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Zasedání obecního zastupitelstva
č.2
13.12.2010
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje :
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2

Rozpočtové změny ve výši 209 000,- Kč - viz. Příloha.
Příkaz k provedení inventarizace majetku obce Kameničná k 31.12.2010.
Finanční podporu studentů Gymnázia Žamberk z naší obce ve výši 1 000,- Kč.
Různé:
Rozpočtové provizorium ve výši 1/12 Rozpočtu na rok 2011.
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2010 o místním poplatku ze psů.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Obecně závaznou vyhlášku č.5/2010 o místním poplatku ze vstupného.
Záměr obce odprodat za smluvní cenu:
parcelu č.273/3 o výměře 367m2 v majetku obce Kameničná
parcelu č. 273/21 o výměře 124 m2 v majetku obce Kameničná

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1.

Informaci o nabytí účinnosti zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, a s ním související zákon č. 281/2009
Sb, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu od 1.1.2011.
Informaci k poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje obcím – zřizovatelům jednotek sboru
dobrovolných hasičů pro rok 2011.
Příprava rozpočtu obce Kameničná na rok 2011
Informaci o povinnosti obce umožnit občanům nahlížení do sbírek zákonů ČR.
Informaci o nově jmenovaném veliteli Hasičského sboru Žamberk, kterým je pan Daniel Mitvalský.

2.
3.
4.
5.

č.3
26.1.2011
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Opravu čísla a výměry stavebního pozemku schváleného k prodeji panu Lukáši Grofovi, usnesením
zastupitelstva č. 47 z 9.8.2010 bod 1 se mění takto: původní číslo stavebního pozemku 1730/2 o
výměře 1279m2 se mění na číslo stavebního pozemku 1730/4 o výměře 1217 m2, za cenu 40 Kč/m2.
Opravu čísla a výměry stavebního pozemku schváleného k prodeji panu Martinu Procházkovi ,
usnesením zastupitelstva č. 47 z 9.8.2010 bod 2 se mění takto: původní číslo stavebního pozemku
1730/1 o výměře 1284 m2 se mění na číslo stavebního pozemku 1730/3 o výměře 1217 m2 za cenu 40
Kč/m2.
Prodej obecního stavebního pozemku č.172 o rozloze 185 m2 v kú. Kameničná SBD Žamberk za cenu 13
000,- Kč dle nového znaleckého posudku.
Prodej obecních pozemků č. 273/3 o výměře 367 m2 a 273/ 21 o výměře 124 m2 v kú. Kameničná SBD
Žamberk za smluvní cenu
32 900 Kč. (oba pozemky) - odročeno do příštího zastupitelstva
Záměr prodeje obecního stavebního pozemku č 273/8 v kú. Kameničná o rozloze 753 m2 za cenu 40
Kč/m2., s podmínkou vypovědět nájemcům zahrádek smlouvy o pronájmu. Do smlouvy
zakotvit že v případě jak nebude pozemek využit ke stavbě, bude mít obec předkupní právo.
Záměr obce odkoupit pozemek č. 273/2 o rozloze 200 m2 v kú Kameničná od pana Miloše a Blahomila
Hovadových za 40 Kč./m2.
Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních
kontejnerů se společností ASEKOL s.r.o. Praha. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.

Záměr vybudování nové autobusové zastávky na Rozcestí v Kameničné
do maximální ceny 65 000,- Kč.
Záměr zhotovení nových obecních vývěsek.
Záměr zateplení celé plochy stropů nad sálem a jevištěm foukanou izolací.
Rozpočtovou změnu č. 4/2010 z 31.12.2010 Přijmy 140 000,- Kč.
Výdaje 201 000,- Kč.
Rozpočtovou změnu č. 5/2010 z 31.12.2010 Výdaje 500 670,- Kč.
Přípravu rozpočtu na rok 2011.
Různé
Schvaluje snížení odměn za výkon funkce členů zastupitelstva o 5%.
Schvaluje pana Lhotáka jako předsedu stavební komise.
Záměr obce vykoupit pozemek od pana Jiřího Grundy č.574/3
o výměře 379 m2. za cenu 40,- Kč za m2.
Prodej obecního HONU 053 za smluvní cenu 80 000,- Kč
Záměr opravy střechy nad Mateřskou školou.



Obecní úřad Kameničná informuje:
Daňová složenka končí
Od 1. ledna 2011 se situace mění, a to v tom smyslu, že daňoví poplatníci sice pro zaplacení daně z nemovitostí
složenku obdrží poštou, ale poplatek za převod peněz budou muset uhradit ze svého. Daňoví poplatníci obdrží
počátkem května poštou klasickou složenku typu „A“, kterou uhradí na poště i s poštovním poplatkem, nebo
částku na složence zaplatí přímo v pokladně Finančního úřadu v Žamberku bez poplatku.
Zrušení této služby daňovým poplatníkům přinese státní pokladně roční úsporu ve výši cca 46,5 mil. Kč.
Finanční úřad v Žamberku
Úřední dny, podatelna a pokladna v březnu 2011
Od 7.3.2011 do 18.3.2011 bude úředním dnem každý pracovní den v následujícím rozsahu

Den

Úřední den a podatelna

Pondělí

8:00-17:00

Úterý

8:00-15:00

Středa

8:00-17:00

Čtvrtek

8:00-15:00

Pátek

8:00-14:00

Pokladna
8:00- 11:00 13:00 - 16:00

8:00- 11:00 13:00- 16:00

Od 21.3.2011 do 31.3.2011 bude úředním dnem každý pracovní den v následujícím rozsahu

Den

Úřední den a podatelna

Pokladna

Pondělí

8:00-18:00

8:00-11:00

13:00- 16:00

Úterý

8:00-18:00

8:00-11:00

13:00- 16:00

Středa

8:00-18:00

8:00-11:00

13:00 - 16:00

Čtvrtek

8:00-18:00

8:00-11:00

13:00- 16:00

Pátek

8:00-18:00

8:00-11:00

13:00- 16:00
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Úřední dny, podatelna a pokladna v roce 2011
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Úřední hodiny
Podatelna
Pokladna
Pravidelné
služby pro poplatníky
8:00-17:00 8:00-17:00
8:00- 11:00 13:00- 16:00
8:00-15:00
8:00-17:00 8:00-17:00
8:00- 11:00 13:00 - 16:00
8:00-15:00
8:00-14:00

Mimořádné služby pro poplatníky v roce 2011
V době od 17.1. do 31.1. 2011 pro podávání přiznání a placení daně silniční a pro podávání přiznání k dani z
nemovitostí a v době od 16.5. do 31.5. 2011 pro vyplacení daně z nemovitostí budou na úřadě v Žamberku
organizovány následující mimořádné služby:
Den
Pondělí

Úřední den a podatelna
8:00-17:00

Pokladna
8:00- 11:00 13:00- 16:00

Úterý

8:00-15:00

8:00- 11:00 13:00- 14:00

Středa

8:00-17:00

8:00- 11:00 13:00- 16:00

Čtvrtek

8:00-15:00

8:00- 11:00 13:00 - 14:00

Pátek

8:00-14:00

8:00-11:00

POZOR - od 1.1.2011 se ruší osvobození daňových složenek od poštovních poplatků.
POZOR - za podání přiznání více jak 5 pracovních dnů po stanovené lhůtě vyměří finanční úřad pokutu ve výši
minimálně 500,- Kč (viz zákon č.280/2009 Sb„ daňový řád §250).
Pro podávání přiznání a placení daně z příjmů v březnu 2011 platí zvláštní úprava.
Elektronická komunikace
V rámci zvyšování rovně komunikace poplatníků s finančními úřady při vyřizování daňových povinností nabízíme
možnost elektronického podávání daňových přiznání. Informace naleznete na adrese: http:// eds.mfcr.cz/



 Společenská rubrika 

Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci únoru a březnu oslaví
významné životní jubileum.
V měsíci únoru oslaví narozeniny:
65 let
paní Hybnerová Marie
paní Felgrová Milada
60 let
paní Rychlínková Jana
60 let
V měsíci březnu oslaví 85. narozeniny
pan Kotian Klement

Srdečně gratulujeme!
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Společenský život v naší obci
Co se událo:
-

19.12.2010 Vánoční (prodejní) výstava
Proběhla opět ve škole a jako
minulý rok i se soutěží o
nejkrásnější
chaloupku.
Hlasovali všichni návštěvníci
výstavy a výběr neměli právě
jednoduchý. O 13 bodů však zvítězila
chaloupka Moniky Grofové (vlevo) a
odměnou jí bylo zlaté (šunkové)
prasátko. Na výstavě jste mohli
obdivovat výrobky z keramiky, lahve zdobené barvami na sklo, výrobky ze
včelího vosku, cukroví, nádherné svícny. Všem, kteří se podíleli moc děkuji
za spolupráci.

-

24. 12. 2010 S E T K Á N Í V K A P L I (viz rubrika TJ Sokol)
28. 12. 2010 floorbalový turnaj v sále (viz rubrika TJ Sokol)
29. 1. 2011 Hasičský bál – hrálo se až do ranních hodin. Zpěvačka Jana Jarkovská z Pěčína zazpívala i
hity Lucie Bílé a další hity na přání. K večeři jsme si dali řízek a guláš.

Jitka Rolečková

Co nás čeká u nás:
5.
5.
12.
26.
2.
12.
2.

2. 2011 turnaj ve STOLNÍM TENISU pro neregistrované hráče v sále ( více v rubrice TJ Sokol)
2. 2011 Valná hromada TJ Sokol od 19 hod.
2. 2011 Valná hromada Svazu žen
2. 2011 Perníkový ples Kameničná
3. 2011 -zájezd na plávání - opět do ČESKÉ TŘEBOVÉ, odjezd ve středu v 1630 od Veverkových
3. 2011 Dětský karneval Kameničná
4. 2011 C O U N T R Y B Á L se skupinou KALUMET

Co nás čeká v okolí:
Středa 9. února 2011 ve 20.00 hod.
Sobota 12. února 2011 v 17.00 hod.
Neděle 13. února 2011 v 17.00 hod.
Sobota 19. Února 2011 v 14.00 hod
Pondělí 21. února 2011 v 18.00 hod.
Sobota 26. února 2011
Čtvrtek 10. března 2011
16. dubna 2011
17. dubna – 26. dubna 2011

LETS`DANCE 3 - USA – hudební - Divišovo divadlo Žamberk
Divišovo divadlo Žamberk - HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1
Dětský maškarní karneval – Slatina nad Zdobnicí
Divišovo divadlo Žamberk TALENT 2010 vyhodnocení žáků
Country bál - Kunvald
Divišovo divadlo HOREČNA NOCI - TRAVESTY SHOW
Velikonoční výstava – Slatina nad Zdobnicí
Městské muzeum Žamberk VELIKONOCE V MUZEU – VÝSTAVA



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
24.12. Proběhlo tradiční zpívání v kapli.
- …. „ pojďte blíž, jen pojďte k nám, je štědrej den, vždyť v kapli už se svítí“ …….
Na nástroje hrály a zpívaly: Šárka Martincová- klávesy, Jana Kalousová-kytara,flétna,sólový zpěv, Jana
Kratochvílová-kytara, Pavla Štěpánková-flétna, Dana Mrklovská-harmonika.
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Zpěv:
Iva Martincová, Aneta Růžková, Jarča Kalousová, Zuz. Aulichová,
Jana Mrklovská, Tereza a Katka Aulichovy, Simča a Lucka Kotyzovy,
Majda Mrklovská, Ben Oravec.
Nové písně dodala a hlasově rozpracovala Jana Kalousová.
Všem děkuji za účast a zodpovědný přístup a Ivě Martincové za
poskytnutý azyl v MŠ při trénování.
Slovem nás v kapli doprovodil pan Václav Dobiáš, kazatel
společenství křesťanů v Kunvaldu, který pak dodatečně vyjádřil
poděkování za pozvání, za příjemnou atmosféru, obdivoval, kolik se
nás sešlo a jaký máme šikovný pěvecký sbor na tak malou vesnici.
…. „ pojďte blíž, jen pojďte k nám, kdo z vás by chtěl být sám?
28.12. - FLOORBALOVÝ TURNAJ v sále. Tentokrát se nás sešlo 11 trojic. Abychom si hry náležitě užili, hrálo se ve
dvou skupinách každý s každým, 2x10 min, takže poslední finálový zápas probíhal až v 19 hod. Bylo na co se dívat,
odnesli jsme si kromě cen /něco zbylo i na toho nejposlednějšího/ i pár modřin a jeden ošklivě naražený prst
/vyčníval v bráně, kde neměl/. Soudcoval Lukáš Grof, nebo kdo byl právě po ruce a měl chuť pískat, výsledky
zapisovala Z.Aulichová a v kiosku nás obsluhovali Iveta a Pavel Kacálkovi.
Výsledky:
1. místo a putovní pohár - HOROPRDELNÍCI z Prahy /Radim+Radim ml.+Míša Blažkovi/
2.
PLÁCALOVÉ - Kameničná + Helvíkovice /Lukáš Kvaček+Petr Roleček+Katka Aulichová/
3.
ROLNÍCI z Kameničné - loňský vítěz /Jak.Krejsa+Šárka Martincová+Martin Štěpánek st./
4.
KRABI z Kameničné+UO /Tom.Aulich+Jana Kratochvílová st.+Josef Bednář/
5.
MLÁTIČKY z Mistrovic /Blanka+Pavlína+Jaroslav Blažkovi/
6.
PARTA HIC z Kameničné a Lukavice /Eva +Erika Beranovy+Romana Barvínková/
7.
PARDUBICE I. /Radka+Tomáš+Pavel Kramářovi/
8.
ŠTĚKNY z Kameničné /Pavla Štěpánková+Simona Kotyzová+Tereza Aulichová/
9.
RAPIĎÁCI z Kameničné+UO /Láďa Kacálek+Kamila Trejtnarová+David Bednář/
10.
PARDUBICE II. /Marta+Mirek+Izmail Kramářovi/
11.
RYCHLÁ ROTA ze Žamberka /Josef Vyhnálek+Tomáš Neděla+Petra Kubínová/
26.1.2011 - ve středu jsme zorganizovali první letošní zájezd do plaveckého bazénu a opět do České
Třebové v počtu 43 účastníků. I na ně zřejmě dolehla krize, zvedli o 10,- Kč na jednotlivé kategorie vstupné/platí se
80,- 50,- a 40,- Kč/. Kromě toho ve vestibulu přibyly vstupní turnikety, kde se musí každý přihlásit lístkem
z pokladny, zaznamená se mu čas vstupu, a při opuštění šatny se musí zase lístkem odhlásit. Když přetáhne
zaplacený vyměřený čas, doplácí každou nově započatou minutu. Ať žijí INOVACE a POKROK!!!!!!

PŘIPRAVUJEME:
5.2. 2011 od 9 hod. turnaj ve STOLNÍM TENISU pro neregistrované v sále pro žactvo a dospělé, ženy a muže
5.2. 2011 v bývalé škole se sejdeme vyhodnocení činnosti za uplynulý rok na VALNÉ HROMADĚ od 19 hod.
2.3.2011 - zájezd na plávání - opět do ČESKÉ TŘEBOVÉ v 16.30 hod ve středu odjezd od Veverkových
- uvažujeme o přednášce Mirka Sklenáře opět o létání, jestli ho neunese do té doby nějaký stoupavý
proud někam jinam. Sledujte vývěsku, včas budete informováni.
…. a akce nejdůležitější C O U N T R Y B Á L - 2.4. 2011 se skupinou KALUMET z Rychnova nad Kněžnou , hrají
podobně jak dosavadní skupina Wejvrat, kteří se prý rozpadají, prostě nám termín nepřislíbili.
- a můžeme se těšit opět na nové předtančení našich děvčat pod vedením Jitky Rolečkové Za TJ Sokol Jana Kratochvílová
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Zprávy z knihovny
Vánoce jsou za námi a nás čeká další rok. Budeme doufat, že bude úspěšnější, šťastnější a klidnější než rok
předcházející. S novým rokem knihovna slaví radostnou událost. Bývalému knihovníkovi, kterým byl Miloš Kalous a
který zároveň nadále spravuje a doplňuje webové stránky obce Kameničná se narodil syn Lukáš.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.
Knihovně přibylo spoustu nových knih ze Žamberka a 3 nové knihy zakoupené od tajemné návštěvnice, která jedno
pondělí otevřela dveře knihovny. Tou návštěvou byla samotná autorka a vydavatelka paní Stanislava Nopová.
V rámci reklamy sama objíždí knihovny a podle ní je to nejlepší způsob, jak dostat své knihy ke čtenářkám. Z výběru
asi 10 knih různých žánrů, od pohádek, básní, sci-fi atd. jsem vybrala 3 knihy, které už putují mezi čtenářkami. Moc
se jí u nás v knihovně líbilo a se zaujetím vyprávěla o náročné práci s vydáváním knih, o spolupráci s lidmi ve
vydavatelstvích, které se snaží jak předělat díla k obrazu svému, tak vazby i vše ostatní. Velmi mě zaujalo, že patří
mezi velmi málo autorů, kteří píší knihy různých žánrů. V porovnání například s Danielle Steell, která píše typické
romány pro ženy a knihy jiných žánrů od ní v knihovně nenajdete, na paní Nopové je vidět, že píše tak, jak se právě
cítí a vydá si knihu sama tak, jak by měla podle ní vypadat a ne tak jak si představují vydavatelé a jak si žádá trh.
Drží se hesla: máš-li sen, splň si ho a jdi za ním. Byla z ní cítit veliká energie a stejná září i z jejích knih.
Zkrátka přesvědčila by i mrtvolu, aby si ony romány přečetla. Podařilo se to i mě?????
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O čem se mluví:

Pozor na úchyly!

Školy přicházejí s varováním o kudrnatém muži s černým autem. Policie Rychnov nad Kněžnou nás uklidnila.
Na Rychnovsku nemají žádné hlášení o obtěžování, či pronásledování dětí. A tak můžeme být klidnější. Nebuďme
ovšem klidní moc. Víte, kolik času tráví vaše dítě u počítače? S kým si píše na Facebooku? Problémem současnosti
pro naše děti je
Kyberšikana - Kybergrooming
Urážlivé ztrapňující a zesměšňující zprávy, které urážení, pomlouvají a ponižují.
Kybergrooming – chování uživatelů, predátorů. Pupkatý sátiletý strýček se přihlásí na Facebooku jako 12ti letá
Andulka, která se věnuje baletu. Vyvolává falešnou důvěru a přiměje naše děti k osobní schůzce. Podle údajů na
sociální síti si vyhlédne potencionální oběť. Naváže a prohloubí s ní vztah. Není to záležitost týdne či měsíce.
Většinou si s obětí dopisuje déle než rok. Má na to dostatek času. Připraví se na osobní schůzku. Pokud se
pomyslné „Andulce“ podaří přesvědčit vaše dítko, že se sejdou např. u parku v 17. hodin, pravděpodobně už vaše
dítě domů nedojde.
Jak takového člověka poznáme? Svůj vztah chce udržet v tajnosti. (neříkej mamince a tatínkovi, že si se mnou
píšeš.) Máte podezření? Na zprávy, které jsou zvláštní, nereagujte. Zprávu si uložte nebo vytiskněte. Odhlašte se
z Facebooku. Kontaktujte poskytovatele serveru.
Současnou módou je být připojen na Facebook, Twistter, My Space, Bebo a jiné sociální sítě. Víte však o tom,
že legální přihlášení k síti Fasebook je pro děti až od 13 let? Přesto jsou na nich už i děti mladší a často pod
falešným věkem. S přihlášením na tuto sociální síť potvrzujete i licenční smlouvu, z které vyplívá, že fotografie atd.
které zveřejňujete na svých stránkách, se stávají zároveň majetkem zprostředkovatele sítě a mohou být dál
použity. Nebudete se tedy doufám divit, když se fotka vaší dcery v lehoučké noční košilce objeví v albu pedofila,
nebo ještě lépe v pornografickém časopise. Foto vašeho dítěte se může objevit v novinovém článku s titulem
týrané dítě s malým dodatkem (ilustrační foto). Zkrátka fotografie, které na svou stránku vložíte, už zůstávají na
serveru. Přesto, že vy si myslíte, že jsou dokonale smazány. Pouze je nevidíte.

Chyba, kterou dělají naše děti
Děti si zakládají většinou stránky se svým pravým jménem, příjmením, mobilním telefonem a dalšími osobními
údaji. Vkládají na server intimní fotografie, které mohou být zneužity. Odhalují svou totožnost, záliby, koníčky,
místo pobytu.
Moderní pedofil už nečíhá polonahý v křoví. Je na druhé straně našich počítačů a čeká na svou šanci. Až si
bude podle fotografií vybírat na webu svou potencionální oběť, bude tam i foto vašeho dítěte?
z přednášky o kyberšikaně
J. Rolečková
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O čem se mluví:
Narazila jsem na leták s levným kuřecím masem v pojízdné prodejně. 1Kg chlazených kuřecích prsou za 88 Kč a
kuřecí stehna za 38Kč. Skvělá cena byla lákavá a já jako ostatní zákazníci neodolala. Maso bylo nádherné. Na
etiketě se však skvěl název jakési polské firmy. Maličko jsem znervózněla. Odkud, že to k nám proudí údajně maso
zamořené nebezpečnými dioxiny? Nelenila jsem a hledala a hledala. Výsledek? Bude ze mě vegetarián.
Dioxiny
Dioxiny patří mezi chlorované uhlovodíky vznikající jako nežádoucí složky při chemických reakcích v průmyslové
výrobě, při spalovacích procesech (dřevo, uhlí) za přítomnosti chlóru a při fotochemických reakcích v atmosféře.
Tyto látky nemají žádné praktické využití, nebyly tedy cíleně vyráběny. Pomocí prachových částic jsou rozšířeny po
celé zeměkouli. Ukládají se na rostlinách nebo v důsledku promývání vzduchu deštěm i v půdě a vodách.
Toxicita některých dioxinů je velmi vysoká a v závislosti na délce expozice a koncentraci působí u člověka
nepříznivě na imunitní a hormonální systém, na játra a nervovou soustavu. Některé dioxiny mají rovněž účinky
teratogenní a karcinogenní. Denní limit příjmu dioxinů je podle WHO 70-280 pg pro člověka vážícího 70 kg (1 pg je
jedna triliontina gramu). Statisticky vychází, že denně člověk průměrně přijme cca 120-180 pg dioxinů z potravy a
vzduchu.
Hlavními potravinovými zdroji jsou hovězí a drůbeží maso a mléko (včetně mateřského). Rakovinotvorné látky
kumulují v drůbežím mase, vejcích, popřípadě ve vepřovém mase prostřednictvím závadného krmiva.
V r. 1999 došlo k mimořádné aféře s kontaminovanými kuřaty z Belgie. Živočišný tuk pro výrobu krmiv byl
nedbalostí kontaminován technickým prostředkem s obsahem PCB, který se při zahřátí (při zpracování krmiva)
částečně mění na dioxiny. Mohou způsobovat poruchy plodnosti, vývojové vady, poškodit imunitní systém a
nevhodně reagovat s hormony v lidském těle. Jsou také na seznamu látek způsobujících rakovinu. Postihují většinu
orgánů, jsou mimořádně chemicky stabilní (jejich poločas v těle je odhadován na sedm až jedenáct let) a ukládají se
v tucích. Kumulují se tak v potravním řetězci - z potravy se do člověka dostává kolem 90 % všech dioxinů. Jejich
zdrojem jsou především masné a mléčné výrobky, ryby a plody moře. Jedinou obranou je dokonalá kontrola
potravinových zdrojů a vyvážená strava, posílená především o ovoce a zeleninu.
V Německu v posledních dnech řeší nepříjemný problém se zjištěním nadlimitního množství dioxinů v krmném
tuku, který byl použit pro výrobu krmných směsí pro drůbež a prasata. Státní veterinární správa ČR neobdržela
prostřednictvím Systému rychlého varování (RASFF) žádnou informaci, že by něco závadného směřovalo do ČR, ale
jsme i v přímém kontaktu s orgány německého státního veterinárního dozoru.
…………ALE UPEČENÉ KUŘECÍ NOŽIČKY BYLY VELMI DOBRÉ.
Zdroj: tiskové zprávy z Internetu J.Rolečková

Poděkování:
Rodina Blažkova a Stehlíkova vám děkuje za projevenou soustrast k úmrtí pana Ladislava Blažka.

Prosba:
Na Dětský karneval budeme potřebovat větší množství ruliček od toaletního papíru. Budeme vám vděčni za
jakékoliv množství. Za největší počet donesených ruliček dostanete malou odměnu.
Iveta Kacálková
TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 23.4.2011
Turistický pochod: Líšnický puchýř
X. ročník: Za mystikou plochých návrší
Trasy: 4-8-16-32 km pěšky i na kolech, 64 km asfalt
Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00
Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 30 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

Uzávěrka příštího čísla bude 31.3.2011
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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