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Číslo:44
7. 4. 2010
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1. Záměr obce prodat část pozemkové parcely č. 1730 na výstavbu rodinných domů.
2. Bere na vědomí, viz níže
3. Doplnění bodu 3 Různé o body 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
3.1. Záměr obce prodat obecní pozemek č. 1520 v k.ú. Kameničná
3.2. Záměr obce nechat zpracovat návrh řešení odkanalizování a čištění odpadních vod
v návaznosti na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVAK), po projednání jeho
možné aktualizace.
3.3. Žádost kolektivu tanečnic Country energie při TJ Sokol Kameničná ve výši 2 574,Kč na zhotovení tanečních kostýmů.
3.4. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro umístění a provedení stavby
„Fotovoltaická elektrárna Kameničná mezi obcí Kameničnou a společností –
investorem Freitag projekt development s.r.o., Praha Běchovice. Zastupitelstvo
obce Kameničná zmocňuje k podpisu veřejnoprávní smlouvy starostu Ing. Milana
Sklenáře.
3.5. Žádost pro pana Jana Tichého, náměstka hejtmana Pardubického kraje o opravu
komunikace II. 310 mezi obcemi Helvíkovice a Kameničná.
3.6. Projednání žádosti o dotaci na opatření zdravotní řez lip v rámci programu péče o
krajinu pro rok 2010. Jedná se o památné lípy v obci.
3.7. Samovýrobu palivového dřeva včetně úklidu v obecním lese pro občany obce
Kameničná. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo u pana Tomáše
Aulicha.
Bere na vědomí:
2. Záměr obce provést bezúplatnou směnu obecních pozemků v k.ú. Kameničná:
p.č. 580/24 o výměře 42m2 a
p.č. 1575 o výměře 70m2 za pozemky
p.č. 1020/41 o výměře 211 m2
p.č. 494/20 o výměře 32 m2
p.č. 494/17 o výměře 26 m2
Číslo:45
10. 5. 2010
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
Doplnění programu o bod 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kameničná za rok 2009 a Závěrečný účet obce Kameničná za rok
2009 s výrokem bez výhrad.
2. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje bezúplatnou směnu obecních pozemků
v k.ú. Kameničná: p.č. 580/24 o výměře 42 m2 a
p.č. 1020/41 o výměře 211 m2
p.č. 494/20 o výměře 32m2
p.č. 494/20 o výměře 32 m2
p.č. 494/17 o výměře 26 m2
3. Příspěvek MAS Orlicko 2% ze schválené dotace dle počtu obyvatel ve výši 16 000 Kč
– Smlouva o poskytnutí příspěvku do rozvojového fondu č. 2010004 pro MAS Orlicko.
Pověřuje starostu Ing. Sklenáře k podpisu této smlouvy.
4. Žádost pana Lukáše Grofa o zakoupení stavebního pozemku na parcele č. 1730/2.
1.

5. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje pro příští volební období rok 2010 – 2014 7
členů zastupitelstva.
6. Různé:
6.1. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční podporu malých památek
z projektu: „Malé památky Orlicka“ a pověřuje starostu Ing. Sklenáře k podpisu
uvedené žádosti.
6.2. Zastupitelstvo obce schvaluje nabídky projektových prací na zateplení budov
v majetku obce (MŠ, OÚ, bývalé školy a sálu obce) včetně provedení energetických
auditů a zpracování projektu s firmou SPIRAL spol. s.r.o., Pouchovská 440, Hradec
Králové. Zastupitelstvo pověřuje starostu Ing. Sklenáře k podpisu smlouvy.
6.3. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr obce rozdělení obecních pozemků
č. 1639 a 1638.
6.4. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Rozpočtové opatření č. 10011 v částce
16 000,- Kč, poskytnutí neinvestiční účelové dotace z MF ČR.
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Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v obci Kameničná.

Počet zapsaných voličů 255
Počet voličů kteří volily 173
ODS
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Věci veřejné
KSČM
Strana Práv Občanů- Zemanovci
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Česká pirátská strana
Volte pravý blok
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3300.. 66.. 22001100 je poslední termín na zaplacení poplatků za svoz
komunálního odpadu a poplatek ze psů!







Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci červenci oslaví
významné životní jubileum.
Ladislav Blažek
Ludmila Rolečková

70 let
75 let

20. 6. 2010 přivítá pan starosta Elišku Veverkovou jako nového občánka.



Co se událo:
Hasičské závody
Dne 15.5.2010 se u nás konaly okrskové závody hasičů. Zúčastnilo se 5
sborů. Ze Žamberka, Dlouhoňovic, Helvíkovic, Líšnice a naše
pořadatelská obec nemohla chybět.
Vše komplikoval mokrý povrch, ale závody se vydařily. Zimu hasiči
zaháněli jak se dalo.
Zahájilo se nástupem všech družstev
a
předtančením Country energies. A jak to dopadlo??
Ženy I. obsadily 2. místo
Ženy II. obsadily 1. místo
Muži I. obsadili 4. místo
Muži II. obsadili 2. místo

V jednotlivcích: Kategorie ženy
1. místo
Martincová Šárka
2. místo
Černá Jarmila
3. místo
Grofová Monika
4. místo
Růžková Aneta
9. místo
Kacálková Daniela
10. místo
Kratochvílová Jana

Kategorie muži
8. místo Štěpánek Martin
9. místo Bednář Filip
11. místo Jirouch Karel
15. místo Jirčík Zdeněk
19. místo Kacálek Michal
20. místo Trejtnar Vojtěch
Večer se konala taneční zábava s táborákem. Na „kombajn“ zahrál M.
Jeništa. Oslavovalo se až do ranních hodin.

3. – 5. června JAM ROCK ŽAMBERK 2010 návštěvníků bylo i přes bláto,
které všude leželo dost. Zůstali jen zážitky a odpadky všude kolem.

Co nás čeká:
12. 6. 2010
26. 6. 2010
14. 8. 2010

KAMENSKÁ SMAŽENICE
BĚH O KAMENSKOU MÍLI + kácení máje
závody dračích lodí v Pastvinách

Co nás čeká v okolí:
XVI. Sraz historických vozidel
VCC Červená Voda vás zvou na XVI. Sraz historických vozidel, v sobotu 12.
června 2010 od 12.00 hod. v Orlických kasárnách a Hasičském muzeu v
Žamberku ...
Středa 16. června v 18.00 hod.
Pátek 18. června v 18.00 hod.
Divišovo divadlo
DDM ANIMO Žamberk EMA 2010
Velkolepá show taneční skupiny Neon a jejích hostů.
Čtvrtek 17. června od 14.00 hod.
Před Divišovým divadlem

BĚH NADĚJE
Od 14.00 hod. je pro účastníky připraven bohatý doprovodný program. Start samotného
běhu je v 16.00 hod.

Středa 9. června ve 20.00 hod. Kino Žamberk

ŽENY V POKUŠENÍ – ČR – komedie
Romantická, pikantní a citlivá komedie Jiřího Vejdělka, která se nesnaží něco řešit. Babička,
dcera a vnučka zjišťují, že muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hlavě do milostného
dobrodružství, tu stále ještě jsou. Vše podtrženo skvělými hereckými výkony diváckého hitu
– hrají Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček a
další.
Reprízujeme pro neutuchající divácký zájem.
česky 118 min. přístupný 70,- Kč

Sobota 12. června ve 20.00 hod.
Neděle 13. června ve 20.00 hod.
SOUBOJ TITÁNŮ – USA – dobrodružný
Boj mezi bohy může zničit celý svět. Perseus – syn boha vychovávaný člověkem - neuspěje
v záchraně své rodiny před Hadem, pomstychtivým bohem podsvětí. Rozhodne se proto pro
nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit Hada dřív, než se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat
peklo na zemi. titulky 106 min. od 12 let 70,- Kč
OD 28. ČERVNA BUDE DIVADLO Z DŮVODU REKONSTRUKCE SÁLU A VÝMĚNY SEDADEL
ZAVŘENO.
Začátek provozu Vám včas a rádi oznámíme (předpoklad říjen 2010).



30.4.2010 - na hřišti za Veverkovými se ve spolupráci se všemi složkami
opět uskutečnil Slet čarodějnic. Přiletělo jich opět dost a všechny obdržely
účastnický list. Bylo to krásné posezení se západem slunce a pod květy
rozkvetlé třešně. Svaz žen se postaral o občerstvení a Pavel Kacálek o pivní
mok. Pavel Václavík se postaral o krásný ohňostroj, který sponzoroval
Obecní úřad. Viděli jsme i balóny štěstí, ale druhý bohužel daleko nedoletěl a
zůstal nám pro potěchu svítit na topolech u hřiště. Na ohni se opékaly buřty.
Děkujeme všem, kteří se podíleli.

Připravujeme:
26.6.2010 - sobota odpoledne :
běh KAMENSKÁ MÍLE
spojené s kácením máje

Okresní kolo lehkoatletického čtyřboje 2010 v Ústí nad Orlicí
13.května 2010 jsem doprovodila na závody do Ústí nad Orlicí rekordních 14 dětí, které
měly reprezentovat Kameničnou v letním atletickém čtyřboji jednotlivců. Šlo nejen o
medaile, ale i o postup do krajského kola do Pardubic, i když v našem případě šlo spíše o
dobrý pocit, protože termín krajského kola se opět kryl se závody Plamen. Nakonec si
postup vybojovaly Katka Aulichová, Erika Beranová, Pája Štěpánková ,Vojta Kalous a Katka
Hlávková, ovšem krajského kola se zúčastnila pouze Katka Hlávková, která si 2.místem
vybojovala i účast v republikovém finále , které se bude konat 19.6.2010 ve Staré Boleslavi
na stadionu Emila Zátopka.
Do Prahy nakonec pojede i Katka Aulichová, která svými výkony v okresním kole
přesvědčila natolik, že přestože se nemohla zúčastnit krajského kola, byla oslovena vedením
Pardubického ASPV, aby jela rovněž.
Umístění:

Katka Aulichová
Pája Štěpánková
Erika Beranová
Vojta Kalous
Katka Hlávková

1.místo
2.místo
3.místo
3.místo
1.místo

710,28 bodů
482,90 bodů
472,77 bodů
345,18 bodů
921,91 bodů

Majda Mrklovská 9.místo, Katka Kalousová 10.místo, Anetka Kalousová 6.místo, Danča
Mrklovská 10.místo, Klárka Kheilová 19.místo, Simča Kotyzová 6.místo, Honza Kalous
7.místo, Lukáš Kheil 10.místo.
Zvlášť bych se chtěla zmínit o výkonu Vládíka Kalouse, který ač předškolák, chtěl si změřit
síly s mnohem staršími a rozhodně se neztratil. Pokud vydrží, je v něm velký potenciál.
Z.Aulichová

Co se událo v oddílu Safira
V letošním školním roce 2009-2010 se v oddílu orientálních tanců Safira sešla jen čtyři
děvčata: Kacálková Lenka, Kotyzová Simča, Kotyzová Kája a Beranová Erika.Více slečen
jejich věku v naší obci není. I
přes mé počáteční rozpaky,
zda oddíl vést dál či ne, mě
děvčata přemluvila, abychom i
nadále pokračovaly v činnosti.
Letos
jsme
se
věnovaly
nácviku skladby Španělíno,
oprášily jsme skladbu z dob
začátků Protančení orientem a
Lenka
se
naučila
tančit
s křídly. Vystupovaly jsme na
dětském
karnevale
v Dlouhoňovicích i u nás
v Kameničné, dále na sokolské
schůzi, na srazu důchodců
společně
s malými
Zlatovláskami, které vede
Jitka Rolečková.

Tento rok jsme na taneční soutěže jely s velkými obavami. Zasvěcení vám potvrdí, že při
malém počtu tanečníků je při vystoupení na place vidět každá nepřesnost a chybička. I
přesto se děvčata nedala odradit a vydala
se soutěžit. Konkurence byla opravdu
veliká a neustále se rozrůstá.
Navštívily jsme ve spolupráci s paní Mirkou
Sojkovou soutěže ve Dvoře Králové,
Rychnově nad Kněžnou, Novém Městě nad
Metují a v Týništi nad Orlicí.
Přivezli jsme si jedno 1. místo, dvě 2.
a dvě 3.místa.
Radost děvčat byla veliká, že dokázala
porazit či změřit svůj um s ostatními. Ještě
nás čeká pozvání do Slatiny nad Zdobnicí
na školní Taneční akademii 8.6., a pak jako
každý rok rozlučka na ukončení úspěšné
sezóny.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, co nám fandí a drží všechny palečky.
Děkujeme.
Iveta Kacálková, vedoucí oddílu



Objevy, nápady a postřehy strýčka Šikuly
aneb co jsem našla v knihovně
Strýček Šikula je plně zaměstnán odchytem slunečního záření. Sluníčko se mu ale chytalo
za poslední měsíc velmi špatně a tak jste ho občas mohli vidět na střeše s baterkou, jak se
snaží napravit, co paprsky nestihly. A protože na té střeše ještě nejspíš sedí, zkusím ho pro
jednou nahradit
Slovo solární slyšíme v poslední době velmi často. A tak jsem prohledala knihovnu,
strýčkovy časopisy a co jsem našla??
Fotovoltaický systém – princip činnosti aneb trocha fyziky
Fotovoltaické systémy umožňují přímou přeměnu sluneční energie na energii elektrickou.
Základním prvkem umožňujícím tuto přeměnu je solární článek.
Solární článek je křemíková destička, zpravidla o velikosti 12x12 cm. Pro svou činnost
využívá tzv. fotovoltaického jevu, jehož podstatou je skutečnost, že na rozhraní dvou
materiálů, na něž dopadá světlo, vzniká elektrické napětí a uzavřením obvodu lze získat
elektrický proud. Křemík je nejpoužívanějším materiálem pro výrobu solárních článků, je to
pevná krystalická látka se strukturou podobnou struktuře diamantu, na rozdíl od něj však
křemík absorbuje část slunečního záření a má vlastnosti polovodiče, tj osvětlením dochází
k prudkému zvýšení jeho vodivosti. Rozlišují se monokrystalické články, které se skládají
z jednoho krystalu křemíku o velikosti víc jak 10 cm a vyrábí se pomalým tažením
roztaveného křemíku, a články polykrystalické, které se skládají z většího množství krystalů
o velikosti 1 – 100 mm různě orientovaných. Jeden článek dokáže při max. výkonu vytvořit
napětí 0,5 V a elektrický proud až 3 A. Články se většinou serio-paralelně propojují za
účelem dosažení potřebného napětí a výkonu.
Významnou vlastností solárních článků je snadnost jejich vzájemného propojení za
účelem sestavení větších celků. Tyto celky se nazývají solární moduly nebo také
fotovoltaické moduly a představují základní stavební jednotky fotovoltaických systémů.
V jednom solárním panelu je běžně 36 článků o výstupním napětí 12 V nebo 72 článků o

napětí 24 V. Solární panely mají různé výkony. 150, 180...až 280 W. Účinnost solárních
panelů je 14 – 17%, životnost cca 30 let.
Tyto moduly pak lze dle potřeby následně propojovat do tzv. solárních generátorů.
Získáváme tak velké solární plochy, které jsou schopny vyrábět již značné množství
elektrické energie využitelné v praktických aplikacích. Montáž je možná na rovné i sedlové
střechy, na volné pozemky, systémy mohou být stacionární i se sledovači slunce, tzv.
trackery. Vyrobená elektrická energie se ukládá zpravidla do akumulátorů (baterií) pro
pozdější využití (např. svícení v noci). Tyto systémy se využívají v místech, kde není
elektrická energie k dispozici a její přivedení by bylo ekonomicky náročné.
Systémů dodávající elektrickou energii do rozvodné sítě se využívá v případě, že
výrobce má uzavřenou smlouvu s provozovatelem příslušné distribuční nebo přenosové
soustavy (např. ČEZ, E-on). Energie vyprodukovaná fotovoltaickým systémem je dodávaná
do sítě za předem stanovenou výkupní cenu. Tato cena je dána cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu č.7/2007. Tím je zabezpečen neustálý odběr elektrické
energie vyrobené FV systémem. Připojení k síti podléhá schvalování provozovatelem
příslušné distribuční nebo přenosové soustavy.
FV panely splňují normu ČSN EN 61 215, IEC 61215, odolávají veškerým povětrnostním
vlivům a jsou odolné vůči kroupám do průměru 25 mm při rychlosti do 160 km/h. FV panely
jsou bezúdržbové.
Pro uchycení panelů na šikmou střechu je nutné do střešní krytiny integrovat střešní
držáky, na které přijde uchytit vlastní nosná hliníková konstrukce s držáky panelů. Montážní
poloha je libovolná, to znamená na výšku i na délku.

•
•

Solární systémy pro ohřev bazénové vody
Principy fungování solárních systémů jsou dva:
Samotížné
Hnané (s nuceným oběhem)

Pro ohřev bazénu je možno volit ze dvou
základních variant solárního systému:
Průtočný systém - využívá ohřev bazénové vody přímo
v kolektorech
Systém využívající výměník - umístěn mimo bazén,
primární okruh je naplněn nemrznoucí teplonosnou
směsí.
Průtočný systém se hodí zejména pro sezónní ohřev
venkovních bazénů, zatímco systém využívající výměník
tepla je vhodný pro celoroční ohřev vnitřních bazénů,
případně ohřev bazénů o velkém objemu. Je také
vhodné ohřívat venkovní bazén tepelnými přebytky,
které vznikají při činnosti solárního systému na ohřev
teplé užitkové vody v letním období.
Ohřívání bazénové vody probíhá pomocí nuceného oběhu teplonosného média (ať už
vody nebo nemrznoucí směsi). Ohřev samotížným způsobem je sice možný ale v praxi spíše
raritou.
Sezónní ohřev venkovního bazénu
K sezónnímu ohřevu bazénů se většinou používají textilně plastové absorbéry.
Chod bazénového čerpadla je řízen elektronickou regulací. Ta vyhodnocuje teplotu v
solárním kolektoru.
Jakmile teplota v kolektoru přesáhne hodnotu 32°C, dojde k sepnutí oběhového čerpadla a
ohřátá voda z kolektoru jde do bazénu. V případě, že teplota poklesne pod 30°C, oběhové
čerpadlo se vypne a v kolektoru dojde k opětovné akumulaci tepla. K tomu, aby po vypnutí
oběhového čerpadla nedošlo k vypuštění vody z absorbéru a jeho přehřátí, slouží
zavodňovací smyčka.

Před zimním obdobím je nutné absorbéry vypustit a pokud nejsou umístěny na střeše, je
vhodné je i uskladnit. Pro propojení kolektorové plochy se používají zahradní hadice o
průměru 20mm nebo plastové potrubí. Vlastní údržba tohoto systému je nenáročná a
snadná.
Ohřev bazénu pomocí tepelných přebytků
Velice častým solárním systémem je kombinace ohřevu teplé užitkové vody a bazénu. Zde
se používají kolektory, které jsou určené na celoroční provoz. V případě, že teplota v
zásobníku dosáhne hodnoty 55°C, dojde k přetočení trojcestného ventilu do polohy ohřevu
bazénu. Prioritu ohřevu lze ovlivnit v manuálním režimu. Zde se uplatňuje druhý zmíněný
systém ohřevu a to přes výměník. Bazénové čerpadlo a čerpadlo hnací jednotky se spouštějí
zároveň.
Pro ohřev bazénu na teplotu kolem 24 - 26°C je potřeba poměrně velké množství energie.
Doporučujeme pokrýt cca 60% plochy venkovního bazénu plochou absorbéru. Tzn. např.
pokud máme bazén o ploše 20m2, měla by absorpční plocha činit cca 12m2 . V případě
vnitřního bazénu je kolektorová plocha menší. Doporučujeme pokrýt 40-50% plochy
vnitřního bazénu.
Ochlazování vody, zejména u bazénů na volném prostranství, se velmi výrazně zmenší,
zakryje-li se vodní hladina v době provozní přestávky (v noci) nesajícím a neprodyšným
povlakem. Jestliže se vodní hladina v noci zakryje na 8 až 10 hodin, zmenší se potřeba
plochy kolektorů.
…tak hurá. Teď jen, kde na to vzít a pomodlit se za dostatek sluníčka. A nebo si prostě
necháme nahřát bojler jako doposud a natočíme si vodu do vany. Krásný slunný červen a
červenec všem přeje i za strýčka Šikulu
knihovnice
Jitka Rolečková


Všechny srdečně zveme nejen
tuto sobotu, ale po celé
léto až do 5.září.
V průběhu léta chystáme
hudební zpestření pro
lidičky, co hrají na
jakýkoliv nástroj, nohejbal
a grilování.
O všem budeme průběžně a
včas informovat.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Lenka a Milan Skalických

….a bude se pařit. 12. 6. 2010

jdeme na to.

…………….….to zas bude v álejích nablito.

Naše úspěšné ženy?

..kromě diplomů se rozdalo i
spoustu polibků

Občas je třeba zachránit i záchranné jednotky.

Uzávěrka příštího čísla bude 31.7.2010
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

