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Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.
2.

Prodej stavebního pozemku č. 1730/2 o výměře 1279 m2 panu Lukáši Grofovi.
Prodej stavebního pozemku č. 1730/1 o výměře 1284 m2 panu Procházkovi ze
Žamberka.
3. Prodej pozemku č. 1520 o výměře 2743 m2 panu Drahoši Vraštilovi.
4. Prodej pozemku č.579/2 o výměře 27m2 Jiřímu a Tamaře Hostinských.
5. Pronájem pozemku 1638/2 o výměře 332m2 a 1639/2 o výměře 2573m2 a budovy
na parcele č.162 Tereze a Marianu Leitnerovým.
6. Odkoupení pozemku 1845/2 o výměře 723 m2 od J. a J. Veverky.
7. Odkoupení pozemku č. 1837/2 o výměře 315 m2 od Lenky a Milana Skalických.
8. Odkoupení pozemku č.494/18 o výměře 123m2 od Josefa Vondry.
9. Odkoupení pozemku č.494/3 o výměře 107 m2 od Josefa Vondry.
10. Odkoupení pozemku č.494/13 o výměře 82 m2 od paní Jiřiny Bundzíkové.
11. Odkoupení pozemku č.494/8 o výměře 364m2 od paní Jiřiny Bundzíkové.
12. Rozšíření a schválení programu jednání zastupitelstva o bod 12/1 – 12/8
12/1 Záměr obce odkoupení pozemku č.494/19 o výměře 114m2
12/2 Záměr obce odkoupení pozemku č. 470/5 o výměře 727 m2
12/3 Schválení dodatku ke Smlouvě o zápůjčce modulu informačního systému
MUNISeDOC v ceně 1792 Kč + 20% DPH. Pověřuje Ing. Sklenáře podpisem smlouvy.
12/4 Schválení specifikace finančních příspěvků dle čl. II. smlouvy o poskytnutí
příspěvku uzavřené mezi sdružení MAS Orlicko zast. Ing. Miroslavem Wágnerem a obcí
Kameničnou zast. Ing Sklenářem.
Pověřuje Ing Sklenáře podpisem smlouvy.
12/5 Schvaluje nabídku stavebních prací. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
12/6 Schvaluje příspěvek SMS ČR 1000Kč + 1 Kč na občana. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
12/7 Podání žádosti na investiční akci „Zpracování projektové dokumentace na akci
„Zateplení areálu objektu Mateřské školy, Tělocvičny a objektu Obecního úřadu.
Podklady pro žádost o dotaci z OPŽP.“ Popřípadě aktuální výzvy Zelená úsporám a
zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu ve výši dle podmínek stanovených
poskytovatelem dotace. Zároveň se zavazujeme zabezpečit financování celé akce tak,
aby nedošlo k ohrožení její realizace. Schvaluje jako zpracovatele žádosti MAS Orlicko
zastoupenou panem RNDR Fialou za smluvní cenu 15 000 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1. Projekt Malé památky Orlicka: Dotace na opravy památek – přislíbena dotace od
MAS Orlicko ve výši cca 39 000 Kč a spolufinancování obce ve výši cca 16 000 Kč.
Oprava sochy u kaple Svaté Trojice
2. Ošetření památných lip v Kameničné. Jsou vyčleněny prostředky ve výši 85% to je
123 139 Kč. Od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko
Pardubice.
3. Žádost pana Mgr. Ondřeje Peška ze dne 16.6. 2010 o koupi obecních pozemků
52/2 a 580/8 v k.ú. Kameničná.
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Volby do zastupitelstva obce Kameničná
se budou konat ve dnech 15. a 16. října 2010.
Zvýšení provozu v obci Kameničná
od 26. 7. 2010 do 6. 8. 2010.
Z důvodu
„Úpravy
centra
městyse Kunvald“ a uzavírky
silnice
z Kunvaldu
na
Bartošovice v Orlických horách,
Rokytnici v Orlických horách a
Žamberk bude pro veškerou
dopravu
mimo
linkových
autobusů, doprava směrována
z Bartošovic v Orlických horách
přes
Rokytnici
v Orlických
horách a dále přes Pěčín a
Kameničnou do Helvíkovic a
Žamberka. Objízdná trasa je
uvažována jako obousměrná.
Prosíme občany, aby v tomto
období
věnovali
zvýšenou
pozornost
při
pohybu
po
komunikaci. Zejména se to týká dětí.

Nezapomeňte:

Výměna řidičských průkazů

Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy vydané od 1.1. 1994 do 31.12.
2000, jste povinni do konce roku 2010 své doklady vyměnit. Výměna řidičských
průkazů je osvobozena od správního poplatku.
Další informace na tel. čísle: 465 670 294

nebo e-mail:

k.vsetickova@muzbk.cz

Svoz komunálního odpadu – popelnice
srpen – prosinec 2010
POZOR ZMĚNA !!
Od 31. týdne se mění svozový den komunálního odpadu
z úterka na čtvrtek.
To znamená:
5.8., 19.8., 2.9.,16.9.,30.9. a dále každý týden ve čtvrtek
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V tomto roce vyhlásí MAS Orlicko výzvu, v rámci níž budou moci požádat o dotaci
ve výši až 60% podnikatelé v agroturistice, nebo začínající podnikatelé
v cestovním ruchu a dále o dotaci ve výši až 90% neziskové organizace a spolky.
Předpokládaný termín příjmu žádostí je do 3.9. 2010.
Potenciální zájemci se mohou již nyní bezplatně informovat o podmínkách získání
podpory v kanceláři MAS.
Kontakt: www.mas.orlicko.cz tel: 465 611 150 kancelář Žamberk

Dotace pro neziskové organizace: výzva „Léto – 2010“ z programu LEADER
Podpora je zaměřena na pořízení materiálně – technického zázemí pro rozvoj činnosti
neziskových organizací a na související drobné stavební úpravy. Dotace je poskytována ve
výši až 90%! Doporučená maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
O podporu mohou žádat:
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(obecně prospěšné společnosti), zákona č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a
o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech),
ve znění pozdějších předpisů (nadace).
Předpokládaný termín příjmu žádostí je do 3.9. 2010.
Potenciální zájemci se mohou již nyní bezplatně informovat o podmínkách získání podpory
v kanceláři MAS.
Kontakt: www.mas.orlicko.cz tel: 465 611 150 kancelář Žamberk







Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci srpnu oslaví významné
životní jubileum.

V srpnu oslaví 60 let paní Eva Komůrková.

Gratulujeme!



Co se událo:
12. 6. 2010
KAMENSKÁ SMAŽENICE
za kopcem u Vraštilů
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26. 6. 2010 BĚH O KAMENSKOU MÍLI + kácení máje
Kromě tradičního závodu v běhu proběhl i závod v řezání
„Májky“ dvojmužnou pilou. Na koho vyšel širší konec, měl
smůlu. Jak dopadla klání s pilou i v běhu najdete v rubrice TJ
Sokol.

29.6. 2010 SETKÁNÍ DŮCHODCŮ a po skončení
divadlo „Dívčí válka“.

Co nás čeká:
14. 8. 2010 - Závody dračích lodí v Pastvinách
28. 8. 2010 - Dětský den na hřišti od 14:00 hod.
11. 9. 2010 - MOTOSRAZ KAMEŇÁK – hudba: LERION , 4 WATY

Co nás čeká v okolí:
6.-8. 8. 2010 – slaví obec Slatina nad Zdobnicí 750. výročí založení obce.
Program:
Pátek: oddychový areál u zdravotního střediska
17 hod.
Divadlo pro děti „Kterak se čert o princeznu pokoušel
18:30
Kouzelnické vystoupení
19:30
Retro módní přehlídka
21:00
Divadlo „Rozumný duch“ spolek Zdobničan Vamberk
Sobota: sportovní areál „Na Ohradě“
10:00
setkání SDH
8-12:00
v areálu Zdobnice a.s. prezentace současné a historické
mechanizace, přehlídka modelů vozidel Škoda – firma Matrix a.s.
13:00
Fotbalový zápas Stará garda Bohemians Praha
13-17:00
volná prohlídka MŠ a ZŠ
14:30
fotbalový zápas žáci Slatina x Rychnov
15:00
fotbalový zápas Stará garda Slávie posezení s fotbalisty, a
20:00
taneční zábava, hudba „Betty“ Lanškroun
Neděle: oddychový areál u zdravotního střediska
11:00
slavnostní bohoslužba kostel Proměnění Páně
13:00
Jaskier pěvecký soubor z polských Oldrzychowic
14:00
prezentace Mysliveckého sdružení Slatina-Rybná a trubači
z Oldrzychowic
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MORAVANKA – koncert, vstupné: 100Kč
divadelní spolek Hybnerová Slatina – div. hra Zelňačka

16:00
19:00

7. 8. 2010 - Městské muzeum Žamberk, Vás zve na výstavu hodin "TAK JDE ČAS...".
Vernisáž: sobota 7. srpna 2010 v 17:00
Beseda o hodinách: středa 11. srpna 2010 v 17:00, výstava potrvá do 29.8.

14. 8. 2010 -

14.00 hod

II. Westernový den rádia OK Tábořiště Vochtánka

27.-28. 8. 2010 - 11. DIVIDÍLKOVÁNÍ aneb DIVADELNÍ JARMARK
na Poláčkově náměstí v Rychnově nad Kněžnou



Dne 26. 6. 2010 proběhl na hřišti za Veverkovými již tradiční
BĚH O KAMENSKOU MÍLI tentokrát i s kácením Májky.
A tak k běhu přibylo ještě mistrovství dvojic v řezání „májky“ dvojmužnou pilou.

Výsledky mistrovství v řezání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Láďa Kacálek + Kamila Trejtnarová
Vít Beran +Tonda Kaplan
Katka Kalousová + Dana Mrklovská
Lenka Kacálková + Erika Beranová
Aneta Faiferová + Magda Mrklovská
Dana Mrklovská + Aneta Faiferová

1:46
2:12
2:37
2:41
3:38
3:54

Klání v dospělé kategorii :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomáš Aulich + Jana Kratochvílová
Michal Kacálek + Šárka Martincová
Bára a Martin Brokešovi
Milan Sklenář + Lukáš Grof
Michal a Tomáš Faiferovi
Iveta Kacálková + Jarča Kalousová
Hanka Pecháčková + Eva Beranová

Výsledky Kamenské míle:
1. Nela Pecháčková
2. Tereza Brokešová

0:33
0:45
0:47
0:47
0:51
1:07
1:07

V předškolní kategorii v závodu na 250 m.

53:20
55:40

1. Ládík Kalous
2. Šimon Pecháček 1:50:23
3. Jakub Brokeš

50:99
2:10:14

V kategorii 1.-5. třída v závodu na 450m.
1.
2.
3.
4.
5.

Dana Mrklovská
Kamila Trejtnarová 1:55:10
Aneta Faiferová
Katka Kalousová
Magda Mrklovská

1:50:04

1. Láďa Kacálek
2. Toník Kaplan
3. Víťa Beran

1:57:20
1:57:66
1:59:30

V kategorii 6.-9. třídy v závodu na 900 m.
1. Erika Beranová 4:09:45
2. Lenka Kacálková 4:20:18
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1:52:25
1:57:30
2:03:30

V kategorii nad 15 let v závodu na 250 m.
1.
2.
3.
4.
5.

Šárka Martincová
Bára Prokešová 45:00
Jarča Kalousová 46:00
Jana Kratochvílová
Hanka Pecháčková

44:05

47:00
50:94

V kategorii nad 15 let v závodu na 900 m
1. Martin Brokeš
2. Tomáš Aulich

3:38:70
4:03:30

V zázemí hospůdky U Skaldy jsme krásné odpoledne a úspěchy hned zapili a nanukem se
příjemně ochladili. Už se těšíme na další rok.
Sportu zdar a dobré náladě zvlášť.



Sbor dobrovolných hasičů Kameničná
5. 7. 2010 se zúčastnilo družstvo ve složení: Kacálek
Michal, Štěpánek Martin ml. a st. , Trejtnar Vojtěch, Tomáš
Aulich, Grof Lukáš a Jirčík Zdeněk hasičské soutěže O
pohár starosty obce Líšnice v netradičním požárním
útoku. Štěstí nám příliš nepřálo a tak přes veškerou snahu
jsme se umístili na 11. místě.

Poděkování:
Jménem Sboru SDH Kameničná děkujeme všem, kteří
přispěli k dobrému průběhu a přípravě okrskové
hasičské soutěže u nás v Kameničné.
Za SDH : Tomáš Aulich




Objevy, nápady a postřehy strýčka Šikuly
Období klidu prožívá i strýček. Navštívil Irsko a
momentálně se opaluje u Pecháčků u bazénu. Má pro
nás opět připraveno něco zajímavého, ale až po
prázdninách.
Tak tedy vyvalme kopyta a nashledanou za dva
měsíce.
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Milí čtenáři,
Svatá Anna je za námi a děti mají za sebou polovinu prázdnin. Někteří mají dovolenou před sebou a
někteří už se vrátili po odpočinku zpět do pracovního procesu. Tropická vedra, která letos panují,
trávíme podle průzkumu v bazénech a u moře v Chorvatsku. Některým stačí jen domácí pohoda a
chlazené pivko. I to však s sebou nese různá nebezpečí. Nemůžete se u něj sice utopit jako v moři nebo v
bazénu, ale číhá na vás jiné nebezpečí. I já si dám moc ráda černé pivo a grilovaný hermelín. Ruce si
potetuji obrázky ze žvýkaček a pokochám se pohledem na slunce zapadající za Obecní úřad. Za touto
romantikou na nás číhá možné nebezpečí závislosti na alkoholu. Jak poznáte, že jste na této romantice
závislí?
Už ráno vás pronásleduje nutkavá touha vyrazit do hospůdky ke Skaldovi? Nahrazujete si tuto touhu
návštěvou konzumu a s láskou se mazlíte s lahvemi pivního moku? Loni jste si dali každý večer dvě piva
a letos to jsou čtyři? Nejprve dáte v prodejně do košíku pivo a pak přemýšlíte „Co že jsem to měl vlastně
koupit?“ I přes nadávky od manželky, či odřenému čelu vyrazíte druhý den na pivko znovu?
Gratuluji, stal se z vás asi alkoholik...
Milé manželky, je váš manžel podrážděný, protivný, neklidný a nebo snad dokonce vidí na zahradě
malé trpaslíčky, či slyší hádající se hlasy? Vyrazte do prodejny, došlo mu pivo. Pokud se vás tyto
problémy netýkají, výborně. Jděte klidně na pivko a u toho můžete naplánovat výlet pro rodinu.

Zámek v Potštejně - Pohádkové prohlídky nejen pro děti, každou sobotu od 14:00 hod.
Zámeckými komnatami vás provede hraběnka Anna Marie Harbuval Chamaré „osobně“ a nebo
navštivte zámecké sklepení. Čeká tu na vás:

Bubákov -

netradiční setkání s historií Potštejna a okolí. Ojedinělá prohlídka zámeckého sklepení.
Připravili tu pro vás příběh potštejnské minulosti plné tajemných duchů historických postav. Expozice je
lehce strašidelná a současně zábavná a poučná. Ponurou atmosféru prostor umocňují všudypřítomní
"bubáci". Setkáte se například s loupeživým rytířem Mikulášem z Potštejna a jeho oddaným
pomocníkem Křivohubým Ješkem. V tajemném sklepení se rázem ocitnete v jiném století. A záhadný
potštejnský poklad? Určitě musí někde být!
(…pokud vaše děti nevydrží ani úvodní pětiminutový film, tak jako ty moje, vrátí vám vstupné.)

Bazén v Rychnově je hotový a otevírá 16. 8. 2010

Uzávěrka příštího čísla bude 31.7.2010
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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