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Obecní úřad Kameničná informuje:
Uzavírka silnice II/310 Helvíkovice - Kameničná
Oprava vozovky
Od 07:15 hodin dne 8.8.2011 do 17.00 hodin dne
14.08.2011
Ranní spoje autobusů do 07:15 hodin pojedou normálně,
ostatní spoje autobusů pojedou přes Rybnou nad Zdobnicí a Slatinu nad
Zdobnicí na Rozcestí na Kameničnou.
Během dne žádné vozidlo na Žamberk neprojede. !!

Blesk speciální příloha pro řidiče
Novela 133/2011 mění kromě zákona o silničním provozu i zákon o získávání odborné způsobilosti k řízení.

Alkohol za volantem bez bodů
Do 0,3 promile je jízda bez bodu. Nulová tolerance ale zůstává. Řízení pod vlivem je stále přestupek a
platí i finanční pokuta ve výši od 2500 do 20 000 korun a zákaz řízení na 0,5 až 1 rok. Nad 0,3 promile
hrozí 7 bodů a pokuta až 50 000.
Psychotesty pro vybodované
Vybodovaní budou muset před vrácením řidičáku projít dopravně-psychologickým vyšetřením.
Vyšetření trvá několik hodin a obsahuje rozhovor s psychologem, dotazník, test osobnosti a
výkonový test. Test stojí až několik tisíc a platí si ho řidič.
Mírnější pohled na jízdu bez odpočinku
Zákon zmírňuje postih u překročení povolené doby jízdy u profesionálních řidičů s vozidly s
tachografy. Nově řidiči dostanou body až za to, když poruší povolenou dobu řízení o 20% a délku
bezpečnostní přestávky o 33 %.
Přestupky společně
Dopustí-li se řidič více přestupků, které budou všechny projednány najednou ve společném řízení,
dostane body jen za ten nejzávažnější z nich. Společně se mohou projednávat přestupky spáchané
maximálně v rámci 3. měsíců od prvního z nich.
Zimní gumy povinné všude
Od listopadu do konce března budou zimní gumy povinné všude. Tedy pouze na sněhu, ledu a
námraze, nebo pokud lze předpokládat, že se na vozovce sníh, led či námraza mohou vyskytovat.
Poslední slovo, jestli jste to mohli, nebo nemohli předpokládat, bude mít policie.
Reflexní vestu budeme i oblékat
Už nestačí vestu vozit, ale musíte ji i používat. Řidič, který vystupuje z vozidla na silnici mimo obec,
totiž musí mít na sobě oděv z reflexního materiálu. Neplatí pro řidiče mopedu, motocyklu a
nemotorových vozidel.
»Závodníci« půjdou pěšky
Stačí jen podezření policisty, že se účastníte nelegálního závodu a máte utrum. Policista může auto
zabavit, nechat odtáhnout, nebo opatřit botičkou až na 48 hodin.
Technické kontroly kdykoliv
Policista může řidiči přikázat, aby zajel ke stanici technické kontroly vzdálené až 4 kilometry
(maximálně 8 tam i zpátky). Pokud se na vozidle najde závada, zaplatí prohlídku řidič.

Profesionálové po přestávce jen přezkoušeni
Profesionální řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné
školení předepsaným způsobem, tedy 7 hodin ročně po dobu pěti let, bude jednoduše přezkoušen
naráz. Pokud hodlá opět řídit, zúčastní se školení v rozsahu 35 hodin. Třeba i po sedmileté přestávce.
Přejezdy pro cyklisty
Přejezd pro cyklisty se nově podobá přechodu pro chodce. Nesmíte na něm, nebo v jeho blízkosti
předjíždět, ani na něm stát, nebo stát ve vzdálenosti do 5 metrů před ním. Před křižovatkou silnice s
cyklostezkou nově vzniknou semafory se symbolem cyklisty.
Výměny řidičáků,
Řidičské průkazy se mění dřív. Zkracují se lhůty pro výměnu starých řidičáků. Řidičské průkazy
vydané v letech 2001 nebo 2002 si jejich držitelé musí vyměnit do konce roku 2012 a řidičáky vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 přestanou platit od konce roku 2013.
Policista může bránit v jízdě
Policista může reagovat na aktuální sjízdnost komunikace a až do odstranění závady může zakázat
vozidlům další jízdu, nebo vjezd na komunikaci.
Automatická převodovka
Zákon rozpoznal vozidla s automatickou převodovkou. Jsou to ty vozy, kterým chybí pedál spojky a
vozidla, která nemají ruční páku (čtyřkolky). Po absolvování autoškoly pouze na takovém vozidle
nesmíte řídit vozidla se spojkou/ruční pákou.
Kvůli nejasnostem se mění slovíčka
Namísto nejednoznačného: »umožnit nerušené a bezpečné přejití« se dosazuje: »nesmět ohrozit,
nebo omezit« chodce, který přechází po přechodu, nebo zjevně hodlá přecházet. Řidiči musí v
případě potřeby i zastavit před přechodem. Pro řidiče ani pro chodce se prakticky nic nemění.
Postižení dostanou výhody
Osoby s těžkým pohybovým, nebo mentálním postižením dostanou novou evropskou kartu. Na rozdíl od dosavadních cedulek budou moci využívat kupříkladu volná parkovací místa i v jiných státech
EU. V závažných případech mohou ignorovat i značku „zákaz stání“. Doklad bude na jméno.
Radary bez cedulí
Na přelomu července a srpna zmizí od silnic cedule varující před radarem.

Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji budou zapojeny
do dopravního integrovaného systému IREDO
Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové
dopravě, která se dotkne celého území Pardubického kraje. Do jednotného, neboli integrovaného
dopravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji. Nastává
tak sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy společnost OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad na
návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů v Pardubickém kraji.
Společnost OREDO připravuje pro Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace dopravy, který
bude spuštěn od 11. 12. 2011. Pojďme si vysvětlit změny, které sebou integrovaná doprava a její
zavedení přináší pro občany Pardubického kraje.

Optimalizace dopravy
Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá v tom, že společnost OREDO zpracuje nové oběhy
vozidel tak, aby mohl být region obsloužen menším počtem vozidel a tedy i hospodárněji, než je tomu
doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány s ohledem na zajištění přepravních potřeb obyvatel
daného území. Na spojích, kde se trvale přepravuje méně cestujících, dojde k nasazení autobusů
s menší kapacitou. Ty se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou uspoří prostředky na provoz
nových spojů v dopoledních a večerních hodinách nebo o víkendech.
V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, časové a tarifní provázanosti mezi
autobusovou a železniční dopravou. Současně dochází k zavedení taktu. Model taktové dopravy
spočívá v tom, že vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních tratích nebo páteřních autobusových linkách
v pravidelných časových intervalech v tzv. taktu. Například každou druhou minutu po celé (5:02, 6:02,
7:02). Pro cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné.
Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Pardubického kraje. Ta bude
platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset přestupovat, již v místě
odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda budete přestupovat
z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO budou také zapojeny České dráhy a.s. České
dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO také svůj vlastní tarif.
Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je území rozděleno na větší počet
poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo několika málo těsně sousedícími obcemi. Cena
jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami a odpovídá kilometrickému tarifu
podle nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena fixní částkou. V případě, že je
zóna tvořena větším městem, může být cena vyšší, tak aby např. odpovídala dosavadní ceně městské
dopravy. Zónově relační tarif je pro uživatele veřejné dopravy spravedlivější a přehlednější než
stávající tarify. Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první pohled z tarifní mapky, která
je umístěna na každé zastávce.
Harmonogram projednávání jízdních řádů s obcemi
Dostatečný prostor musí být věnován projednávání nových jízdních řádů s obcemi. Právě starostové
znají nejlépe přepravní potřeby svých občanů. V současné době jsou nové oběhy vozidel a jízdní řády
projednávány s dopravci. Projednávání s obcemi bude probíhat průběžně od 1. 7. do 16. 9. V tomto
termínu budou také návrhy jízdních řádů zveřejněny na internetových stránkách www.oredo.cz.
Občané budou mít možnost vznést připomínky písemně nebo prostřednictvím elektronického
formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.oredo.cz. Pokud již nyní
máte připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které by měly být v novém projektu řešeny, můžete
nám je zaslat na adresu oredopk@oredo.cz.
Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude
systém IREDO – integrovaná regionální doprava Pardubický kraje – dobře plnit svůj účel, tedy sloužit
cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými dopravními prostředky.



Zasedání obecního zastupitelstva
č.7
22. 6. 2011

1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Program:
Projednání veřejnoprávní smlouvy č.j. 15486/2011/STAV „Terénní úpravy na pozemku
parc.č.4004 a 4005 v k.ú. Helvíkovice.
Projednání těžby dřeva v obecním lese 150 -180 m3 v roce 2011.
Schválení závěrečného účtu za rok 2010 a rozpočet 12.2010 Sdružení obcí Orlicko
Projednání výstavby a financování „Kulturní a společenské centrum Kameničná“.
Různé - Doplnění programu o bod:
Projednání zateplení stropní konstrukce Mateřské školy firmou IZOLACE Polná, s.r.o.
Projednání žádosti Občanského sdružení Šťastný domov, Jiráskovo náměstí 69, 517 41
Kostelec nad Orlicí o vyjádření k umístění chatek na pozemku č.1505 v k.ú. Kameničná.
Projednání prodeje stavební parcely č. 1734/6 o rozloze 982 m2 v k.ú Kameničná panu Janu
Kühnovi, Třebovská 451, Ústí nad Orlicí.
Zasíťování stavebních parcel viz Příloha č.1
Projednání zhotovení projektu na Hřiště s umělým povrchem.

Zastupitelstvo schválilo program všemi hlasy.
Usnesení:
1.

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu č.j. 15486/2011/STAV „Terénní úpravy na
pozemku parc . č.4004 a 4005 v k.ú. Helvíkovice.

2.

Zastupitelstvo schvaluje těžbu dřeva v obecním lese 150 -180 m3 v roce 2011. Důvod
výhodné výkupní ceny 1 800 Kč. á m3.

3.

Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok 2010 a Rozpočet
12.2010 Sdružení obcí Orlicko, a příspěvek obce Kameničná za rok 2010 v částce 16 435,- Kč.

4.

Zastupitelstvo schvaluje výstavbu objektu „Kulturní a společenské centrum Kameničná“dle
předloženého projektu a cenových nabídek, viz. Příloha zápisu č.2

5. Různé
5.1 Zastupitelstvo schvaluje zateplení stropní konstrukce Mateřské školy firmou IZOLACE
Polná, s.r.o. zastoupená Ing. Radimem Vaňkem v ceně 62 917,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smlouvy č. 11811-FrJ.
5.2 Zastupitelstvo projednalo žádost Občanského sdružení Šťastný domov, Jiráskovo náměstí
69, 51741 Kostelec nad Orlicí zastoupenou paní Ivou Kaplanovou o vyjádření k umístění
rekreačních chatek a altánu na pozemku č.1505 v k.ú. Kameničná. K umístění rekreačních
chatek a altánu na pozemku 1505 v k.ú. Kameničná nemá námitek.
5.3 Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 1734/6 o rozloze 982 m2 v k.ú
Kameničná panu Janu Kühnovi, Třebovská 451, Ústí nad Orlicí s podmínkou výstavby
rodinného domku. Zastupitelstvo obce Kameničná tímto ruší své usnesení zasedání č. 5 ze
dne 20.4.2011 bod 5. Pan Krejsa od úmyslu koupě stavební parcely odstupuje dne
20.6.2011.
5.4 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje provedení zasíťování stavebních parcel na
pozemcích 10730 a1734 v k.ú. Kameničná. Viz příloha č. 3.

5.5 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh výstavby tenisového hřiště s umělým
povrchem. Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění projektu na výstavbu tenisového
hřiště a dětského hřiště.



Společenská rubrika
V měsíci srpnu oslaví 80 let paní
Koukolová Januška
Gratulujeme
Naše obec se rozrostla o dvě nové občanky z Jižní Afriky
Elishka Martin 5 let a Agibail Martin 3 roky
Vítáme je mezi námi , už nás je 330 obyvatel



Společenský život v naší obci
Co nás čeká u nás:

20.8. pořádá TJ Sokol Kameničná dětský den a večer bude taneční zábava.

V září nás čeká 3. ročník motosrazu KAMEŇÁK

Navštivte jeden z posledních motosrazů v letošním roce, budeme se těšit.

Co nás čeká v okolí:

Letní kino na Pěší zóně v Žamberku
Městský kulturní podnik FIDIKO Vás zve do LETNÍHO KINA na Pěší zóně v Žamberku. V pátek
12. srpna 2011 ve 21.30 hod. promítáme film "Dešťová víla".

Výstava "Čokoláda a jiné sladkosti"
Městské muzeum Žamberk a Muzeum obchodu Bratislava Vás srdečně zvou na výstavu
"Čokoláda a jiné sladkosti", kterou můžete navštívit do 28. srpna 2011.

26.-27.8.2011 - Rychnovský jarmark na Poláčkově náměstí
Budou probíhat šermířské turnaje, pro děti je připraveno loutkové divadlo a hrát bude
kapela dokonce s ohnivou show. Celým dnem Vás provede Zilvar a mezi jednotlivými
programy budou po tržišti procházet chůdaři, žongléři a někdy i zvědaví pštrosi. V zámku se
budou konat netradiční noční prohlídky v dobových kostýmech.



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
PŘIPRAVUJE SE:

DĚTSKÝ DEN tentokrát už 20. srpna ve 14 hod.
Spojený s TANEČNÍ ZÁBAVOU od 20 hod na hřišti se skupinou
PLAZMAROCK



Kamenský mini tábor se blíží:

8. - 12.8.

Nabídky pětidenní akce s názvem „Po stopách krále Artuše a rytířů
kulatého stolu“ i s dvoudenním noclehem využilo 26 dětí do 15 let.
Od 8. – 12.8. si budou hrát a tvořit na hřišti za školou. Čekají nás
tvořivá dopoledne a zábavná odpoledne. Předem děkujeme
organizaci SPZ o.s. za zapůjčení párty stanu a Obecnímu úřadu za
rychlé zhotovení sprchového koutu.
Na účastníky se těší vedoucí Jitka Rolečková





Svaz dobrovolných hasičů Kameničná
Dne 27. – 28.5. se konala Okresní soutěž hry Plamen v Mladkově. Děti
mladší kategorie pod vedením Jarči Kalousové a Lucie Kotyzové se
umístily na 21. místě a děti starší kategorie pod vedením Šárky
Martincové a Anety Růžkové se umístily na 19. místě.
Gratulujeme
Při noční bouřce byly nuceny přestěhovat se na noc z Mladkova do Kameničné a vzít zavděk
suchou a vytopenou budovou školy. Na snídani byly už zpět v Mladkově.



VÝZVA
Dračí lodě

Sejdeme se 6.8. ve 20 hod u Skaldy.
Vybíráme startovné (150,- Kč) a domluvíme podrobnosti.

Uzávěrka příštího čísla bude 31.9.2011
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

