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šZasedání obecního zastupitelstva›
č.36
4.6.2014
Usnesení:

1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace, Mateřské školy
Kameničná.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje účetní závěrku obce Kameničná.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kameničná za rok 2013 a Závěrečný účet obce Kameničná za rok 2013 s výrokem bez výhrad.
Viz: Protokol o schválení účetní závěrky Obce Kameničná za rok 2013.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 ve výši 18 000, - Kč. na volby
do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014.

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Žádost SPZ o.s. Kameničná o povolení pořádání akcí:
7.6.2014 Rocková zábava, od 20:00 – 02:00 hod.
1.8.2014 Večer s kapelami, od 20:00- 02:00 hod.
6.-7.9.2014 MOTOSRAZ KAMEŇÁK 2014, od 6.9. 13:00 do 7.9. 12:00.
Akce povoluje.

6.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost K-Energo s.r.o. Lanškroun o souhlas se záměrem
rekonstrukce vedení VN : Stavba Kameničná-Helvíkovice –OPRAVA VN 2360.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost Mgr.Ondřeje Peška o součinnost při
řešení situace sousedství silnice II./310 a nemovitosti čp. 92 v Kameničné. Obec bude nápomocná
při dalším jednání.

8.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost Orlickoústecké nemocnice o příspěvek na
vybavení lůžkové části Interního oddělení
a schvaluje nemocnici příspěvek ve výší 5 000,- Kč .

č. 37
7. 7. 2014
Hosté: Jaromíra Veverková, Radomíra Matyášová, Lenka Hejkrlíková, Pavel Václavík.
Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2014 v částce 100 000,- Kč
Investiční dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na Mateřskou školu.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje pro příští volební období r. 2014 – 2018
7 členů zastupitelstva.

3.

Různé:

3.1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Dodatek č.1 k příloze č.1 smlouvy o výpůjčce mezi
Obcí Kameničnou a Mateřskou školou, Kameničná. Bod 10. Vypůjčitel nebude provádět odepisování
předmětu výpůjčky, se mění takto: Odpisy předmětu výpůjčky bude od 1.7.2014 provádět půjčitel,
Obec Kameničná.
3.2. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr Obce Kameničná prodat pozemkovou parcelu
číslo 494/19 o výměře 114 m2 v k.ú. Kameničná za cenu 25,-Kč za m2.
3.3. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh pana Ing. Ondřeje Adama Peška na směnu
pozemkových parcel číslo 1020/42 o výměře 164 m2 a pozemkovou parcelu č. 53 o výměře 172 m2 za
st. parcelu č. 146 o výměře 45 m2 včetně dřevěné stavby chata NATAŠA. Zastupitelstvo obce
Kameničná nemá zájem o tuto směnu.
3.4. Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost pana Ing. Ondřeje Adama Peška o
součinnost s přeložkou silnice a kanalizace u státní silnice II.310.
3.5. Zastupitelstvo obce Kameničná přijalo výhrady a připomínky pana Václavíka o hospodaření
s lesem, k webovým stránkám obce, administrativě obce a k informovanosti občanů o možnosti
přivýdělku a brigád v obci. Pověřuje starostu a místostarostu provést nápravu.
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šObecní úřad informuje: ›
Veřejné osvětlení v obci
S rekonstrukcí původního veřejného osvětlení na dřevěných stožárech se začalo v roce 1976 a 19. září
1977 se rozsvítilo výbojkové veřejné osvětlení na ocelových stožárech s litinovými paticemi v celé
délce jak jsme ho znali doposud. První rekonstrukce stála 499 000,- Kč. V loňském roce při vichřici se
skácel sloup veřejného osvětlení naproti Bílému domu. Tato skutečnost podpořila myšlenku, že i další
sloupy budou mít stejný problém. Dali jsme proto provést firmou SONN s.r.o. Hradec Králové
ultrazvukovou defektoskopii stavu sloupů veřejného osvětlen podél hlavní silnice. Vyjádřením firmy
SONN s.r.o. bylo, že sloupy veřejného osvětlení jsou v havarijním stavu kvůli korozi. To dalo podnět k
jednání zastupitelstva a zařazení výměny sloupů do rozpočtu na rok 2014. Konečně jak jste už sami
zjistili, provádí se nyní výměna sloupů veřejného osvětlení společností Technické služby Žamberk.
Rozpočet na výměnu sloupů bez nových svítidel bude činit předběžně cca do 400 000,- Kč včetně
DPH.Výměna sloupů veřejného osvětlení bude ukončena do konce měsíce srpna.

Mateřská škola
Zahájila se plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole v termínu od 30. 6. do 8. 8.
2014. Rekonstrukci provádí stavební firma Antonín Vítek a spol. z Lukavice. Tato firma provede
stavební úpravy, nové částečné rozvody vody a kanalizace, nová elektroinstalace s revizí, nová
sanitární keramika včetně nových obkladů. Na tuto akci získala naše obec dotaci ve výši 100.000,-Kč
poskytnutou Pardubickým krajem. Celkové náklady na tuto akci dosáhnou cca do 260 000,- Kč včetně
DPH.
Plot kolem obecního úřadu a mateřské školy
Letos se konečně podařilo domluvit s firmou pana Milana Strnada ze Svitav dlouho plánovanou
rekonstrukci stávajícího plotu. Tato firma přislíbila dokončení rekonstrukce do konce srpna tohoto
roku. Náklady na rekonstrukci plotu hradila firmě pana Strnada společnost Freitag Project
Development GmbH.
Rekonstrukci dřevěné části oplocení v areálu obecního úřadu a mateřské školy provedl pan Jan Kalous.
Rekonstrukce proběhla v červnu a v červenci letošního roku.

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø Diakonie Broumov,
Ø sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie
VYHLAŠUJE
Ø SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Ø
Obuv – veškerou nepoškozenou
Ø
Hračky – nepoškozené a kompletní
Ø
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Ø
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Ø
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ø
Ø
Ø

ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických
důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:
8. – 10. 8. 2014
čas: 8 – 17 hodin
místo: sál u Veverků
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

cdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdc

›Společenská rubrika ›
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v září oslaví významné životní
jubileum.
Chvostek Drahomír

70 let

Kotyzová Dagmar

80 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
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šCo se událo›
1. 8.

- rocková zábava na hřišti s kapelami Postea, Radio Jerevan, Metallica revival Beroun, Sepultura
revival a Death revival. Účastnilo se asi 150 platících.

šCo nás čeká›
9. 8.
16. 8.

- výlet na kolách – více v rubrice TJ Sokol
- Dračí lodě na Pastvinské přehradě – přihlášených je 24 posádek včetně našich Dračic a Draků. A pokud
jsem dobře počítala, ženských posádek je letos už 6. Kromě našich Dračic jsou přihlášeny v kategorii žen
Jacht klub Pastviny, 3D Fitness, Dámská jízda Žamberk, SDH Česká Rybná ženy a Faboritky , takže
konkurence v ženských posádkách bude opět silná.
Naši muži budou bojovat proti konkurenci se zajímavými názvy jako Vikingům, Parníku z Dobrouče,
Dopravní lodi, a oblíbeným vodákům z okolí, Šumperka a dalším.

18. – 22. 8. – přívesnický tábor Kameničná „Cesta kolem světa“
30. 8.
- Dětský den na hřišti
6. 9.
- Motosraz Kameňák
Nezapomeňte také začít včas se stavbou draka na drakiádu. Podzim tu bude hned a prvního pěkného větru
určitě využijeme.
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šZpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná›
TJ Sokol připravuje:
VÝLET NA KOLÁCH – v sobotu 9. 8. ve 14 hod. sraz u hasičárny.
Trasa 15-20 km s možností zastávky na občerstvení. Každý si pojede na vlastní nebezpečí a zodpovídá
si za vybavení kola. Bližší informace a popis trasy bude v nástěnce a jinak u Martincové Š.
DĚTSKÝ DEN /ve spolupráci všech složek/ - v sobotu 30. 8. ve 14 hod. na hřišti – program obvyklý,
od 16.30 hod. objednána ukázka dravců a sov
Pěkný zbytek prázdnin přeje Jana Kratochvílová
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šZ knihovny›
Milí čtenáři,
Okurky už máme zavařené a houby ještě nerostou. V období dovolených, kdy většina občanů vyráží za
teplem k moři, na Moravu a do Jižních čech se knihovna připravuje na přívesnický tábor, ale věnuje se
i své práci. Od hodné paní ze Žamberka jsem dostala darem do knihovny časopisy o pletení, drhání,
háčkování atd. Pokud patříte mezi příznivce těchto ručních prací, přijďte se inspirovat. Tiskoviny
tohoto druhu určitě nikdy nezestárnou.

Historie Dračích lodí
Historie pádlování na dračích lodích (dragonboating) začala před více než dvěma tisíci lety ve staré
Číně. Legenda praví, že v jednom městě žil člověk jménem Ku-Juan, který se mezi obyvateli těšil
značné oblibě. Rovněž se politicky angažoval a stal se radním svého města. Po nějaké době však
nesouhlasil s místními politickými praktikami a na protest skočil z útesu do říčních vod.
Když se o jeho činu dozvěděli obyvatelé města, vypluli na lodích ve snaze ho najít. Třebaže se jim to
nepovedlo, vyplouvají na řeku každoročně a bubnováním si připomínají jeho památku.
Ještě že nad našim potůčkem v Kameničné nemáme žádný útes. Možná bychom po projevech
nesouhlasů občanů s prací zastupitelstva měli koryto potoka ucpané budoucími kandidáty
do Obecního zastupitelstva.
Dragonboating rozšířili do světa čínští přistěhovalci a dnes můžeme pozorovat zvyšující se oblibu
tohoto sportu v mnoha zemích. Moderní historie dragonboatingu se datuje od roku 1976, kdy se
uskutečnil první festival dračích lodí v Hong-Kongu. Odtud se sport rychle rozšířil do celého světa. V
současné době se této disciplíně aktivně věnuje přes 50 miliónů sportovců z více než 50 zemí světa.
Mezinárodní federace dračích lodí pořádá od roku 1995 oficiální mistrovství světa i mistrovství Evropy.
Ačkoli se můžeme setkat s mnoha tvary dračích lodí, pro účely závodění existuje standardizovaný typ.
Lodě odvozené od boha vod - draka, jsou 12,5 metrů dlouhé a pojmou dvacet pádlujících, 10 nalevo a
10 napravo. Na konečných dvaadvacet členů posádky je pak doplní kormidelník stojící na zádi a
bubeník sedící na vysoké stolici vpředu, který údery do koženého bubnu udává rytmus pádlování.
Přídě a zádě lodí zdobí vyřezávaná dračí hlava a ocas. Závody dračích lodí se konají na různých tratích,
od sprintů (200 resp. 250m), přes střední tratě (500m, 1000m), až po dlouhé tratě (2000m).

V Česku se objevila první dračí loď v roce 1998 jako dar Singaporské asociace dračích lodí. Od roku
2004 se pravidelně jezdí Český pohár dračích lodí (Bohemian Dragon Boat Cup) za účasti posádek z
celé ČR.
Číně tedy vděčíme za textil, hračky, elektroniku a také Dračí lodě.
Protože prázdniny jsou teprve v polovině, našla jsem Vám tip na výlet
s dětmi.
Strašidelná jeskyně v Letohradě v zámeckém parku

3. 7.2014 - 7.9.2014 - Našla jsem tento zajímavý tip na výlet
vý
na
kolech s dětmi. Cestou se můžete stavit na zmrzlině v Žamberku a
další si dáte v Letohradu na náměstí.
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šSbor dobrovolných hasičů Kameničná›
5. 7. 2014 se sedm statečných mladých hasiček účastnilo hasičských závodů v Líšnici. Soutěžily 0 pohár
starosty v netradičním požárním útoku. Stříkalo se do okna a celý závod byl, jak se vyjádřila
vyjádřil děvčata,
opravdu psychicky, fyzicky a duševně velmi náročný. J Jejich
ejich první účast na tomto závodu jim vynesla
skvělé 10. místo. Gratulujeme.
Sedm statečných: Tereza Aulichová
Danča Mrklovská
Simča
Kotyzová
Kamča Trejtnarová
Lucka
Kotyzová
Karolína Kotyzová
Erika
Beranová
I dozor nad sedmi krásnými hasičkami
ičkami určitě nebyl zrovna
jednoduchý.J

Jitka Rolečková
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Ať dělám, co dělám, někdy prostě stránka zůstane volná a tak nezbývá, než věnovat ji dětem.

Uzávěrka příštího čísla bude 30.9.2014
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

