Zasedání obecního zastupitelstva
č. 19
27. 6. 2016
Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 viz příloha.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti:0.

Zdrželi se:0

2.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh dohody o zřízení osobního
závazku mezi
Obcí Kameničnou a panem Jakubem Krejsou. Zastupitelstvo obce
Kameničná schvaluje
tento návrh dohody o zřízení osobního závazku mezi uvedenými
smluvními stranami a
pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem této
dohody.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti: 0.

Zdrželi se:0

3.
3/1
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy
mezi Městem Žamberk a Obcí Kameničná ohledně výkonu působnosti speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje
tento návrh veřejnoprávní smlouvy mezi uvedenými smluvními stranami a pověřuje
starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:7.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0.

3/2
Zastupitelstvo obce Kameničná vyhodnotilo nabídky uchazečů na veřejnou
zakázku malého rozsahu: „Výměna střešní krytiny na budově Obecního úřadu Kameničná
čp. 33 a budově bývalé školy čp. 72.“, nejvýhodnější nabídka byla od uchazeče Pokrývačství
Dočkalík Radek, Rokytnice v O. h. 259, IČ: 45546614 a to ve výši 372 000,-Kč bez DPH.

3/3
Zastupitelstvo obce Kameničná vyhodnotilo výsledky zveřejnění záměru
pronájmu části pozemku parcelní č. 1639 a budovy parcelní č. st. 162 v katastrálním území

Kameničná, kdy tento záměr byl zveřejněn od 1. 6. 2016 do 22. 6. 2016 a dosud nepřišla
oficiální nabídka ze strany uchazečů. Na základě uvedeného Zastupitelstvo obce Kameničná
schvaluje zveřejnit nový záměr, kdy tento bude zveřejněn od 4. 7. 2016 do 19. 8. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti: 0.

Zdrželi se: 0

Výměna krytiny na bývalé škole a obecním úřadě
Práce na budovách bývalé školy i obecního úřadu v Kameničné začaly díky potvrzené dotaci
z Programu obnovy venkova z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. V rámci oprav
se počítá nejen s položením nové krytiny, ale i s kontrolou, případnou výměnou tesařských
prvků, klempířských prvků, položením nové difúzní folie a dalšími pracemi. Vše by mělo být
hotovo do poloviny letošního srpna, odpovědný zhotovitel zatím postupuje dle
harmonogramu.

Návštěva naší družební obce Kameničná na Slovensku
Víkend 9. a 10. července 2016 strávili zástupci naší
Kameničné na Slovensku v naší družební obci Kameničné v rámci
navázání na již trvající vzájemnou spolupráci. Během
víkendového bohatého programu proběhla i tamní tradiční soutěž
ve vaření kotlíkového kohoutího paprikáše. Do naší výpravy se
kromě Milana Sklenáře a Lukáše Jirčíka přidali
Jaromíra Veverková, Eva Sklenářová, Ing.
Zdeněk Kalous, Josef Kalous a pan Ladislav
Mokoš. Kromě tradičního vaření bylo letos
součástí programu vystoupení
tamní
jednotky
hasičů
v požárním útoku i dalších
netradičních
disciplinách,
skákací hrady pro nejmenší,
vystoupení
tanečních
i
hudebních
jednotlivců
a
skupin, přičemž nechyběl
výborný slovenský ABBA
revival. V soutěži jsme se
snažili obhájit úspěch z
loňského roku v podobě 1.

místa, nakonec se nám podařilo vybojovat krásné 2. místo ze všech 33 družstev. Celou
návštěvu jsme vyhodnotili jako velmi úspěšnou a budeme se těšit na naše slovenské kolegy,
kteří pro letošek přislíbili účast na našem tradičním motosraze Kameňák 10. 9. 2016.

Opravy obecního sálu
Během prázdnin se rovněž bude pracovat na opravách v obecním sále, kdy již byla
provedena oprava střechy, aby dovnitř nezatékalo, dále budou provedeny revize omítek a
následně malby hlavně v místech, kde v minulosti docházelo k vlhnutí zdiva.

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

JANUŠKA KOUKOLOVÁ 85 let
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Co nás čeká
6.8.
20.8.
27.8.
3. 9.
10.9.

Rocková zábava na hřišti
Dračí lodě v Pastvinách
Dětský den
Výlet Dlouhé stráně
Motosraz Kameňák

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
TJ Sokol připravuje společně s Klubem žen a s hasičema

DĚTSKÝ DEN
v sobotu 27. 8. ve 13.30 hod. na fotbalovém hřišti za Veverkovými
•
•
•
•
•
•

Program
letní olympijské hry
skákací hrad
trampolína
střelba ze vzduchovky pod vedením hasičů
fotbalový zápas ženatí versus svobodní anebo jak se kdo sejde – zhruba od 17 hod.
a v 16 hod přijede kouzelník

Občerstvení tradičně zajišťuje Klub žen.
A na doplnění se nahlásil pán s kolotočem, který přijede už v pátek a setrvá do neděle.
Bude vybírat 30,- Kč za zatočení. Na účast a diváky se těší pořadatelé!
7. 7.

Vyrazila mládež na adrenalinový výlet na hru paintbal do Týniště nad Orlicí. Přivezli
si mnoho skvělých zážitků a pár modřin.

Sbor dobrovolných hasičů Kameničná
Dne 6. 7. 2016 jsme se opět vypravili do Líšnice na závody O putovní pohár starosty
obce Líšnice. Pravidla jsme všechny dobře znaly – těchto závodů jsme se zúčastnily už
potřetí. Naše družstvo ve složení Terka Aulichová (strojník), Lucka Kotyzová (savice), Simča
Kotyzová (koš), Kája Kotyzová (béčka), Kamča Trejtnarová (rozdělovač), Erika Beranová (pravý
proud) a Danča Mrklovská (levý proud) šlo na řadu jako patnácté. Útok se nám povedl a
dokonce jsme vylepšily náš osobní rekord na této trati o necelé dvě vteřiny. Výsledný čas
40:82 ale stačil až na páté místo. Příště snad na stupně vítězů opět dosáhneme!

Dne 23. 7. 2016 jsme se zúčastnili 1. ročníku závodů O pohár starosty města Žamberk.
Závody se skládaly ze dvou samostatných disciplín. První z nich byl netradiční požární útok,
při kterém závodníci museli záchránit panenku z auta, a poté provést útok. Při druhé
disciplníně družstvo přenášelo pytle s pískem z palety na paletu, museli jsme vodou naplnit
kbelík, který pak otevřel bránu, a my jsme mohli přeběhnout k nostíkám a odnést na nich
jednoho člena do cíle. Časy obou disciplín se sečetly a podle nich bylo stanoveno pořadí.
Kameničná měla zastoupení v kategorii žen i mužů. Družstvu ve složení Terka
Aulichová (strojník), Lucka Kotyzová (savice), Simča Kotyzová (koš), Kája Kotyzová (béčka),
Kamča Trejtnarová (troják), Erika Beranová (pravý proud) a Danča Mrklovská (levý proud) se
sice povedl útok, přenášení pytlů však už tak dobré nebylo. Celkový čas 159,29 sekund stačil
až na páté místo. Muži (Tonda Kaplan – strojník, Vláďa Kotyza - savice, Tomáš Aulich -koš,
Lukáš Stehlík - béčka, Víťa Beran - troják, Dominik Hutař - pravý proud, Láďa Fogl - levý
proud) získali na útoku penalizaci 15 sekund, kterou dohnali na druhé disciplíně. S časem
140,69 sekund se umístili na čtvrtém místě.

Klub žen z. s.
TJ Sokol Kameničná tradičně požádal Klub žen o spolupráci při dětském dnu, který se chystá
na poslední prázdninový víkend. Pro nás to znamená, že zajistíme jako vždy občerstvení pro
návštěvníky akce. Budeme se snažit, aby vše bylo k Vaší spokojenosti.
A co pro Vás chystáme na podzim? Bude toho celkem dost. Dne 3. 9. 2016 se přihlášení
zájemci mohou těšit na výlet do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, kde si vše
prohlédneme z bezprostřední blízkosti. Po této prohlídce je objednaný oběd v nedaleké

restauraci a po té se plynule přesuneme do Priessnitzových lázní, kde budete mít možnost
načerpat ztracenou energii. O výletu jste byli již informováni prostřednictvím obecní sms
zprávy a plakátem, který je vyvěšen na informační obecní tabuli. V současné době je
autobus plně obsazen. Nicméně je možné se v Konzumu nahlásit jako náhradník, který by
mohl jet v případě, že někdo z přihlášených nebude moci odjet. Váš zájem nás velmi těší a v
případě úspěchu pro Vás rádi naplánujeme další výlet. Finančně nám tuto akci pomáhá
zajistit obec Kameničná, za což děkujeme.
Dále pak do konce tohoto roku budete mít možnost navštívit Prahu a zúčastnit se
vybraných divadelních představení v některém z mnoha pražských divadel, mezi nimiž je i
jedno z nejznámějších v České republice a to novorenesanční budova Národního divadla. O
termínech a dalších podrobnostech budete včas informováni.
Za celý Klub žen přeji dětem, jejich rodičům a všem ostatním slunný zbytek léta plný
zajímavých zážitků a odpočinku na dovolené. Nechť se Vám vyhnou všechny karamboly,
nehody a nemoce.
Aneta Krejsová

SPZ o.s.
Srdečně Vás zveme na rockovou zábavu do Kameničné, areálu hřiště, kde 6. 8. 2016 od 19
hodin vystoupí kapely FERNET ŠOK a DRAGON, občerstvení a něco k zakousnutí
samozřejmostí, pro přespolní možnost stanování v areálu.

Rovněž srdečně zveme všechny příznivce jedné stopy a zajímavé hudby na jeden
z posledních letošních motosrazů a to v podhůří Orlických hor v Kameničné. Zahájení bude
ve 13 hodin 10. 9. 2016, s půlhodinovým zpožděním bude následovat vyjížďka krajinou
Orlických hor. Kolem 15. hodiny jsme připravili opět několik zajímavých soutěží a po 17.
hodině rozproudí krev kapely: TEPLÁ BUCHTA – rock z Hradce Králové hrající songy od
Kabát, D. Landy, Horkýže Slíže a dalších, ZÁVIŠ – písničkář od Znojma, nazýván často jako
„kníže pornofolku“, LED ZEPPELIN cover band Myst – skupina z Brna výborně hrající
repertoár legendární kapely, FOR THE TREES – zajímavá kapela ze Žamberka hrající
crossover-punk a JEREM.I – nová brněnská heavy-progressive kapela, letos i jako
předskokani slavných Helloween. Alko, nealko všeho druhu, občerstvení včetně klobásek,
grilovaných hermelínů, gulášku, ranní česnečky a dalších zajištěno. Možnost stanování i
s motorkou v areálu. Moderuje Voves z Broďáku.

Uzávěrka příštího čísla bude
30. 9. 2016
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

