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Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2011
Zastupitelstvo schvaluje změnu návrhu stanov Sdružení obcí ORLICKO.
Zastupitelstvo projednalo plnění rozpočtu obce k 30.6.2011.
Zastupitelstvo projednalo uzavření silnice č. II.310 mezi obcemi Helvíkovice a Kameničná od
8.8.2011 z důvodu opravy vozovky.
Pověřuje starostu projednáním odkoupení části frézingu.
Různé
Zastupitelstvo projednalo zprávu KONZUM, obchodního družstva v Ústí nad Orlicí -zachování
prodejny
v Kameničné
s plánovanou
dotací
od
obce
Kameničná
ve
výši
155 000,- Kč / rok, počínaje rokem 2012 s tím, že by zpětně 50 % z této částky zaplatil Pardubický
kraj. Naše obec je mezi 20 obcemi s malým počtem obyvatel, které jsou prodělečné.Zastupitelstvo
nesouhlasí s dotováním provozu KONZUMU obchodního družstva.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecní stavební parcely č.1734/6 o rozloze 982 m2 v k.ú.
Kameničná panu Janu Kuhnovi, Třebovská 451, Ústí nad Orlicí za 40 Kč/m2 s podmínkou
výstavby rodinného domku a zkolaudování do 6 ti let od podpisu kupní smlouvy. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup soukromého pozemku od pana Jiřího Grundy, číslo parcely
574/3 o výměře 341 m2 v k.ú. Kameničná za cenu 40 Kč/m2.Poplatky hradí kupující.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.Záměr nákupu tohoto pozemku byl schválen
zastupitelstvem č. 3 dne 26.1.2011 bod 13.3.
Zastupitelstvo schvaluje povodňovou komisi obce ve složení:
Ing.Milan Sklenář
Pan Tomáš Aulich
Pan Josef Beran
Pan Lukáš Grof
Pan Karel Václavek
Zastupitelstvo schvaluje bezplatné zapůjčení obecních prostor v bývalé škole paní Jitce Rolečkové
z důvodu pořádání „Kamenského pobyťáku“ v době od 8.8. – 12.8.
Zastupitelstvo schvaluje zabudování povodňových srážek na cestě do Pádolí .

č.9
21.9..2011

Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadání nového Územního plánu Kameničná v roce 2012.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Evy Steinerové, Kameničná čp. 49, ze dne 25.8..2011 o
koupi pozemkové parcely číslo 272/1 o rozloze 755 m2 v k.ú. Kameničná.
Zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem této parcely, není záměrem obce tuto parcelu odprodat.
3. Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Anety Růžkové,Kameničná čp. 73, ze dne 318..2011 o
koupi pozemkové parcely číslo 272/1 o rozloze 755 m2 v k.ú. Kameničná.
Zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem této parcely, není záměrem obce tuto parcelu odprodat.
4. Zastupitelstvo projednalo žádost paní Jany Kratochvílové, Kameničn čp.35 o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les ze dne 7.9.2011. Jedná se o 2 kusy stříbrných smrků na p.p.č. 125/1 v k.ú. Kameničná.
Zastupitelstvo souhlasí s pokácením smrků, z důvodu ohrožení padajících zmrazků z větví na chodník a na
elektrické vedení pod nimi.

1.
2.

Různé:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Základní škole ve Slatině nad Zdobnicí na žáky dojíždějící
z Kameničné ve výši 50 000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro SDH Slatina nad Zdobnicí na odměny pro děti na
hasičskou soutěž memoriál Standy Krska ve výši 1 000,- Kč.
Zastupitelstvo pověřuje pana Vladimíra Kalouse správcem obecního lesa. Pan Tomáš Aulich
tímto odstupuje z této funkce.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2012 až 2016.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí připomínky občanů k žádostem o koupi p.p.č. 272/1 Kameničná
v majetku obce Kameničná.
Zastupitelstvo přijalo a vzalo na vědomí žádost pana Martina Matyáše ze dne21.9.2011 o
pronájem p.p.č 272/2 pro umístění mobilní garáže.
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OZNÁMENÍ
VIKA Kameničná a.s. vydává ze svého skladu v Helvíkovicích na Popluží
(tel: 731 449 737)

obilí na nájemné a naturálie
za rok 2011
v termínu
od 11.10.2011 do 27.10.2011

vždy
v Úterý od 13.00 do 17.00 hod a ve Čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod
Pytle na obilí si vezměte s sebou!!!
Případně je možno je zakoupit za 15,-Kč/kus na místě.
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

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil


Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci říjnu oslaví významné
životní jubileum.
Paní Kotianová Marta 85 let
a pan Berky Josef 60 let
Gratulujeme!


Co se událo:
DRAČÍ LODĚ 2011
Rok se s rokem sešel (v mém případě spíš seběhl) a pastvinský SKI KLUB připravil 13. 8. 2011
již čtvrtý ročník závodu dračích lodí. Celkem 28 posádek bojovalo o umístění v těchto
kategoriích:
1. Šest nejlepších posádek
2. Nejrychlejší ženská posádka
3. Nejatraktivnější posádka
4. Nejstarší posádka
Podmínky pro startující zůstaly v podstatě stejné, posádka mohla od 9:00 absolvovat
čtvrthodinovou tréninkovou jízdu dle rozlosování a při závodě od 12:45 jela dvě jízdy po 250
metrech ihned po sobě, časy obou těchto jízd se sčítaly a výsledný čas určil celkové pořadí.

Kameničná se opět vytáhla a navzdory suchozemskému původu svých obyvatel vyslala do
boje dvě posádky – DRACI z Kameničné (kapitán Mirek Mrklovský, startovní číslo 27) a
DRAČICE z Kameničné (kapitánka Jana Kratochvílová, startovní číslo 22). Bohužel již tradičně
nemáme velké štěstí při rozlosování časů, DRACI nastupovali k tréninkové jízdě v 9:45 a
závodní rozjížďka na ně čekala až v 17:05 (alespoň podle harmonogramu), DRAČICE trénovaly
v 11:15 a ostrý start měly naplánovaný na 16:05 (i když realita byla nakonec jiná…).
Osobní auta i avie (řídil Tomáš Aulich – díky!) postupně přijížděla na parkoviště,
tréninkových jízd jsme se v hojném počtu zúčastnili, nováčci si zkusili pádlování i místo v lodi,
bubenice naladila tempo bubnování, profesionální kormidelníci nám udělili cenné rady a pak už
jsme individuálně přežili čas do startu. Občas se přihnal mrak a vydatně zapršelo, ke slovu se
dostaly gumáky, pláštěnky i deštníky, ale navzdory přeháňkám byla pláž plná diváků. Počasí
bohužel nikdo neobjedná, s tím se musí počítat. Větší problém jsme měli s časovým
harmonogramem. Pořadatelé už do tak našlapaného plánu zařadili navíc ještě jízdu ženských
posádek o velké finále (o 1. a 2. místo), přes chvíli museli závody přerušit kvůli dešti, takže celý
časový rozpis jízd byl v reálu úplně jiný. Konečně, posuď sám, laskavý čtenáři …
Celé posádce nahlásíte čas startu, 21 lidí s ním počítá, někdo zůstane na místě v Pastvinách,
jiný se potřebuje otočit doma, další svůj volný čas využije k procházce po okolí a pak startujete o
25 minut dřív … Infarktový stav … Naštěstí jsou blízko andělé (ještě jednou velké díky, Eliško
…), takže obě naše posádky nakonec v plném počtu odrazily od břehu. DRAČICE se utkaly se
smíšenou posádkou Hlavně dojet (klub ELITA LETOHRAD), celkový čas 02:31,5 a výsledné
26. místo. DRACI změřili síly se Spolkem dobrovolných lížařů (klub KUNVALD), celkový čas
02:08,8 a výsledné 8. místo (mimochodem, výborný výsledek s ohledem na konkurenci všech
vodáckých klubů). Růžová trička se představila divákům ještě jednou, vyjely jsme si mezi
ženskými posádkami druhou příčku a jako třešinka na dortu na nás čekala finálová jízda. Naštěstí
byly kolegyně z Dámské jízdy rozumné (a měly toho dost jako my), takže jsme se dohodly po
poradě s rozhodčími, že nám bude jedna finálová jízda úplně stačit. Zajely jsme sice svůj nejlepší
čas - 01:14,8, ale žamberačky byly prostě lepší, sláva jim …
Dlužím ještě jména těch obětavých, co vytvořili posádky, tady jsou: DRACI: David Kalous,
Lukáš Grof, Rosťa a Vojta Trejtnarovi, Petr Roleček, Mirek Mrklovský, Zdeněk Jirčík, Milan
Štantejský, Miloš Luňáček, Michal Kala, Filip Janish, Tomáš Aulich, Karel Weigl, Sergey
Koshyrets, Jakub Hostinský, Pavel a Petr Kacálkovi, Martin Grund, Petr Zámečník, Jakub
Krejsa a bubenice Jana Kalousová.
DRAČICE: Šárka Martincová, Jana Kratochvílová, Galina Kupková, Lucka Kotyzová, Iveta
Kacálková, Jitka Rolečková, Jana Mrklovská, Jarča a Romana Kalousovy, Danča Kacálková,
Katka Aulichová, Monika Vábrová, Anička Durchánková, Aneta Růžková, Simona a Radka
Matyášovy, Jana, Jarmila a Ivona Černých, Veronika Drtilová, bubenice Jana Kalousová.
Všichni jmenovaní si svou účastí vyseděli místo v lodi i na příští rok. Až pořadatelé oznámí
termín konání závodu, obrátíme se nejprve na ně, pokud se nemohou zúčastnit, oslovujeme
další.
Pro ty z Vás, co vydrželi číst až sem, mám ještě pár perliček ze zákulisí celé akce, aneb
pochlubit se musíme (zvlášť když je čím):
Nejrychlejší přesun v prostoru a čase zvládají Iveta Kacálková a David Kalous (stihli to …).
Nejlepší manažeři přes lidské zdroje jsou Šárka Martincová („operovala“ zejména mezi
DRAČICEMI, k jízdě přemluvila i ty, co původně nechtěly jet) a Milan Štantejský (jako
kouzelník vytáhl z rukávu tři kamarády, kteří nelitovali čas ani síly a jeli za Kameničnou). Oběma
vám díky …
Nejvíce zainteresované rodiny – Kacálkovi z Obory a Černých. Obě dodaly po třech
kusech galejníků (tomu se říká oddanost pro věc, díky).

Nejvíce záběrů pádlem si užila Katka Aulichová (absolvovala tréninkovou čtvrthodinku
s DRAKY i s DRAČICEMI, dále dvě závodní jízdy v růžovém tričku a ještě finálovou, klobouk
dolů!).
Nejobětavější člověk ročníku – Jana Kalousová, odbubnovala všechny jízdy DRAKŮM i
DRAČICÍM (přestože měla mít ten den úplně jiný program, nenechala nás v maléru) a kromě
udávání tempa ještě naprosto nepřekonatelně zdobila příď, její krajkový klobouk a boa všechny
na břehu naprosto uchvátily … Bubenice to prostě jistí!
Všem statečným díky za reprezentování Kameničné, divákům za podporu ze břehu a příští
rok zase v Pastvinách naviděnou!
Jana a Mirek Mrklovských

10.9. 2011 MOTOSRAZ KAMEŇÁK
Na hřišti proběhl již tradičně Motosraz Kameňák. Odpoledne
plné krásných strojů a rachotu motorů, soutěží a pohody
uzavřelo vystoupení kapel Archon a K2. Dívčí rocková skupina K2
z Hradce Králové se velmi líbila. Těžko říci, zda pánské publikum na
parketu obdivovalo jejich hlasový projev, či těla.

Co nás čeká u nás:
Kamenská DRAKIÁDA
Začněte stavět, hledat po půdě, nebo
po obchodech. Čeká nás soutěž krásy, umění, rychlosti a zručnosti. Medaile, ceny a občerstvení bude
připraveno. A kdy naše papírové výtvory necháme proletět?
Za příznivého a samozřejmě větrného počasí.
První pokus nás čeká v sobotu 15. 10. 2011. Obecní rozhlas to jistí.
Připravuje se: kroužek tvořivé a výtvarné dílny Kamenský šikula. Každý první pátek v měsíci vždy od
17:30 hod. Když nebudeme stíhat, doděláme výtvory dopoledne v sobotu. Začínáme v listopadu!
Těší se na Vás Jitka Rolečková
Pedagog volného času

Co nás čeká v okolí:
Kino Žamberk - MUŽI V NADĚJI ČR
komedie  Hit končícího léta, vtipná a sexy komedie pro chvíle, kdy člověk potřebuje vypnout. O tom, že nevěra je
vlastně žádoucím artiklem všech spokojených manželství, se snaží přesvědčit svého zetě Ondřeje nebývalé vitální
důchodce Rudolf. Ondřej je však z počátku odhodlán tomuto nátlaku odolat a kryje mnohé zálety svého vykutáleného
tchána, ale… Hraji: Jiři Macháček, Bolek Polívka, Simona Stašová a další.
česky / 115 min. / od 12 let / 70,- Kč
15. října
jna – sobota ve 20:00 hod. a 16. října
jna – neděle
ned le v 17:00 a ve 20:00 hod.

Na SLÁMOŽROUTSKOU ZÁBAVU V sobotu 15. října od 20:00 hod.
zve hokejový oddíl Slámožrouti Kunvald do Sokolovny v Kunvaldě. Hraje Bladex Rock

sobota 20.8.
- proběhl tradiční DĚTSKÝ DEN ve spolupráci s hasiči, ženami a
Konzumem. Připravili jsme turistickou trasu přes louky, močály a lesy, kde
se děti seznamovaly na stanovištích s různými povoláními a plnily přitom
jim odpovídající úkoly. Za nasbírané body si ve směnárně v cíli mohly
nakoupit různé sladkosti. Kromě hlavní trasy byly pro děti - i pro dospělé
- nachystány v cíli drobné soutěže opět o body :
hod na koš, chůze na chůdách, přenesení míčku na pálce /stolní tenis/
přechod po laně, skoky přes točící švihadlo, střelba z pistolí u „přátel
vojenské techniky“
Zavítali mezi nás i dva koníci od Chaloupků, povozili nebojácné, z Klášterce jsme si půjčili houpačky.
Tradičně probíhala střelba ze vzduchovky O ceny starosty pod vedením T. Aulicha. Výsledky najdete ve
skříňce. O občerstvení se postaraly ženy, kofolu pro děti zajistila TJ Sokol.
Od 20 hod. TJ uspořádala taneční zábavu na hřišti s kapelou PLAZMA ROCK. Přišlo 75 platících. Co
k tomu dodat. Zkusili jsme ….. „blbej kšeft je taky kšeft“ …..
DĚKUJI všem na stanovištích a ve stáncích, M.Štěpánkovi za zorganizování večerní zábavy a T.Aulichovi
za dovezení houpaček.
CVIČEBNÍ HODINY
Orientální tance dívky:
každou středu od 17:30 do 18:30 hodin.
Country energies:
každou neděli od 19 hod
ŽENY:
nácvik na sokolský slet do Prahy – od půlky listopadu – Jana Kratochvílová
– termín upřesním v nástěnce - cvičí se na hudbu Ant. Dvořáka – Česká suita- všechny jsou vítány.
PŘIPRAVUJE SE:
U příležitosti sokolského sletu se budeme snažit uspořádat opět vlastní Tělovýchovnou akademii zhruba na květen 2012, třeba ve stylu „Kameničná má talent“ . Takže přemýšlejte a trénujte !!!
A taky bude půlnoční – vzkaz pro hudebníky a zpěváky – třeba začneme trénovat už dřív než v prosinci ?
A ještě z jiného soudku – postrádáme váleček ze hřiště od Stárků. Kdo ho má půjčený, nevadí, jen to
nahlaste u Kratochvílové –děkuji.

Za TJ Sokol Kameničná přeje příjemný podzimní čas Jana Kratochvílová



Koncem srpna byla členkami SDH Česká Rybná, které běhají
Orlickou ligu v Požárním sportu oslovena Katka Aulichová,
zda by jim nepomohla při dvou závodech, a to v Lanškoruně
3.9. a Lanšperku 10.9. Katka souhlasila, trochu potrénovala a
takto to dopadlo:

Poslední dva závody se nám neskutečně podařily. I přes nepřítomnost 3 děvčat základní sestavy jsme daly dva
nejlepší časy sezóny a přivezly jedno druhé místo a jedno vítězství. Hlavně musíme vyzdvihnout výkon patnáctileté

Katky Aulichové z Kameničné, která s bravurou zvládla těžký post rozdělovače, který dříve běhala jen v dětské
kategorii.
Oficiální stránky SDH Česká Rybná

DIVADELNÍ SPOLEK „NA SKÁLE“, HELVÍKOVICE
VÁS ZVE NA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KOMEDIE
CARLA GOLDONIHO

SLUHA DVOU PÁNŮ
15. října 2011 v 19:00 hod

V KAMENIČNÉ U VEVERKŮ
VSTUPNÉ 50,- Kč
Skalní umělci jsou dobrovolné sdružení lidí z malebného místa Skála v Helvíkovicích na úpatí Orlických
hor, kteří se rozhodli přestat karty mastit, pivo pít (alespoň na čas) a začali o víkendech a volných chvílích
secvičovat, pod vedením Ládi Martínka, ochotnické divadlo.
Ochotnické divadlo má v Helvíkovicích
dlouholetou tradici, hrálo se zde již od
prvorepublikových dob. Místní hostinec“U
jelena“, kde můžeme s laskavým svolením
majitelky Gity Šindelářové secvičovat a
následně předvádět své divadelní kusy, nabízí
prkna, která znamenají svět v historicky
laděném sále prvního patra.
Naše rozhodnutí hrát divadlo padlo v
malebném prostředí zahrady u Beranů
30.dubna v 22.40 mezi lety 2004-2006.Ne
náhodou se tento nápad zrodil na zahradě u
Beranů, tedy v místě, kde nejenže pantáta
Beran táhl káru Tylovu v poválečném období,
ale kde stále stojí historická starobylá
chaloupka , mimořádné genius loci místa
našeho sdružení.
Po dlouhých a náročných přípravách byl, jako první projekt, realizována Červená Karkulka z vlastní
dramatické dílny účinkujících. Tak byla odstartována činnost ochotnického divadla, o které se dále vše
potřebné dozvíte v archivu her.
Uzávěrka příštího čísla bude 30.11.2011
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

