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Vážení spoluobčané.
Dovoluji si Vás jako už každoročně oslovit v této předvánoční adventní době
a informovat Vás o činnosti obecního úřadu. Rád bych Vás seznámil s akcemi,
které se letos uskutečnily a které plánujeme na příští rok. Bylo dokončeno
asfaltování cest v rámci pozemkových úprav v Kameničné. Podařila se uskutečnit
z rozhodnutí a za použití finančních prostředků Pardubického kraje, obnova
povrchu silnice II.310 mezi Helvíkovicemi a Kameničnou . Byla dokončena
hrubá stavba kulturního a sportovního zázemí na hřišti. Došlo k zateple
ní stropů sálu a Mateřské školy, což by mělo přinést očekávané úspory
elektřiny. Na Rozcestí nad Kameničnou byla pořízena nová autobusová
zastávka. Dále byla provedena oprava střechy na části Mateřské školy a
zároveň s tím vybudován odtok dešťové vody do kanalizace obce z důvodu
podmáčení budovy Mateřské školy.
V příštím roce nás čeká dokončení budovy kulturního a sportovního zázemí
na hřišti a vybudování nového sportovního a dětského hřiště, za předpokladu
získání dotací. Čeká nás zasíťování stavebních parcel naproti správní budově
VIKY a.s. Z důvodu přechodného snížení počtu dětí z Kameničné budeme
nuceni řešit svoz dětí do Mateřské školy z okolních obcí, abychom udrželi
stávající provoz MŠ a školní družiny. Z tohoto důvodu bylo zastupitelstvem obce
rozhodnuto pořídit devíti místný mikrobus, který bude možno využít
organizacemi obce i k jiným účelům.
Rád bych poděkoval Všem občanům, kteří se podílejí na průběhu a
organizování různých akcí v obci. Také velmi moc děkuji dospělým i dětem,
kteří reprezentují naší obec při různých akcích jak doma tak mimo obec.
Děkuji občanům, kteří se nezištně podílejí na úklidu veřejných prostranství naší
obce a údržbě zeleně a malých sakrálních památek obce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál jménem zastupitelstva i jménem svým
příjemné a klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví do nového roku
2012 v osobním a pracovním životě.
Ing. Milan Sklenář
Starosta
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Zasedání obecního zastupitelstva
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

č. 10
14. 11. 2011
Žádost občanského sdružení Šťastný domov o vyjádření k umístění přístřešku na
zemědělské stroje na parcele st.p.č.129 v k.ú. Kameničná.
Příkaz k provedení inventarizace majetku obce Kameničná k 31.12.2011.
Žádost Orlickoústecké nemocnice o příspěvek na zakoupení nové laparoskopické
věže.
Žádost Mateřské školy v Kameničné o možnost zakoupení dopravního prostředku
za účelem svozu dětí z okolních obcí v rámci udržitelnosti provozu MŠ v roce 2012 a
dále.
Revokace usnesení č.1ze 4. zasedání zastupitelstva obce Kameničná konaného dne
24.2.2011
Návrh projektu na volejbalové hřiště na p.pč. 844 v k.ú. Kameničná ( prostor hřiště
za Veverkovými).
Různé –rozšířen o bod 7.1. – 7.8.

Usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.

Zastupitelstvo schvaluje žádost občanského sdružení Šťastný domov o vyjádření
k umístění přístřešku na zemědělské stroje na parcele st.p.č.129 v k.ú. Kameničná.
Zastupitelstvo schvaluje příkaz k provedení
inventarizace majetku obce
Kameničná k 31.12.2011
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Orlickoústecké nemocnici na zakoupení nové
laparoskopické věže ve výši 5 000,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje nákup dopravního prostředku za účelem svozu dětí
z okolních obcí v rámci udržitelnosti provozu MŠ v roce 2012 a dále.
Zastupitelstvo schvaluje Revokaci usnesení č.1ze 4. zasedání zastupitelstva
obce Kameničná konaného dne 24.2.2011.

Zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet :
Příjmy – 3 802 000 Kč.
Výdaje – 4 710 000 Kč.
Schodek ve výši 908 000 bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let.
6.

7.
7.1.

Zastupitelstvo schvaluje návrh projektu na volejbalové hřiště na p.pč. 844 v k.ú.
Kameničná ( prostor hřiště za Veverkovými). Pověřuje starostu provést patřičné
kroky k realizaci projektu.
Různé –rozšířen o bod 7.1. – 7.7.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2011 ve výši 485 000 Kč,
viz příloha.
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7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2011 ve výši 20 000 Kč, nákup
kalového čerpadla pro SDH Kameničná.
Zastupitelstvo schvaluje žádost pana Milana Šány o skácení stromu na st.p.č. 29
v k.ú. Kameničná ze dne 18.10.2011.
Zastupitelstvo schvaluje roční odměny – viz příloha.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost paní Dagmar Veverkové ze dne 4.10.2011 o
zařazení p.p.č. 1686, 1688, 1689 a 1690 v k.ú. Kameničná do Územního plánu jako
pozemky pro bytovou výstavbu.
Zastupitelstvo projednalo žádost KONZUMU obchodního družstva v Ústí nad Orlicí
o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s
provozem prodejny ve výši 157 00 Kč s tím, že by 50% z této částky dotoval
Pardubický kraj. Zastupitelstvo neschvaluje tuto dotaci.
Zastupitelstvo schvaluje žádost pana Martina Matyáše k umístění plechové garáže
na obecním pozemku p.pč. 272/2 v k.ú. Kameničná.
Zastupitelstvo bere na vědomí dopis paní Blanky Radvanové ze dne 9.10.2011
ohledně prodeje podílu st.p.č. 45 v k.ú. Kameničná. Paní Radvanová byt prodává,
takže je třeba řešit prodej s novým majitelem.



Obecní úřad informuje: 
Pozor změna v jízdních řádech autobusové i vlakové dopravy od 11.12.2011
Jízdní řád Žamberk – Rychnov viz příloha zpravodaje. Další údaje najdete na
webových stránkách www.oredo.cz
……………………………………………………………………………….
Živa zemědělská obchodní , a.s., Klášterec nad Orlicí Vás zve na putovní
výstavu sněžných fréz dne 13. 12. v Žamberku na parkovišti naproti Bille.
Od 14:00 do 16:30 hodin.


 Společenská rubrika 

Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci prosinci a lednu oslaví
významné životní jubileum.

V prosinci oslaví 65 let pan Josef Grund

Gratulujeme!
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Vítáme nového občánka: 
1. 12. 2011 se narodila Isabella Szabó (Sklenářová)

13.11. 2011 proběhl slavnostní zápis do Pamětní knihy obce.
Zapsáni byli:

Filip Václavek
Anežka Dufková



Co se událo
Dne 15.10.2011 se konal na kopci u vodárny již 3. ročník akce KAMENSKÁ DRAKYÁDA.
Tentokrát se účastnilo 20 draků všech velikostí a barev. Počasí nám přálo a tak se nevypil
ani připravený horký čaj. Po menších úpravách naší dračí pohotovosti létali všichni draci.

Nejmenší drak –
Největší drak –
Nejlepší letec –
Nejdelší dračí ocas –
Uvláčený drak –
Nejkrásnější drak Nejzajímavější drak –

Medaile, diplomy a drobné ceny si odnesli:
Brokešovi a Láďa Kalous
Hejkrlíkovi ze Žamberka
Láďa Kacálek a Magda a Dana Mrklovská,
Pecháčková Nelinka a Pavel Václavík
Kája a Pája Rolečkovi
Stáňa Kalousová a Ben Oravec
Kamila Trejtnarová
Hlavní cena:
Třicetimetrového Thajského draka, kterého
věnovala rodina Václavíkova, za nejvíce
bodů v hádání hádanek získali Stáňa a
Zdeňka Kalousovi a Ben Oravec.
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3.12. 2011 se konalo SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU. Děti z MŠ se
tentokrát proměnily v lesní zvířátka. Svaz žen se postaral o občerstvení, Josef Beran o zvuk a
pan Václavík zajistil skvělý ohňostroj a přesto, že ho zlobily zápalné šňůry, bylo opravdu na
co se dívat. Pan David Kalous opravil světýlka, která zdevastovaly veverky, nebo co to
vlastně bylo a přemístil je na bezpečnější a hlavně dostupnější smrk. Pan Libor Kalous na
nás po celou dobu svítil. Díky němu jsme měli šanci v chumlu zvířátek najít právě to naše.
Svítící ovečka nebyla převlek, ale malé překvapení od pana Neugebauera.

Co nás čeká
17. – 18. 12. 2011
VÁNOČNÍ (PRODEJNÍ) VÝSTAVA vždy od 9 – 16 hodin
Budeme rádi, když přispějete jakoukoliv zajímavostí, vlastním výrobkem, či
alespoň cukrovím. Soutěžit se bude o Nejzajímavější svícínek, perníkovou
chaloupku a pro ty méně trpělivé o Nejkrásnější perníček. Soutěžit se bude
v kategorii dětí a dospělých.
24. 12. 2011:

tradiční SETKÁNÍ V KAPLI od 22 hod. se zpěvy a následným
posezením ve škole při teplých nápojích.

28. 12. 2011 se koná TURNAJ VE FLOORBALE v sále od 13 hod.


Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
- probíhá cvičení žactva v jednotlivých složkách pod vedením cvičitelek :
Jitky Rolečkové, Ivety Kacálkové a Hany Pecháčkové
- 17. listopadu jsme začaly nacvičovat sokolskou skladbu „ČESKÁ SUITA“ v počtu
10-ti žen pod vedením Jany Kratochvílové. Nácvik byl přesunut na čtvrtek od 19
hod.
- 24.12.2011 připravujeme tradiční SETKÁNÍ V KAPLI
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od 22 hod. se zpěvy a následným posezením ve škole při teplých nápojích.
Tréninky probíhají v MŠ nepravidelně, zájemci hlaste se u Kratochvílové J.,
hudebníci i zpěváci jsou vítáni
- ve středu 28.12. 2011 od 13 hod. vyhlašujeme tradiční turnaj ve FLORBALE
v sále.
Soutěží 3-členná družstva /jeden člen povinně žena/, ceny budou pro každého,
pro vítěze putovní pohár.
V lednu 2012 uspořádáme opět zájezd na plavání do České Třebové.
V novém roce nám přeji:
- oprostit svá srdce od nenávisti,
svou mysl od starostí,
očekávat málo,
dávat hodně,
zapomenout na sebe,
myslet na druhé
a jednat tak,jak chceme,
aby druzí jednali s námi!!!
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová


Zprávy z knihovny
Milí čtenáři,
Rok se chýlí ke konci a nás čeká to krásné vánoční období plné shonu,
nervozity, nakupování, pečení, vaření, uklízení a určitě nám moc času na
knihy nezbude. Pokud se vám přece jenom zasteskne a Ježíšek na vás
s dobrou knihou zapomene, přijďte si nějakou půjčit.
Pod obecní knihovnou funguje druhý měsíc i Kamenský šikula. Scházíme se
každý první pátek v měsíci a dodělávání a úpravy probíhají i v sobotu
v knihovně. Pokud Vám tedy nějaký šikula utekl a toužíte si zkusit právě onu
techniku, máte možnost po domluvě v knihovně každou sobotu.
V prvním šikulovi jsme tvořili košíky z papíru a šperky z Fima. Fotografie i
ukázky výrobků budou na vánoční výstavě.
Ve druhém šikulovi jsme si vyzkoušeli techniku krakelování. Výsledkem byl
obraz zhotovený pomocí ubrouskové techniky, který působil starodávným
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dojmem právě díky zmíněné technice. Vystřihovali jsme vánoční dekorace,
které nám ozdobí vánoční výstavu.
Za knihovnu Vám přeji krásné a příjemné prožití svátků vánočních, hodně
dárků a do nového roku hodně zdraví. Zbytek si kupte.
Vaše knihovnice Jitka


Sbor dobrovolných hasičů
8.10. 2011 proběhl v Bystřeci Závod požární všestrannosti. Jako sbor
obsadily děti 8. místo z celkového počtu 32 sborů.
Gratulujeme!



Uzávěrka příštího čísla bude 31.1.2012
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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