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Zastupitelstvo schvaluje záměr obce prodat obecní p.p.č. 1734/6 o rozloze 982 m2 v k.ú. Kameničná
za cenu 40,- Kč m.
Zastupitelstvo schvaluje pořízení nového Územního plánu pro obec Kameničnou do konce roku
2015 podle ustanovení § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební
zákon).
Zastupitelstvo schvaluje žádost
SPZ o.s. Kameničná o povolení konání :
- Rockové zábavy dne 6.7.2012 od 20:00 hod.
- Motosrazu KAMEŇÁK dne 8.-9.9.2012 od 13:00 hod.
Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy střechy kaple v Kameničné panem Vojtěchem Kroulem.
Různé.
Zastupitelstvo projednalo řešení kanalizace a ČOV Kameničná.
Zastupitelstvo schvaluje pořízení nového Územního plánu obce Kameničná – pořizovatelem bude
Městský úřad Žamberk, oddělení územního plánování.
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele Územního plánu.
Zastupitelstvo obce po projednání určuje člena zastupitelstva obce pana starostu obce Ing. Milana
Sklenáře, aby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) spolupracoval s pořizovatelem
Zastupitelstvo schvaluje:
Obec Kameničná žádá o změnu PRVAK (Plán rozvoje vodovodu a kanalizací) společnosti VENCL
SERVIS Žamberk zastoupenou panem Ing. Jiřím Venclem.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Milana Sklenáře k projednání souhlasu s provozovatelem
Kanalizace společností VENCL SERVIS Žamberk a napojení kanalizace z obce Kameničná.
Zastupitelstvo projednalo stížnost pana Karla Pecháčka, Kameničná 82 na dozor ve Družině MŠ
Kameničná. Tato stížnost bude projednána s paní ředitelkou Zuzanou Thámovou dne 20.6.2012
aby přijala patřičná opatření. O výsledku bude následně informován pan Karel Pecháček.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost pana Martina Procházky o pronájem nebytových prostor
v obci Kameničná „Kulturního a společenského centra Kameničná na provozování hospodské
činnosti.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu č.
2012/001 „ZTV pro novou výstavbu v obci Kameničná – jednotná kanalizace“ v tomto pořadí:
Výsledek hodnocení – pořadí nabídek

Pořadí

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

IČO

Nabídková cena bez DPH v
Kč

1.

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad
Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

45537186

565 921,-

2.

M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

42196868

626 871,-

3.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská
350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

48173398

627 193,-

4.

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

25284959

679 609,65

5.

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

60838744

746 230,-

6.

KERSON spol. s r.o., 517 93 Dobré 80

45536040

856 234,78

Nabídka uchazeče VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad
Orlicí je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, proto zastupitelstvo pověřuje starostu obce
Ing. Milana Sklenáře uzavřít smlouvu s tímto uchazečem.
6. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 30 000,- Kč. viz příloha.
Zasedání Zastupitelstva obce Kameničná
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Usnesení:
7. Zastupitelstvo schvaluje Program obnovy venkova pro rok 2012 – 2014.
8. Zastupitelstvo pověřuje Ing. Milana Sklenáře k jednání na řádné Valné hromadě konané dne 28.6.2012
v sídle obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, IČ: 48173398
9. Zastupitelstvo projednalo aktualizaci Zřizovací listiny MŠ Kameničná.
10. Zastupitelstvo schvaluje Potvrzení Paní Mgr. Mileny Šánové s účinností od 1. srpna 2012,
v pracovním poměru na dobu určitou 6 let na pracovním místě ředitele Mateřské školy Kameničná dle
Zřizovací listiny
11. Různé.
11.1. Zastupitelstvo projednalo žádost paní Hany Pecháčkové o zhotovení vodního retarderu na p.p.č. 1954
v majetku Obce Kameničná.
11.2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s plněním rozpočtu Obce Kameničná k 30.6.2012
Přijmy 48,41 %
Výdaje 44,02 %



Obecní úřad informuje: 
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám sdělit, že plánujeme provedení kolaudace Kulturního a společenského
centra na hřišti za Veverkovými na přelomu měsíce srpna a září. V této souvislosti
řešíme současně otázky provozu a nájmu. Tato stavba byla schválena a řešena, tak, aby
především sloužila obci, organizacím obce a spolkům ke konání společenských a
sportovních aktivit s možností občerstvení posezením. Nabízíme tedy touto cestou
případným zájemcům provozování tohoto obecního zařízení za níže uvedených
podmínek nájmu – návrh:
1. Nájemce je povinen starat se o budovu a zařízení s péčí řádného hospodáře dle
podmínek stanovených v nájemní smlouvě mezi Obcí Kameničnou a
nájemcem.
2. Nájemce je povinen po dohodě umožnit konání akcí pořádaných obcí,
Mateřskou školou, Sokolem, Svazem žen, Sborem dobrovolných hasičů a SPZ,
o.s. ve vlastní režii.
Žádáme tímto případné zájemce, aby se dostavili k osobnímu jednání na Obecní úřad
v Kameničné, popřípadě zaslali svou žádost písemně nebo elektronicky do 31.8.2012.
Děkuji předem za Váš zájem a připomínky.
Ing. Milan Sklenář


KOMINÍK
V sobotu18.8. navštíví naši obec kominík pan Elner z Mistrovic. Kdo má zájem o prohlídku komína nebo
jeho vymetení nechť se přihlásí u paní Čáslavkové mobil: 605 275 089, nebo se zapíše v prodejně.

Humanitární sbírka ošacení
Plánuje se na 5. – 6. října. Sledujte vývěsku a Hlášení rozhlasu.

Elektronický rezervační systém města Žamberka
Nová on- line služba Vám umožňuje se elektronicky objednat na určitý den a hodinu k vyřízení záležitostí
na odboru správním a dopravy. ( občanské průkazy, řidičské průkazy, evidence vozidel..)

Záznam natáčení Českého rozhlasu Pardubice
„Kameničná – posvícení“ najdete na Internetu Český rozhlas Pardubice (archiv-Posvícení) na webové
adrese www.prehravac.rozhlas.cz/audio/2692515

Soutěž o nejrozkvetlejší dům , okno
Hlasovat můžete do 31.8. 2012. Do hlasovacího lístku napíšete např: Hudouskovi čp. 23
Hlasovací lístek vhodíte do schránky u Obecního úřadu .
Vyhodnocení bude ve zpravodaji v září s fotkou.



SÚŤAŽ VO VARENÍ KOHÚTIEHO PAPRIKÁŠA
místo konání : Kameničná při Komárně, dne 7.7.2012
V sobotu, dne 7. června jsme brzy ráno vyrazili do Kameničné u Komárna ve složení : Milan
Sklenář, Marie Čáslavková , Blanka Václavková a Eva Sklenářová jako členka poroty, abychom
reprezentovali naši obec v soutěži s mezinárodní účastí. Zúčastnila se kulinářská družstva Slovenska a
sousedního Maďarska.
Soutěže, již VII. Ročníku, se zúčastnilo celkem 28 tříčlenných družstev. Každé družstvo si
převzalo ve 13 hodin oškubaného a vykuchaného kohouta o váze
4,5 kg, ze kterého se připravil a uvařil pokrm. V 17 hodin byl
předložen soutěžní talíř mezinárodní porotě
k vizuálnímu
posouzení a k degustaci.
Vařilo se v lesoparku poblíž obce, u slepého ramena
řeky Váhu, v kotlících na ohni.
Naše
družstvo
Naše 1. místo
obdrželo za svůj výkon 1. místo za nejhezčí prezentaci
pokrmu na talíři. V chuti pokrmu jsme se však mezi medailisty
neumístili. Vyhlašovala se pouze první tři místa.
Ke kohoutu na paprice jsme jako soutěžní
přílohu podávali „Karlovarský knedlík“, který je velmi
chutný a jeho příprava je velmi jednoduchá.
Dovolujeme si Vám nabídnout osvědčený recept ze
soutěže :

1 rohlík je asi 1 porce:
1 rohlík nakrájíme na kostičky
1 žloutek a trochu smetany vyšleháme,
1 bílek vyšleháme s trochou soli na pevný sníh.
kadeřavá petrželka
Vše opatrně a zlehka zamícháme, přemístíme na připravenou potravinářskou folii, ze které vytvarujeme
kratší váleček. Opatrně zabalíme do folie a pevně utáhneme. Vaříme na páře asi 10 minut.
Přejeme dobrou chuť.



Společenská rubrika 
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci srpnu a září
oslaví významné životní jubileum.

Srpen

Čada Antonín
Kalousová Ludmila

70 let
70 let

Září

Dvořák Zdeněk
Čáslavková Marie
Veverková Jaromíra

65 let
60 let
60 let

Vítáme nového občánka
David Dytrt se narodil 7.7.2012
Ilustrační foto

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!


Co nás čeká
Zdravíme všechny DRAČICE a DRAKY, nezapomeňte
na klání posádek dračích lodí 18.8. 2012.

Divadelní spolek Na skále Helvíkovice
Vás srdečně zve

v sobotu 22.9. v 19:00 hodin v Kameničné
na komedii

POSTEL PRO ANDĚLA
Autor Jaroslav Koloděj

MOTOSRAZ KAMEŇÁK 2012
4. ročník motosrazu KAMEŇÁK v podhůří Orlických
hor se uskuteční 8. září 2011 od 13:00hod na hřišti.
program:
13:30h - vyjížďka po Orlických horách silniční i crossová
15:00h - soutěže
17-03h - kapely FOUSATEJ HAT, AC/DC rev.,

4WATTY
Programem bude provázet moderátor Donald, o zvuk se nám
postará Mikesound. Stanování povoleno, občerstvení všeho
druhu zajištěno.



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná

Vystoupení místních žen se sokolskou skladbou Česká suita:
19.5. – župní slet v Hradci Králové
9.6. - župní slet v Jičíně
23.6. – oslavy Sokola v Kunvaldě
23.7. – cyklistický večer v Králíkách
a
1.-6.červenec - XV. VŠESOKOLSKÝ SLET PRAHA
Stát se účastníkem sletu je pro každého cvičence svým způsobem odměna za celoroční činnost při
nácvicích. V neděli absolvujeme slavnostní průvod Prahou, vstřebáváme nádhernou atmosféru mávajících
přihlížejících , kteří projevují nadšení,že slet je zase tady. Co na tom,že jsou to převážně ti dříve narození,
vzpomínající na svoje aktivní léta v Sokole, kdy se po stadionu proháněli sami. Odpoledne máme možnost
si prohlídnout chrám sv. Víta a vyslechnout mši kardinála Duky, slouženou speciálně Sokolům. A od
pondělí seřadiště, nácviky, pokřikování, rady ve stylu: „sestro tykej mně, stojíš mně na značce, hni sebou,
doleva ne doprava, neumíš pochodovat?,sestro netykej mně….“ , přesto to za účast stojí, protože mezi tím
ve volných chvílích brouzdáme po Praze, navštěvujeme památky,různé doprovodné programy. Rozhodně
se nenudíme. A pak finální vystoupení, potlesk diváků, kteří stávají z laviček a už jsme i zažily slavnostní
zakončení se státní hymnou. Možná troufalé, ale dostavují se pocity jako když stojíte na stupních vítězů, že
jsme to dokázaly, probojovaly se až do finále. Kdo nezažije, nepochopí.

16.6. – běh Kamenská - míle výsledky:
Kategorie předškolní – 200 m
1. Kuba Brokeš
0.55.97
2. Šimon Pecháček
1.09.21

4.-5. třída - 400 m
1. Kája Rolečková
2. Magda Mrklovská
3. Věrka Hejkrlíková

1.00.78
1.57.09
2.00.33

1.-2. třída - 400 m
1. Pavlína Rolečková
1.25.01
2. Nelinka Pecháčková 1.28.03
3. Tereza Brokešová
1.35.56

5.-6.třída - 600 m
1. Katka Hlávková
2. Dana Mrklovská
3. Jakub Hlávka

1.32.6
1.35.58
1.39.92

Tratě jsme přizpůsobili závodníkům, jejich nadšení a výkonnosti.
Součástí akce bylo kácení máje a protože bylo potřeba pořezat stožár na májku, tak se vyhlásila soutěž
v řezu dvojmužnou pilou – výsledky:
- řezalo se dvoukolově a počítal se lepší čas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aulichovi Lad. + Ondra
Roleček Petr + Václavík Pavel
Aulichovi Tomáš + Tereza
Kacálkovi Láďa + Iveta
Kacálek lád.+Trejtnarová Kamila
Čáslavková Marie + Kratochvílová Jana
Rolečkovi Petr + Jitka

21,89 s
27,26
28,64
28,84
32,29
33,33
35,39

8. Mrklovská Dana + Trejtnarová Kamila
36,38
9. Hlávkovi Katka + Jitka
43,21
10. Hlávkovi Katka + Kuba
1,06,16
11. Aulichovi Renata + Láďa ml.
1,09,11
12. Aulichová Tereza + Hejkrlíková Věrka 1,33,74
13. Rolečková Kája + Mrklovská Magda
1,50,50

4.8. – zatahování Monice a Davidovi už Kalousovým
Oba jsou našimi členy a zároveň
členy hasičů,tak jsme dali hlavy
dohromady a dohodli se ztropit jim
nějakou taškařinu. Pořadové cvičení
a povel za pochodu čelem vzad
vzbudil na našich rtech první
úsměvy. Poté absolvovali štafetový
běh, museli napojit pouty svázanýma
rukama svorně hadice na rozdělovač
a připojit proudnici. Bohužel nestihli
ve stanoveném čase. Další naše
úsměvy sklidilo vystoupení ženicha a
svědka
v červených
sukních
kroužku Country energies, které jim
předtančovaly kankán. Pak už jen
Monika musela sestavit elektrický
obvod,aby se rozsvítila žárovka a
David napsat na psacím stroji
prohlášení o sňatku. Pak byli určitě
k jejich velké radosti propuštěni. A my večer ve škole jsme měli důvod tmelit kolektiv.
PŘIPRAVUJEME:
DĚTSKÝ DEN - v sobotu 1. září ve 14 hod na hřišti za Veverkovými
Přeji pěkný zbytek prázdnin s veselými zážitky
za TJ Sokol Jana Kratochvílová



Humor z knihovny
CHOV DOMÁCÍHO MAZLÍČKA?
Puberťák je domácí zvíře, které je velmi náročné na chov. Rozhodnete-li se chovat doma puberťáka, budete mu muset
vyhradit dostatečný prostor. Rozpínavost těchto živočichů, pokud jde o teritorium, totiž spolu s věkem stoupá.
Puberťák je všežravec, který občas přechází do fáze monožravce. Dle vědeckých výzkumů stráví puberťák jakoukoli
potravu, která se momentálně nachází v dosahu. Spásání potravy probíhá celodenně, prakticky nepřerušovaně. Ve fázi
monožravé se však může stát, že se puberťák dlouhodobě živí pouze jedním druhem potravy, například tradičními
českými brambůrky nebo hamburgery. Veškeré snahy ze strany chovatele o přikrmování zdravou výživou přicházejí
nazmar a je potřeba se s touto skutečností smířit. Většina puberťáků má po celou dobu chovu obzvláště vysokou
spotřebu prémiového krmiva, a proto je nutné, aby puberťáky chovali pouze chovatelé, kteří si to mohou finančně
dovolit, případně mají možnost úvěru či půjčky.
Puberťák je zvíře náchylné k depresím. Léčba a předcházení depresím spočívá v kupování značkových oblečků a obuvi,
počítačových her, aby se váš puberťák nenudil. Komunikace s puberťákem je závislá na úrovni dosažené při výcviku (viz
níže, bod Denní režim). Chovatel se musí naučit řeč těla, aby byl schopen z trhavých pohybů hlavou, případně ramen,
vyčíst nesouhlasnou reakci. Pozitivní reakce nedává chovaný puberťák v žádném případě najevo. Z našich zkušeností
ovšem víme, že po cca 200 trhnutí ramenním kloubem již většina chovatelů ví, na čem je.

Puberťáka je nutno podrobit komplexnímu výcviku. Od přírody je to tvor líný, který je schopen veškerou svou energii
vynaložit na správné oddechování při spánku, resp. na změnu polohy na gauči z levého boku na pravý a naopak. Výcvik
sestává z výuky jednoduchých příkazů, jako například "Jdi do školy", "Umyj si zuby", případně "Umyj nádobí". Někteří
puberťáci reagují na výcvik příznivě a po pár letech jsou schopni reagovat na cca 4 příkazy z 20. Jiní puberťáci výcviku
odolávají a osvojí si příkaz pouze jeden. Většinou jde o povel "Jdi se najíst", v menší míře "Jdi spát".
Puberťák je domácí zvíře chované výhradně na ozdobu a nelze očekávat, že z něj vydolujete jakoukoli činnost generující
přínos pro rodinu. Návratnost investic je dlouhodobá, někdy trvá i deset let, než zjistíte, zda chovaný jedinec bude
schopen samostatného života. Někteří jedinci zůstávají u svých chovatelů do pozdního věku a znamenají pro něj nemalé
náklady. Proto by si každý chovatel měl řádně rozmyslet, než se do chovu vůbec pustí. V případě, že si není jist, měl by
si raději pořídit jiné domácí zvíře. Před chovem puberťáků jsou varováni zejména kardiaci a další osoby, které špatně
odolávají stresu. Na druhou stranu je nutno říci, že žádné jiné domácí zvíře vám nepřilne tolik k srdci. V tom jsou
puberťáci naprosto nenahraditelní. I když lásku puberťák projevuje podivně, má vás rád....
CHOVÁME KOČIČKU
Naše kočička je zvířátko, které je třeba pravidelně odčervit. Jak tabletku od veterináře použít se dozvíte z následujícího
postupu:
1. Vezměte kočku do náruče tak, jako byste chovali malé dítě. Ukazováčkem a palcem levé ruky jemně přitlačíte na její
tváře kolem tlamičky, zatímco držíte připravenou pilulku v pravé ruce. Jakmile donutíte kočku otevřít tlamičku, vhodíte
do ní pilulku a počkáte až kočka tlamičku zavře a pilulku spolkne.
2. Seberete pilulku z podlahy a vyndáte kočku zpoza kanape. Vezmete ji do náruče a opakujete celý proces.
3. Chytnete kočku v ložnici, kam utekla, a zahodíte zvlhlou pilulku.
4. Vezmete novou pilulku, sevřete kočku do náruče pevněji a levou rukou stisknete pevně k sobě její přední tlapky.
Pravou rukou jí násilím otevřete tlamičku a ukazováčkem jí nacpete pilulku až do krku. Podržíte jí zavřenou tlamičku a
počítáte do deseti.
5. Vylovíte pilulku z akvária a sundáte kočku z vršku skříně. Zavoláte na pomoc manželku.
6. Kleknete si na podlahu s kočkou pevně sevřenou mezi koleny. Podržíte jí pevně přední i zadní tlapky a ignorujete
přitom její skřeky. Necháte manželku, aby držela její hlavu jednou rukou, zatímco jí násilím otevře tlamičku dřevěným
pravítkem, vhodíte do ní pilulku a hladícími pohyby po jejím krku zajistí, aby pilulku spolkla.
7. Sundáte kočku z tyče na záclony a připravíte si novou pilulku. Udělejte si poznámku - koupit nové pravítko a opravit
záclony. Opatrně smeťte roztříštěné střepy z váziček a sošek, které původně stály na obrubě krbu.
8. Zabalte kočku do velkého ručníku a požádejte manželku, aby si na ni na podlaze lehla tak, aby kočce vyčnívala jen
hlava. Dejte pilulku na konec brčka na pití, otevřete kočce násilím tlamičku tužkou a foukněte do ní brčkem pilulku.
9. Zkontrolujte na návodu pilulkové krabičky, zda pilulka není škodlivá pro lidi, spláchněte nepříjemnou chuť pilulky
sklenicí vody. Nalepte leukoplast na manželčinu ruku a odstraňte krev z koberce studenou vodou a mýdlem.
10. Najděte a přineste kočku ze sousedovic altánku. Vezměte další pilulku. Dejte kočku dovnitř kuchyňské skříňky a
skřípněte jí krk dvířky tak, aby jí vyčnívala ven pouze hlava. Otevřete násilím její tlamičku dezertní lžící a vstřelte pilulku
do jejího krku gumičkou podobně jako prakem.
11. Přineste z garáže šroubovák a zašroubujte zpátky vyvrácené panty skříňky. Dejte si na tvář studený obklad a
zkontrolujte, kdy naposledy jste byl očkován proti tetanu.
12. Zavolejte požárníkům, aby vyprostili kočku z vrcholku stromu přes ulici. Omluvte se sousedům, kteří svým autem
nabourali do jejich plotu, když se snažili nepřejet vaší kočku běžící přes ulici. Vezměte poslední pilulku.
13. Přivažte kočce pevným zahradnickým drátem přední tlapky k zadním a pak ji celou přivažte k noze jídelního stolu.
Rukou, ochráněnou těžkou koženou rukavicí, nacpěte pilulku do její tlamičky, následovanou celým syrovým biftekem.
Podržte její hlavu horizontálně a nalijte do jejího hrdla dvě pinty vody.
14. Požádejte manželku, aby vás zavezla na pohotovost. Snažte se tam pak sedět naprosto nehybně, zatímco vám
ošetřující lékař zašívá štychy vaše prsty a tvář a odstraňuje zbytky pilulky z vašeho pravého oka. Na zpáteční cestě domů
se zastavte v obchodě s nábytkem - objednat nový jídelní stůl.
15. Vyřiďte se spolkem pro ochranu zvířat, aby si přijeli pro vaši kočku. Zavolejte do obchodu s domácími zvířaty, zda
nemají náhodou na prodej křečka.
…a nebo pejska? Co třeba od Kacálků. Mají krásné maličké Rotwajlery.

Uzávěrka příštího
čísla bude 31.9.2012
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

