Zasedání obecního zastupitelstva
č. 12
7. 12. 2015
usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo povodňový plán Obce Kameničná a tento schvaluje.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti: 0. Zdrželi se: 0

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo projektovou dokumentaci pro dotaci na opravy
obecních komunikací.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo záměr směny částí pozemků parc. č. 1837/1, 1837/2 a
1845/1 v katastrálním území Kameničná mezi Obcí Kameničnou,Veverkovými a firmou VIKA Kameničná
a.s.. a za Obec Kameničnou schvaluje uvedenou směnu.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti: 0. Zdrželi se: 0

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná souhlasí v rámci pořízení nového územního plánu v této
územně plánovací dokumentaci s prověřením podaných návrhů (požadavků), které jsou tyto:

1.

Návrh obce Kameničná na využití pozemků p. č. 1837/1 a 1837/2 (část) pro zemědělskou výrobu a
činnost.
Návrh S. a M. Stárkových, Kameničná 6 na vyžití pozemku p. č. 103/1 pro rodinné bydlení
Návrh J. Kalouse, Kameničná 63 na využití pozemku p. č. 1451 pro rodinné bydlení (část parcely)
Návrh D. Veverkové, Rychnov nad Kněžnou 1226 na využití pozemků p č. 1686, 1688, 1689 a 1690 pro
rodinné bydlení
Návrh I. Kaplanové, Líšnice 82 na využití pozemků p. č. 1501, 1502 a 1504 po pořádání táborů pro děti
Návrh J. Vondry, Praha – Troja na změnu využití pozemků 1339 a 1342 pro pěstební a chovatelskou
činnost včetně zřízení hospodářské stavby.
Návrh Ing. Z. Kalouse, Kameničná 53 na využití p. č. 1536 (část) pro rodinné bydlení
Návrh Ing. Z. Kalouse, Kameničná 53, na využití pozemků p. č. 1540, 1542, 1543 (část) k zalesnění
Návrh Ing. Z. Kalouse, Kameničná 53 na využití pozemků (části) p. č.1532, 1534 1535 a 1536 - zpevněná
cesta.“
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti: 0. Zdrželi se: 0.

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

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo nové nájemní smlouvy na rok 2016 a pověřuje
starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem těchto smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti: 0. Zdrželi se: 0.

6.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo aktuální pasport obecních komunikací, jednání bude
pokračovat na dalším zasedání.

7.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Příkaz k provedení komplexní inventarizace majetku obce
Kameničná za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti: 0. Zdrželi se: 0.

8.
8/1

Zastupitelstvo obce Kameničná vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kameničná č. 1/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti: 0. Zdrželi se: 0.

8/2

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost pana Rudolfa Koukola o opravu
obecních komunikací a bude zjišťovat možnosti realizace oprav těchto komunikací.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti: 0. Zdrželi se: 0.

8/3

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost paní Jaroslavy Plodkové o pronájem
obecních prostor za účelem cvičení jógy.

8/4

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje zapojení Obce Kameničná do centralizovaného
burzovního nákupu elektřiny na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti: 0. Zdrželi se: 0.

č. 13
29. 12. 2015
usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č. 7 viz příloha.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro měsíc leden a únor roku
2016, pro každý měsíc ve výši 1/12 výdajů upraveného rozpočtu roku 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti: 0. Zdrželi se: 0

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo předběžný rozpočet na rok 2016.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo dodatek č. 13/2015 smlouvy o dílo na sběr a
odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o., uvedený
dodatek schvaluje a pověřuje starostu obce Ing. Milana sklenáře podpisem tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0

4.
4/1

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo zápis z jednání finančního výboru Obce
Kameničná ze dne 16. 12. 2015 a schvaluje aktualizovaný ceník poplatků, který je přílohou
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti: 0. Zdrželi se: 0.

4/2

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost paní Jaroslavy Plodkové o
pronájem obecního sálu za účelem cvičení jógy a schvaluje pronájem paní
Jaroslavě Plodkové dle stanovených podmínek.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti: 0. Zdrželi se: 0.

4/3

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost Klubu žen Kameničná, z.s. o poskytnutí
finančních prostředkům ve výši 18 000,-Kč na rok 2016 dle přiloženého rozpočtu,
zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 18 000,-Kč
dle stanovených podmínek.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti: 0. Zdrželi se: 0.

Č. 14
20. 1. 2016
usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje návrh zadání Územního plánu Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti: 0. Zdrželi se: 0

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje z programu Podpora pořízení územních plánů na pořízení územního plánu
Kameničná. Zastupitelstvo obce Kameničná podání této žádosti schvaluje.
Výsledek hlasování: Pro: 6.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pod dotačním titulem č. 5 Podpora obnovy místních
komunikací na opravu místních komunikací. Zastupitelstvo obce Kameničná podání této žádosti
schvaluje.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti: 0. Zdrželi se: 0

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí oznámení o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Kameničná dne 6. 1. 2016 za rok 2015.

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu bude vyvěšen
na úřední desce obce a projednán na následujícím zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti: 0. Zdrželi se: 0.

6.
6/1

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost paní Lenky Hejkrlíkové o zřízení
autobusové zastávky na znamení u komunikace parc. č. 1708 v katastrálním území
Kameničná - výjezdu na hlavní silnici č. 310. Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje starostu
obce Ing. Milana Sklenáře jednáním ve věci.

6/2

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost pana Alexandra Rabiňáka o zpevnění
komunikace parc. č. 1985 v katastrálním území Kameničná. Zastupitelstvo obce Kameničná
pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře jednáním ve věci.

6/3

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí přijetí finančního daru ve výši 2 000,-Kč na
nákup didaktických pomůcek pro Mateřskou školu Kameničná od Klubu žen Kameničná, z.s..

Komunální odpad
Upozorňujeme, že do konce února je nutno si na obecním úřadě
vyzvednout nové známky na popelnice a tyto známky vylepit. V jiném případě
Vám od března nebudou popelnice bez platného označení vyvezeny.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání dne 27.
11. 2015 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i sociální dopady zvýšení cen
vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2016 takto

Obec Kameničná
a
Občanské sdružení Diakonie Broumov, jenž je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Ø Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Ø Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
Ø Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Ø Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Ø Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Ø Obuv – veškerou nepoškozenou
Ø Hračky – nepoškozené kompletní
Sbírka se uskuteční : v pátek 19. 3. 2016 a v sobotu 20. 3. 2016
čas: od 8:00 do 17:00 hodin
Kameničná předsálí u Veverků
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Rozpočet obce Kameničná na rok 2016

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci únoru a březnu oslaví
významné životní jubileum.

MARIE HYBNEROVÁ
JANINA RYHLINKOVÁ
MILADA FELGROVÁ
KLEMENT KOTIAN

70 let
65 let
65 let
90 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Dne 31. 1. 2016 jsme do Pamětní knihy obce zapsali nového občánka naší obce,
kterou je Eliška Macháčková. Přejeme jí hodně zdraví a radosti do života.

Co nás čeká
17. 2.
20. 2.
27. 2.
12. 3.
19. a 20. 3.
2. 4.

Draní peří od 13 hod ve škole
Turnaj ve stolním tenisu od 9 hod
Puntíkatý ples
Dětský maškarní karneval od 13:30 hod.
Velikonoční výstava a výstava obrazů pana Krále ze Žamberka
Country bál

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
24.12. - štědrovečerní zpívání ve 22 hod v kapli v Kameničné s následným posezením ve
škole v počtu 22 účinkujících.
Trojhlasy rozepsala, noty zajistila a vedla Jana Kalousová.
Zpěvníky vytiskl Milan Šána.
Hudební doprovod: housle-Zdeňka a Stáňa Kalousovy, flétny-Tereza Brokešová, Oldřiška a
Jana Kalousovy, basová kytara-Steeve Scott, harmonika-Dana Mrklovská, klávesy-Šárka
Grofová, kytara-Jana Kalousová.
26.12. - stejné zpívání v kapli v Helvíkovicích, kde si nás hned zamluvili na příští rok.
30.12. - FLORBAL v sále od 13 hod.
Zúčastnilo se tentokrát jen 5 družstev.

Vyhráli s jasnou převahou a putovní pohár si odnesli „Bokusáci“ ve složení: Simča Kotyzová,
Jan Cvejn, Láďa Fogl a náhradník Miloš Kotyza. Soudcovala převážně Šárka Grofová a jak se
kdo namanul, v kiosku nás obsluhovala Lucka Kotyzová.
29.1. - Valná hromada TJ Sokol.
Zúčastnilo se 40 členů. Schůzi zahájila Jitka Rolečková se svými 17-ti děvčaty a zajímavými
tanečky ve stylu orient, M. Jackson a světelnou show. Následovalo hodnocení činnosti,
diskuse, ve které se řešil /mimo jiné/význam lyžařského vleku na Aulichově kopci vzhledem
k jeho zastaralosti a čím dál horším sněhovým podmínkám. Žádné rezolutní řešení
nepadlo. Po občerstvení si kdo chtěl, mohl zaházet šipkami na terče, které zajistili Grofovi
ml.
Připravujeme:
20. 2. – TURNAJ VE STOLNÍM TENISU pro neregistrované od 9 hod. Věkové kategorie
uděláme až podle přihlášených hráčů. Příprava stolů v pátek 19. 2. ve 20 hod.
5. 3. a 18. 3. byly vypsány termíny na bowling. Kdo nebyl na schůzi a má zájem se
zúčastnit, přihlaste se u J. Kratochvílové
2.4. - COUNTRY BÁL se skupinou Kalumet. Prosím šiřte mezi veřejnost, ať máme hojnou
účast. Zároveň prosím o příspěvky do tomboly a předem za ně děkuji.

Klub žen z.s.
Zdravím všechny čtenáře Kamenského zpravodaje a přináším několik informací z Klubu žen
Kameničná, z. s. V tomto roce pro Vás opět připravujeme všechny akce, na které jste zvyklí. Letos
odstartujeme novým Puntíkatým plesem, který se bude konat v sobotu 27. února 2016 od 20 hod.
Puntíky na oblečení a doplňcích jsou vítány. K dobré zábavě zahraje kapela La Muzica a samozřejmostí
je i předtančení, které Vás čeká. Rovněž připravujeme i bohatou tombolu. Prosíme všechny, kteří by
případně mohli věnovat nějaké pěkné ceny do tomboly, o pomoc. Těšit se můžete i na skvělé
občerstvení v kuchyni. Tímto srdečně zveme všechny příznivce dobré zábavy. Příprava sálu bude
probíhat v pátek 26. 2. 2016 od 17 hod a po plese uklidíme v neděli 28. 2. 2016 od 17 hod. Budeme
rády, když nám přijdete pomoci.
Další tradiční akcí je Dětský maškarní karneval, jehož datum je stanoven na 12. 3. 2016 od
13:30 hod. Zveme všechny rodiče, prarodiče a hlavně děti, aby si přišli v jakýchkoliv maskách užít
skvělé odpoledne. Tradičně bude připravena bohatá tombola, plno skvělých soutěží a sladkých odměn
pro Vaše nejmenší. Těšíme se na Vás! Příprava sálu bude probíhat v pátek dne 11. 3. 2016 od 17:00
hod a každá ruka navíc je vítána.
Za klub žen zdraví Aneta Krejsová
Prosba:
Na Dětský maškarní karneval bychom potřebovali zapůjčit nebo věnovat žlutá trička s dlouhým
rukávem, žluté trenky, žlutou čepici nebo kšiltovku, modré kalhoty s laclem, svářečské brýle na
kostýmy pro organizátory. Donést je můžete do konzumu. Po akci Vám budou vráceny tamtéž.
Předem děkuji za pomoc.
Iveta Kacálková

Foto z rozsvěcení vánočního stromečku

Hasiči Kameničná
HASIČSKÝ PLES
V pátek dne 22. ledna 2016 se v Kameničné konal tradiční hasičský ples. Roznosu pozvánek a
prodeje vstupenek po obci se opět zhostily ženy, a to na horním konci obce Karolína Kotyzová se
Simonou Kotyzovou a na dolním konci Dana Mrklovská s Kamilou Trejtnarovou, kterým se podařilo
prodat 83 vstupenek v předprodeji. Plesu se nakonec zúčastnilo 113 hostů a celkový počet prodaných
vstupenek byl ještě o 25 více. V šatně nás letos jako první vítali Josef Grund a Jaroslav Toman, u
vstupu poté Josef Felgr a Jiří Veverka st. Vstoupili jsme do příjemně vytopeného a hasičsky
nazdobeného sálu. I letos bylo nachystáno předtančení, kterého se se ctí zhostily orientální tanečnice
ze studia Ká Letohrad. K poslechu a tanci hrála hudba J. K. BAND, která opět sklidila chválu od
přítomných. Taneční parket byl hojně využíván do půl třetí.
Pivo Gambrinus nám letos čepovaly Iveta a Lenka Kacálkovy. V dolním kiosku se o nás staraly
Marie Čáslavková, Věra Faiferová a Marie Václavíková, které nám krom jiných dobrot a nápojů nabídly
výborný guláš s knedlíkem či chlebem nebo topinku s masovou směsí.
Při tanečních pauzách jsme se přesouvali do horního kiosku, kde nás ochotně obsloužily Marie
Bednářová s Ladislavou Stehlíkovou. Hasičskou hlídku zastoupil Miroslav Roleček. Tombolu tradičně
nakoupily Marie Cimrová s Jaromírou Veverkovou a na plese se o ní staraly Jaroslava Kalousová s
Terezou Aulichovou. Bylo sehnáno 174 cen, za které sponzorům a přispívajícím děkujeme. Dále
děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě sálu, při samotném plese, při úklidu a samozřejmě i
všem, kteří přispěli zakoupením vstupenky. Ples se opět vyvedl
a věřím, že tak bude i příští
rok.
Monika Kalousová

Zprávy z knihovny
Milí čtenáři,
Obecní knihovna s přelomem roku přešla na čárové kódy. Při své první návštěvě obdržíte
novou kartičku s čárovým kódem, se kterým obdržíte nové čtenářské číslo. Díky tomuto opatření
bohužel ztratíte přehled v knižním lístku, kterou knihu jste již četli a kterou nikoliv. Pro čtenáře se jinak
nic nemění. Jen administrativy přibylo. Vzhledem k zadávání knih do systému prosíme čtenáře, kteří
mají knihy vypůjčeny již delší dobu, aby je přišli vrátit.
Protože jaro je ještě daleko a příležitostí ke společným posezením není nikdy dost, máme pro
Vás možnost přijít na
DRANÍ PEŘÍ ve středu 17. 2. od 13:00 hodin ve škole.
Společně posedět a poklábosit, jako se sedělo v zimě za starých časů nebude v těchto zimních
měsících určitě špatné. Děti budou mít jarní prázdniny a pokud by je draní peří nebavilo, mohou přijít
jen poslouchat a vyzkoušet si relaxační omalovánky, nebo si vyrobit jarní dekoraci z peří.
Před námi je po oslavách Masopustu čtyřicetidenní půst, po kterém začínají nejvýznamnější
křesťanské svátky Velikonoce. Nejsou určeny pevným datem a slaví se v neděli po prvním jarním
úplňku, tedy po 21. březnu, kdy nastává jarní rovnodennost. Nezapomeňte tedy na ledničky upevnit
dobrý zámek a místo řízků v neděli obalit třeba celer.
V rámci navázání na velmi zajímavou výstavu při oslavách obce, jsem zapátrala a našla
historické zajímavosti, které určitě stojí za zmínku.
Historie naší obce – Obecní škola 1897 – 1943
1898 – hasiči v Kameničné zřídili veřejnou knihovnu.
1899 – došla erární schránka na dopisy a byla umístěna na škole.
1901 – zakoupila ministerská školní rada od paní Františky Blažkové č. 1 místo pro novou školní
budovu, 2551m2 za 1418 krejcarů.
1904 – byla zadána stavba školy panu Josefu Netolickému, staviteli ze Žamberka za 28.000 K.
1904 - obdržen zemský příspěvek na stavbu školy 3500 krejcarů.
1906 – proběhla kolaudace nové školní budovy a učitelských domků a 8. 9. byly budovy posvěceny.
1910 - Kotyzová Marie z č. p. 6 se utopila při koupání ve vaně v boudě v zahradě u pana řídícího.
1919 – odešel do výslužby zdejší správce školy pan František Vejcl a na jeho místo jmenován pan
Josef Brkl řídícím učitelem.
1922 – řídící učitel Josef Brkl má zdravotní dovolenou. Zastupuje ho zdejší Josef (Salavec). O rok
později se odstěhoval do Pekla u Vamberka. Novou učitelkou se stala Božena Hynková.
1923 - Řídící učitel Josef Brkl odešel do důchodu, vedení správy školy převzala učitelka Božena
Hynková a druhým učitelem se stal Oldřich Šporcer ze Slatiny.
1924 – nastoupil na zdejší školu řídící Antonín Praus dosavadní řídící učitel v Pastvinách. Učitelka B.
Hynková se odstěhovala. Nově nastupuje učitelka ženských ručních prací Anna Lírová
z Pěčína.

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo postavit řídícímu učiteli ve výslužbě Josefu a Rozalii
Brklovým domek č. p. 74, který následně spláceli.
1925 – pan řídící Praus a učitel Oldřich Šporcl se odstěhoval. Na místo učitele nastoupila Marie
Petříková ze Žamberka. Školu navštívil ministr školství. Pobyl v obou třídách, měřil rozměr tříd
a zajímal se o jejich sloučení. Obě třídy byly na přelomu roku sloučeny v jednotřídku
z úsporných důvodů s počtem žáků 48. Zdejší občané byli zrušením třídy velmi pobouřeni a
přijali od Českého Srdce 13 dětí bezplatně do svých rodin a tím vynutili nové otevření třídy
druhé. Na školu byl dosazen nový učitel Fratišek Jirásek z Jamného.
1930 – pro místní školu byl zakoupen velký promítací přístroj na světelné obrazy. Peníze určené na
postavení pomníku J. A. Komenského byly věnovány na tento přístroj, protože jich bylo málo.
1932 a 1933 byly ve škole pořádány mládeží výstavy květin a ovoce. Účastnilo se přes 400 lidí ze 16
obcí. Byl zde uspořádán štěpařský kurz a kurz zavařování ovoce.
1943 – zemřel pan Josef Brkl bývalý řídící učitel. K uctění jeho památky byla na návrh Oldřicha
Štěpánka uspořádána po obci sbírka na knihovnu a školní potřeby, která vynesla 18.000 Korun
protektorátních.
Za války veškeré psaní kronik utichlo a jednotlivé stránky zápisků se přepisovaly a dopisovaly až po
skončení války.

Termín letošního tábora byl stanoven na 1. – 5. 8. 2016 a tentokrát s tématem „Lovci pokladů“.
Milé děti a rodiče, snem každého z nás bylo a zůstává
malý sen. Vyhrát ve sportce, najít poklad, objevovat, řešit
a hledat. Tento tábor tedy postavíme na historicky
podloženém podkladu i mýtech a s fantazií nám vlastní
objevíme ztracené a zakopané poklady v našem okolí.
Tím nejbližším je lup z bývalé tvrze v Rokytence, kde
loupeživá dcera rytíře Kuny okrádala pocestné na
kupecké stezce do Kladska.
Šifry, rébusy, honičky, pátrání budou denním chlebem
každého lovce pokladů.

Za knihovnu Jitka Rolečková

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 3. 2016
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

