

Zasedání obecního zastupitelstva
č.32
24. 2. 2014
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočet obce Kameničná na rok 2014 ve výši 3.386.000 v části
příjmové i výdajové.
2. Různé:
2.1.Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje příspěvek pro Občanské sdružení Pferda, Panská 79, Rychnov nad
Kněžnou ve výši 2 000. Kč.
2.2.Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje převedení hospodářského výsledku Mateřské školy
Kameničná v částce 2.729,01 Kč. do rezervního fondu Mateřské školy Kameničná.
2.3. Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2014 Sdružení obcí ORLICKO.
č.33
12. 3. 2014
Usnesení:
1.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje:
- žádost Mateřské školy Kameničná o souhlas se stravováním žáků jiných škol, jiného zřizovatele za sníženou
cenu, na školní rok 2013/2014.
2.

Zastupitelstvo obce Kameničná bylo seznámeno s nutností vytvořit dokument „Program rozvoje obce
Kameničná“.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo: novelu Nařízení č. 37/2003 Sb. Aktuální změny v odměňování členů
zastupitelstev obcí od 1.1.2014.
Schvaluje vrácení odměn členům zastupitelstva obce na úroveň roku 2010 k datu 1.4.2014.
č.34
26. 3. 2014

Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje začlenění území obce Kameničná do územní působnosti Místní akční
skupiny ORLICKO pro období let 2014 – 2020.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo podmínky dotace dočerpání evropských prostředků prostřednictvím
MŽP a SFŽP na zateplení budov obecního úřadu, mateřské školy, objektu bývalé školy a společenského sálu. Bude
rozhodnuto po výsledcích nově zpracovaného tepelného auditu a cenové nabídky.

3.

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Martina Grunda a paní Terezy Grundové o koupi stavební parcely v obci
Kameničná.



Poděkování 
Starosta obce Kameničná touto cestou děkuje společnosti VIKA Kameničná a.s. za
bezúplatné vykopání pařezů po topolech na hřišti za Veverkovými. Odstranění
pařezů proběhlo během dvou dnů v měsíci březnu 2014 po dohodě s panem Jiřím
Markem.
Děkuji tímto za bezúplatnou pomoc a spolupráci s vedením společnosti VIKA
Kameničná a.s.
Ing. Milan Sklenář
starosta obce Kameničná



Obecní úřad informuje: 
Blíží se komunální volby !!
Vážení občané, blíží se nám komunální volby a měli bychom přemýšlet koho si zvolíme do
zastupitelstva naší obce. Každý má jiný názor. Proto v tomto čísle Zpravodaje najdete
anonymní anketní lístek na který napíšete jména 7 občanů naší obce, kteří by měli v příštím
volebním období pracovat v zastupitelstvu naší obce a hájit naše společné zájmy. Vyplněné
anketní lístky prosím vhoďte do poštovní schránky na Obecním úřadě. Občany, kteří budou
nejvíce krát jmenováni oslovíme pro kandidování do zastupitelstva. Velice rádi uvítáme i
takové občany, kteří se sami nabídnou pro práci v zastupitelstvu. Děkujeme a věříme, že
v podzimích komunálních volbách si vyberete dobře.
Za Obecní úřad Marie Čáslavková

P O Z O R !!
Změna svozu komunálního odpadu je
každý lichý týden ve čtvrtek
Poplatky za svoz komunálního odpadu a nájemné za hrobová místa uhraďte
prosím do 30.6. 2014.


Společenská rubrika 
Zastupitelstvo gratuluje občanům, kteří v měsíci dubnu a květnu oslaví významné životní
jubileum.
Duben 2014
Kotianová Milada
60 let
Kalousová Božena
85 let
Toman Josef
60 let
Bundzíková Jiřina
70 let
Trejtnarová Marie
75 let
Květen 2014
Kacálková Marta
Svyntsitskyy Volodymir
Stelmasčuk Bohdan Vasylovič

70 let
65 let
65 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!





Co se událo
7.2. - se uskutečnila Výroční členská schůze Svazu žen . Na programu bylo zhodnocení
činnosti, ukázky líčení a účesů.

8. 2. - Vyrazili naši mladí atleti na čtyřboj v Letohradě. Jejich umístění se dočtete v rubrice Sokola.
14.2. - proběhla Valná hromada TJ Sokol od 19 h.
22.2. - PERNÍKOVÝ PLES – plesu se zúčastnilo 110 platících návštěvníků, pro malou návštěvnost
28.2.
6.3. -

se uvažuje o změnu charakteru plesu a možná i termínu plesu.
- Beseda ve škole – Přírodní zahrady . Beseda kterou uspořádala Lenka Skalická byla velmi
zajímavá a podivovali se jí i zkušení zahradníci. Ti, kteří nedorazili později velmi litovali.
tradiční Draní peří – od 13: 30 hodin ve škole pro všechny věkové kategorie s vyráběním pro
děti. Asi proto, že byl všední den, mělo draní peří jen malou účast a děti na něj zapomněli
úplně. Materiál na vyrábění se schoval na druhý den a při tanečním kroužku se vyráběli krásní
ptáčci z barevného peří. Děti jim říkali „Pepíčci“. Velikostí a barvami připomínali Andulky.

8.3. - Dětský karneval Přišel měsíc březen a společně s ním tu byl i Dětský karneval v Kameničné. Letos se opět sešly děti
všech věkových kategorií s doprovodem rodičů nebo prarodičů. Celkově jsme na akci přivítali asi 150
účastníků. Děti přišly nejen na „kukando“, ale především v maskách, kterých se zapsalo 59. K vidění
byly různé pohádkové postavičky a zvířátka, mezi méně typické převleky patřil astronaut nebo
automat na kávu, populární seriálová houba nebo kominíček pro štěstí (to měl každý, kdo přišel a
zúčastnil se). Děti si letos odnesly nejen spoustu sladkostí a výher, ale i plyšového mazlíka. Hračky
darovali naši spoluobčané. Na své si přišli nejen ti malí, ale i ti odrostlejší, kteří si plyšáky užili při
večerní diskotéce. Touto cestou děkuji všem za spolupráci. V letošním roce se na dětském karnevalu
podílely kamenské ženy, obecní úřad a finančním darem přispěl Mirek Roleček. Jitka Rolečková
darovala ceny pro masky. Do tomboly připravily krásné dortíky Jitka Dytrtová, Radka Matyášová a
Bára Brokešová. Děti měly z výher i cen velkou radost. Poděkování putuje také k Romanu Stehlíkovi,
který zhotovil z překližky modely kytar
pro kamenskou skupinu KISS. Její
vystoupení bylo velkým překvapením
těch náctiletých (14-16 let) - Láďa K.,
Tonda K., Lukáš S., a Simča K., kteří se
oblékli, namaskovali a přišli dětem
zahrát. Typické malování na obličeje
členům skupiny a i ostatním dětem
během celého odpoledne obětavě
propracovávala s velkým úspěchem
Lenka Kacálková. V přestávce mezi
malováním také dětem ukázala základy znakového jazyka, který si spolu s ní zájemci mohli vyzkoušet.
Během karnevalu vystoupily i svěřenkyně Jitky Rolečkové a zatančily skladbu moderních i orientálních
tanců. Celým karnevalovým odpolednem mě doprovázely Šárka Martincová, Jarča Kalousová, Jana
Mrklovská, Jana Kratochvílová, Stáňa Bednářová, Blanka Václavková, Marie Čáslavková, Marie
Václavíková a Lída Kotyzová .
Touto cestou veliké díky všem za spolupráci a pomoc jakkoli podanou!
Kacálková Iveta

6.4. – Vítání občánků – Do Pamětní knihy obce jsme zapsali čtyři nové občanky naší obce. Jsou jimi
Isabella Szabó, Nella Isabell Scot, Marie Krejsová a Ivana Zhurská. Přejeme jim hodně zdraví a radosti do života.
Další vítání občánků nás čeká napodzim.

Co nás čeká
30. 4. 2014 – tradiční pálení čarodějnic a stavění máje
a hřišti.
11. 5. 2014 - od 13:00 hodin Květinová burza se
setkáním důchodců a bohatým programem.



Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
8.2. - proběhl čtyřboj dětí v Letohradě - Jiří Lesák, J.Hlávka, K.Hlávková – 1.místo, Kl.Kheilová – 2.místo,
Vl.Kalous – 3.místo, P. Rolečková -7.m., N.Pecháčková -8.m. ve svých kategoriích.
Dovoz os.auty – manželé Hlávkovi.
18.2. – RETRO HODINA v KINĚ – promítání filmů z dílny Old.Kotyzy v sále na staré promítačce. Připomenu-li
jsme si,jak se sklízel mezidobý květák ,přistavovala mateřská školka, stahovalo dříví koňmi, myslivecké hony. Mezi

výměnami filmů se promítaly přes speciální zvětšovací stroj staré fotografie, při kterých jsme vzpomínali na ty,co
už,bohužel, nejsou mezi námi. I když se hrál hokejový zápas mezi ČR a Slovenskem, zúčastnilo se neuvěřitelné množství
lidí /cca 100/ a v sále panovala úžasná atmosféra. Poděkování zasluhují:
* Jirka Kratochvíl za nápad
* Tomáš Aulich za restartování letité promítačky a promítání
* Milan Kalous za půjčení zvětšováku a promítačky v jednom na fotky
* a snad i Jana Kratochvílová za to, že při úklidu půdy si těchto cenností všimla a nevyhodila je.
Ještě jednou děkuji všem za účast a za dodání energie, že archivace starých věcí má smysl.
21.2. - zájezd na plavání do České Třebové. Zúčastnilo se jen 28 lidí, tak jsme se dohodli s ostatními složkami, že v
březnu už nepojedeme.
28.2. a 28.3. – dva turnusy po 20-ti lidech na BOWLING do GAPY v Rychnově nad Kněžnou. Doprava – Tomáš
Aulich s Ávií.
1.3. – se konalo oblastní kolo ve čtyřboji v Pardubicích. J.Hlávka a K.Hlávková – 1.m., J.Lesák - 3.m.,Vl.Kalous4.m., l.Kheilová.6.m. Doprava os.auty-Jitka Hlávková a Romča Kalousová.
za TJ Sokol Jana Kratochvílová



Zprávy z knihovny

Milí čtenáři,
Pod záštitou naší knihovny se pořádají různé akce pro občany a děti. Jednou z nich byla i Vánoční prodejní
výstava. Její výtěžek ze vstupného jsme se rozhodli investovat do kostýmů na závoje a vějíře pro děti na
taneční kroužky TJ Sokola. Protože jsou to částky opravdu nemalé, rozhodli jsme se tímto ulehčit
peněženkám našich maminek, ale i organizaci Sokola, který nám materiál na kostýmy často proplácí.
Vystoupení dětí v jejich nádherných kostýmech uvidíte na květinové burze při setkání s důchodci.
Další velkou akcí, která nás čeká bude každoroční přívesnický tábor pro děti. Zatím je na světě pouze
letáček (viz zadní strana).
Přihlášku pro Vaše ratolesti naleznete v nejbližší době na webových stránkách Kameničné. Cena tábora o
trochu stoupla z důvodu plánovaného výletu.
Za knihovnu Jitka Rolečková

Pozvánka
Srdečně zveme všechny starší a mladé důchodce na setkání
důchodců, které se uskuteční 11.5.2014 na
hřišti.
Program:
* vystoupení dětí z Mateřské školy ke Dni matek
* vystoupení Vivianek se závoji a vějíři
* letošní premiérové vystoupení Country-energies
z Country bálu
V 16:00 hodin, se přesuneme do školy kde si
dáme občerstvení a popovídáme si co nás kde
bolí a podobně .
V případě špatného počasí se celá akce bude konat na sále.
Těšíme se na velkou účast.
Za Obecní úřad Marie Čáslavková

POZVÁNKA na
KVĚTINOVOU BURZU
Kdy: 11. 5. 2014 od 13h.
dokud bude co nabízet a o čem povídat
Kde: Kameničná na hřišti
Vezměte vše, co je pro Vaši zahrádku přebytečné a přijďte to prodat, darovat
nebo vyměnit za něco jiného. Sazeničky (kytiček, muškátů, zeleniny), semínka,
trvalky, keře, stromy, nářadí, květináče….fantazii se meze nekladou.
Pokud sami sazeničky nepěstujete nebo teprve zahrádku zakládáte a nemáte co
nabídnout, můžete si zde nakoupit, pobrat nápady a zkušenosti od ostatních
nebo vyvěsit inzerát.
Součástí burzy bude:
* doprovodný program místní mateřské školky – vystoupení ke Dni matek ve
14h a následná dražba výtvarných děl dětí
* vystoupení Vivianek se závoji a vějíři
* letošní premiérové vystoupení Country-energies z Country bálu
* informace o přírodních zahradách
* seznámení s hydroponií
* netradiční grilování
Občerstvení zajištěno. Káva, koláče, točené pivo pro naše drahé polovičky a
jiné.
Výtěžek z dražby, občerstvení a dobrovolných příspěvků bude věnován
mateřské školce Kameničná na realizaci přírodní, výchovné zahrady.
Pro jakékoli dotazy volejte: 739287759, pište: medovinka@centrum.cz nebo se
stavte u nás.
Těšíme se na pěkné odpoledne strávené s Vámi.
Lenka Skalická

Uzávěrka příštího čísla bude 31.05.2014
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

