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Číslo 38
30.9.2009
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.
2.
3.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Czech Point.
Rozpočtovou změnu č.3 - 1 083 000,- Kč - viz příloha k nahlédnutí na Obecním
úřadě.
Povolení kácení stromů panu Davidu Václavkovi a paní Barboře Brokešové.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
4.
5.

Zpracování plánu zimní údržby místních komunikací.
Informace ke zpracovávání změny Územního plánu č.1 obce Kameničná.
Číslo 39
16.11.2009

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
Doplnění programu 39. zasedání o bod číslo 1,3,7,8,9,10,11,12
1.

1.

Vyhlášení veřejné zakázky zadané formou výzvy třem zájemcům dle §6 zákona
č.137 / 2006 Sb. a vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace tyto
tři zájemce pro akci Rekonstrukce zpevněné plochy a chodníků v areálu OÚ
Kameničná :

František Maryško
Mechanizační práce
512 03 Libštát 265
IČ 64239373
DIČ CZ 7212223436

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.

Josef Vymetálek
Česká Rybná 116
Provádění staveb IČ 16807367
DIČ CZ 6009170096

3.

Ševčík REKOS s.r.o.
ČS armády 1401
564 01 Žamberk
IČ 25960361
DIČ CZ 2596035

Požární dokumentaci a Vyhlášku č. 5/2009 s přílohami.
Nákup sněžné frézy HONDA v souladu s plánem zimní údržby od ŽIVA Klášterec
55 900 Kč včetně 19 % DPH.
Zápis z provedené požární kontroly dne 6.10.2009
Žádost o povolení kácení stromů paní Jiřiny Bundzíkové.
Jmenování inventurních komisí, viz. Příloha zápisu.
Příspěvek pro Gymnázium Žamberk ve výši 2 000,- Kč. ( á 1000 Kč. na studenta,
Kotyzová Tereza, Štěpánková Pavlína)
Posílení finančního rozpočtu pro Mateřskou školu o částku 75 000,- Kč na základě
žádosti na rok 2009.
Zastupitelstvo jmenuje pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky akce
Rekonstrukce zpevněné ploch a chodníků v areálu OÚ Kameničná tyto členy
hodnotící komise: Ing. Milan Sklenář, Marie Čáslavková, Ing. Jaroslav Kratochvíl

10. Schvaluje roční odměny.
11. Zastupitelstvo zmocňuje starostu Ing.Milana Sklenáře k podpisu mandátní smlouvy
mezi obcí Kameničná a společností REDEA Žamberk s.r.o. jako mandatáře, který
zpracoval dokumentaci k projektu REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OBCI
KAMENIČNÁ.
12. Schvaluje záměr obce vykoupit pozemky od p.Jiřího Veverky st a ml č.1845 a
manželů Lenky a Milana Skalických č.1837
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1)

Ohlášení stavby plechové garáže na pozemku č. 1695 v k.ú. Kameničná pana
Jaroslava Štantejského, Kameničná 50.
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2)
3)

Zájem o odkoupení obecního pozemku č. 52/2 a 580/8 v kú. Kameničná
zájemci panem Josefem Felgrem a panem Mgr.Ondřejem Adamem Peškem.
Žádost občanů o zřízení přechodu pro chodce před MŠ Kameničná a
autobusovou zastávkou

Číslo 40
3. 12. 2009
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.
2.

3.
4.

Rozpočtovou změnu č. 4/2009 ve výši 280 000,- Kč, která je přílohou zápisu.
Výsledek hodnocení veřejné zakázky akce Revitalizace zpevněných ploch v obci
Kameničná ze dne 3.12.2009 a pověřuje starostu Ing. Milan Sklenáře k podpisu
smlouvy o dílo s panem Josefem Vymetálkem, Česká Rybná čp.116.
Žádost o finanční podporu z Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb
eGovernmentu v obcích prostřednictvím ORP Žamberk.
Žádost pana Miloslava Hovada o kácení stromů na parcele 66/2 a 47 v KÚ
Kameničná..

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1.

Žádost pana Jiřího Hostinského, Kameničná čp. 83 o odkoupení obecního pozemku
579/2 výměry 27m2 (ostatní plocha) v majetku obce Kameničná v KÚ Kameničná
s věcným břemenem kvůli hlavnímu vodovodnímu řadu.

 Obecní úřad Kameničná informuje 

Komunální odpad
V průběhu měsíce ledna 2010,
budou na obecním úřadu
k vyzvednutí a vylepení
nálepky na popelnice pro rok
2010.
Jako pozitivní správu uvádíme, že pro rok 2010 nám svozová
firma EKOLA a.s. České Libchavy nebude zvyšovat sazby za
svoz a uložení komunálního odpadu, proto i poplatky obci za
popelnice pro rok 2010 zůstávají ve stejné výši jako v roce
2009.
Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili poplatky za rok 2009, aby tak učili
nejpozději do konce roku 2009.

Upozornění !
Vzhledem k dokončení obnovy katastrálního operátu intravilánu obce Kameničná,
je nutné, aby každý vlastník nemovitostí v intravilánu obce podal do konce ledna
2010 nové daňové přiznání, s uvedením nových čísel parcel a jejich výměr. Nové
údaje zjistíte na adrese internetu /nahlizenidokn.cuzk.cz / po datu 18. 12. 2009
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 Obecní úřad Kameničná 
Vážení spoluobčané ,
Již za necelý měsíc bude konec roku 2009 a měli bychom bilancovat naše úspěchy a
neúspěchy.
V tomto roce se za uspořené finance vyměnily okna na
obecním úřadu, mateřské školce, bývalé škole a části
sálu obce. Provedly se stavební úpravy vedoucí ke snížení
vlhkosti zdiva obecního úřadu a bývalé školy. Zámková
dlažba na dvorku před mateřskou školou a obecním
úřadem dělá největší radost dětem z mateřské školky.
Každý den je vyzdobena různými novými malbami, dětem
slouží také jako dopravní hřiště.
Při výměně oken v budově bývalé školy byla zároveň opravena podlaha a vyměněno
obložení v zasedací místnosti. Byla provedena oprava většiny zábradlí na mostcích
přes Kamenský potok ve spolupráci s VIKOU a.s. Kameničná.
Na horním konci obce byla dokončena rozsáhlá oprava retenční nádrže, včetně
odbahnění, přestavby požeráku, odtoku a terénních úprav společností Lesy ČR Hradec
Králové.
Velmi nás mrzí, že nedošlo k plánované opravě a asfaltování cest do Kunvaldu a
Helvíkovic. Tyto akce jsme však nijak nemohli ovlivnit, protože měly být provedeny
v rámci pozemkových úprav zajišťovaných Pozemkovým úřadem Ústí nad Orlicí, který
na ně bohužel nezískal potřebné dotace.
V příštím roce nás čeká vybudování zpevněných ploch ve sběrném dvoře v Americe
včetně oplocení a také výměna oplocení zahrady mateřské školky a areálu obecního
úřadu. Pokud bude příznivá finanční situace, chtěli bychom připravit a provést opravy
střech budov ve vlastnictví obce.
S příchodem roku 2010 nás opět čekají volby do zastupitelstva naší obce. Měli bychom
společně přemýšlet o tom, kdo by mohl a zároveň chtěl pracovat v zastupitelstvu obce.
Děkuji touto cestou členům Sboru dobrovolných hasičů za jejich reprezentaci obce při
soutěžích a nezištnou práci s mladými členy, rovněž členům Sokola za činnost,
reprezentaci naší obce a výchovu naší mládeže, především v atletice a tanečních
souborech. Dále děkuji Svazu žen za jejich aktivity při pořádání a zabezpečování
společenských akcí v obci pro dospělé a děti. Poděkování patří pořadatelům a
sponzorům uspořádaných úspěšných akcí v obci, z nichž připomínáme uspořádání
humanitárního koncertu na pomoc povodněmi postižených obcí.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát jménem zastupitelstva obce i jménem svým
příjemné a pohodové prožití svátků vánočních. Do nadcházejícího nového roku 2010
mnoho štěstí, hodně pevného zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě,
v novém roce se s Vámi opět těším na další spolupráci s potřebnou dávkou nadhledu a
optimismu.
Ing. Milan Sklenář
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Pracoviště Czech Point

Toto pracoviště bylo vybaveno z prostředků evropské unie evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR.
Od 1.11.2009 je na obecní úřadu zřízeno pracoviště Czech Point.
Zde můžete požádat v úředních hodinách o:
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z insolventního rejstříku
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis bodového hodnocení řidiče
Výpis z katastru nemovitostí
Všechny výpisy jsou zpoplatněny.







Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci prosinci a po
Novém roce oslaví významné životní jubileum.

V měsíci prosinci oslaví 75 let pan Vladimír Jura.
V měsíci lednu 2010 bude slavit
paní
Hana Talafantová 60 let
paní Miloslava Bednářová 85 let
pan
František Resl 75 let

Gratulujeme!
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15. listopadu jsme do naší obce přivítali a slavnostně zapsali do Pamětní
knihy obce dva nové občánky.
Lucii Kalousovou a Borise Berkyho
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.


Co se událo:
10.10.2009

19.10. 2009

se konaly v Dolním Dobrouči Závody požární všestrannosti.
Hasiči těmito závody uzavřeli sezónu a odpočívají.
vystoupení dětí v Mateřské školce v Kameničné

Co nás
čeká u
nás :

Co nás čeká:
Obecní úřad v Kameničné, MŠ Kameničné a Svaz žen
zvou srdečně všechny občany
na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
které se koná
na Bronzovou neděli dne 6.12. 2009
v 16:00 hodin u budovy Obecního úřadu.
Program:

Vystoupení děti z MŠ Kameničná
Občerstvení ve škole
Ohňostroj
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9. 12. 2009

TJ Sokol pořádá zájezd do plaveckého bazénu v České Třebové

24. 12. 2009 Tradiční zpívání v kapli od 22 hod . Už počtvrté se v naší kapličce na
Štědrý večer rozezní koledy v podání našich spoluobčanů. Přijďte si zazpívat koledy a
zahřát se při posezení ve škole.

28. 12. 2009

Floorbalový turnaj od 13 hod.

Co nás čeká v okolí:
11.–30. 12. 09

Betlémy z kraje Orlických hor

Třináctá regionální výstava. Milou a příjemnou předvánoční a vánoční náladu vytvoří
reprezentativní kolekce stovky betlémů zapůjčených z východočeských muzeí, od
soukromých sběratelů a současných tvůrců spolu s podvečerními koncerty vánoční hudby a
poezie . Místo:

12.-13.12.09

Společenské centrum RK
IV.RYCHOVSKÉ ZÁMECKÉ ADVENTNÍ TRHY

Pořadatel: Jan Kolowrat Krakowský, Město Rychnov n.K.a Kultura s.r.o.
Místo:
I.nádvoří kolowratského zámku
Sobota 12. prosince v 19.00 hod.
Kostel sv. Václava
Pěvecký sbor Viola – ZŠ 28. října, Žamberk

VÁNOČNÍ KONCERT
Středa 16. prosince v 17.00 hod.
Kino
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI – historický, rodinný – ČR
Karel Janák (Snowboarďáci, Rafťáci, Ro©k podvraťáků) jeden
z nejúspěšnějších českých režisérů současnosti, přichází tentokrát
s dobrodružnou komedií pro celou rodinu zasazenou do středověku.
Poklidný život mohutného hradu obklopeného hlubokými lesy naruší
nařčení čestného rytíře Martina z Vamberka z čarodějnictví a loupeživých
výprav. Na královském dvoře proto hodlá hájit svoji čest…
širokoúhlý česky 109 min. přístupný 60,- Kč

20. 12. 09 Adventní koncert Rychnovského chrámového sboru
Pořadatel: Rychnovský chrámový sbor
Místo: Kostel Nejsvětější Trojice
Pátek 1. ledna v 00.30 hod.
Masarykovo náměstí
Město Žamberk
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

7



Od 1. prosince – každé úterý od 19 hod ve škole Z A Č Í N Á cvičení žen a všech, kteří
potřebují své tělo protáhnout pomalými pohyby. Cvičí Jana Kratochvílová
Ve STŘEDU 9.12. pořádáme tradiční zájezd do plaveckého bazénu do České Třebové.
Odjezd je od Veverkových v 16.30 hod. Plave se 1,5 hod. Každý si platí jen vstup do
bazénu,
dopravu hradí TJ Sokol.
24.12. - ve 22 hod. - setkání v kapli s vánočními zpěvy, vlídným slovem a následným
posezením ve škole s teplými nápoji .
--- Nácvik zpívání ve čtvrtek 11.12. v MŠ v 18 hod. ---- Všichni zpěváci a hudebníci vítáni -Prosince 28. prosince od 13 hod připravujeme opět floorbalový turnaj
Sledujte vývěsku, hlásit se budou moci 3-členná družstva, podmínkou účasti v soutěži je
jedna žena ve družstvu!!!!!!!!! Vítězové loňského turnaje oprašte putovní pohár, ať máme o
co soutěžit, kromě věcných cen samozřejmě.

„Rok s rokem se míjí,
ale skutečné umění zůstává.
Nekrásnějším uměním člověka
je umění ž í t ! „
Přeji, ať se vám v novém roce daří co nejlépe a nezapomeňte se přitom
žití usmívat, protože jak se zpívá v jedné písni :
„ … svět s námi houpá, ale když se smějeme, tak houpáme my s ním … „
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová



 OBECNÍ KNIHOVNA 
Další rok utekl jako voda a je tu poslední Zpravodaj v roce 2009. Měli bychom se na chvíli otočit a nostalgicky zavzpomínat,
co vše se událo v tomto roce. Za zmínku stojí určitě Závody dračích lodí nebo koncert pro zatopenou vesnici na konci léta,
či Motorkářský sraz. Provázeli nás tragédie i radostné události. Tak jde čas.
Skončil podzim a začala zima. A i když bude zřejmě na blátě, přeji vám, abyste si ji užili ve zdraví a radosti, bez stresu
způsobeného nedostatkem sluníčka a spánku. Obrňte se trpělivostí při nákupu vánočních dárků a co nestihnete, počká.
Pokud by vám při sledování televize dřevěněly údy, přijďte si je protáhnout do posilovny. Najdete tu už kromě mučících
nástrojů i elektronické šipky.
Knihovna bude přes svátky otevřena. K dispozici jsou dva počítače s Internetem, tiskárnou, scannerem. Pro nudící se děti
máme i hry.
A ještě ke Zpravodaji: děkuji všem, kteří mi dodávají podklady a zasílají fotografie. V dalších zpravodajích je pro vás
připravena nová rubrika. „ Objevy, nápady a postřehy strýčka Šikuly.“ Je třeba držet krok s naší moderní dobou a snažit se
náš život alespoň v detailech trochu zjednodušit. A protože na vesnici nemáme moc času „surfovat“ po Internetu našla
jsem někoho, kdo to udělá za nás.
Přeji vám za knihovnu do Nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, život bez stresu, dobrou a dobře placenou práci. To by
snad mohlo stačit ke štěstí.
Jitka Rolečková
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Objevy, nápady a postřehy strýčka Šikuly 
Domácnost

Ráno vstaneme a automaticky sáhneme po vypínači, abychom rozsvítili.
Umyjeme se, pustíme si rádio a uvaříme čaj a ani nás nenapadne o tom moc
přemýšlet. Ale k vaření, svícení a přenosu informací potřebujeme zpravidla
elektřinu. Ta má svou cenu a vyplatí se s ní šetřit! Neobejdeme se ani bez pitné
vody. A to, že teče z vodovodního kohoutku, považujeme za samozřejmost.
Vypadl proud a voda neteče? Můžeme svítit baterkou, vařit na plynu a vodu si
koupit balenou. Ale hned je nám jasné, jak je náš život na energiích závislý. V
krizové situaci je navíc nepostradatelné také spojení se světem. Nejčastěji
využívané komunikační prostředky - rádio nebo telefon - nyní už také nefungují.
Takže ani nezjistíme, co se vlastně děje. Jak si poradíme potom? Můžeme se
naštěstí poučit z historie - ne vždy bylo lidstvo závislé na technice a
technologiích tak jako dnes.
Stejně jako mnoho jiných věcí oceníme elektřinu, tekoucí vodu a telefon až ve chvíli, kdy je nemáme. Podívejme
se, kolik nám spotřebují naše spotřebiče. Každý máme jiné typy s rozdílnou spotřebou.
Pračka LG-8023 C třída A 3,5 kg
Televize LCD Panasonic 81cm
Rychlovarná konvice 1.7 litru
Satelitní přijímač DIGI
Stolní počítač standart
Mrazák pultový Whirpool
Mrazák šuplík Ardo
Lednice s mrazákem Indesit
Modem k PC-internet
Myčka ROMO stáří 14 let

800 W/h praní 60 stupňů bílé
112.7 W/h
340 W/min
19 W/h
175 W/h
31.6 W/h
23 W/h
35.3 W/h
7.6 W/h
950 W/h

Příklad-skutečná spotřeba naměřená Wattmetrem
Úsporný sporák – plyn, elektřina nebo indukce?
Plynové hořáky, litinové plotýnky, sklokeramická deska nebo indukce? Vařit můžeme na
různých typech desek a sporáků, které se od sebe liší intenzitou, spotřebou energie
a účinností. Jejich příkon je často enormní, proto asi každého napadlo, zdali by se nedalo na
vaření ušetřit. Jak to tedy je a která varianta je pro vaření nejúspornější.
1 litr vody 15 stupňů

doba vaření v minutách

indukční vařič
plynový vařič propan-butan 3000W

6
6,5

sklokeramická deska indukční program sprint

spotřeba
kWh
0,1

2,40

0,1

4,5

0,2

varná konvice 2400W

2,45

0,4

sklokeramická deska hi-lite zoně 2100W

6,20

0,2

sklokeramická deska halogen zoně 2200W

5,50

0,23

sklokeramická deska indukční stupeň 9
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O čem se mluví :
Prasečí chřipka
Prasečí chřipka (nebo také mexická chřipka, nová chřipka či chřipka A/H1N1) napadající lidi se objevila v Mexiku
v březnu roku 2009. Jedná se o respirační onemocnění způsobené chřipkovým virem kmene A/H1N1. Virus
obsahuje geny lidské, ptačí a prasečí chřipky. První případy nemoci byly hlášeny 18. března 2009. Onemocnělo
několik stovek lidí ve třech oblastech Mexika a sedm občanů Spojených států amerických. Původně prasečí
chřipkové onemocnění je přenosné na člověka a v dalších případech byl prokázán i přenos mezi lidmi.

Popis onemocnění
Mezi symptomy patří teplota nad 39 stupňů, častý kašel, bolesti hlavy a svalů, rýma, zánět krku, slabost a únava.
Přenos je kapénkový (z nosu a úst), ale i přímým dotykem. Inkubační doba onemocnění činí asi 1 až 8 dnů.
Nemoc je velmi nakažlivá. Vakcína na tento konkrétní typ viru už existuje, účinek běžného očkování proti chřipce
pro tento typ viru už je znám, ale zabírají léky Oseltamivir a Zanamivir.

2. prosinec
Ke 2. prosinci je evidováno jedenáct úmrtí (10. pacient s vážnou formou srdečního onemocnění zemřel v Mělníku,
11. pacient po chemoterapii v Praze). Z celkového počtu jedenácti zemřelých byla vážná forma jiného
onemocnění přítomna u osmi z nich. V této fázi je v Evropě dominantním (pandemickým) kmenem chřipky H1N1,
dle hlavního hygienika ČR Michaela Víta se vyskytuje více než v 90% případů.
státy s potvrzenými smrtelnými případy
státy s potvrzenou infekcí mexické chřipky
státy s podezřením na infekci mexické chřipky

Oseltamivir ( Tamiflu)
Oseltamivir je organická sloučenina, ester derivátu cyklické karboxylové diaminokyseliny. Je to vedle zanamiviru
(objeveného v Austrálii a na trhu prodávaného pod názvem Relenza® firmou GlaxoSmithKline) druhá známá
látka zamezující množení chřipkových virů v těle a hlavní, účinná složka antivirálních léků. Jako účinná látka se
užívá její sůl s kyselinou fosforečnou, oseltamivir fosfát, latinsky oseltamivirum phosphatum, anglicky oseltamivir
phosphate, která je bílá krystalická látka bez zápachu.
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Oba tyto inhibitory neuraminidázy jsou používány na léčbu a profylaxi chřipky typů A a B, ke kterým patří i viry
tzv. ptačí chřipky, H5N1 a tvz. prasečí chřipky. Působí na povrchový enzym chřipkového viru, a tím znemožňují
tvorbu a uvolňování nově vznikajících virů z infikovaných buněk.
Oseltamivir byl první orálně aktivní inhibitor neuraminidázy (zatímco Relenza se vdechuje), který byl použit na
výrobu léku pro komerční distrubuci. Vyvinut byl firmou Gilead Sciences, a na trh uveden pod značkou Tamiflu
firmou Roche.


Výsledky z Drakyády:
I přes příval sněhu, který nám znemožnil uspořádat Drakyádu podle původního plánu , se nám ji nakonec
podařilo uskutečnit. Na kopci se sešlo celkem 11 draků. Největšího draka donesl Lukáš Grof. Vítr vál však jen
mírně a tak i přes pomoc Davida a Šárky se mu draka do vzduchu dostat nepodařilo. Zároveň tedy obdržel i cenu
za Draka uvláčeného po louce.
Brokešů. Nejkrásnějšího draka

Nejmenšího draka vyrobili u

Pavel Václavík. Nejlepších letců se

sešlo více. Bojovalo se vlastně spíše o to, kdo si donesl nejdelší
provázek.

Letadlům tedy křížil dráhu drak Mrklovských , Páji

Štěpánkové a Šárky Martincové. Zdatně si vedla i Karolína a Pája
Rolečkovi. Ceny i diplomy byly rozdány a čaj paní Václavíkové nás
zahřál na cestu domů. Nashledanou za rok.
Marie Čáslavková a Jitka Rolečková

Něco pro děti:
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Uzávěrka příštího čísla bude 31.1.2010
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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