Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 30
31. 7. 2017
Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a neschvaluje realizovat dokončení obnovy
komunikace parc. č. 1985 a část parc. č. 1984 v celkové délce cca 130 m, spočívající ve
zpevnění povrchu, dle přiloženého rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro:3.
Proti:2.
Zdrželi se:1.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná vyhodnotilo nabídky ke zveřejněnému záměru Obce
Kameničná pod číslem jednacím 114/2017 pronajmout část pozemku parc. č. 1639 o
2
výměře 2 573 m a budovu parc. č. st. 162 oboje v k.ú. Kameničná v místní části „Amerika“,
jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka uchazeče p. Romana Stehlíka.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo místostarostu obce p. Lukáše Jirčíka přípravou
nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná neobdrželo ke zveřejněnému záměru koupit pozemek parc.
č. 580/45 v k.ú. Kameničná žádné vyjádření či připomínky.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo starostu obce Ing. Milana Sklenáře zajištěním
návrhu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí nabídku společnosti EKOLA České
Libchavy.

5.
5/1.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje uzavřít smlouvu o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., pověřuje starostu obce
Ing. Milana Sklenáře podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti:0.
Zdrželi se:0

5/2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje uzavřít smlouvy o dílo se zhotoviteli
p. Janou Gajdošovou, p. Martinem Štěpánkem a p. Drahoslavem Vraštilem na akci
„Obnova oken na kapli Nejsvětější Trojice v Kameničné“.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem
těchto smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti:0.
Zdrželi se:0

5/3.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost pana Jakuba Krejsy o odkup části
2
obecního pozemku parc. č. 1734/4 o rozloze cca 190 m .

5/4.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1734/4 o
2
rozloze cca 190 m .
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti:0.
Zdrželi se:0

5/5.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a neschvaluje nabídku společnosti Evropská
databanka a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 0. Proti:6.
Zdrželi se:0

5/6.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje žádost Ing. Martina Hucka o
povolení překopu obecní komunikace parc. č. 1936 v k.ú. Kameničná, dle přiloženého
nákresu.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0.
Zdrželi se:0

5/7.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost Ing. Martina Hucka o povolení
vybudování sjezdu na obecní komunikaci parc. č. 1856 v k.ú. Kameničná, dle přiloženého
nákresu.
Č. 31
28. 8. 2017
Usnesení:

1.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu obce
Kameničná č. 4/2017
Výsledek hlasování: Pro:4.
Proti:3.
Zdrželi se:0.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná vyhodnotilo nabídky ke zveřejněnému záměru prodeje
2
části pozemku parc. č. 1734/4 o rozloze cca 190 m v k.ú. Kameničná, jako nejvýhodnější
byla vybrána nabídka uchazeče p. Jakuba Krejsy.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo starostu obce Ing. Milana Sklenáře zajištěním
návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná neobdrželo návrh smlouvy o dílo s firmou Strabag a.s.
ohledně dokončení obnovy komunikace parc. č. 1985 a část parc. č. 1984 v celkové délce
cca 130 m, tudíž tento bod usnesení nebyl projednán ani schválen.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje uzavřít návrh kupní smlouvy na
2
pozemek parc. č. 580/45 o výměře 130 m v k.ú. Kameničná mezi Obcí Kameničná a
2
Půlpánovými za dohodnutou kupní cenu 40,-Kč/m .
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

5.
5/1.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informace pana Marka Chudého ze
společnosti Ekola České Libchavy a s tím související nabídky této společnosti.

5/2.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informace pana Jiřího Marka za společnost
VIKA a.s. o možnostech plánovaných oprav budovy čp. 100 v Kameničné.

5/3.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informace společnosti Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí ohledně plánované rekonstrukce vodovodu v Kameničné,
aktuální informace budou zástupci společnosti vyvěšovat v obci i předávat obecnímu
úřadu k informování občanů prostřednictvím sms- infosystemu.

5/4.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje žádost SPZ o.s. o povolení konání
motosrazu Kameňák v Kameničné na hřišti dne 9. 9. 2017.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

5/5.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje nákup traverz na opravu
komunikace parc. č. 1936 v k.ú. Kameničná za částku 18 400,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0.
Zdrželi se:0

Informace z obce
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany, že od 5. 10. 2017 bude svoz komunálního odpadu
probíhat každý čtvrtek.
Zastupitelstvo obce se zabývalo novými nabídkami společnosti EKOLA České Libchavy
a v této souvislosti se rozhodlo o průzkum mimo jiné touto cestou o
poznatky občanů k uvažované změně svozu komunálního odpadu v zimním
období pouze 1x za 14 dní. Případná změna systému by se odehrála
nejdříve od podzimu 2018, nyní se tedy občané nemusejí ničeho obávat,
pouze budeme rádi za jejich názor na tuto problematiku.
S problematikou odpadů souvisí jak stále se objevující problém
s odpady mimo kontejnery v okolí hřbitova i v poslední době se vyskytující
psí exkrementy přímo na hřišti mateřské školy. Přitom povinnost uklidit po
svém psu má jednoznačně jeho majitel nebo osoba, která psa doprovází. V případě, že tak
neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47/1d zákona 200/1990 Sb.,
o přestupcích v platném znění: Přestupku se dopustí ten, kdo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství. Za tento přestupek strážník může uložit pokutu v blokovém řízení
do výše 1000 Kč. V případě projednání výše uvedeného přestupku ve správním řízení výše
pokuty udělená správním orgánem činí až 20.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že naše obec si nemůže dovolit městskou policii, je nutné při
tomto i jakémkoli jiném zjištění porušení zákona volat Policii ČR a místně příslušné Obvodní
oddělení v Žamberku, volat je možné na bezplatnou linku 158.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR 2017
Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb. byly dne 2.
května 2017 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které se uskuteční v pátek a v sobotu
20. a 21. října 2017, kdy vlastní hlasování proběhne ve
volební místnosti tradičně v pátek od 14 do 22 hodin a
v sobotu od 8 do 14 hodin.
V Kameničné je volební okrsek č. 1, jedná se o volební místnost Obecního úřadu
Kameničná, čp. 33 Kameničná, 564 01 Žamberk.

KOMINÍK
Dne 4. 11. 2017 navštíví naši obec KOMINÍK Jan Cvejn,
zájemci o jeho služby se mohou hlásit prostřednictvím sms na tel.
733 104 676, mailem na oukamenicna@orlicko.cz, zápisem na listinu
v místním obchodě či osobně na obecním úřadě v úředních hodinách
Po, St 15-19h.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů bude provádět MVDr. Jaromír Bílek u
obecního úřadu v Kameničné dne 8. listopadu 2017 od
16:30 do 17:30 hodin.

UPOZORNĚNÍ
Během měsíce října bude v naší obci probíhat výměna dosloužilých sloupů
veřejného osvětlení, z těchto důvodů Vás občany žádáme o shovívavost a případnou
součinnost pracovníkům Technických služeb Žamberk, kteří budou muset vstupovat i na
Vaše pozemky.
Děkujeme.

¨

OZNÁMENÍ :
VIKA Kameničná a.s.
vydává ze svého skladu v Helvíkovicích na Popluží
( tel: 731 449 737 – p. Jirouch )

obilí na nájemné a naturálie za rok 2017
v termínu od 10.10.2017 do 26.10.2017
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.

Co se událo
POUŤ V KAMENIČNÉ
17. 6. 2017 se z iniciativy několika zastupitelů obce po dlouhých letech
v Kameničné znovu objevila Pouť. Připraven byl bohatý program pro děti i dospělé,
jenom ne zcela vlídné počasí udělalo pomyslnou kaňku na celé akci. Program
zahájila mše v Kapli Nejsvětější Trojice, pokračovalo se na hřišti, kde byly připraveny
atrakce i občerstvení, ve 13 hodin byl zahájen první ročník soutěže v kotlíkovém
guláši. Zúčastnilo se 6 družstev, z nichž nejúspěšnější letos byl tým „Senior klub“.
Kromě tradičních gulášů si na své přišli i příznivci veganské kuchyně. V rámci
programu vystoupili místní spolky i děti z Mateřské školy. Na závěr předvedli své
hudební umění kapely K Band a Lerion. O točení piva se starali chlapci z SPZ o.s.,
členky Klubu Žen Kameničná z.s. připravovali jídlo i ostatní nápoje. I přes nepřízeň
počasí se ukázalo, že takovéto akce a tradice je potřeba držet, a proto se budeme
snažit v podobném duchu i příští rok.
Za Zastupitelstvo obce Lukáš Jirčík, místostarosta

DRAČÍ LODĚ PASTVINY
V sobotu 19.8.2017 se na pastvinské přehradě konaly závody dračích lodí.
Kameničná ani letos nelenila a dohromady dala smíšenou posádku ve složení Jana
Kratochvílová st. (kapitán), Dana Mrklovská (bubeník), Tomáš Aulich, Jana Kratochvílová ml.,
Radka Hubálková, Terka Aulichová, Petr Roleček, Jarča Kalousová, Jitka Rolečková, Honza
Cvejn, Vláďa Kotyza, Honza Divíšek, Simča Kotyzová, Erika Beranová, Kája Dudková, Kamila
Břízová, Jiřina, Pája Nastoupilová, Martina Dolečková, Káťa Kalousová a Terka Kuncová.
Vzhledem k silné konkurenci a převažující mužské síle v ostatních posádkách jsme skončili na
23. místě s časem 1:09,67.
Za posádku Danča Mrklovská

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

IRENKA JIRČÍKOVÁ
JAROMÍR KACÁLEK
VOJTĚCH MATYÁŠ
MOJMÍR KACÁLEK
JAROSLAV JIRČÍK
ZDENĚK CIMR

80 let
80 let
60 let
70 let
85 let
65 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
26.8. jsme uspořádali společně s Klubem žen a Hasičema Sportovní odpoledne pro děti.
Zúčastnilo se 29 dětí, které společně s některými rodiči absolvovali cestu kolem světa
spojenou s plněním různých disciplín. Během procházky hledali písmenka do tajenky. Po
absolvování trasy a vyluštění tajenky děti obdržely sladkou odměnu a diplom (zhotovila J.
Rolečková). Hasiči (T.Aulich, J.Kalousová a M.Kalousová) organizovali střelbu ze vzduchovky
o cenu starosty, jejíž absolutním vítězem se stala M. Kalousová. Klub žen zajistil občerstvení.
Jako doprovodný program byl zajištěn skákací hrad, malování na obličej, stůl na stolní tenis
a pan Vrkoč nám předvedl zajímavou ukázku výcviku psů. Od 18 hod. proběhlo fotbalové
utkání. Ženatí proti svobodným se bohužel nesešli, tak se vytvořily dva týmy z přítomných a
sehrál se napínavý zápas, který soudcoval M. Kotyza. Počasí nám přálo, pivo teklo, jíst bylo
co a příjemně se sedělo.
Na stanovištích patří poděkování A.Kaplanovi ml., L.Stehlíkovi, S.Kotyzové, J.Cvejnovi, P.
Rolečkové, P.Kopsové, K.Kalousové, K.Kotyzové, D.Hutařovi, L.Kotyzovi, K.Trejtnarové,
I.Martincové, M.Mrklovskému a P.Sklenářové. Trať připravila Š.Grofová a celé koordinovala
J.Kratochvílová.

Co nás čeká
nácviky na zpívání v kapli – první začíná v sobotu 14.10. v 17 hod. ve škole. Hudebníci
zpěváci jakéhokoliv věku vítáni.
V červenci 2018 se chystá opět Všesokolský slet v Praze. Budeme nacvičovat skladbu
„Cesta“ – zřejmě od prosince 2017, zájemci hlaste se u J.Kratochvílové hned, do 15.10. se
musí nahlásit velikosti úborů.
Za TJ Jana Kratochvílová

Hasiči
V sobotu dne 26. srpna 2017 se konalo sportovní odpoledne, na kterém proběhl již
10. ročník ve střelbě ze vzduchovky "O cenu obce" pořádaný hasiči z Kameničné. Za
krásného počasí se zúčastnilo 52 střelců, z nichž bylo 30 dívek a žen a 22 chlapců a mužů.
Takto se umístili vždy první tři v jednotlivých kategoriích:
Předškolní děvčata:

Chlapci 11-15 let:

1. Dominika Kalousová
2. Isabella Szabó
3. Anežka Dufková

Předškolní chlapci:

1. Honza Mrklovský
2. Michal Grund

50
17
5
17
0

66
51

Juniorky 16-20 let:
1. Kamila Trejtnarová 73
2. Simona Kotyzová
71
3. Kateřina Kalousová 50

Junioři 16-20 let:

Děvčata 6-10 let:
1. Eliška Veverková
2. Monika Grundová
3. Marie Grundová

1. Jan Leitner
2. Láďa Kalous

46
31
8

Chlapci 6-10 let:
1. Aleš Kaplan
72
2. Vojtěch Veverka 66
3. Boris Berky
49

Děvčata 11-15 let:
1. Zdenča Kalousová 64
2. Anna Kaplanová
58
3. Magda Mrklovská 50

1. Jan Cvejn
2. Vladimír Kotyza

82
50

Ženy:
1. Monika Kalousová
84
2. Jana Kratochvílová ml. 79
3. Lenka Malečková
75

Muži:
1. Jan Krejsa
2. Lukáš Vencl
3. David Kalous

78
75
72

ZÁVODY ČESKÁ RYBNÁ
Dne 19.8.2017 jsme se zúčastnili hasičských závodů v České Rybné. Soutěžní
disciplínou byl požární útok ozvláštněný umístěním terčů na kopci a startem v noci. Družstvo
ve složení Tomáš Aulich (koš), Tonda Kaplan (stroj), Vláďa Kotyza (savice), Erika Beranová
(béčka), Víťa Beran (rozdělovač), Danča Mrklovská (levý proud) a Dan Leitner (pravý proud)
se umístilo na 10.místě.
Danča Mrklovská

ZÁVODY POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI
V Horní Čermné se 7. října konaly hasičské závody mládeže. Za starší i mladší hasiče
startovaly dvě pětičlenné hlídky. Starším jeden závodník chyběl, tak si ho vypůjčili z týmu
Mladkova. Mladší měli naopak závodníky navíc, a tak zapůjčili Julču Kalousovou a Honzíka
Mrklovského týmu České Rybné.
Za mladší hasiče startovali: Eliška a Vojta Veverkovi, Boris Berky, Aleš Kaplan, Šimon
Pecháček, Kuba Brokeš, Filip Václavek, Evča Holubářová, Viktorka Kalousová a Anežka
Dufková.
Za starší hasiče závodili Martin Holubář, Majda Mrklovská, Zdeňka a Oldřiška Kalousovy,
Nela Pecháčková, Vladimír Kalous, Anna Kaplanová, Tereza Brokešová a Johana Bártová.
Letos byla opravdu velká účast družstev, takže návrat ze závodů se poněkud protáhl.
Umístění bylo následující, mladší obsadili 22. místo ze 40 sborů a starší 15. místo ze 43
sborů. Ráda bych poděkovala všem závodníkům, kteří se statečně prali s nepříznivým
počasím i podmáčenou a blátivou tratí a také vedoucím a všem pomocníkům.
Šárka Grofová

SPZ o.s.
Motosraz Kameňák 2017
9. září 2017 proběhl v Kameničné 9. ročník tradičního motosrazu KAMEŇÁK, bohatý
program odstartoval vyjížďkou, která mimo jiné vedla i chráněnou krajinnou oblastí Orlické
hory, konkrétně směr Rokytnice v O. h., Bartošovice v O. h., Zemská brána, Mladkov,
Pastviny, Líšnice a Žamberk, crossová pro příznivce terénu a veteránská letos v hojné účasti
těchto krásných motocyklů. Celkem se vyjížďky účastnilo cca 190 strojů.
Následovaly netradiční soutěže o zajímavé ceny a to Jízda zručnosti, Pomalá jízda,
Rohlík, Komín z basiček od piva, Gumicuk, Kladívka a Miss Kapsička. Vždy tři první soutěžící
obdrželi ceny od našich sponzorů, kterým tímto také děkujeme.
Po 17. hodině započala hudební část, během níž vystoupily kapely The Picabo
Streets od Ústí nad Orlicí, o basáka oslabení Old Thrash Titans – Slayer revival z Morkovic,
česká heavy legenda TITANIC z Brna, populární rock/metal kapela KOMUNÁL z Chlumce nad
Cidlinou a revivalová stálice Stresor z Pardubic na závěr.
Všechno odmoderoval starý známý vousáč Voves z Broďáku. K vidění byl na místě
stánek s moto oblečením i doplňky, v rámci programu proběhla úchvatná ukázka RC modelu
vrtulníku i neméně zajímavé šermířské vystoupení skupiny Tartas. I letos vyšlo počasí a to se

projevilo nejen na počtu návštěvníků, ale i počtech vypitých sudů a snědených jídel, celkem
se nás na motosraze sešlo přes 600 lidí, fotky z akce jsou již dostupné na webovém portálu
rajče.
Na závěr chci poděkovat všem účastníkům motosrazu, že nás v tak hojném počtu
poctili svojí návštěvou, děkuji rovněž svým kolegům a dalším, kteří přiložili ruku k dílu při
přípravách, průběhu i úklidu a v neposlední řadě všem sponzorům, kdy nejvíce nás letos
podpořili Autodoprava Martin Grund, Fincentrum reality Jan Štěpánek a Stavokameník
Pavel Kratochvíl.
Mezitím již započaly přípravy na jubilejní 10. ročník, který se s největší
pravděpodobností bude konat 8. 9. 2018 a jednání s adekvátními kapelami právě pro 10.
ročník jsou nyní v plném proudu. Konkrétní jména kapel budou zveřejněny, jako dárek pro
naše příznivce, na Štědrý den na motosrazové stránce na facebooku.

Za výbor SPZ o.s. jednatel Lukáš Jirčík

Z knihovny
Dne 1. 10. se na kopci u vodárny konala Drakiáda. Počasí se krásně vydařilo a
objednaný vítr foukal. Kromě klasických draků se letos objevili i řiditelní draci a dokonce i
veliký padák na skybooding. Děti chytaly bonbóny, které padaly z létající makety
práškovacího letadla. Kromě bonbonů se z něj pro klamání dětí sypala i mouka. Zájemci si
mohly vyzkoušet jízdu mezi barely s RC modely, házely frisbee diskem a luštily Dračí test
inteligence, se kterým si nejlépe poradila Petra Faiferová.
Diplom za uvláčeného draka si odnesla Ivanka Zhurská a naopak nejlépe létal drak
Isabelky Szabó, který letěl tak vysoko, že se přetrhl provázek a drak uletěl do lesa. Diplom za
nejzajímavějšího draka vyhrála rodina Mrklovských s létající velrybou. K tomu si také Honzík
Mrklovský odnesl diplom za draka s nejkrásnějším úsměvem, kterého vyráběli s tatínkem.
Nejkrásnějšího ručně vyrobeného draka na kopci pouštěly Viktorka a Dominika Kalousovy.
Nejmladším pilotem byla tento rok Eliška Pišlová.
Za pořadatele Pavlína Rolečková

21.8. – 25.8. Tábor v Kameničné „Starověké Řecko – Za vlády bohů“
Zdravím všechny táborníky. Na webových stránkách Kameničné v rubrice knihovny najdete
fotky z našeho tábora a náš táborový deník.

Uzávěrka příštího čísla bude 31. 11. 2017.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

