálo, ale zážitků bylo spoustu.
Výsledky:
družstvo mladší …..11. místo
Družstvo starší …..15. místo
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším roce.
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Jen pro zajímavost z wikipedie :
Za první dobrovolný hasičský spolek na území Rakousko-Uherska a tedy i Česka bývá
označován Spolek dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850.
Oficiální nejstarší Dobrovolný sbor je ve Velvarech, založen roku 1864.
Některé Sbory dobrovolných hasičů jsou kritizovány pro špatnou organizaci nebo zastaralost
techniky. Obce využívají i mnoho let starou techniku, neboť sbory dobrovolných hasičů jsou
podle zákona placeny jen z obecních peněz a těch často není.



Prosba: má li někdo vydařené fotografie z akcí podělte se o ně prosím a zašlete je na mail
knihovny. Webové stránky naší obce vám budou zavázány.
Co třeba tato? Nestojí za to ? Ženy krev a mléko. Fotografie z tanečních závodů v Jabloném nad Orlicí.
Tyto nádherné hýždě patří našim country tanečnicím.

Uzávěrka příštího čísla bude 30.7.2009
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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