Vážení občané Kameničné,
vzhledem k ukončení mé funkce starosty obce Kameničná, kterou jsem
vykonával po tři volební období, bych tímto chtěl velmi poděkovat všem, se
kterými jsem mohl spolupracovat, řešit jejich potřeby, být nápomocen a
celkově přispět k fungování a rozvoji obce i obecního úřadu včetně
spolkového života.
Děkuji
Ing. Milan Sklenář
starosta obce 2006 – 2018

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám tímto za projevenou důvěru při letošních komunálních
volbách, blahopřeji nově zvoleným zastupitelům a děkuji jim za jejich
podporu při volbě starosty, rovněž jsem vděčný předchozímu starostovi, že
mi byl v minulém období nápomocen a snažil se mě do veškerého fungování
obce i obecního úřadu zasvětit.
Nyní mohu na úvod svého funkčního období přislíbit, že se spolu
s ostatními zastupiteli a také občany, kterým není osud obce lhostejný, budu
z pozice starosty obce snažit zachovat to, co funguje a funguje dobře, a
zaměřit se na nedostatky či problémové oblasti a nacházet jejich řešení.
Stejně tak bych chtěl pokračovat v rozvoji obce, kdy jen na okraj zmíním
pokračování v opravách obecních komunikací, udržování obecních
nemovitostí a majetků, podporovat možnosti nového bydlení v obci, udržet a
podporovat kulturní, sportovní a další prospěšné činnosti v obci. Všechny tyto
a další jmenované oblasti v obci, jako je Kameničná, souvisí se
schopností čerpání dotací, protože přes veškerou složitou administrativu se
jedná o nejsnadnější přístup k finančním prostředkům pro projekty spadající
do těchto oblastí. Bylo by tak dle mého názoru chybou, nesnažit se tyto
finanční prostředky pro obecní udržitelnost a rozvoj nadále získávat.
Lukáš Jirčík
starosta obce

Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 43 ze dne 1. 10. 2018
Nejpodstatnější komentované body zasedání
a) Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018 ze dne 31. 8.
2018.
b) Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo rozpočtová opatření č. 6/2018 ze dne 30. 9. 2018 a č.
7/2018 ze dne 30. 9. 2018.
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0.
Zdrželi se:0.
2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo v souladu s § 111a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, žádost Mateřské školy, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí, o udělení
výjimky z nejnižšího počtu dětí (přípravný stupeň a přípravná třída) a žáků ve školní družině na
školní rok 2018/2019 stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č.
75/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Kameničná povolilo Mateřské škole, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí, pro
školní rok 2018/2019 výjimku z nejnižšího počtu dětí (přípravný stupeň a přípravná třída) a žáků
ve školní družině stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 75/2005
Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že uhradí zvýšené výdaje na
zájmové vzdělávání ve školní družině, a to nad výši stanovenou normativem. Minimální počet
dětí (přípravný stupeň a přípravná třída) a žáků ve školní družině bude ve školním roce
2018/2019 9 dětí.
(Jakýkoli jiný než normativní počet dětí musí být dle legislativy schválen orgánem obce.)
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0.
Zdrželi se:0.
3. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje návrh Mateřské školy, Kameničná, okres
Ústí nad Orlicí, k pořízení a umístění nového herního prvku Dvojhoupačky kombinované H01-Km na dětském hřišti.
(Jedná se o výměnu za obdobnou starou houpačku, která byla pověřeným znalcem v oboru
stanovena jako nevyhovující.)
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0.
Zdrželi se:0.
4. Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí připomínky Mgr. Ondřeje Peška a pana Lukáše
Evaniče k současné dopravně bezpečnostní situaci na území obce Kameničná.
Zastupitelstvo obce Kameničná v rámci tohoto bodu schválilo podání žádosti na místně a věcně
příslušnou součást Policie ČR o zvýšený dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu
v obci Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
(V usnesení jmenovaní upozornili dle jejich názoru na zhoršenou dopravně bezpečnostní situaci
v obci Kameničná, kdy se domnívají, že řidiči jezdí velmi často vyšší než zákonem dovolenou
rychlostí a také, že se v obci nachází nedostatek bezpečnostních prvků, jako jsou přechody pro
chodce či ukazatele rychlosti jedoucích účastníků provozu a další prvky. Na základě uvedeného bylo
usnesením přijato, že bude podána žádost na Policii ČR o zvýšený dohled policistů na dodržování
dopravních předpisů a také proběhnou jednání s odborem dopravy na MěÚ Žamberk.
Z prvního jednání na odboru dopravy MěÚ Žamberk vzešlo, že přechody pro chodce v současném
stavu v obci nelze schválit na žádném místě, neboť by byly v rozporu s příslušnými předpisy. U

ostatních prvků a úpravě dopravního značení je třeba nejprve zpracovat projektovou dokumentaci,
ke které se poté vyjádří Policie ČR a další orgány.)
5.
5.1 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje návrh Dohody mezi Obcí Kameničná a
panem Jakubem Krejsou, v návaznosti na smlouvu kupní ze dne 17. 3. 2016 a Dohodu o zřízení
osobního závazku ze dne 29. 6. 2016, týkající se dokončení stavby rodinného domu a prominutí
pohledávky související s vrácením dotace Ministerstvu pro místní rozvoj.
Výsledek hlasování: Pro:4.
Proti:0.
Zdrželi se:1.
(Zastupitelstvo obce Kameničná se důkladně seznámilo se situací jmenovaného a poté rozhodlo o
prominutí pohledávky, která mu vznikla na základě uvedených dokumentů, jelikož však institut
kolaudace zanikl novým stavebním zákonem bez přechodného období a dům byl ve skutečnosti již
dokončen, na rozdíl od jiných případů, rozhodli zastupitelé, jak je v usnesení uvedeno.)
5.2 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o finanční pomoc spolku Dobré ruce z.s. na
podporu záchrany koček na Zlínsku.
Zastupitelstvo obce Kameničná neschvaluje poskytnutí finanční pomoci uvedenému spolku.
Výsledek hlasování: Pro:0
Proti:5.
Zdrželi se:0.
5.3 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
z Pardubického kraje na akci vybudování nových chodníků na hřbitově.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
(Jedná se o plánovanou akci k realizaci v roce 2019, kdy by měli vzniknout nové chodníky kolem
kaple, před kaplí i k márnici)
5.4 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje úhradu nových stolů pořízených do čp. 115 na hřišti.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
(nákup zařízení pro zvýšení funkčnosti zázemí na hřiště)
5.5 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí stížnost paní Jany Kalousové v souvislosti
s některými chovateli psů v obci a opakovanou škodou na jejich majetku.
(Tyto a podobné stížnosti v případech, kdy dojde k poškození majetku či jiným újmám a není ani
podle evidence možné dohledat o jakého konkrétního psa a jeho majitele se jedná, nezbývá než se
obrátit na Policii ČR, která je k šetření takových případů kompetentní)
5.6 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí návrh Mgr. Ondřeje Peška na úpravu
komunikací v obci a směrem na Slatinu nad Zdobnicí a návrh záměru postavení rozhledny.
5.7 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje návrh smlouvy o poskytování služeb mezi
Obcí Kameničná a společností EKOLA České Libchavy s.r.o. ohledně zajištění přepravy, využití či
odstranění odpadů ve vlastnictví objednatele, realizace služeb v oblasti odpadového
hospodářství, konzultační a poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství, nájem
sběrných nádob a zařízení a poskytování ostatních služeb, tedy plnění zhotovitele pro
objednatele, když popis rozsahu a podmínek předmětu plnění je sjednán touto Smlouvou včetně
jejich příloh.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem této
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
(Jde o aktualizovanou smlouvu vzhledem ke změně systému svozu odpadu, který již zůstal ve 14
denních intervalech.)

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva dne 1. 11. 2018
Nejpodstatnější komentované body
Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin dosavadním starostou Ing. Milanem Sklenářem, zasedání
bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a bylo přítomno 7 členů zastupitelstva, tedy maximální
počet tedy zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Následovalo složení slibu, kdy všichni členové zastupitelstva složili slib stanovený zákonem o
obcích, který zní „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Kameničná a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ Všichni členové pronesli slovo „slibuji“ a podepsali se na přiložený arch.
Další kapitolou bylo určení ověřovatelů a zapisovatele.
Zastupitelstvo obce Kameničná určuje ověřovateli zápisu Ing. Janu Kratochvílovou, paní Ludmilu
Kotyzovou a zapisovatelkou paní Jaromíru Veverkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0 Zdrželi se: 0
Následovalo schválení programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Volba starosty a místostarosty
určení počtu místostarostů
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/
zákona o obcích)
•
určení způsobu volby starosty a místostarosty
•
volba starosty
•
volba místostarosty
II)
Zřízení finančního a kontrolního výboru
•
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
•
volba předsedy finančního výboru
•
volba předsedy kontrolního výboru
•
volba členů finančního výboru
•
volba členů kontrolního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2
zákona o obcích)
IV) Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0 Zdrželi se: 0
I)
•
•

Bod I – volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0 Zdrželi se: 0
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni:
Zastupitelstvo obce Kameničná v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0 Zdrželi se: 0

určuje, že pro

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Případnou změnu způsobu volby by muselo schválit zastupitelstvo, což se nestalo.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Zastupitelstvo obce Kameničná volí starostou pana Lukáše Jirčíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0 Zdrželi se: 1
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Zastupitelstvo obce Kameničná volí místostarostou Mgr. Šárku Grofovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0 Zdrželi se: 1
Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Zastupitelstvo obce Kameničná zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0 Zdrželi se: 0
Volba předsedy finančního výboru:
Zastupitelstvo obce Kameničná volí předsedou finančního výboru paní Radomíru
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0 Zdrželi se: 1

Matyášovou.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Zastupitelstvo obce Kameničná volí předsedou kontrolního výboru Ing. Milana
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0 Zdrželi se: 1

Sklenáře.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Zastupitelstvo obce Kameničná volí členy finančního výboru Ing. Janu Kratochvílovou a pana Petra
Rolečka.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0 Zdrželi se: 2
Zastupitelstvo obce Kameničná volí členy kontrolního výboru Ing. Janu
Ludmilu Kotyzovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0 Zdrželi se: 2

Kratochvílovou a paní

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
1) Zastupitelstvo obce Kameničná v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta
6 300,- Kč,
předseda výboru nebo komise
2 130,- Kč,
člen výboru nebo komise
1 786,- Kč,
2) Zastupitelstvo obce Kameničná v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode
dne následujícího po dni přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne následujícího
po dni složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude
odměna náležet ode dne následujícího po dni zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0 Zdrželi se: 0

(Výše odměny uvolněného starosty je stanovena Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. a nelze ji stanovit
usnesením zastupitelstva)
Dalším bodem programu byla krátká věcná diskuse s přítomnými hosty.Zasedání bylo ukončeno
v 18:50 hodin.
č. 1 ze dne 19. 11. 2018
1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 ze dne 19. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0. Zdrželi se:1.
2.Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti IV-12-2016331/VB/2, Kameničná 83/2, Vak JABL – nové OM, knn, mezi Obcí Kameničná
a ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro:6. Proti:0. Zdrželi se:0.
(Zřízení věcného břemene pod obecními pozemky v souvislosti se stavbou posilovací stanice vody pro
horní konec u antukového hřiště)
3.Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje nový ceník za hrobová místa a
službyspojené s nájmem s platností a účinností od 1. 1. 2019.
Výsledek hlasování: Pro:6. Proti:0. Zdrželi se:0.
(Viz samostatný článek dále ve zpravodaji)
4.Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí výpověď smlouvy o dílo o přepravě a
převzetíodpadů ze dne 13. 7. 2015 mezi Obcí Kameničná a TS Žamberk.
5.Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost o asfaltový povrch obecní komunikace
parc. č. 1968 v k.ú. Kameničná Mgr. Jaroslava Jenčka.
(Jedná se o obecní komunikaci v délce cca 113 m na horním konci vedoucí k čp. 62)
6.Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí návrh na směnu pozemků parc. č. 1020/42 a parc.
č. 1020/11, 1020/13 manželů Jenčkových.
2
(Jmenovaní žádají o směnu pozemku o výměře 164 m , vodní plochy - potoka za jiné pozemky stejného
2
2
druhu o výměrách 28 m a 44 m s odůvodněním scelování pozemků a snadnější údržby)
7.Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje podporu a plán kulturních akcí v obci Kameničná na rok
2019 v obdobném rozsahu jako v roce 2018.
Výsledek hlasování: Pro:6. Proti:0. Zdrželi se:0.
8.Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí návrhy starosty obce pana Lukáše Jirčíka
k možnostem realizací v roce 2019, informace o připravovaných dotačních programech na rok 2019,
vzhledem k přípravě rozpočtu obce Kameničná na rok 2019.
9.
9.1

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje návrh zastupitele pana Petra Rolečka
na rozšíření provozní doby sběrného dvora v Kameničné vždy na každou středu v čase 15 – 17
hodin a každou sobotu v čase 10 – 12 hodin s platností a účinností od 1. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0. Zdrželi se:0.

9.2

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost Kamily Trejtnarové a Dany Mrklovské o
pronájem obecního sálu v Kameničné na den 31. 12. 2018.

9.3

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí nabídky společnosti GeoFaN na zpracování
pasportu komunikací a pasportu veřejného osvětlení pro obec Kameničnou.

9.4

Zastupitelstvo obce Kameničná na návrh starosty obce pana Lukáše Jirčíka projednalo a
schvaluje nákup nového výčepního zařízení se zabudovaným kompresorem v cenové relaci do
20 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0. Zdrželi se:0.
(Staré chlazení je v současné době na opravě a poté se bude řešit jeho případný prodej)

9.5

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost o asfaltový povrch obecní komunikace
parc. č. 1530 v k.ú. Kameničná pana Drahoslava Vraštila.
(Jedná se o část obecní komunikace v délce cca 90 m pod solárními panely, na kterou navazuje
příjezdová komunikace k čp. 52)

9.6

Zastupitelstvo obce Kameničná na návrh starosty obce pana Lukáše Jirčíka projednalo a
schvaluje správcem výčepních obecních zařízení a příslušenství pana Josefa Kalouse s platností
a účinností od 1. 12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0. Zdrželi se:0.

9.7

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost o zpevnění obecní komunikace parc. č.
578/1 v k.ú. Kameničná pana Petra Samka.
(Jde o část obecní komunikace v délce cca 28 m u če. 2)

9.8

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí, že pracovníkem pro svoz odpadových nádob
ze vzdálených míst převážně z části Obora a případnou práci s obecním traktorem, vlekem byl
stanoven pan Vladimír Kalous.

9.9

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí, že z důvodu havarijního stavu byla pokácena
borovice před obecním úřadem, bude provedena náhradní výsadba, a u plotu se zahrádkou
MŠ byl vysazen jehličnatý strom i pro účely vánočního osvětlení pro děti docházející do MŠ.
(Pokácení borovice bylo provedeno z důvodu jejího špatného stavu, kdy byla do poloviny zcela
suchá a ohrožovala budovu obecního úřadu)

9.10 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017920/VB/2, Kameničná,
parcela 494/21 - knn, mezi Obcí Kameničná a ČEZ Distribuce, a.s.
(Věcné břemeno na el. sítě pod obecními pozemky vzhledem k plánované výstavbě nového
rodinného domu u čp. 7)
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0. Zdrželi se:0.
9.11 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informace od společnosti ČEZ Distribuce a.s. o
plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Kameničná dne 3. 12. 2018 v době od 10:30 do
14:30 hodin.
(Mělo by se týkat pouze čp. 117, 118, 45, 49, 73, 103, 104 a jejich okolí, ovšem vyloučeny nejsou ani
další lokality a bližší informace k odstávce nejsou nyní dostupné.)
9.12 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí nabídky na zpracování nového obecního webu
od společností Webhouse, SecurityNet.cz a další případné možnosti k tvorbě tohoto webu od
starosty obce pana Lukáše Jirčíka.
Komentované znění vybraných bodů uskutečněných zasedání pro Vás připravil Lukáš Jirčík.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENIČNÁ
Ve dnech 5. a 6. října se konaly volby do zastupitelstva obce Kameničná. Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem občanům, kteří se dostavili do volební místnosti a svými hlasy
rozhodli o složení zastupitelstva na další čtyřleté volební období. Zároveň bychom také
chtěli poděkovat všem ostatním kandidátům. Zde jsou jejich výsledky.
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Výsledky voleb – Obec Kameničná
Kandidátní listina

Hlasy

Počet
kandi-

abs

v%

Přepočtený

Přepočtené

základ

%

Počet

dle počtu

platných

mandátů

kandidátů

hlasů

Číslo

název

1

Radomíra MATYÁŠOVÁ

95

8,43

1

161,00

59,00

1

2

Josef KALOUS

36

3,19

1

161,00

22,36

0

3

Petr ROLEČEK

95

8,43

1

161,00

59,00

1

4

Milan ZOLMAN

41

3,64

1

161,00

25,46

0

5

Šárka GROFOVÁ

146

12,95

1

161,00

90,68

1

6

David VÁCLAVEK

62

5,50

1

161,00

38,50

0

7

Lukáš JIRČÍK

162

14,37

1

161,00

100,62

1

8

Ludmila KOTYZOVÁ

84

7,45

1

161,00

52,17

1

9

Michal KACÁLEK

52

4,61

1

161,00

32,29

0

10

Jana KRATOCHVÍLOVÁ

90

7,99

1

161,00

55,90

1

dátů

11

Milan SKLENÁŘ

106

9,41

1

161,00

65,83

1

12

Milan ŠÁNA

77

6,83

1

161,00

47,82

0

13

Milan SKALICKÝ

81

7,19

1

161,00

50,31

0

Na základě výsledků voleb a dohody nově zvolených zastupitelů byli pro následující volební
období zvoleni:
starostou obce:
pan Lukáš Jirčík
místostarostkou obce:

Mgr. Šárka Grofová

předsedou kontrolního výboru:

Ing. Milan Sklenář

předsedkyní finančního výboru: paní Radomíra Matyášová
členy kontrolního výboru:

Ing. Jana Kratochvílová
paní Ludmila Kotyzová

členy finančního výboru:

pan Petr Roleček
Ing. Jana Kratochvílová

Informace z obce
Změna ceníku za hrobová místa
od 1. 1. 2019 dochází k následujícím změnám cen:
malý hrob
…350,-Kč/5 let
velký hrob
…550,-Kč/5 let
Cena nájmu za 1 m2 hrobového místa a rok je stanovena v souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2018
ze dne 28. listopadu 2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Část I., Oddíl A,
položka 2.). Dle tohoto výměru činí maximální roční nájemné za nájem pozemků nesloužících k
podnikání v obci s počtem do 25 000 obyvatel 20 Kč/m2 /rok.
Konečná cena vychází z výše stanovené ceny nájmu a dále ze služeb spojených s nájmem (vodné,
odpady, úklid, atd.), kdy cena za uvedené služby zůstává nezměněna a k navýšení konečné ceny
dochází pouze z důvodu uvedeného výměru.
Ceník byl schválen zastupitelstvem obce Kameničná na 1. zasedání dne 19. 11. 2018.
Během prosince 2018 a ledna 2019 budou probíhat přípravy nových smluv o nájmu hrobového
místa na další 5 leté období, tedy nejdříve od února 2019 se můžete na obecní úřad dostavovat
k jejich prostudování a podpisu.

Společnská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim váženým spoluobčanům,
kteří v měsíci prosinci 2018 a lednu 2019
oslaví své významné životní jubileum.
ZDENĚK KALOUS
MILOSLAV HOVAD
JIŘÍ HOSTINSKÝ
JITKA RESLOVÁ
MILUŠE KOUKOLOVÁ

80 let
65 let
70 let
70 let
65 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Nové hasičské vozidlo
Uplynula poměrně dlouhá doba od prvotního rozhodnutí
Zastupitelstva obce, zkusit využít v té době připravované dotační
programy, díky kterým by se mohlo podařit přivézt do obce nové
hasičské vozidlo. To se nakonec podařilo s významnou pomocí 2
dotačních programů a to od Ministerstva vnitra ČR z programu
01424 – Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450 000,-Kč, od
Pardubického kraje v rámci programu MV – GŘ HZS ČR – 2018 ve
výši 300 000,-Kč. Bohužel se vyskytla nejedna komplikace
například, když se v 1. kole výběrových řízení nepřihlásil žádný
z uchazečů. Přitom obecnými podmínkami je dodržení termínů
realizace do konce roku, v 2. kole výběrového řízení se již
podmínky pro uchazeče nastavili schůdnější a výsledkem byly
nabídky na 2 vozidla a 4 požární přívěsy. Dle hodnocení nabídek
byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti Auto
Vinkler, s.r.o. a to na vozidlo i přívěs dohromady v celkové částce 1 383 891,-Kč vč. DPH. Jedná se
9místné vozidlo Ford Transit 4x4 L3 s požárním přívěsem firmy Vezeko, obojí v povinné výbavě
přestavbě dle předem schválených technických podmínek Generálního ředitelství HZS ČR.
formálnímu předání vozidla došlo u hasičské zbrojnice dne 15. 11. 2018 a blíže bude vozidlo i
přívěsem představeno na následující Valné Výročce SDH Kameničná dne 8. 12. 2018.

o
a
K
s

Vážení spoluobčané,
opět se nám blíží konec roku, přichází čas adventu a očekávání příchodu nového roku 2019
s novými nadějemi, plány a předsevzetími.
Dovoluji si Vám nabídnout přehled běhu událostí v naší obci v tomto roce.
Spolková činnost v obci za Sbor dobrovolných hasičů započala tradičním hasičským plesem
v měsíci lednu, pokračovala nácvikem a účastí družstev žen a mužů nejen na okrskových závodech
v Žamberku v měsíci květnu. Velmi významnou oblastí je práce hasičů s dětmi a mládeží, kteří se
rovněž úspěšně účastnili soutěží a získávání odznaků odbornosti.
TJ Sokol Kameničná zorganizoval mimo jiné tradiční Country bál v měsíci březnu a Dětský den
v měsíci srpnu ve spolupráci s Klubem žen a hasiči, dále také účast na závodu Dračích lodí. I zde je
velmi záslužnou činností práce s dětmi, která probíhá prostřednictvím cvičebních hodin.
Klub žen uspořádal kromě jiných Motýlkový ples v měsíci únoru, výlety pro děti i dospělé za
přírodou i za kulturou např. do pražských věhlasných divadel na tamní představení, koncem dubna
pálení čarodějnic a stavění májky, zajistil také množství občerstvení při dalších akcích, např. na pouti.
V měsíci květnu proběhlo v sále setkání s našimi důchodci s posezením a pohoštěním, kdy
v rámci programu vystoupili děti z mateřské školy, mládež i dospělí.
V měsíci červnu se pod záštitou obce konal 2. ročník novodobé Pouti v Kameničné se mší,
soutěží v kotlíkovém guláši, kulturním i hudebním programem, atrakcemi pro děti, a na rozdíl od
prvního ročníku i s vydařeným počasím.
Obecní knihovna v Kameničné tradičně zorganizovala pro děti konání letního Přívesnického
tábora v době prázdnin, podzimní drakiádu a další zábavné programy hlavně pro naše menší občánky.
Sdružení SPZ se postaralo již o 10. ročník motosrazu Kameňák v areálu hřiště a také o výčep
nápojů během obecní pouti.
V měsíci lednu proběhla volba prezidenta republiky, v říjnu pak volby do Zastupitelstev obcí
včetně obce Kameničná, děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli k těmto volbám.
V měsíci červnu se uskutečnilo Vítání občánků v zasedací místnosti bývalé školy, kde jsme
přivítali Ondřeje Grofa a Josefínu Zolmanovou.
Informace z obce
Začátkem roku se podařilo dokončit nový územní plán obce s paní architektkou Vaníčkovou,
Pardubický kraj nám přispěl dotací ve výši 60 000,-Kč z rozpočtových prostředků.
Ohledně úpravy křižovatky na horním konci obce na rozcestí se během roku několikrát
jednalo se zástupci dotčených orgánů, projekční kanceláře, Správy a údržby silnic i Pardubického kraje,
nicméně dalším krokem by měla být případná podpora Pardubického kraje.
Během jarního období byly mezi občany rozděleny dle smluv kompostéry, které obec pořídila
v projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Sdružení obcí Orlicko, kdy
tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Během roku byla dokončena výměna sloupů veřejného osvětlení v obci Technickými službami
Žamberk.
Za pomoci rozpočtových prostředků Pardubického kraje konkrétně 120 000,-Kč v Programu
obnovy venkova Pardubického kraje byla realizována oprava komunikace 7d ke Koukolovým, pro
změnu částkou 256 113,-Kč přispělo na opravu komunikace 21c k Jirčíkovým Ministerstvo pro místní
rozvoj z Programu obnovy venkova.
V samostatném příspěvku jsme již v krátkosti popsali, že se po několika desetiletích podařilo
obnovit vozový park jednotce SDH novým vozidlem Ford Transit 4x4 L3 s požárním přívěsem Vezeko.
Pan Tomáš Aulich ukončil činnost obecního pracovníka s koncem volebního období, za jeho
dlouholetou práci a přínos pro Obec mu tímto velmi děkujeme. Novým pracovníkem v modifikované
podobě se stal pan Vladimír Kalous, kterému děkujeme, že nabídku přijal.

Děkujeme touto cestou členům a členkám spolků naší obce za čas, aktivní práci, činnost a
reprezentaci.
Děkujeme i ostatním občanům, kteří se podílejí na pracovním, kulturním a sportovním dění
v naší obci, například při vánočním zpívání v kapli, vítání nových občánků a dalších neméně důležitých
činnostech.
Děkujeme za dobrou spolupráci společnosti VIKA Kameničná a.s. a ostatním firmám i
živnostníkům v obci.
Přejeme Vám příjemný klidný čas adventu a vánoc, úspěšný nový rok 2019, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Za obecní úřad, Zastupitelstvo obce příspěvky připravili
Lukáš Jirčík
Mgr. Šárka Grofová
Ing. Milan Sklenář

Co nás čeká
7.12. 2018 – zájezd na plavání do České Třebové – odjezd v 16:30 hod od Veverků
8.12. 2018 – Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů od 19 hod
15. – 16.12. 2018 – Vánoční výstava ve staré škole
24.12. 2018 – Vánoční zpívání v kapli – opět ve 22 hod
26.12. 2018 – zpívání v kapli v Helvíkovicích – od17 hod a v Letohradě od 19 hod
27.12. 2018 – turnaj ve florbalu od 13 hod na sále
12. 1. 2019 – Výroční schůze Klubu žen Kameničná, z.s.
26. 1. 2019 – Hasičský ples
23. 3. 2019 – Country bál

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
Probíhá pravidelné cvičení žactva pod vedením J.Rolečkové a M.Kalousové, pravidelné cvičení
předškolního žactva s rodiči pod vedením J.Kratochvílové ml., pravidelný nácvik zpívání na půlnoční
pod vedením J.Kalousové a pravidelný nácvik tanců Country Energies pod vedením J.Rolečkové.
Připravujeme a zveme:
* zájezd na plavání do České Třebové v pátek 7.12. v 16,30 hod. od Veverkových
* zpívání v kapli 24.12. opět ve 22 hod.
* zpívání v kapli v Helvíkovicích 26.12. v 17 hod a v 19 hod. v Letohradě
* tradiční turnaj tříčlenných družstev /podmínka jedna žena/ ve FLORBALU – 27.12. ve 13 hod. v sále –
putovní pohár máme nový!!!
* beseda o cestování - v lednu
* COUNTRY BÁL - sobota 23.3.2019 se skupinou Kalumet
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně úspěchů a pamatujme, že úspěch v životě nepochází z toho,
že nám byly rozdány dobré karty, ale z toho, že i se špatnými kartami sehrajeme dobrou hru.
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová

Hasiči
S novým školním rokem nám začal i hasičák. Od začátku září jsme se poctivě připravovali na
okresní kolo ZPV, které se letos konalo 6.10. v Letohradě na Kunčicích. Poctivě jsme běhali, stříleli,
trénovali uzly, zdravovědu a značky.
Když přišel den D, byli jsme všichni nervózní. Na závodiště jsme přijeli mezi posledními, takže na
nás zbyla vysoká startovní čísla. Dlouho jsme čekali, než na nás na startu přišla řada. Po odstartování a
úvodním zákeřném prudkém kopci na nás čekala střelba, která se nám v Kameničné příliš nedařila. Na
závodech nám však nespadlo pouze pár špalíčků. Pak jsme s rychlostí blesku splnili všechna ostatní
stanoviště a za chvíli už jsme byli v cíli, kde na nás čekali naši vedoucí. Závody se nám povedly, mnoho
trestných bodů jsme neposbírali, ale bude to stačit na dobré umístění? Netrpělivě jsme očekávali
vyhlášení. A jak jsme dopadli?
Pro krásné 9.místo z celkového počtu 40 družstev si doběhli mladší hasiči - Péťa Andrš, Boris
Berky, Anežka Dufková, Evča Holubářová, Julča Kalousová, Viktorka Kalousová, Lucka Lesáková, Honza
Mrklovský, Filip Václavek a Eliška Veverková. Na závody je připravily Jarča Kalousová a Monča
Kalousová.
Starší hasiči ve složení Kuba Brokeš, Terka Brokešová, Vláďa Kalous, Aleš Kaplan, Anička Kaplanová,
Honza Leitner, Nelča Pecháčková, Pája Rolečková a Vojta Veverka si vysoutěžili 6.místo mezi
konkurencí 45 týmů. Na závody trénovali s Kamčou Trejtnarovou, Simčou Kotyzovou, Dančou
Mrklovskou a Káťou Kalousovou.
Největším překvapením a hrdinou těchto závodů byl Martin Holubář, který se jako první závodník
z Kameničné zúčastnil závodů v kategorii dorostu, kterou s velkým náskokem vyhrál.
Na závodech na Kunčicích se nám opravdu dařilo. Držte nám palce, ať na podzimní úspěchy v květnu
navážeme!
Dana Mrklovská

Klub žen Kameničná
Také Vám příjde, že tento rok uběhl zase o něco rychleji než ten předchozí a my už se opět
chystáme na ty nejkrásnější svátky v roce, a to jsou Vánoce, které s sebou nesou spoustu příprav.
Pečení, vaření, uklízení, výzdoba, čančání, nakupování a balení dárků. Je toho dost, co se musí
stihnout. Přesto všechno se zkusme v tom vánočním shonu zastavit a zamysleme se nad tím, zda tohle
neděláme na úkor naší pohody, odpočinku a hlavně zdraví. A pak, Vánoce děláme pro děti! Těm je
jedno jestli máme umytá okna a nebo vytřené všechny skříňky, do kterých stejně nikdo nevidí.
Udělejte letošní Vánoce pro ně takové, aby na ně nezapomněly, a za několik let, aby Vám je s láskou
připomněly.

Děkuji všem, kteří se v neděli 2.12.2018 podíleli na přípravách rozsvěcení Vánočního stromečku v
Kameničné u mateřské školky. Děkuji všem, kteří přišli a podpořili tak jednu z posledních akcí v roce.
Pro děti jsme přichystaly odměny, které jim očividně udělaly radost. Dospělé jsme se snažily zahřát
svařákem a trochu jsme je vánočně naladily ochutnávkou cukroví, které jsme pekly v předchozích
dnech. A opět mi nezbývá než poděkovat všem, kteří nám s pečením cukroví ve středu 28.11. a v
pátek 30.11. pomohly.
Dále bych chtěla touto cestou poděkovat za pomoc a spolupráci všem, kteří se jakkoliv zapojily do
příprav nejrůznějších akcí letošního roku. Velmi si toho vážím a budu ráda, když vytrváte! Děkuji také
členkám výboru Klubu žen. Jste skvělé! Odvedly jste opravdu dobrou práci. Přeji Vám krásné a
radostné svátky vánoční, plné lásky, domácí pohody a splněných přání. Do nového roku 2018 přeji
jménem svým i jménem celého Klubu žen všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky a osobních i pracovních
úspěchů a opravdu HODNĚ ZDRAVÍ.
Aneta Krejsová

Zprávičky ze školky
Letošní školní rok jsme zahájili v počtu 25 dětí v MŠ a 9 dětí v ŠD. Seznámili jsme se s 8 novými
kamarády, z toho jich je 5 dvouletých a s péčí o ně pomáhá p. učitelkám školní asistentka Nela
Jirčíková. Na podzim jsme využívali krásného počasí a starali se o naší zeleninovou zahrádku, ze které,
co jsme sklidili, jsme díky naší p. kuchařce zbaštili. Také odpoledne, na kterém si děti s rodiči vytvořili
veselý chlebíček ozdobený zdravou zeleninou, se vydařil. Již tradičně jsme se vydali s panem
myslivcem Matyášem do lesa ke krmelci a přichystali hostinu zvířátkům z nasbíraných kaštanů.
Navštívili jsme divadla v MŠ Slatina n/Z., v Žamberku a od listopadu jsme zahájili saunování v místní
sauně, kam chodí i děti ze ŠD. Také družina nezahálela a z mnoha různých aktivit jmenuji některé. Děti
vyrážely na procházky do blízkého okolí, hrály si v lese a na hřišti, zúčastnily se exkurze
v bramborárně, vařily přesnídávku, vyráběly z různých materiálů, navštívily filmový festival v kině v
Žamberku. Teď už máme plné ruce práce s přípravami na Mikuláše a vánoce, na které se všichni
těšíme.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
Klubu žen, za finanční dar a také rodičům a
všem, kteří nás podporují a poskytli naší
školce přebytky ze svých zahrádek.
Děkujeme. Ráda bych se také chtěla
rozloučit s bývalým p. starostou Sklenářem,
poděkovat mu za dobrou, vřelou spolupráci
a za celý kolektiv MŠ mu popřát pevné
zdraví a mnoho úspěchů. Věřím, že tato
spolupráce bude pokračovat i nadále
s novým panem starostou.
Za kolektiv MŠ Iveta Dostálková

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 1. 2019.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

