

Zasedání obecního zastupitelstva
č.27
9.9.2013

Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č.20 ve výši,
100 000,- cesta do Pádolí z dotace POV Pardubického kraje za rok 2013.
2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje žádost o dotaci z POV Pardubického
kraje v celkové výši 300 000,- Kč na rok 2014 na opravu sociálního zařízení a kanalizace MŠ
Kameničná.

3.

Různé:

3.1. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje mimořádný členský příspěvek pro roky
2013-2024 projekt ORLICKO- KLADSKO.
3.2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh na zpracování žádosti do 50. výzvy OPŽP na
nové vytápění obecních objektů. S podáním žádostí na nové vytápění obecních objektů zastupitelstvo
nesouhlasí.
3.3. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí dokončení opravy kříže Ježíše Krista u Kaple
Nejsvětější trojice.
3.4. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí zhotovení výpusti u kaple VAKem Jablonné nad
Orlicí.
3.5. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí dokončení zámkové dlažby na hřišti panem
Drahoslavem Vraštilem o ploše 110 m2 místo původně plánovaných 123 m2 pro SDH Kameničná.



Obecní úřad informuje: 
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech
25. a 26. října 2013 v obci Kameničná
V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji voliče,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 25. října 2013 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 26. října 2013 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: Obecní úřad Kameničná,
čp. 33 Kameničná, 564 01 Kameničná.
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději 1 den
přede dnem voleb (viz § 55 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.), v den voleb může volič tyto obdržet i ve
volební místnosti.
Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může
na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli
zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
v Kameničné dne 4.10.2013

Obecní úřad Kameničná
Ing.Milan Sklenář
Starosta obce

_________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ
VIKA Kameničná a.s. vydává
ze svého skladu v Helvíkovicích na Popluží
(tel: 731 449 737 )
obilí na nájemné a naturálie za rok 2013
v termínu od 8.10.2013 do 24.10.2013
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.
__________________________________________________________________________

Informace z Městského úřadu v Žamberku
POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ!
Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste
povinni do 31. prosince 2013 své doklady vyměnit, a to dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.).
•
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města)
příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky.
•
Co musím mít s sebou?
-„Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti městského úřadu
obce s rozšířenou působností,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm,
- ŘP, který podléhá povinné výměně.
•
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě
správního poplatku 500,- Kč.
•
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5
pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).

Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas, a to do konce roku 2013, tak:
1.
2.

s neplatným řidičským průkazem nesmíte řídit a příslušníci PČR nebo strážníci městské policie Vám
udělí blokovou pokutu až do výše 2.000 Kč,
hrozí Vám pokuta až do výše 30.000 Kč, a to od příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností
(Městský úřad Žamberk) a tato pokuta Vám bude uložena, i když nebudete řídit motorového vozidlo.

Pokud držitel řidičského průkazu, podléhajícího povinné výměně, nehodlá v budoucnosti řídit motorová vozidla,
nemusí žádat o výměnu svého řidičského průkazu za nový. V takovém případě je však třeba, aby se vzdal svého
řidičského oprávnění ve smyslu § 94 odst. 2 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, a to na příslušném obecním úřadu.
Další informace Vám rádi podáme na tel.čísle: 465 670 294 nebo e-mail: l.papackova@muzbk.cz



Společenská rubrika 
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci říjnu a listopadu oslaví
významné životní jubileum.
V měsíci říjnu oslaví své kulaté narozeniny: Dvořáková Hana 65 let
Kacálková Jitka 60 let
V měsíci listopadu bude slavit 65 let paní Blanka Václavková.

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
PODĚKOVÁNÍ: Ze srdce děkujeme za projevenou soustrast a účast na posledním
rozloučení s naším synem Mojmírem Kacálkem.
Vaše účast a ta záplava květin, nám budou stále připomínat, že jste ho měli rádi a
nám pomohli překonat bolest způsobenou jeho, tak náhlým odchodem. Děkujeme
také všem při zajišťování hudby, květinové výzdoby a občerstvení a pomohli jste
nám tak uctít jeho památku a oslavit jeho život.

Ze srdce děkujeme.
Rodina Kacálkova


Co se událo
DRAČÍ LODĚ 2013
V sobotu 17. srpna 2013 měli příznivci vody a vodních sportů velké rojení v Pastvinách Na pláži, kde se
v tento den konal již 6. ročník amatérských závodů dračích lodí. Kameničná opět nemohla chybět,
proto jsem vyplnila přihlášky, zaplatila startovné, nachystala růžová a zelená trička, zmobilizovala
věrné členy posádek, přemluvila zbytek nutný k doplnění počtu a doufala, že letos žádná kalamita

mezi lidskými zdroji neohrozí naše závodní tažení za co nejlepším výsledkem. Dotčeným obyvatelům
Kameničné se tímto omlouvám, vím, že jsem u některých dveří zvonila i několikrát (členové sekt a
podomní obchodníci by se možná divili, jak lze vymámit z jalové krávy tele, vlastně spíš přemluvit
někoho, komu se vůbec nechce, aby obětoval celý den, zhuntoval si tělo a ještě se u toho radostně
tvářil…), ale podařilo se.
Časový harmonogram zůstává již
několik let stejný, nepovinný trénink
posádky absolvují od 9:00 podle
předem stanoveného rozpisu, ve
12:00 se sejdou kapitáni na poradu a
první rozjížďka startuje ve 12:30.
Trénink se v našem případě stává
každý rok nutností, máme vždy dost
lidí, kteří jedou poprvé a ti ostatní
stále pilují styl a vylepšují strategii (i
když, vodáci zůstávají vodáky a
porážka od některých posádek je pro
nás ryzí suchozemce spíše poctou než
ostudou, to už jsme za ty roky
pochopili…).
Posádka DRACI z Kameničné se startovním číslem 14 se letos
probojovala do semifinále, kde zajela jízdu s časem 01:02,83, který stačil ve výsledném sčítání na
celkové 12. místo mezi mužskými a smíšenými posádkami. Růžová ozdoba (posádka žen – DRAČICE
z Kameničné) měla startovní číslo 29, po první rozjížďce postoupila do malého finále, kde svedla litý
boj s posádkou 3D FITNESS – ženy, a zvítězila před nimi o pouhé 0,04s (jen nevím, jestli to bylo o prsa
nebo o dračí čenich…). Stopky se zastavily na čase 01:11,85 a pro růžová trička to znamenalo 4. místo
mezi ženskými posádkami. Na adresu pořadatelů závodu musím říct, že tentokrát se časomíry a
výsledkového servisu ujal oddíl Dračí lodě Znojmo, starty byly regulérnější, spravedlivější a výpočetní
středisko u pomyslného cíle plnilo svou funkci stoprocentně.
Ještě pro úplnost doplním jména těch, co se mi podařilo umluvit k účasti:
DRACI – kapitán Mirek Mrklovský, bubenice Jana Kalousová, dále Milan Štantejský, Zdeněk Jirčík, Petr
Roleček, Rosťa Trejtnar, Lukáš Aulich, Tomáš Aulich, Petr Koplík, Láďa Aulich, Karel Weigel, Milan
Sklenář, David Sklenář, Petr Zámečník, Michal Kala, Vojta Trejtnar, Jakub Hostinský, Jiří Beneš, Pavel
Kacálek, Ruda Kalous, Jiří Brandejs
DRAČICE – kapitánka Jana Kratochvílová, bubenice Jana Kalousová, dále Šárka Martincová, Lída
Brandejsová, Jitka Rolečková, Iveta Kacálková, Monika Vábrová, Jarča Kalousová, Šárka Dufková,
Radka Půlpánová, Jana Mrklovská, Dana Kacálková, Radka Matyášová, Veronika Drtilová, Eliška
Radlingerová, Anna Brandejsová, Romana Kalousová, Jitka Kalousová, Mirka Ehlová, Lenka Kacálková,
Terka Aulichová
Děkuji všem zúčastněným, že mě v tom opět nenechali a všem fandícím, co nám drželi palce. Šestý
ročník závodu dračích lodí je za námi, naštěstí jsem optimista a doufám, že těch 40 lidí příští rok
seženu zas.
Jana Mrklovská

5. ročník motosrazu kameňák 14. září 2013 13:00h
Kameničná na hřišti

Co nás čeká
Kamenská DRAKIÁDA
Každoroční sraz všech létavých i nelétavých draků z naší vísky se uskuteční 19.10. 2013. Sraz
všech pilotů bude ve 13:30 na kopci u vodárny. Při špatném počasí se akce přesune.
Nastražte uši a poslouchejte obecní rozhlas.

Odpolední káva pro dříve narozené
Každý první čtvrtek v měsíci
v 16:00 hodin
ve škole



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
31.8. – proběhl tradiční Dětský den ve spolupráci se Svazem žen a Hasiči.
Zúčastnilo se 30 dětí, absolvovaly obcí naučnou trasu za zvířátky a v cíli se mohly zhoupnout na
houpačkách,projet na koni a čtyřkolce, potrénovat na chůdách. Pan Martinec předvedl jak se hledají
poklady a co všechno za vzácnosti v našem okolí našel. T.Aulich s Terezou prověřili přítomné ve střelbě
ze vzduchovky. Petr Zámečník ukázal úžasný přelet motorovým letadlem nad hřištěm a pak k naší
velké lítosti nezvládl manévr a napíchl ho na
plot. Přejme mu, ať jde letadlo opravit.
Houpačky dovezl L.Grof,čtyřkolky provozovaly
Technické služby, projížďky na koních vedly
děvčata Šebkovi , lana navázal na stromoví V.
Holubář.
STANOVIŠTĚ:
u koně – A.Chaloupková, chameleona v keři a
želvu v listí hledali u Čáslavků, ovce-u
Neugebauerových, králíci dupali u Trejtnarů,
včelí společenství mohli pozorovat za sklem u
Skalických,
kozí
mléko
ochutnávali
u
Štěpánkových , černá prasátka chrochtala u
Štantejských, telátka bučela v teletníku a
chytnout husu si zkusili u Václavíku. Na každém stanovišti po uhádnutí všetečných otázek získali
písmenko do tajenky a za její vyluštění dostali sladkou odměnu. Všem na stanovištích patří
poděkování, včetně těch, kteří převáděli přes silnici na nepřehledných úsecích silnice. Trasu vymyslela
Š.Martincová.

Připravujeme:
* v listopadu zájezd do bazénu – sledujte vývěsku
* cvičení žen - zatím neorganizuji, některé jezdíme do Slatiny a máme ještě volná místa v autě – v
pondělí na Pilates,ve čtvrtek na jogu – můžete se přidat, 1 hod stojí 50,- Kč
* Country energies – v neděli od 19 hod – vede J.Rolečková a Š. Martincová
* děti – orient Vivianky: začínáme 18. 10. opět každý pátek od 17:30 – 19:00 hod. vede J. Rolečková
* Nově: SOKOL s moderní hudbou posilováním, hrami a další zábavou, která se nevejde do orientu.
Vedoucí: Jitka Rolečková a Tereza Leitnerová. Začínáme každou středu 23.10. Zkusíme první
měsíc, zda bude zájem.
* zkoušky zpěváků a hudebníků na půlnoční – noví zájemci vítáni
Pohodový podzim přeje Jana Kratochvílová



Zprávy z knihovny
Obecní knihovna má za sebou konečně již druhou revizi v pořadí. Teď již jen stojím na štaflích a dohledávám knihy.
Objevila jsem, že tu máme Letopisy Narnie od C.S. Lewise z roku 1950. Bohužel jen prince Kaspiana.
Zpět k prázdninám:
Tábor v Kameničné letos s názvem „Cesta časem“ se vydařil. Zúčastnilo se celkem 29 dětí + 2 které nám bohužel
onemocněly těsně před táborem. Ve třech dospělých a se stravováním v MŠ Kameničná se nám skvěle hrálo i
vyrábělo. Paní kuchařce se určitě ulevilo, když se zbavila našich dvaatřiceti hladových krků. Patří jí naše veliké díky.
Ve školce se vaří výborně. A nám vedoucím se po jejich dobrůtkách velmi stýská. Veliké díky patří také paní Jarče
Kalousové a Janě Mrklovské, které nás ve čtvrtek zásobily buchtami před náročným večerem a nocí. (Buchty na
pekáči nevydržely ani dvě minuty. Jen se zaprášilo.)
Bylo 5 družstev, která pomyslně soupeřila o to, kdo první překoná cestu časem do současnosti. Ze všech
her, které jsme hráli, však největší úspěch slavila hra „Novozélandská schovka“. Vyzkoušeli jsme i batiku za studena
a další zajímavé věci. Ze čtvrtka na pátek jsme strávili noc ve škole a večer navštívili „Ameriku“ u Leitnerů nás čekal
obrovský oheň a celý večer se děti vozili na koni. Osvětlenou noční stezkou ke kouzelné studánce byl večer
pomyslně zakončen a my se proplížili vesnicí zpět do školy. Až se mi podáří stáhnout fotky z telefonu, určitě je dám
k dispozici. Jednou ze zajímavých akcí, které se zúčastnily i děti z MŠ byla výstava kamenů i s výkladem.
Výlet za loupeživými rytíři zdejšího kraje byl také zajímavý. Pro zajímavost přikládám:
V době Slavníkovců okolo 10. století byl vybudován v Suché dřevěný hrad, který patřil krásné dceři po
zemřelém rytíři Kunovi. Ten zahynul při loupežném přepadu kupců z Rychnova. Krásná Kuna loupeživé řemeslo
svého otce převzala. Naloupené předměty a peníze ukládala na hrad. Panovník však nechal hrad zbořit. Sličná Kuna
při útoku uhořela. Poklad se nikdy nenašel. Na Velký pátek svítí u pokladu modravý plamének a zakletá princezna
roní slzy u studánky pod hradem.
Nejznámějším byl Mikuláš z Potštejna z rodu Drslaviců ze 14. století, který vypověděl poslušnost králi Janu
Lucemburskému a plenil majetky jeho stoupenců a přepadal kupecké karavany. Markrabě Karel však Potštejn oblehl
a dobyl. Mikuláš zahynul pod troskami podkopané věže. I ten si podle pověsti nahromaděný poklad uschoval kdesi
v labyrintu chodeb pod hradem. Ty jsou však v současné době zavaleny a nepřístupné.
O něco později, ale taktéž ve 14. století žil na Žampachu Jan ze Smojna, který byl vyhlášený válečník. Protože rád
chodil oblečený v brnění, vysloužil si přezdívku Pancíř. Bojoval ve vojsku Karla IV. , který jej za statečnost
obdaroval zlatým řetězem. Když Karel IV. odjel na korunovaci do Říma, dal se na loupení. Poklidný život mu moc
nevyhovoval. Císař po návratu Žampach oblehl a dobyl. Janu Pancíři zlatý řetěz strhl z krku a nechal jej pověsit. Jan
Pancíř se zjevuje na Žampachu dodnes i s konopnou oprátkou kolem krku.
Žádný poklad jsme nalést nestihli, ale určitě se k tomu příští rok vrátíme. Vždyť je jich po okolí tolik. Kdybyste se na
nějaký chtěli podívat, mají jej vystaven v zámeckém muzeu v Rychnově. I s nalezeným hrncem.
Za obecní knihovnu Jitka Rolečková

Uzávěrka příštího čísla bude 30.11.2012
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

…a nezapomeňte se začít připravovat na drakiádu

