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Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Změnu majitele vodovodní přípojky od vodoměrné šachty u truhlárny k objektu
kurníků č.p. 161,162 a nemovitosti čp. 86 ze současně evidovaných manželů
Leitnerových na Obec Kameničná.
Zadání změny č. 1 Územního plánu obce Kameničná.
Opravu břehu potoka včetně vybudování ochranného svodidla u pana Tomáše
Aulicha a pana Libora Kalouse v předpokládané ceně cca. 50 000Kč.
Pronájem používání WC v budově bývalé školy za 60 Kč. za den provozu a
následném úklidu manželům Skalickým.
Rozdělení části pozemkové parcely č.p. 1639 ve vlastnictví obce Kameničná
Opravy obložení a inventáře v bývalé škole po provedené výměně oken.
Odměnu paní Marii Čáslavková za práce pří výměně oken.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1.
2.
3.

Možnost pronájmu objektu kurníku na parcele č.p. 162 ve vlastnictví obce
Kameničná.
Podmínky pro stavbu kanalizace a ČOV v obci.
Oznámení obce Slatina nad Zdobnicí o změně č. 1 Územního plánu.

hhhhhhhhh Obecní úřad Kameničná informuje: hhhhhhh

Vyhrajeme perníkovou popelnici?
Obce Pardubického kraje již třetím rokem úspěšně soutěží v třídění odpadu. Letos na jaře
byli vyhlášeni vítězové druhého ročníku soutěže . Zvítězili město Žamberk a obce Opatovice
nad Labem a Čenkovice. Dělila je účast v různých velikostních kategoriích , spojoval je však
netradiční a novátorský přístup k třídění odpadů.
Soutěž O perníkovou popelnici navazuje na předchozí úspěchy. V roce 2009 tak pokračuje
třetí ročník, a to až do 31.12.2009. Celkem bude mezi tři nejlepší obce a města v každé ze
tří kategorií (do 500, do 5000 a nad 5000 obyvatel rozděleno 750 000 Kč. Velkým lákadlem
je novinka letošního ročníku – pořadatelé udělí speciální cenu pro „Skokana roku“.
Skokanem bude vyhlášena obec, která v porovnání s rokem 2008 zaznamená největší
zlepšení v hodnocených oblastech. Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 30 000 Kč.
Nestojí to za to? Možná bychom měli
vyhazujeme.

přemýšlet nad tím, co vyhazujeme a kam to

Co nás zajímá?

Občané se ptají – obec odpovídá
Proč obec vybudovala Veverkovým plot?
Jak jistě víte, obec vykoupila od Veverků hřiště a část pozemku od manželů
Skalických, aby se mohla vybudovat sportovní a společenská zóna pro pořádání
různých akcí. Jako první akce byla taneční zábava s kapelou Archon. Veverkovi
měli obavy o majetek a aby neměli znečištěnou zahradu .Proto Občanské sdružení
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mladých mužů pod názvem SPZ s.r.o. nabídlo obci, že oplocení vybudují v akci
,,Zadarmo,,. Obecní zastupitelstvo zvážilo tento návrh a rozhodlo, že se oplocení
hřiště vybuduje tak, aby sloužilo ne jedné akci, ale několik dalších let.
Celková náklad na oplocení 30 150,- Kč. Z toho Veverkovi uhradili 6 015,- Kč za
materiál. Na straně podle asfaltové cesty si plot postavili sami.
Obec bude ještě letos pokračovat ve výměně oplocení zahrady MŠ směrem ke
Skalickým. Touto cestou obec děkuje mladým za dosavadní nezištnou pomoc při
výstavbě plotu.
Jsme rádi, že našim mladým lidem není lhostejné jak obecní majetek vypadá a za
to, že nejsou skoupí přiložit ruku k dílu i zadarmo.
Na popud mladých se také rekonstruuje podlaha a obložení v zasedací místnosti
bývalé školy. Doufáme, že do konce prázdnin bude tato rekonstrukce dokončena.
A co chodník k WC do školy?
Vyvstal problém kam budou lidé chodit při různých akcích vykonávat své
nezbytné potřeby. proto se vybudoval nový vchod na WC směrem od hřiště. Z
důvodů zabránění poškozování zařízení na zahradě MŠ, se vybudovalo oplocení
tak, aby byla uchráněna zahrada MŠ. V letních měsících bude WC sloužit i
návštěvníkům hospůdky U Skaldy. Příští rok nás také čekají hasičské závody
v naší obci. I z těchto důvodů bychom chtěli účastníky těchto závodů přivítat
v kulturnějším prostředí.Na horní části hřiště se rovněž buduje pás zámkové
dlažby pro základnu na požární útok. Tato dlažba zároveň bude sloužit i dětem
k malování.
Marie Čáslavková
zástupce starosty

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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
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Milí občané, tiskařský šotek se mi vloudil do rubriky a odstranil mi zde jubilanty z měsíce července .
Tímto se zároveň omlouvám panu Jaroslavu Štainerovi, který má narozeniny v srpnu.
Děkuji
Jitka Rolečková
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Zastupitelstvo obce pogratulovalo našim spoluobčanům, kteří v měsíci červenci oslavili
významné životní jubileum.

V měsíci červenci oslavila 65. narozeniny paní Faifrová Věra a
Ke svým 60. narozeninám přijímal gratulace pan Miroslav Čáslavka.
Zastupitelstvo obce pogratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci srpnu a září oslaví
významné životní jubileum.

V měsíci srpnu bude slavit pan Steiner Jaroslav 60 let.
V měsíci září oslaví pan Chvostek Drahomír 65 let a
paní Kotyzová Dagmar 75 let.

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.
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Co se událo:
Dne 27.6. 2009 se na hřišti za Veverkovými konala taneční zábava se skupinou Archon.
Byla to po dlouhých letech první zábava v obci a s výborným zajištěním pořadatelů se zde
v klidu, pohodě a romantice bavilo asi 100 lidí.
4.7. 2009 se otevřela zahrádka s posezením U Skaldy

Co nás čeká u nás a v okolí:

15.8. 2009

se v Pastvinách konají Závody dračích lodí. Start v 10 hod.
………………………………………………………………………………………………………………………
POZVÁNKA

na tradiční dětský den v sobotu 29.8.2009 ve 13 hod
za Veverkovými.
Na programu: běh Kamenská míle
soutěž ve střelbě ze vzduchovky
čtyřkolky
branné soutěže přátel vojenské techniky
houpačky
Současně od 16 hod. koncert pro povodně. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé - TJ Sokol, Ženy, Hasiči
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Obec Kameničná pořádá charitativní koncert pro obce postižené
povodní. Akce se bude konat na hřišti za Veverkovými a od 16 hod
se na pódiu vystřídá postupně pět kapel různých žánrů.
Pokud
byste
rádi
přispěli na postižené
obce, bude v konzumu
umístěna kasička, kde
za darovanou částku
100 Kč obdržíte zároveň
i vstupenku na tuto
akci. Za tuto malou
pomoc vám patří dík.
Vybraná
částka
?Kč
bude
odvezena
obci,
která bude vylosována
během
charitativního
koncertu
a
předána
starostovi postižené obce zástupcem naší vesnice.

……………………………………………………………
Rychnov classic marathón
DATUM: Neděle 30. srpna 2009.
MÍSTO: Rychnov nad Kněžnou, Česká republika.
TRAŤ: 42,195 km - Rychnov nad Kněžnou, Javornice, Slatina, Pěčín,
Rokytnice v Orlických horách, Nebeská Rybná, Jaroslav, Rychnov nad Kněžnou.
KATEGORIE: Ženy 18 let - 39 let a nad 40 let.
Muži 18 - 39 let, muži 40 - 44 let, muži 45 - 49 let, muži 50-54 let a muži nad 55 let.
POŘADATEL: Jan Jelínek, 3athlon® RK a přátelé.
STARTOVNÉ: Pro přihlášené do 23. srpna (včetně) 350,- Kč, pro přihlášené po 23. srpnu
450,- Kč.
PREZENTACE: 8.30 - 9.45 hodin v prostoru startu a cíle.
START: 10.00 hodin na Starém náměstí v Rychnově nad Kněžnou.
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: 15:00 hodin. Po vyhlášení vítězů proběhne tombola.
ČASOVÝ LIMIT: Bude prima, když všichni doběhneme do 16:00 hodin.
Vítěz v každé kategorii získá pohár "RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2009".
První tři závodníci v každé kategorii získají hodnotné věcné ceny.
Všem závodníkům, kteří "RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2009" dokončí, bude předán
DIPLOM.
Účastníci, přihlášení do 24. srpna, obdrží trika s logem "RYCHNOV CLASSIC MARATHON
2009".
Po 24. srpnu se lze přihlásit za zvýšené startovné bez nároku na triko s logem závodu.
Startovní čísla účastníků závodu budou slosována o ceny v tombole.
OBČERSTVENÍ: Na trase po prvních 5-ti km, poté každých 2,5 - 3 km a v cíli.
INFORMACE: www.3athlon.com, e-mail: jan.jelinek@3athlon.com, tel.:
+420 604 706 605
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. – 6. 9. se koná tradiční Žamberská pouť
…………………………………………………………………………………
*OSLAVY 50. NAROZENIN MŠ v Helvíkovicích*
Mateřská škola v Helvíkovicích slaví 50. narozeniny a zve všechny bývalé žáky, učitelky i
provozní zaměstnance na společné setkání.
Letos 1. září uplyne 50 let od vzniku mateřské školy v Helvíkovicích. K připomenutí tohoto
výročí připravuje mateřská škola ve spolupráci s obecním úřadem

sobotní odpoledne na

*zábavné

12. 9. 2009.*

Pro účastníky je připravena výstava fotografií a prací dětí z MŠ,
prohlídka nové mateřské školy, zábavný program pro děti i dospělé,
prodejní stánky s občerstvením, suvenýry a drobnými upomínkovými předměty.
PROGRAM:
14.00 h – zahájení, proslov, vystoupení mažoretek
15.00 h – VESELÝ DEN
– 120 minut skvělé zábavy pro děti
– tancování, soutěže, pohádky
- dárkový balíček pro každé dítě
- plyšový maskot, který dovádí s dětmi
17.00 h – taneční vystoupení skupiny COUNTRY ENERGIES, k tanci a
poslechu až do 23.h bude hrát country muzika STARÁ VESTA.
Co nejsrdečněji jsou zváni všichni bývalí i současní žáci mateřské školy, jejich rodinní
příslušníci a ostatní občané.
Prosíme rodiče bývalých žáků, aby je o tomto termínu a pozvání informovali !!!!
Přijeďte, přijďte, těšíme se na Vás pořadatelé.
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Zprávy z knihovny
Milí občané, návštěvnost knihovny nám v současné době znemožňuje rozkopaný dvůr a
přístupová cesta k silnici. Bude zde položena zámková dlažba. Přístup do knihovny mírně
komlikuje nejen nerovnost terénu , ale i nové dveře se systémem Brano, zavře vám prsty
do dveří samo. Než tedy překonáte všechny nastražené překážky a dostanete do knihovny,
zapomenete co jste vlastně chtěli.
Ve výstavbě je i retenční nádrž na horním konci.
První polovina prázdnin je za námi a byla opravdu plná zážitků a událostí. O jeden bych se
s vámi chtěla podělit už jen proto, že vás může potkat také.

Dopravní nehoda – jak ji řešit?

Jednoho rána jsem se vydala k veterináři na kastraci s kocourem. (nebyl připoután
bezpečnostním pásem). V ulici u finančního úřadu se ozvala rána. Paní spěchající do práce
mi nedala přednost a zabořila svůj nárazník do dveří mého mazlíčka. Zkontrolovala jsem
stav vynervovaného kocoura a po shledání , že při dopravní nehodě nevzniklo žádné zranění
jsme se tedy s paní rozhodly vyřešit situaci bez přítomnosti policie. U kávy jsme vyplnily
tiskopis „Záznam o dopravní nehodě“ , který bychom měli všichni vozit v autě. Na něm jsme
vyplnily údaje o obou vozidlech, která do sebe narazila. Na tomto tiskopise však chybí údaj,
kdo zavinil dopravní nehodu. Pokud se tedy stanete tím chudákem, který dopravní nehodu
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nespáchal, nezapomeňte si nechat na tiskopis napsat od druhého řidiče přiznání viny
s podpisem. Zjistila jsem , že tento tiskopis je vše , co musím udělat. Po vytočení
telefonního čísla jsem se dovolala na nehodový servis. Druhý den přijel pán, odvezl si mé
pomačkané auto a nechal mi tu náhradní vozidlo. Za 14 dní mi přivezl opravené auto a
odvezl si to, které mi zapůjčili.

A to vše bezplatně.

Nehodový servis za vás obstará vše. Komunikaci s pojišťovnou i opravu vozidla. Nemusíte
hledat mechanika ani platit opravu a čekat na peníze od pojišťovny.
O tuto kladnou zkušenost jsem se musela s vámi podělit.
Při těchto situacích platí tedy pravidla:
vyfoťte ihned situaci fotoaparátem či jen mobilem, než se viník vzpamatuje a nebo
vezme do zaječích. Ne vždy se s ním dokážete domluvit.
Vyplňte hlášení o dopravní nehodě a nechte si od viníka napsat přiznání o vině.
Zvedněte telefon a vytočte nehodový servis. Tel: 777 226 976
Závěr: kocour kastraci neutekl. O své mužství přišel druhý den. Díky náhradnímu vozidlu
od nehodového servisu. I pro něj to byl přínos. Svezl se Octavií.
Kéž by šlo vše vyřešit jediným telefonem. Ale mnohdy se o to alespoň můžeme pokusit.

Jitka Rolečková
knihovnice

Pro děti:

nudíte se?

Vyrobte si domácí modelínu.

Smíchejte stejné množství mouky a tekutého mýdla. Pro bezpečnost
přidejte 3 lžíce soli. Zpracujte do těstíčka a modelína je na světě. Zbývá
jen přibarvit potravinářskými barvami.
Maminky nebojte se . Ze stolu se lehce smývá, z koberce se vydrolí. Po
zaschnutí výrobky drží tvar. Uchovejte v lednici. Vydrží týden i déle.

Přeji hodně zábavy.
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Sbor dobrovolných hasičů Kameničná

18.6.2009 byla Katka Aulichová pozvána k převzetí ocenění za 3. místo v
celostátní výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. Slavnostní
vyhlášení se konalo v Přibyslavi na zámku, za účasti vrcholných
představitelů SH ČMS.
Samotnému
aktu
předcházel
slavnostní
oběd a prohlídka zámku,
kde se nachází expozice
hasičského
muzea
a
muzea CTIF.

Dodatek k hasičským soutěžím:
Jednotlivci Ženy I.

1/ Šárka Martincová Kameničná
2/ Aneta Řůžková
Kameničná
3/ Jarmila Černá
Kameničná
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Omluva: Omylem jsme přiřkli 1. místo v jednotlivcích Michalu Kacálkovi. Tímto se
omlouváme všem a Míšo třeba se ti to podaří příští rok na domácí půdě.
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Uzávěrka příštího čísla bude 30.9.2009
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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