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šZasedání obecního zastupitelstva›
č.35
12.5.2014
Zápis:
Přítomni: Ing. Milan Sklenář, Marie Čáslavková, Marie Cimrová, Jaroslava Kalousová, Hana
Pecháčková, Ludmila Kotyzová, Jan Lhoták
Hosté: Jaromíra Veverková, Pavel Václavík
Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a
využívání odpadu z obalů mezi obcí Kameničnou a společností EKO-KOM a.s.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1730/3 o výměře
1217 m2 v kú. Kameničná manželům Tereze a Martinovi Grundovým za cenu 40,- Kč. m2.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.

Různé

3.1. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje Žádost paní Jitka Rolečkové o bezúplatný
pronájem obecních prostor bývalé školy a zázemí na hřišti z důvodu pořádání přívesnického tábora
v termínu od 18.8.2014 do 22.8.2014 pro 30 dětí.
3.2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje smlouvu o účelové poskytnutí investiční
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení
v Mateřské škole Kameničná“ ve výši 100 000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy
s Pardubickým krajem.
3.3.. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2014 ve výši
100 000,- Kč na „ Rekonstrukci sociálního zařízení Mateřské školy“.
3.4. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje nákup výpočetní techniky pro Mateřskou
školu, Obecní knihovnu a Obecní úřad dle nabídky.
3.4. Zastupitelstvo obce Kameničná přijalo písemnou žádost pana Pavla Václavíka o poskytnutí
informací o uzavřených smlouvách v roce 2013 a obecních výdajích nad 10 000 Kč. fyzických osob i
firem. a uzavřené smlouvy zaměstnanců OÚ.
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šObecní úřad informuje: ›

Blíží se komunální volby !!
V minulém čísle zpravodaje byly vloženy anketní lístky, na které jste mohli psát jména spoluobčanů
naší obce, kteří by tlumočili a hájili v zastupitelstvu obce Vaše názory a přání. Protože se nám vrátilo
málo anketních lístků s Vašimi názory, máte ještě jednu příležitost se vyjádřit.
Občané s nejvíce hlasy budou osloveni, zda by chtěli v zastupitelstvu v příštím volebním období
pracovat.
Budeme rádi, když se někdo i sám nabídne pro práci v zastupitelstvu obce.
Děkujeme za Vaše názory.
Marie Čáslavková

Upozornění !
Upozorňujeme občany, že do 30. 6. 2014 musí být zaplaceny poplatky za
svoz komunálního opadu, poplatky ze psů a nájemné za hrobová místa.
Výsledky hlasování v obci Kameničná ve volbách do Evropského parlamentu.
Počet voličů
250
Počet odevzdaných hlasů
54
KDU ČSL
3 hlasy
21,6 %
Strana zdravého rozumu
2 hlasy
KSČM
2
hlasy
ANO 2011
13 hlasů
Strana
zelených
2
hlasy
Koalice TOP 09 a STAN
9 hlasů
Česká pirátská strana
2 hlasy
Úsvit přímé demokracie 6 hlasů
SNK
Evropští
demokraté
1 hlas
ODS
6 hlasů
Klub
angažovaných
nestraníků
1 hlas
ČSSD
5 hlasů
Strana svobodných občanů
1 hlas
Volte Pravý Blok www.cibulka.net 1 hlas
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›Společenská rubrika ›
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v červenci oslaví významné životní
jubileum.

Faiferová Věra
Čáslavka Miroslav
Kotian Jan

70 let
65 let
60 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

šCo se událo›
Country bál
– najdete v rubrice TJ Sokol
Květinová burza na hřišti - Burza proběhla na Den matek 11.5. na hřišti a i přes nepříliš
dobré počasí se dle mého názoru vydařila. Původní myšlenka byla mnohem menšího rozměru, v
návaznosti na přednášku o přírodních zahradách ze dne 28.2.2014. Touto cestou moc děkuji všem,
kteří Květinovou burzu podpořili. Mému manželovi Milanovi za psychickou a technickou podporu a
moderování akce. Ženám, které Vám dobrovolně vařily kávu, paní Čáslavkové, Václavíkové a Kotyzové.
Pepovi Kalousovi za jeho výborné pivo, které tam čepoval a výdělek věnoval Mateřské školce. Panu
Václavíkovi, který pro Vás připravil zajímavou ukázku o hydroponii a netradičně griloval klobásky.
Pepovi a Vítkovi Beranovým za ozvučení a Mateřské školce za jejich úžasné divadlo o broučcích a
samozřejmě všem, kteří si donesli sazeničky a naplnili tak smysl Květinové burzy.

S prodejem květin se zúčastnila Kája Martincová z Opočna, dřevěné násady prodávala Jana Razýmová
z České Třebové. A Mgr. Adéla Hrubá Vám svým výkladem přiblížila smysl výukových a přírodních
zahrad. Součástí burzy byla sbírka pro mateřskou školku na realizaci výukové zahrádky.
Z prodeje výtvarných děl dětí a toho, co jste utratili za občerstvení, mateřská školka obdržela 2386Kč.
Přeji krásné rozkvetlé léto plné sluníčka.
Lenka Skalická

šCo nás čeká›
?

- TJ Sokol – výlet na kolách (sledujte vývěsku)
1. 8. - rocková zábava na hřišti s kapelami POSTEA, RADIO JEREVAN,

METALLICA REVIVAL, RECODE THE SUBLIMINAL, SEPULTURA REVIVAL

16. 8.

Dračí lodě
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šZpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná›

5.4. - Country bál – se skupinou Kalumet z Rychnova n Kn.
Přišlo 111 platících, k tomu pořadatelé, někteří proklouzli jako „pomahači“, takže celkově se zdálo, že
je plno. Ve 21.30 h. místní děvčata County Energies opět rozproudila zábavu svým neotřelým
tanečním vystoupením s bambusy v neuvěřitelném počtu 16-ti účinkujících. Ještě si Jitka Rolečková
vymyslela připomenutí účasti naší TJ na Sokolských sletech v podobě vsuvky v poslední písničce v
dresech odpovídajících příslušné skladbě a roku. Proto nápisy na hrudi a různé dresy. To jen na
vysvětlení, kdyby tento vstup někdo nepochopil. A abychom se stihly převléknout, sehráli pro
pobavení manželé Skalický scénku na písničku Lojza a Líza. Myslím, že se jim to skvěle i s přibranými
rekvizitami podařilo.
Děkuji všem za kulturní zážitek a děvčatům navíc vyslovuji velký obdiv, že jsou schopné se v tomto
počtu domluvit a vše sladit do této krásné podoby. Po půlnoci nám zpestřil bál hrou na harmoniku
host Petr Vlažný až z Jižních Čech.
Díky patří taky všem, kteří se starali a naše pohodlí.
U piva
- Tereza a Tomáš Aulichovi, Lucka Kotyzová, u ohnivé vody – Marie Cimrová a
Marie

Bednářová,

u knedlíků babičky Mary
– Lída Kotyzová, Marie Čáslavková a Marie Václavíková,
u pokladny
- Marta Hovadová a Marie Václavíková,
v šatně
– Jarda Toman a Josef Grund,
požární hlídka
- Mirek Roleček,
o tombolu se staraly
– Vendula Sklenářová a Věra Faiferová.
Za provázky hladkého průběhu tahala Jana Kratochvílová.
Plakáty – zcela záměrně psané ručně, aby se odlišovaly od všech tištěných, napsala Šárka Martincová a
losy motala Štěpánka Matyášová.
A závěrem děkuji všem, kteří nám přispěli do tomboly
a i všem těm, kteří si nenechali ujít takovou akci a
zúčastnili se.

11.5. – vystoupení dětí a Country Energies

na Květinové burze u příležitosti srazu důchodců.

I za veliké nepřízně počasí se podařilo vystoupení
načasovat mezi kapky deště.

A zvláštní poděkování zasluhuje Jana Kalousová, která byla dva dny před sobotou oslovena, jestli by
zvládla dvojroli místo Skalických /odmítli z časových důvodů/ v písničce Lojza a Líza. Nezklamala a
zvládla.
Připravujeme : Místo Kamenské míle /pro malou účast běžců/ výlet na kolách. Sledujte
vývěsku.
Za TJ Sokol Kameničná Jana Kratochvílová

Z tanečních soutěží
12. 4. byly malé tanečnice Vivianky na taneční soutěži ve

Dvoře Králové nad Labem. Přivezly si účastnický list za
krásné páté místo, které vybojovaly mezi osmi juniorskými
týmy starších orientálních tanečnic. Za odměnu jsme se
stavili v ZOO. Největší úspěch měly prolézačky.

24.5. jsme vyrazili na taneční soutěž do
Týniště nad Orlicí a v tanci s orientálním
hedvábným vějířem vyhráli skvělé 3.
místo. Mladší dívky se závoji si
v konkurenci
mažoretek a roztleskávaček
vybojovaly místo 6.
Asi budeme muset změnit styl tance,
protože v orientálním kostýmu jsme byly
letos v Týništi jediné, v jedné kategorii
s mažoretkami a roztleskávačkami.
Jitka Rolečková
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šZamyšlení z knihovny›
Novinky- milí občané, pokud vzorně čtete zprávy ze zastupitelstev, dozvíte se, že knihovna má nový počítač. Ten
starý bohužel dosloužil. Že je počítač chlazen kapalinou jsem se dozvěděla, až když se počítač podobal radiátoru a
vytápěl knihovnu. S novým softwarem Windows 2013 se snad nějak poperu. Důležité je, že služby knihovny
zůstaly zachovány.
Stříhání a úprava hudby pro County energies a Vivianky
Vypalování CD
Grafické práce – plakáty, vizitky, letáky atd
Převody souborů - z PDF do Word (umí nový Word 2013) a obráceně pro vkládání na webové stránky
atd.
Scanování a tisk dokumentů – nový počítač nemá čtečku karet. Až ponesete fotografie k tisku, použijte
flash disk nebo jiný zdroj.
V knihovně se také plánuje nový program s databází knih na čtení kódů jako má městská knihovna v Žamberku. Ne
že by to byl náš nápad, ale bude to nutné pro všechny knihovny. V budoucnu tedy seznam knih celé knihovny
najdete na webových stránkách. První na řadě v našem regionu budou Helvíkovice. Pak teprve přijdeme na řadu
my. Jen pro představu (z knihy se zadává do databáze 8 údajů a jedna kniha se tedy zadává asi 3 – 5minut.
V knihovně máme asi 4000 knih. Až bude po komunálních volbách, budu muset požádat nové zastupitelstvo o
kanapíčko až tu budu spát.
A jsem u dalšího zajímavého tématu a tím jsou plánované komunální volby. Přemýšlela jsem nad tím, koho napsat
do anketního lístku. Jelikož je současná doba o dotacích, sociálním, právním a všeobecném přehledu, ale

především neomezeném čase, je mi jasné, že volba nebude jednoduchá. Nově zvolený starosta bude muset práci
vykonávat sám, nebo ji bude muset umět dobře rozdělit a zaplatit jiné z obecního rozpočtu. Jaké vlastnosti by měl
tedy starosta mít, abychom byli všichni spokojení? Hodný, šikovný, všestranně nadaný, všudypřítomný, chytrý,
zodpovědný, rozhodný, rázný, samostatný, komunikativní, společenský, pracovitý, cílevědomý. Měl by samozřejmě
být členem TJ Sokol a hasičů, aby měl přehled o dění v obci, nebo alespoň pracovat jako prodavač, hospodský nebo
pošťák. Kolik z těchto vlastností má váš kandidát? Řekla bych, že nám chybí hospoda, kde bychom to společně
probrali.
Z knihovny Jitka Rolečková
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šSbor dobrovolných hasičů Kameničná›
Dne 24.5.2014 se opět jako každý rok konala okrsková soutěž v požárním sportu, pro letošek
pořádaná obcí Helvíkovice, a to na tamním fotbalovém hřišti. Zahájilo se nástupem všech 20.-ti
družstev z pěti obcí (26. okrsek). Náš sbor jako každoročně sestavil jedno družstvo v každé kategorii:
ŽENY I. - vel. Kalousová Monika - strojník, Aulichová Kateřina - troják, Černá Jarmila - levý proud,
Kacálková Daniela - savice, Kalousová Romana - hadice B, Martincová Šárka - koš a Štěpánková
Pavlína - pravý proud.
ŽENY II. - vel. Kratochvílová Jana - levý proud, Aulichová Tereza - hadice B, Kacálková Iveta troják, Kalousová Jaroslava - savice, Kotyzová Eva - strojník, Kotyzová Tereza - koš a Pecháčková
Hana - pravý proud.
MUŽI I. - vel. Krejsa Jan - hadice B, Bednář Filip - troják, Grof Lukáš - koš, Jirčík Zdeněk - pravý
proud, Štěpánek Martin ml. - levý proud a Trejtnar Vojtěch - savice.
MUŽI II. - vel. Veverka Jiří - strojník, Aulich Tomáš - koš, Kalous David - savice, Kalous Vladimír pravý proud, Kotyza Vladimír - levý proud, Štěpánek Martin st. - troják a Václavek David - hadice B.
Ženy I. předvedly požární útok s časem 26,57 sek., a byl
to čas nejlepší. Štafety jen potvrdily skvělou formu našich
žen. Na krásném 2. místě se umístila Kateřina Aulichová s
časem 23,54 sek., na 3. místě Šárka Martincová s časem
23,84 sek. a na 4. místě Jarmila Černá s časem 23,97 sek..
Zůstaly tedy na příčce nejvyšší a domů si přivezly
zasloužený zlatý pohár.
Naše Ženy II. na útoku zabojovaly a čas byl krásných
33,37 sek., což stačilo na 3. místo.
Našim mladším Mužům I. se letos útok moc nezdařil a
dosáhli nejhoršího času 46,00 sek.. Na štafetách si vedli o
poznání lépe, na úžasném 1. místě se letos umístil Lukáš
Grof s časem 21,73 sek. a na 7. místě Filip Bednář s
časem 23,38 sek. I přes dobrý výsledek ze štafet se
celkově umístili na 6. místě.
I Muži II. předvedli hladký průběh útoku a nakonec z
toho bylo úžasné 1. místo s časem 31,30 sek.
Jako zkušení rozhodčí byli vysláni Kacálek Mojmír a
Roleček Miroslav. Jelikož se od zahájení nad areálem
přeháněly černé mraky, bylo rozhodnuto, že se štafety

poběží pouze na jeden pokus a jen čtyři závodníci. Pořadovou přípravu jsme zvládli, tak jako poslední
roky ve společném útvaru všech našich družstev. Po ukončení závodů, bylo připraveno kulturní
vystoupení místního ochotnického divadelního souboru NA SKÁLE, kteří předvedli divadelní hru
AKT. Nechybělo občerstvení, živá hudba a pro děti nafukovací hrad a skluzavka. Sluníčko vydrželo
svítit téměř celé závody, až před ukončením se přehnala menší přeháňka, a tak se tento den vydařil a
domů jsme přijížděli ve večerních hodinách.
Příští rok pořádá hasičské závody naše obec k příležitosti 120. let od založení sboru. Proto věřím, že
přijdete nejen závodit, ale i povzbudit.
Monika Kalousová

HASIČSKÉ ZÁVODY 30. – 31. 5 MLADKOV
MLADŠÍ DRUŽSTVO:

VEDOUCÍ:
STARŠÍ DRUŽSTVO:

VEDOUCÍ:
ODVOZ:
POMOCNÍCI:
ROZHODČÍ:
VEČEŘE:
NOC:
SNÍDANĚ:
OBĚD:
UMÍSTĚNÍ:
ODMĚNA:

Terča Brokešová, Marťa Holubář, Láďa Kalous, Terka Kalousová Majda
Mrklovská, Nelča Pecháčková, Pája Rolečková, Vojta Veverka, (Jirka
Lesák - nemoc)
Jarča Kalousová, Hanka Pecháčková
Víťa Beran, Danča Mrklovská, Láďa Kacálek, Anetka Kalousová, Káťa
Kalousová, Tonda Kaplan, Dan Leitner, Ben Oravec, Kája Rolečková,
Kamča Trejtnarová (Luky Stehlík – neschopenkaJ)
Šárka Martincová, Aneta Krejsová
Tomáš Aulich
Martin Štěpánek, Pája Štěpánková
Tomáš Aulich
bageta
budova bývalé školy - Kameničná
koláč
svíčková
ML. 10. z 35. družstev, ST. 10. z 33. družstev
zmrzlina u Valachů

Š. Martincová
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šSdělení od spoluobčanů›
Upozornění pro spoluobčany!!!!
Dávejte si pozor na své domácí mazlíčky. Pohybuje se tady někdo, kdo po nich střílí ze vzduchovky!!!
Naše kočka byla někdy okolo 31.5. postřelena tímto bezohledným člověkem. Měla obrovské štěstí, že jí
diabolka zasáhla jen do ocasu.
Kacálkovi, Kameničná 110

Buďte občan!
V posledních letech podle představitelů místní veřejné správy převládá nezájem občanů o veřejné dění
v obci. Lidé jsou pasivní, nevyhledávají informace, nenavštěvují veřejná jednání zastupitelstva,
nereagují ani na výzvy k připomínkování. Jejich zájem se zvyšuje pouze v případě, že se jich záležitost
přímo dotýká. To potvrzuje zjištění uvedené výše, a totiž že občané využívají k získávání informací o
všeobecném dění ve městě především neformální kanály.
Každý z nás dobře kontroluje, jak utratit svoje vydělané peníze přemýšlí, jest-li je to či ono dobrá
investice. Pokud se ale jedná o veřejné peníze, vládne naprostý nezájem kdo a jak je utratí. Zajímejme
se o veřejné zasedání, budete překvapeni, jak a o čem se jedná. Pokud se někdo nechá zvolit do
zastupitelstva, měl by pracovat pro nás. Není to jen o odměně za činnost zastupitelů. Při komunálních
volbách volme naše představitele takové, o nichž jsme přesvědčeni, že budou přínosem pro naši obec.
Naše přítomnost na zasedání bude kontrolou, inspirací a pomocí i pro zastupitele.
Občan má nejenom povinnost platit daně, odvádět sociální a zdravotní, dodržovat zákony, s
nimiž nesouhlasí, ale má také svá občanská práva.
Chce žít ve svobodné a demokratické zemi, kde jsou si před zákonem všichni rovni, kde se nevyplácí
krást a tunelovat a kde přání a potřeby jedněch nejsou prosazovány na úkor práv jiných.
Nemusí bezmocně sledovat, co se v tomhle státě děje, ale může sám ovlivnit budoucnost naší země. A
není v tom sám.
Občan má právo
1. Vědět jak se hospodaří s jeho penězi.
2. Vědět podle čeho a hlavně koho zastupitelé rozhodují.
3. Vyjádřit se k práci úředníků, k důležitým koncepcím a strategiím.
4. Spolurozhodovat o důležitých věcech, které se ho bezprostředně týkají.
5. Očekávat kvalitní práci úředníků, slušnost a odpovědnost za důsledky jejich rozhodnutí.
Dejte najevo, že vám na budoucnosti záleží.
Pavel Václavík

– Poděkování
Mateřská škola Kameničná děkuje za tvůrčí impulz ze strany manželů Skalických, kteří přišli s
nápadem uspořádat Květinovou burzu a výtěžek z této akce věnovat naší mateřské škole na vytvoření
výukové zahrady. S chutí jsme s dětmi přispěli vystoupením a výtvarnými pracemi. Děkujeme za šanci
rozšířit naší vzdělávací nabídku, všem zúčastněným i těm, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu
této akce.
Mgr. Milena Šánová, ředitelka MŠ

Uzávěrka příštího čísla bude 30.7.2014
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz

