

 Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo:19
Datum:3.9.2012
Usnesení:
1. Zastupitelstvo schvaluje změnu Zřizovací listiny Mateřské školy, Kameničná, okres
Ústí nad Orlicí, a zřízení Koncesní listiny k doplňkové činnosti Mateřské školy,
Kameničná, okres Ústí nad Orlicí. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu
Zřizovací listiny, Mateřské školy , Kameničná, Smlouvy o výpůjčce nemovitosti čp.
11 na str.č. 88, která je přílohou č.1 a Smlouvy o bezúplatném převodu movitých
věcí, která je přílohou č.2 Zřizovací listiny MŠ.
2. Zastupitelstvo projednalo návrh výstavby dětského hřiště v prostoru Kulturního a
sportovního centra v roce 2013.
3. Zastupitelstvo projednalo harmonogram dokončovacích prací Kulturního a
sportovního centra.
4. Různé:
4.1. Zastupitelstvo projednalo návrh řešení přestavby stavby čp. 100 v Kameničné.
4.2. Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci obecní komunikace do Pádolí s dotací
z Programu obnovy venkova v hodnotě 250 000 Kč.


Obecní úřad informuje: 
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
Dle ustanovení § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j i :
l. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční:
v pátek dne 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu dne 13. října 2012 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu,
Kameničná čp. 33.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy ve volební místnosti prokáže svoji
totožnost, státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky do místa trvalého pobytu. Spolu s ním obdrží volič informační leták s údaji
potřebnými pro realizaci volebního práva. Pokud volič z různých důvodů hlasovací
lístky neobdrží, budou mu vydány přímo ve volební místnosti.

Ing. Milan Sklenář
Starosta

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE







SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
Sbírka se uskuteční :
v sobotu 6.10.2012 a v neděli 7.10.2012 čas: od 9:00 do 17:00
Kameničná předsálí u Veverků
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.



Oznámení:
VIKA Kameničná a.s. vydává ze svého skladu v Helvíkovicích na Popluží
(tel: 731 449 737) obilí na nájemné a naturálie za rok 2012
v termínu od 2.10.2012 do 18.10.2012 vždy
v úterý od 13 – 17 hod a
ve čtvrtek od 13 – 16 hod.
Pytle na obilí si vezměte s sebou!!! Případně je možno je zakoupit za 15Kč
/kus na místě.


Soutěž o nejrozkvetlejší dům, okno:
Ankety se zúčastnilo 8 anketních lístků:

3 hlasy pro Jirouchovi
2 hlasy pro Neugebauerovi
2 hlasy pro Laichmanovi
1 hlas pro Václavkovi

Vítězem se stává čp. 13 Jirouchovi.
Gratulujeme


 Společenská rubrika 

Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci říjnu a listopadu oslaví
významné životní jubileum.
Jubilea říjen
Jirčíková Irena 75 let
Kacálek Jaromír 75 let
Kacálek Mojmír 65 let

Jubilea listopad
Kotyzová Libuše 90 let
Talafant Jaroslav 65 let
Jirčík Jaroslav 80 let
Cimr Zdeněk 60 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!!
28.10.2012 v 10 hod zapíšeme do Pamětní knihy obce 3 nové občánky::
Julii Kalousovou
Michala Grundu a
Davida Dytrta


Co se událo
Závody DRAČÍCH LODÍ 2012
Dne 18.6.2012 jsme se opět zúčastnili již 5. ročníku závodu DRAČÍCH LODÍ
v Pastvinách. Letošní klání dvacetihlavých týmů (+ bubeník a kormidelník) přineslo některé
organizační změny. Organizátoři přivezli tři dračí lodě, dvě dopravili ze Znojma a jedna byla
z Hranic na Moravě. Na každou rozjížďku se proto mohly postavit hned tři posádky a každá
absolvovala v závodu pouze jednu jízdu na 250 m. Se získaným časem postupovaly dvě
posádky přímo a ze třetích míst tři nejrychlejší do dalšího kola. Ženské posádky postupovaly
podle dosaženého času přímo do malého finále o 4. - 6. místo nebo velkého finále o 1. - 3.
místo.
Do Pastvin tentokrát dorazilo 23 smíšených a 6 ženských posádek. Nejdříve jsme si
vyzkoušeli tréninkovou jízdu, Dračice přišly na řadu v 9.45 a Draci poprvé ponořili pádla do
vody v 10.00 hod. Tentokrát jsme měli velké štěstí na kormidelníka, odnesli jsme si do
závodu mnoho cenných rad a postřehů, které se nám suchozemcům velmi hodily. Dopoledne
uteklo velmi rychle a po jízdách tréninkových přišly na řadu jízdy závodní. Draci
z Kameničné se postavili na start v první rozjížďce ve 12.30 spolu s posádkami Stíhačky a
Neplavci Lichkov. Dračice z Kameničné startovaly ve 13.00 ve čtvrté rozjížďce spolu
s Vodáky Žamberk - dorost a Medvědy. Další postupový klíč nám nebyl příliš jasný,
organizátoři další rozjížďky semifinálových a finálových kol určovali podle
nepochopitelného systému, Draci se svým časem postoupili ze druhé pozice a v další jízdě se

potkali s posádkou Vodáci junioři Žamberk, která je z dalších bojů vyřadila. S dosaženým
časem 01:05,3 se Draci z Kameničné umístili na celkovém 15. místě z již zmiňovaných 23
posádek.
Růžová trička Dračic si svou jízdou v prvním kole rozjížděk vyjela účast ve velkém finále
mezi ženskými posádkami. Ve finálovém klání jsme mohly pouze příjemně překvapit a
v zájmu objektivity musím říct, že na Dámskou jízdu vodaček ze Žamberka asi mít
nebudeme, to by musely ztroskotat ... Při loňském závodu jsme s touto posádkou také jely
finálovou jízdu, nebylo to o parník, ale jsou lepší, to se jim musí zaslouženě nechat... Po
startu, který byl podle našeho názoru za hranicí regulérnosti, jsme se dle rozhodnutí
rozhodčích umístily na 3. místě s časem 01:16,1 mezi ženskými posádkami.
Co dodat? Letos si kromě umístění odvážíme trochu hořkou pachuť na dračím jazyku.
Všechny posádky si do Pastvin jedou užít pěkný den se známými a kamarády, škoda jen, že
dobře míněné komentáře a připomínky organizátoři zametají pod stůl. Chápu, že
zorganizovat takový závod stojí spoustu sil, času i nervů, přitom by ke zdaru stačilo tak
málo. Každá amatérská posádka ráda uzná vítězství toho lepšího, když bude mít pocit, že
všichni bojovali fér a rozhodčí rozhodovali spravedlivě. Podobných ohlasů jsme vyslechli
víc, zmíním článek v Žambereckých listech od posádky Vodáci Šumperk, který stojí za
přečtení.
Na konec poděkování všem, kteří opět obětovali volnou sobotu, peníze za startovné a část
svých sil našemu nápadu, bez posádek by se nám opravdu závodilo dost těžko.
DRACI z KAMENIČNÉ: bubenice Jana Kalousová, kapitán Mirek Mrklovský, Rosťa a
Vojta Trejtnarovi, Petr Roleček, Zdeněk Jirčík, Milan Štantejský, Filip Janish, Michal Kala,
Tomáš Aulich, Karel Weigl, Jakub Hostinský, Jakub Krejsa, Petr Kacálek, Petr Zámečník,
Láďa Půlpán, Petr Novotný, Viktor a Radim Součkovi, Honza Urbánek, Tomáš Kolár
DRAČICE z KAMENIČNÉ: bubenice Jana Kalousová, kapitánka Jana Kratochvílová, Šárka
Martincová, Lucka a Simča Kotyzovy, Iveta a Lenka Kacálkovy, Jitka Rolečková, Jana
Mrklovská, Jarča a Romana Kalousovy, Danča Kacálková, Monika Vrábová, Anička
Durchánková, Simona a Radka Matyášovy, Jarmilka Černá, Veronika Drtilová, Radka
Půlpánová, Jitka Kalousová, Monika Kalousová
Škoda jen, že za Kameničnou závodí tak málo Kameňáků, pokud si i vy ostatní plnoletí
kamenští chcete vyzkoušet dračí lodě, dejte vědět, příští rok zelená a růžová trička opět
vytáhneme a namočíme při dalším ročníku závodu v Pastvinách. Vodě zdar a DRAKŮM a
DRAČICÍM taky! (zvlášť těm z Kameničné).
Jana a Mirek Mrklovských



Co nás čeká
DRAKIÁDA 2012 – připravte si draky, protože za příznivého větru
budeme startovat a opět na kopci u vodárny. Pro zájemce o výrobu
draků připraví pan Václavík kurz stavění draka. Sledujte vývěsku.

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
25.8. – zatahování Anetě a Honzovi Krejsovým
Další náš člen a oba členové hasičů opouští svobodný stav, tak jsme u toho nemohli
chybět opět společně s hasiči. Projeli se na kárce, absolvovali lyžařské závody na lyžích
v zimním oblečení za zvuku písně H.Zagorové „Zima,zima,všude je…“pro navození té
správné atmosféry /proto hrála v rozhlase/ a sestřelovali terče džberovkou. Za nesplněné
úkoly se museli vykoupit a pak byli propuštěni.
1.9. – proběhl Dětský den za Veverkovými tentokrát v duchu Olympijských her. Skákalo
se do výšky a dálky,házelo oštěpem, diskem, koulí a sprintovalo na
60 m. Záměrně píšu, že se dělo, protože se zúčastňovali i dospělí a třeba oštěp drželi v ruce
poprvé. Za absolvování tohoto víceboje získali odměnu a diplom.
Současně probíhala střelba ze vzduchovky pod dohledem hasičů T.Aulicha a J.Veverky.
V.Holubář s kamarády navázal lana mezi topoly ve výškách, kam se mohlo jen na povinném
úvazku a s jištěním. Kdo vyzkoušel, poznal tok adrenalinu a v některých krkolomných
úsecích se raději rád nechal spustit za úpěnlivého volání „ Pomoc,pomoc“.
Houpačky jsme měli půjčené z Klášterce /dovezl J.Veverka/, duchnu na skok vysoký ze
Žamberka /dovezl T.Aulich a J.Kratochvílová/ a občerstvení zajišťovaly naše ženy.
Diplomy zhotovila J.Rolečková a na stanovištích opatrovali děti proti zapíchnutí oštěpem,
skalpování hlavy diskem, či zamáčknutí koulí do země, případně jiným zraněním:A.a
H.Krejsovi, Š. Martincová, P.Štěpánková, H.Pecháčková, B.Brokešová, J.Kalousová,
Z.Aulichová, P.Roleček, u startu I.Martincová, J.Štěpánková, u houpaček dohlížela
L.Kotyzová.
Zúčastnilo se 42 závodníků.
8.9. - ženy se sokolskou skladbou vystoupily společně s celkem z Králík v Přelouči na
sportovním odpoledni
Připravujeme cvičební hodiny, zájezd na plavání – sledujte vývěsku
a sháníme na vánoční zpívání zpěváky i hudebníky! – zájemci hlaste se
u Kratochvílové J. – už vymýšlíme repertoár
Barevný podzim a veselou náladu!
za TJ Jana Kratochvílová

Výprachtický pětiboj 22.9.2012
Po loňském odloženém se letos Výprachtický pětiboj konal. Za roky, kdy s dětmi jezdím, už
jsem zažila všelijaké počasí – od horka až po sníh. Tentokrát nás ráno přivítal prudký déšť.
Tak jsem si vzdychla – „to asi nikdo nepojede“. Ale tři statečné se přece našly:
Erika Beranová, Danča Mrklovská a Aneta Kalousová.
Během přesunu do Výprachtic naštěstí pršet přestalo a nakonec bylo celkem příjemně. Holky
nezklamaly a urvaly:
Erika 1. místo
Anetka 1. místo
Danča 3. místo

… a ještě výsledky střelby ze vzduchovky na dětském dnu :
Předškolní:
1) Šimon Pecháček
2) Arun Miroslav Bhopalsingh
3) Aleš Kaplan

Starší dívky:
1) Erika Beranová
2) Katka Hlávková
3) Kamila Trejtnarová

78
76
73

Mladší dívky:
1) Andrea Kocmanová
2) Amálka Šafářová
3) Věrka Hejkrlíková

0
21
22

Starší chlapci:
1) Láďa Kacálek
2) Tonda Kaplan
3) Lukáš Stehlík

73
65
55

Mladší chlapci:
1) Škabkama Jan
2) Benjamin Oravec
3) Vladimír Kalous

51
44
16

Ženy:
1) Šárka Dufková
2) Jitka Hlávková
3) D. Folkmanová

88
86
78

Muži:
1) David Kalous
2) Honza Krejsa
3) Tomáš Aulich

92
83
82

Z. Aulichová



Zprávy z knihovny
Obecní knihovna Vás srdečně zve na posezení při kávě
a na setkání se spisovatelkou, cvičitelkou jógy a léčitelkou – paní Tatianou Kejvalovou
v sobotu 6. října v 15:00 hod.
Je to žena plná optimismu, radosti ze života a lásky k lidem. Svůj bohatý život popsala v 6
humorných knihách, které obsahují i její životní filosofii:
1.
Šílené broskve a jiné zážitky
2.
Takovej krásnej život
3.
Proč jsem na světě
4.
Vidím, že jsi opravdu blázen
5.
Směju se a (ne)pláču
6.
Amrita Vám vzkazuje
Na besedě s ní budete mít možnost si některé z těchto knih zakoupit.
Těšíme se na vás, přijďte si poslechnout její názory a rady – jak se stát šťastným člověkem.
Takto se představuje pí. Kejvalová sama na svých webových stránkách
http://www.tanakejvalova.webpark.cz/:
„Něco o sobě? Pracovala jsem jako tlumočnice, byla to zajímavá práce, ale bylo toho až nad
hlavu; zvlášť když můj muž umřel tak brzy a já zůstala ve světě s dvěma kluky a kupou
problémů. Ale mám optimismus v krvi a tak jsem všechny problémy štípala na kousky

energickou sekyrkou a většinou se to vyplatilo. Dvacet let dělám jógu, mám ráda život i
lidi, i když jsou někdy takoví…
Ke všemu se můžeme buď postavit čelem nebo zalézt do kouta a vzdychat nad sebou.
No, ne že bych si občas nezakňourala, ale většinou jsem všechno velmi lehce zvládala práci, starosti co je s kluky, když jsem na týden na služební cestě, péči o starou matku,
k tomu zahrada a na sebe už jsem tak moc času neměla.
Později jsem prošla mnoha cizími firmami, bylo to moc fajn – úžasné zážitky.
Arabové a Francouzi s kosmetikou, Američani – kšefty všeho druhu, Němci – ježiš, co to
bylo, už nevím, Dánové – nádherná naslouchátka pro hluché lidi, pro ženy v miniaturní
náušnici, Rusové – taky s kosmetikou, všechno mě to moc bavilo. Pak jsem to ale zapíchla a
jala se psát knihy.
Nebylo to pro mě nic nového, celý život jsem byla mírně literárně činná. Psala jsem
humorné scénky do rozhlasu – převážně z manželského života, to mi šlo – pak jsem se
stabilizovala jako fejetonista ve Večerní Praze, dělala jsem různá interview pro jeden časopis
jako externista.
Protože jsem se na téhle planetě objevila před dlouhým časem, poznala jsem hodně
zrádností našeho bytí a všeho humusu, který nám život hází pod nohy. Snažím se ho
s úsměvem překračovat asi jako moje přítelkyně, která přijela navštívit synovu rodinu a
uprostřed obýváku stál dětský nočník i s obsahem. Rozhodně se nejala ho uklízet, ale šla dál
a povídá: „Tak děti, ahoj, jak se máte?“.
Přeji vám, ať se vám daří překračovat všechny nočníky světa a ať se vám líbí na
zeměkouli.“
Tatiana Kejvalová



Sbor dobrovolných hasičů
Naši nejmenší hasiči začali s tréninkem a těší se na závody, které je čekají
v sobotu 13. října na Kunčicích



Kino Žamberk
Kino v Žamberku je po rekonstrukci. Slavností otevření nově digitalizovaného kina
v proběhne 5.10. od 16 hodin Projekce filmu AVATAR ve 3D v 17 a ve 21 hodin.
Kino Žamberk se po digitalizaci stalo s nejmodernější technologií jedničkou
v Pardubickém kraji.

Uzávěrka příštího čísla bude 30.11.2012
Náměty a připomínky zasílejte na

jitkaroleckova@seznam.cz

