ZPRAVODAJ
obce Kameničná
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Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
Rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu na rok 2008.
Rozpočtovou změnu č.1 na rok 2007 ve výši 169 000,-Kč .
Předplatné na Obecní zpravodaj ve výši 30,-Kč ročně (to je 5,- Kč za výtisk).
Předplatné bude vybíráno při vydávání známek na popelnice pro rok 2008.
Nájemné pro taneční skupinu „Pouštní růže“ ve výši 50,-Kč za jedno použití posilovny.
Neinvestiční příspěvek pro Mateřskou školu ve výši 25 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)

Předložený rozpočet Mateřské školy pro rok 2008. Rozpočet bude schválen po
předložení roční závěrky za rok 2007.
Provedení inventarizace obecního majetku do 31.12.2007
Protokol Krajské hygienické stanice Pardubického kraje o kontrolním zjištění
v Mateřské škole v Kameničné.
Informace Pardubického kraje o přípravě rozpočtu na rok 2008.

č.19
28.1.2008
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1) Rozpočtovou změnu č.2 za rok 2007 ve výši 24 000 Kč z důvodu opravy zaúčtování.
2) Výpověď Smlouvy o poskytnutí služeb Technických služeb Žamberk – pro útulek pro
psy.
3) Schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Kameničná a paní Alenou Stelmasčukovou o
nájemném za pozemek pod budovou nové hasičárny, za 70 m2, 245,- ročně po dobu
5-ti let.
Pověřuje starostu projednat s paní Stelmasčukovou odprodej pozemku obci.
4) Smlouvu s EKO-LABEM Žamberk o poskytování služeb v roce 2008.
5) Žádost Mateřské školy o přidělení částky 380 000,- na provoz Mateřské školy pro
rok 2008.
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)

Hospodářský výsledek za rok 2007.
Přípravu rozpočtu na rok 2008.
Zprávu o výsledku kontroly placení pojistného VZP.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2007.
Bere na vědomí žádost manželů Skalických Kameničná čp.1 o odstranění sběrného
místa se železem z jejich pozemku. Sběrné místo bude přemístěno do Sběrného dvora
v Americe.
6) Přestavba kurníku č.1 na Sběrné místo třídění odpadu.
7) Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 EAFRD, což je Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova, ze kterého je Evropským společenstvím
poskytována finanční podpora pro rozvoj venkova.
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hhhhhhh Obecní úřad Kameničná informuje: hhhhhhhh
Program Leader – dotace pro drobné podnikatele i spolky
O dotacích z Evropské unie slyší každý občan i podnikatel téměř denně- z televize, rádia,
nebo novin. Ale jenom málokdo ví, že i on by se mohl o tyto prostředky pro své
podnikání, nebo pro činnost svého spolku ucházet.
Jedním z dotačních titulů, který toto umožňuje, a do jehož přípravy se zapojila také obec
Kameničná, je Program Leader. V rámci tohoto programu se v období let 2009 – 2013
budou moci ucházet o podporu svých projektů obce, spolky a podnikatelé v zemědělství a
lesnictví.
Úspěšné čerpání v uvedeném období však předpokládá aktivní zapojení se do přípravy
programu již od samého začátku. Tuto přípravu organizačně zabezpečuje občanské
sdružení „Místní akční skupina Orlicko“ se sídlem v Žamberku.
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o příležitosti, která se v současné době v regionu nabízí
podnikatelům i spolkům k získání dotačních prostředků na realizaci různých projektů.
V současné době působí na území mikroregionu Orlicko, v jehož katastru se nachází také
obec Kameničná, občanské sdružení „Místní akční skupina Orlicko“. Zakládajícími
subjekty tohoto sdružení jsou jak veřejné subjekty (mimo jiné také naše obec), tak
podnikatelé.
V tomto roce se tato Místní akční skupina (ve zkratce MAS) připravuje na podání žádosti
o dotaci z Evropské unie. V případě, že tuto dotaci získá, bude v následujících letech
z těchto prostředků poskytovat dotace jednotlivým subjektům, kteří si podají žádost o
podporu svého projektu.
Mezi subjekty, kteří si budou moci podat žádost o dotaci patří především:
-

podnikatelé v zemědělství
podnikatelé v lesnictví a souvisejících odvětvích (pilařská výroba)
občanské sdružení (neziskové organizace)

Podrobné informace, kdo, kdy a za jakých podmínek může tyto dotační prostředky získat
se můžete dozvědět na informačních schůzkách, které se uskuteční:
20.2.2008
27.2.2008

pro společnosti hospodařící v lesích (nad 3ha)
od 18:00 hod *
pro podnikatele v zemědělství
od 18:00 hod *
* v jednacím sále zastupitelstva města v Žamberku

Další informace a informace pro NNO poskytne slečna Ivana Danielová, tel.:731 506 016,
e-mail: danielova@redea.cz . Další informace o činnosti sdružení se můžete dozvědět
také na webových stránkách MAS www.mas.orlicko.cz .
Jsme přesvědčeni, že tato aktivita, realizovaná Místní akční skupinou Orlicko, je velmi
dobrou příležitostí pro drobné podnikatele a spolky k získání dotačních prostředků na
realizaci svých projektů.
Využijte této příležitosti a informujte se na informační schůzce, nebo osobně/telefonicky,
o možnosti zapojení do výše uvedených aktivit.
Obec Kameničná
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Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013
Co je to EAFRD?
EAFRD je anglická zkratka Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova, ze
kterého
je
Evropským
společenstvím
poskytována finanční podpora pro rozvoj
venkova.
Co je to Program rozvoje venkova?
Program rozvoje venkova ČR na období 2007
– 2013 (PRV) je programový dokument
připravený Ministerstvem zemědělství ČR ve spolupráci s partnerskými
subjekty pro poskytování dotací na zemědělství a rozvoj venkova v letech 2007
– 2013. Dotace z PRV jsou spolufinancovány z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EAFRD) a ze státního rozpočtu.
Co je cílem Programu rozvoje venkova?
Cílem Programu rozvoje venkova je rozvoj venkovského prostoru formou trvale
udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních
vlivů intenzivního zemědělského hospodaření, zvýšení konkurenceschopnosti
zemědělství, lesnictví a potravinářství. Program bude
také podporovat
rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem
rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a
posílit sounáležitost obyvatel na venkově.
Jak se Program rozvoje venkova člení?
Program rozvoje venkova se člení do čtyř základních os. Každá z os naplňuje
některý z cílů PRV.
Osa I.
Osa II.
Osa III.
Osa IV.

- Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
- Zlepšování životního prostředí a krajiny
- Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství
venkova
- Leader MAS

Kolik peněz může venkov České republiky z Programu rozvoje venkova
získat?
Celkové poskytnuté veřejné finance (ze státního a evropského rozpočtu)
mohou činit až 3,6 miliardy Euro za celé sedmileté období.
Kdy a kam podávat projekty?
Žádosti se předkládají na regionálních odborech Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF) příslušných pro místo realizace projektu. Termín
podávání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova vyhlašuje ministr
zemědělství nebo je určen nařízením vlády. Tento termín je oznámen veřejnosti
prostřednictvím internetových stránek www.mze.cz a tiskových zpráv.
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Kde získat dokumenty k PRV a formuláře žádostí?
Požadovanou dokumentaci včetně standardizovaných formulářů žádostí
naleznete na regionálních odborech SZIF nebo v elektronické podobě na
internetové adrese www.szif.cz v odkazu PRV/EAFRD a www.mze.cz v odkazu
Podpora z EU a národní dotace /EAFRD.
Kam se obrátit o podrobnější informace?
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha1
tel. 222 871 620

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel. 221 812 184, 221 812 425

www.szif.cz

www.mze.cz

Jak se člení osy Programu rozvoje venkova?
Každá osa se člení na opatření, která jsou zaměřena již na konkrétní oblast
podpory. PRV obsahuje následující opatření:
Opatření osy I.
1.1.1
Modernizace zemědělských podniků
1.1.2
Investice do lesů
1.1.3
Přidávání hodnoty zemědělským a
potravinářským produktům
1.1.4
Pozemkové úpravy
1.2.1
Seskupení producentů
1.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
1.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců
1.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti
1.3.4. Využívání poradenských služeb
Opatření osy II:
II.1.1
Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby
poskytované v jiných znevýhodněných oblastech
II.1.2
Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro
vodní politiku 2000/60/ES
II.1.3
Agroenvironmentální opatření
II.2.1
Zalesňování zemědělské půdy
II.2.2
Platby v rámci Natury 2000 v lesích
II.2.3
Lesnicko-environmentální platby
II.2.4
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
Opatření osy III:
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III.3.1 Vzdělávání a informace
Opatření osy IV:
IV.1.1 Místní akční skupina MAS
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
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Regionální odbory SZIF: (Státní zemědělský intervenční fond)
Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810
500 02 Hradec Králové

hhhhhhhhhh Informace pro občany: gggggggggggg
Upozornění !!
Od března bude odkládací místo železného šrotu přemístěno
ze soukromého pozemku Skalických u dílny, do sběrného dvora
v Americe. Do sběrného dvora je možno železo ukládat každou sobotu
od 10,00 do 12,00 hodin.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Druh odpadu
Celkový objem za rok2007

Komunální odpad
Tříděný odpad celkem
Plasty a kartonové obaly
Papír
Sklo
Nebezpečný odpad
Kovy

Počet kg
78 342 kg
64 290 kg
14 052 kg
3 040 kg
1 590 kg
5 810 kg
1 632 kg
1 980 kg

Průměr na jednoho
obyvatele
2006
2007
227 kg
224 kg
179 kg
184 kg
49 kg
40 kg
6 kg
8,7 kg
3 kg
4,5 kg
11 kg
6,5 kg
4 kg
4,7 kg
25 kg
5,6 kg

Počet % z celkového
objemu
2006
2007
100 %
79 %
82 %
21 %
18 %
2,7 %
3,9 %
1,2 %
2,1 %
4,7 %
7,4 %
1,7 %
2,1 %
10,7 %
2,5 %

Opět jako v loňském roce jsme připravily trochu statistiky z našeho třídění
odpadů.
Jak jste si jistě všimli, oproti loňskému roku jme se o něco málo polepšili. Za
vytříděný odpad nám EKO KOM vrátil na účet 14 720,- Kč. Není to moc, ale
každým rokem nám tato částka narůstá a tím je naše úsilí odměněno.
Kvalitním tříděním odpadu bychom mohli ještě snížit množství komunálního
odpadu a tím snížit náklady na jeho odvoz a likvidaci. Je to nemalá položka
175 000,- Kč za rok. Z toho větší polovinu hradí občané, ostatní doplácí obec.
Abychom nemuseli zvyšovat poplatky za odvoz a likvidaci odpadu, musíme
ještě zkvalitnit jeho třídění. Měli bychom se snažit nedávat do našich popelnic
odpad rostlinného původu a radši ho kompostovat na našich zahrádkách. Další
možností je nedávat do popelnic kartonové obaly od nápojů, ale umyté je
odkládat do žlutých kontejnerů na plasty.
Děkujeme Všem občanům za trpělivé třídění odpadů a přejme si, ať se nám
daří snižovat objem komunálního odpadu, který nás ročně obírá o značnou část
našeho rozpočtu.
Za Obecní úřad Čáslavková M.
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ZPOPLATNĚNÍ ZPRAVODAJE….PROČ?
Upozorňujeme všechny občany, že od ledna 2008 bude tento Zpravodaj zpoplatněn
částkou 5Kč za výtisk. Tato částka je pouze necelá polovina nákladů na jeden výtisk,
zbytek dotuje Obecní úřad. Předplatné na celý rok je možno uhradit jednorázově ve výši
30 Kč na Obecním úřadě společně s ostatními poplatky.
Úhrada předplatného za zpravodaje se prodlužuje do konce února.

Milí občané. Ne každému se líbilo zpoplatnění Zpravodaje částkou 5,-Kč. Bohužel toto
opatření je nutností . Nechala jsem udělat rozpočet v tiskárně, kde nechávají tisknout
zpravodaje okolní vesnice. A kolik tedy stojí jeden výtisk zpravodaje?
Brožura A5, 16 stran, 80g, vazba 2 skobičkami , náklad 130 ks
1) pouze černobílý tisk....... 1092,- Kč
2) obálka oboustranně plnobarevná + 12stran černobílých..2899,- Kč
3) 1.strana obálky plnobarevná; 2.strana obálky černobílá + 12 stran
černobílých.......2574,- Kč
Všechny uvedené ceny jsou BEZ DPH 19%
Tisk jednoho černobílého zpravodaje s barevnou obálkou tedy vychází na 3 063 Kč . Jeden
zpravodaj tedy stojí 23,5 Kč. Pokud se nechá vytisknout v tiskárně v Žamberku.
Naštěstí toto číslo není tak vysoké , protože si tisk provádíme sami. Jeden celobarevný
zpravodaj nás přijde asi na 12 Kč.
Přesto jen pro informaci jedna renovace toneru do laserové tiskárny stojí 2 500,- Kč.
Laserová tiskárna přišla obec na 12 000 Kč . Tonery jsou v tiskárně 4. Černý, červený ,
modrý a žlutý. Renovace tonerů tedy přijde na 10 000 Kč, což je skoro cena celé tiskárny.
Vtipné, že?
Jitka Rolečková

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Termíny svozu odpadu popelnic od dubna do září 2008
Leden – Březen každé úterý
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen

1.4.
15.4.
29.4.
13.5.
27.5.
10.6.
24.6.
8.7.
22.7.
5.8.
19.8.
2.9.
16.9.
30.9.
7.10. a následně každé úterý

Nezapomeňte si vyzvednout známku na popelnici pro rok 2008.

7

SCHENGEN - CESTUJEME PO EVROPĚ
Česká republika a spolu s ní dalších osm států Evropské
unie se 21.prosince 2007 začlenilo do schengenského
prostoru.
Schengenský prostor „Schengen“ je označení pro území,
v jehož
rámci
nejsou
na
společných
hranicích
vykonávány hraniční kontroly. Odstranění kontrol na
hranicích uvnitř Schengenu je kompenzováno vysokou
úrovní mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a
pravidly pro překračování vnějších hranic, krátkodobý
pobyt občanů nečlenských zemí, policejní a justiční
spolupráci či ochranu osobních údajů.
Vstup ČR do Schengenu znamená:
•
Hranice bude možné překračovat i mimo současné hraniční přechody a
bez časového omezení.
•
Při přejíždění hranic vozidly nebude nutné zastavovat a předkládat
cestovní doklady.
•
Cestování bez hraničních kontrol bude platit pro všechny druhy
vnitřních hranic schengenského prostoru (říční, jezerní a vzdušné což
platí pro lety do/ze zemí schengenského prostoru.
Na hranicích budeme podrobeni pouze minimální kontrole, při které je ověřována
totožnost a pravost předložených cestovních dokladů.
Cestujete s dětmi? Povinnost cestovat s platným dokladem totožnosti se vztahuje
rovněž na děti mladší 15 let. Ten není třeba pokud je dítě zapsáno v cestovním dokladu
rodiče, který ho na cestě doprovází.
Zapsání dítěte i do občanského průkazu rodiče se z praktických důvodů a kvůli možným
komplikacím při cestování v jiných státech nedoporučuje.
Cestujete se zvířaty? Psi, kočky a fretky musí být pro cestování
označeni čitelným tetováním nebo mikročipem a musí mít patné
očkování proti vzteklině. Dále potřebujete pas, který v rámci EU
existuje jako jednotný doklad. V ČR je vystavován schválenými
soukromými veterinárními lékaři.
Zdravotní pojištění
Pokud během pobytu v jiné zemi EU/Schengenu náhle onemocníte, máte nárok na
související nezbytnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny, a to za
stejných podmínek jako místní pojištěnci. Musíte však čerpat zdravotní péči ve
zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů.

Šťastnou cestu!
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Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci únoru oslaví
významné životní jubileum.

V měsíci únoru oslaví paní Růžena Kalousová krásných 65 let.

Gratulujeme!

4.12.2007 se manželům Pecháčkovým narodil
syn Šimon. Měřil 56 cm. a vážil 4,9 Kg.
Doma už má sestřičku Nelu

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

EFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEF

Co se událo:
5.12. 2007 Navštívil naše děti Mikuláš.
9.12. 2007 Slavnostní rozsvícení vánočního stromku proběhlo úspěšně
už podruhé u Obecního úřadu. Pan Josef Beran se postaral o ozvučení a pan
Libor Kalous nám na děti posvítil. Svaz žen zajistil punč a výborné koláče. Děti
z MŠ Kameničná vyletěly ze školky v podobě andílků s křidélky a zazpívaly u
stromečku koledy.
15.12. 2007 Zájezd do Prahy na muzikál „Obraz Doriana Graye“
22.12. 2007 Vánoční prodejní výstava v budově staré školy proběhla velmi
úspěšně. Za sobotu tu prošlo asi 150 lidí. Zboží se prodalo za 7 500 Kč a na
dobrovolném vstupném se vybralo 1137 Kč. Část peněz ze vstupného bylo
odvedeno do obecní pokladny a zbylá část bude použita na provoz školy.
24.12. 2007 Setkání v kapli a posezení ve staré škole.
V kapli se sešlo asi 120 lidí. Zpěv koled probíhal za romantického osvětlení
svíček, kterou obdržel každý příchozí. Zahřáli nám nejen zkřehlé ruce, ale i
duši. Ten , kdo nechtěl jít domů, zašel se ohřát vánočním punčem do školy.
Někteří byli tak zkřehlí, že se zahřívali do časných ranních hodin.
26. 1. 2008 Hasičský bál – zúčastnilo se asi 120 platících lidí.
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Co nás čeká u nás :
9. 2. 2008 Turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované od 9 hod.
kategorie žactvo, ženy , muži

9. 2. 2008 Valná hromada TJ sokol Kameničná
v budově školy od 19:30 hod

20. 2. 2008 Zájezd do plaveckého bazénu v České Třebové
odjezd od Veverků v 16:30 hod

23. 2. 2008 Perníkový ples
22. 3. 2008 Dětský maškarní karneval

Co nás čeká v okolí:
16. 2. 2008 Zahrádkářský ples

Na Kopečku v Žamberku
– od 20 hod. Předprodej vstupenek v holičství u kostela sv. Václava

29. 2. 2008 Sportovní ples Česká Rybná od 20 hod
15. 3. 2008 2. NETRADIČNÍ PIVOVARSKÝ PLES –
Nekuřácký!!!
Dne 15.3. 2008 v pivovarské pivnici 200 Kč /osobu 20 – 02 hod.
Objednávky a platba vstupenek je možná v pivovarském obchodě nebo v pivnici.
Uzávěrka předplatného se uskuteční po prodeji 60 ks vstupenek
Nekuřácký – tančit se bude v pivnici, posezení v salonku.
V předplacené místence bude muzika a večeře s pivem.
(pivo bude za super ceny…)
K tanci hraje Jan Dostál s kámoši a rodinou – společenský oděv!

EFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEFFEFEFEFEFEF

24.12.07
jsme se opět sešli v hojném počtu v místní kapli, s hudebním doprovodem si zazpívali
koledy, vyslechli si vlídné slovo pana faráře Kučery a paní Marie Hybnerové a kdo měl
chuť, přemístil se do školy, kde zpívání při kytarách a banju pokračovalo do ranních
hodin. Pro mnohé taková příjemná tečka za Štědrým dnem. Děkuji všem zpěvákům a
hudebníkům, kteří byli ochotni v předvánočním shonu se sejít na zkoušky a i všem
ostatním, kteří přispěli k příjemné pohodě.

28.12.07
proběhl druhý ročník turnaje ve florbalu smíšených trojek a tentokrát o putovní
pohár. Sešlo se 6 družstev, ne všechna splnila podmínku, že musí mít mezi sebou ženské
pohlaví, ale nějak po vzájemné dohodě jsme výjimky tolerovali. První místo a putovní
pohár si odneslo družstvo „Co já vím“ ve složení: Bednář Filip, Čada Jiří, Lyer Martin,
druhé místo obsadili „Maníci“: Štěpánek M ml. a st., Nový Jakub a na třetím skončili
„Akráš a Šákulové“:
Grof Lukáš, Jirčík Lukáš , Martincová Šárka. Na pěkném předposledním místě skončili
nejstarší a nejkrásnější „Krabi“: Bednář Josef, Aulich Tomáš, Kratochvílová Jana st. Ceny
dodala firma MAREK a ROJEK.
Organizačně připravili: Aulichovi, Bednář Josef

Nový rok jsme přežili ve zdraví
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….a hned

5.1.08
uspořádal Grof L. s Martincovou Š. turnaj v šipkách o sladké ceny.
Terče si popůjčovali mezi sebou, hrálo se šest her na 301 bodů a kdo jich v součtu
nasbíral nejmíň, vyhrál.
Kategorie MUŽI:
1. Štantejský Jaroslav - 49 bodů
2. Štantejský Milan
- 50 bodů
3. Štěpánek Martin
- 52 bodů
ŽENY:
1. Burešová Klára
- 62 bodů
2. Aulichová Zuzana - 67 bodů
3. Martincová Šárka
- 70 bodů
DÍVKY:
1. Štěpánková Pavl.
- 45 bodů /hrály jen 4 hry/
2. Aulichová Tereza
- 50 bodů
3. Kotyzová Lucie
- 51 bodů

18.1.08
v pátek v podvečer ve škole přednášel Mirek S K L E N Á Ř o létání.
Poutavé vyprávění doprovázel promítáním a tak jsem se vznášeli chvíli nad Českou
republikou, nad svými staveními nad vsí, chvíli v Nevadě v USA a posléze nad Novým
Zélandem. Podával se přitom teplý punč i studené pivo,
vznášení bylo příjemné a hlavně bezpečné. Účast - 50 lidí.

23.1.08
po delší odmlce jsme zorganizovali zájezd do plaveckého bazénu do České Třebové.
Jel téměř plný autobus.

20.2.08
se objednával bazén znovu, tentokrát platí dopravu hasiči, jen doufejme, že budou mít
už opravenou páru, o kterou jsme my byli ochuzeni.
Odjíždí se tradičně od Veverkových v 16.30 hod.

xx.2.08 Loutkové divadlo pana Talafanta a paní Talafantové
- přesné datum a čas konání se dozvíte z plakátu a veřejného rozhlasu.

26.1.08

Zimní čtyřboj 26.1.2008 Letohrad

Zimního čtyřboje se zúčastnilo 6 děvčat. Jako nováček odjela Danuška Mrklovská a hned
podala velice dobrý výkon, kdy jí postup unikl o 9 bodů a skončila tak na pátém místě.
Erika Beranová se umístila rovněž na pátém místě se ztrátou 1 bodu na čtvrté
postupové. Simona Kotyzová se letos také vytáhla a obsadila krásné osmé místo z 12
soutěžících. Postup
do krajského kola si vybojovaly Romana Kalousová a Katka
Aulichová, obě z 1.místa. Ještě se musím zmínit o Páje Dytrtové, která soutěžila za
dorostenky a rovněž skončila první, bohužel kraj závody dorostenek nevypisuje.
Závěrem bych chtěla poděkovat Jarče Kalousové, která nám dělala doprovod.
Z.Aulichová
27.1.08 Byla skupina orientálních tanečnic pod vedením Ivety Kacálkové reprezentovat
naši obec na Dětském karnevale v Dlouhoňovicích. Děvčata vystoupila se
skladbami „Pusinka“ a „Salamája“. Orientální vystoupení ocenili děti i dospělí.
Pořadatelé z Dlouhoňovic si pro děti sami přijeli a zajistili děvčatům i
občerstvení.
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Nové cvičební hodiny:
Od 9.2.2008 bude zahájeno každý pátek nové cvičení pro dívky a
mladé mamky spojené s tréninkem vystoupení na Country bál.
Milé mamky a dívky , pokud se chcete zapotit a připravit s námi nové
předtančení přijďte posílit naše prořídlé řady.
Tréninky spojené s posilováním budou ve škole od 17 hod.
Sebou sukni a sálovou obuv. Cvičí Jitka Rolečková

Zveme vás na:
9.2. 08 TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
v sále v Kameničné pro neregistrované od 9 hod.,
kategorie žactvo, ženy, muži

9.2.08 v 19.30 hod. VALNÁ HROMADA pro členy TJ Sokol
Kameničná - ve škole
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5.4.2008
tradiční

C O U N T R Y

B

Á L
hraje Wejvrat
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd

Ze starých kamenských kronik.
Přicházím s dalšími zajímavými událostmi, které se udály na přelomu 19.a
20.století v Kameničné v měsících únoru a březnu.
Únor
4.2.1893 bylo z poštovního vozu u nádraží v Žamberku odcizeno 200 zlatých.
Pachatel nebyl ani do konce roku vypátrán.
1.2.1895 z nařízení ministerstva provedl okresní lékař pan Leopold prohlídku
vody v obci Slatina, odkud vodovod jíti má a shledal ji výtečnou.
1.2.1896 obdržela obec Kameničná státní podporu 1500 zlatých na zřízení
vodovodu.
20.2.1898 tábořili tuláci v lese Václava Prauze, kam na ně přišli četníci Jan
Bárta a Josef Kočí. Pan Bárta v sebeobraně použil střelné zbraně a zastřelil
nebezpečně proslulého Kašpara Daniela. Ten byl poté v Kameničné pochován.
19.2.1905 daroval pan Plaňanský ze Žamberka pro zdejší školu odlitek pana
Grusa, čestného občana obce Kameničná.
Březen
1892 založena byla lesní školka v lese pana Josefa Tomana čp. 55
31.3.1896 sazeno 8 líp na obecním pozemmku u Šemberových.
3.3.1897 zemřel v Praze Karel Vosika, profesor na technické škole, který svého
času v Kameničné přípravné práce pro vodovod vykonal.
28.3.1899 obdrželi zdarma od vlády 4000 vrbových sazenic Antonín Kalous
čp.54, František Kalous čp.53 a Kacálek Josef čp.66, o něž se tito rozdělili.
Antonín Kalous čp.22, učedník truhlářský, vraceje se z večerního vyučování na
pokračovací škole v Žamberku, cestou pod zámkem tak poranil dlátem jiného
učně, že ten na místě skonal.
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Zuzana Aulichová
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd

& OBECNÍ KNIHOVNA &
Milí čtenáři, už je tomu přesně rok kdy bylo zpoplatněno půjčování knih částkou 2Kč za
knihu. Za loňský rok se vybralo za půjčení knih 1192,- Kč. Půjčilo se 596 knih. Jsem ráda,
že vás zpoplatnění neodradilo od četby.
Ceny knih se nenápadně šplhají směrem vzhůru a málokdo si dovolí nakoupit vše po čem
jeho čtenářská duše touží. Snažím se seč mohu splnit každý váš sen přečíst si tu , či onu
knihu. K 1.1.2008 najdete v knihovně 3737 knih. Část je zapůjčena z městské knihovny ze
Žamberka. Za část musím poděkovat občanům, kteří své přečtené knihy nechtějí nechat
ležet v knihovničkách a darují je do knihovny. I za starší knihy bývám velmi vděčná .
Skrývá se v nich mnohdy povinná četba pro děti do školy.
Přeji všem čtenářům hodně zdraví do nového roku, dobrý zrak a mnoho klidných večerů
s knihou z obecní knihovny.
Jitka Rolečková

Něco malého k počtení:
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném
roce má 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní.
Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují a
vynořují kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má
proměnlivý počet dnů a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při
přechodu z juliánského na gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil.
Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina
evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného
roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu
jako loňský červen.
Při výpočtu úroků podle některých metod se únor bere jako
ostatní měsíce, tzn. že má 30 dnů.
Nezapomeňte na Svátek svatého Valentýna

Z pranostik:

Únor bílý, pole sílí

Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31 dní. Český název
měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat.
V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém
ročním pohybu protíná světový rovník - přechází z jižní polokoule na severní.
Původně byl březen v římském kalendář první měsíc v roce.
Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v nepřestupný rok jako únor.
Březen je zároveň měsícem internetu a měsícem knih.
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Z pranostik:

Březen – za kamna vlezem, duben –- ještě tam budem

Koncem března nás čekají Velikonoce. O svátku jako takovém jsem psala již v loňském
zpravodaji. Podíváme se tedy jak se slaví tento svátek v jiných zemích.

Velikonoce ve světě
V USA jsou velikonoční svátky již prakticky nenáboženským svátkem, takže mnoho
amerických rodin se účastní jen velikonočního veselí okolo zdobení velikonočních vajíček
v sobotu večer a jejich „lovu“ v neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka během
noci přinesena Velikonočním zajíčkem a poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala
na děti, až se probudí. Důvod, proč by to měl zajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka.
V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny
velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Poirot
Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit,
kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka
bývají potištěny příběhy s vraždami.
Něco o kraslici samotné:

Velikonoční kraslice
Velikonoční kraslice je natvrdo uvařené nebo vyfouknuté, duté vejce ozdobené různými
výtvarnými technikami. Sloužilo ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro
koledníka za tzv. pomlazení, čili vyšlehání pomlázkou.
[editovat] Historie
Už od pradávných dob bylo vejce symbolem zrození a života. V dávné historii se vejce
vkládala do hrobů zemřelých. Zlatě obarvené vejce bylo objeveno v královské hrobce v
Sumeru. Věřilo se v magickou moc vajec a k jejímu posílení se pomalovávala různými
magickými ornamenty. Magie postupně vymizela, zůstaly jen ornamenty převážně
abstraktní nebo rostlinné a zvířecí motivy symbolizující přírodu probouzející se k životu.
V symbolice se výrazně uplatňovala červená barva. Od ní je i nejčastěji odvozován původ
slova kraslice (ze staroslovanského krasnyj, krasniti). Červenou
kraslici si tak dívka nechávala pro hocha, na kterého si tajně
myslela.
Vejce darované z lásky muselo být nejen červené, ale také plné.
Prázdné bílé skořápky byly spolu s prázdnými ulitami šneků
symboly smrti a sloužily ke zdobení Morany. Duté malované
kraslice (tzv. výdumky) jsou k vidění až v moderní době, kdy
jsou výhodným komerčním artiklem. Aby se stihlo namalovat
dostatek vajec, malovaly se průběžně po celý rok, a nebylo tudíž
možné malovat vajíčka plná, protože ta by se zkazila.
Technik zdobení vajec existuje řada, od těch nejjednodušších,
kterými je reliéfní kresba voskem nebo jednoduché
batikování, přes složitější, jako je vícebarevná batika či
leptání, až k těm nejobtížnějším, kterými jsou polepování
slámou či sítinou a vyškrabování, neboli gravírování.
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Další, poměrně komplikovanou technikou je drátování, patrně nejkomplikovanější je pak
prořezávání (viz. obrázek). Tyto dvě techniky ovšem nepatří ke klasickým, ale jedná se
o vcelku moderní způsoby.
Stále častěji se vyskytuje polepování vajíček obtisky či samolepkami s různými obrázky.

Gravírování
Gravírování je technologie, která nahrazuje ruční rytí, a tedy lze říci, že vytváří nápis,
logo, či ornament odebráním materiálu. Původní rytci pracovali s různě tvarovanými rydly
a čakany a nápisy byly zvýrazňovány různými kovy, například cínem, zlatem, stříbrem
nebo mědí. Kdysi rytci, kromě nápisů kupříkladu na náhrobní kameny, vytvářeli
ornamenty a erby, ozdobné předměty. Později byla práce rytců směrována na výrobu
informačních a reklamních tabulí, tiskařských štočků a různých razidel. V těchto oborech
nachází uplatnění i moderní gravírování a pomalu tradiční způsoby výroby vytlačuje a
nahrazuje.
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TJ Sokol Líšnice pořádá
v sobotu 19.4.2008
turistický pochod

LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ
VII. ročník: Cestou k táboru ve stopách husitů
Trasy 8-16-32 km, pěšky i na kolech!
Start sokolovna Líšnice 8:00-10:00
Cíl tamtéž do 17:00, startovné 20 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!

Orlické hory tady máme,
krajem rádi chodíváme,
s radostí a bez nudy,
každým rokem jinudy.
cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd
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Uzávěrka příštího čísla bude 31.3.2008
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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