Zasedání obecního zastupitelstva
č. 15
3. 2. 2016

Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje zrušení předkupního práva specifikovaného v
kupní smlouvě na převod vlastnictví k pozemkové parcele č. 1734/5 – orná půda o výměře 986 m2,
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště
Ústí nad Orlicí na LV č. 413 pro obec a k.ú. Kameničná, jejíž součástí je ujednání o zřízení předkupního
práva ve prospěch obce Kameničná, dle kterého se Patrik Grund zavazuje nabídnout dle čl. V. odst. 2
kupní smlouvy ze dne 23. 11. 2011 shora uvedený předmět koupě obci Kameničná ke koupi v případě,
že by chtěl pozemkovou parcelu č. 1734/5 v obci a k.ú. Kameničná jakýmkoliv způsobem zcizit.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře podpisem
smlouvy o zrušení předkupního práva mezi Patrikem Grundem a Obcí Kameničnou.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0. Zdrželi se: 0
Č. 16
29. 2. 2016
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočet na rok 2016, na straně příjmů ve výši
4 257 000,-Kč a na straně výdajů rovněž ve výši 4 257 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0. Zdrželi se: 0
2. Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí výsledky provedených inventur obecního
majetku za rok 2015, manka a škody nebyly zjištěny.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0. Zdrželi se: 0
3. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost spolku Lungta a neschvaluje vyvěšení
Tibetské vlajky dne 10. 3. 2016 viz žádost.
Výsledek hlasování: Pro: 5. Proti: 0. Zdrželi se: 1
4.
4/1 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo dohodu o odborné pomoci mezi obcí
Kameničná a Městskou knihovnou v Žamberku s příspěvkem obce ve výši 2300,-Kč na rok 2016 a
pověřuje starostu obce Kameničná podpisem dohody.
Výsledek hlasování: Pro:6. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
4/2 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informace Sdružení obcí Orlicko ohledně
projektu „Žijeme spolu“, jehož hlavním cílem je vytvořit podmínky k začlenění výuky o historii,
přírodopisu a geografii regionu Orlicka a Kladska do vzdělávacích plánů základních škol Orlicka a tím
posílit sounáležitost dětí a mládeže k našemu regionu.

4/3 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost Mateřské školy Kameničná o schválení
převodu zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 v částce 6 051,33 Kč do rezervního fondu
příspěvkové organizace, zastupitelstvo obce Kameničná vyhovění žádosti schvaluje.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
4/4 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost o dotaci od společnosti Domácí
hospic Setkání, o.p.s., ve výši 3 000,-Kč, pověřuje zastupitele obce Kameničná pana Milana Šánu
zjištěním podrobnějších informací. Žádost bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva obce
Kameničná.
4/5 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí zápis Valné hromady Sdružení obcí Orlicko
ze dne 16. 2. 2016.

Komunální odpad
POZOR!!!
Změna svozu komunálního odpadu
od dubna 2016 každý sudý týden ve čtvrtek počínaje 7. dubnem 2016.
Poplatky za svoz komunálního odpadu a nájemné za hrobová místa uhraďte do 30. 6. 2016 na
Obecním úřadě v Kameničné v úředních hodinách pondělí a středa 15 – 19 hodin.

Výsledek hospodaření obce Kameničná za rok 2015

Kapitola

Pěstební činnost – lesy
Vnitřní obchod
Cesty, dopravní obslužnost
Záležitost pozem.komunikací
Odvádění a čištění odpad.vod
Předškolní zařízení
- z toho MŠ neinv.příspěvek
- oprava střechy MŠ
Činnost knihovnická
Kultura279 275,00
Záležitosti sděl. Prostředků

výdaje /Kč

příjmy /Kč/

123 562,36
14 399,00
14 176,00
3 859,00
8 667,00
464 690,00
311 000,00
141 886,00
49 459,00
3 900,00
27 336,00

295 502,04

1 985,00
5 425,00

Sbor pro občanské záležitosti
Svěcení
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže

158 373,00
19 198,00
650 715,00
73 731,00
3 647,00
337 878,00
81 640,00
104 810,00
5 000,00

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr a svoz komunál.odpadu
oprava střech sběr.dvůr
Komunální služby
z toho pozemky
Využívání a zneškodnění
komun.odpadu
Péče o vzhled obce
46 216,00
Požární ochrana
94 638,00
Místní zast. Orgány
433 594,00
Činnost místní správy
368 137,37
Pojištění funkčně nespecif.-budov 39 186,00
Služby peněžních ústavu
1 784,80
Platby daní a
poplatků stát.rozpočtu
43 700,00
Finanční vypořádání minulých let 16 388,00
Daňové příjmy
Daň z nemovitosti
Poplatek za komunální odpad
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Poplatek ze vstupného
Odvod výtěžku z provozování loterií
Přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci SDV
Neinvestiční dotace od kraje
Neinv. dotace od Sdružení obcí Orlicka
Investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

1 000,00
800,00
20 027,00

40 315,50

34,00
4 709,00
1 327,46

3 004 780,38
236 136,57
143 940,00
1 440,00
5 130,00
3 584,00
12 508,34
55 300,00
81 527,00
15 000,00
400 000,00

________________________________________________________________________
Celkem

3 377 419,53

Výsledek hospodaření

- 956 951,76

V Kameničné dne 18. 1. 2016
Vypracovala: Jaromíra Veverková
účetní

4 334 371,29

Ing. Sklenář Milan
starosta

Seminář – kotlíkové dotace
Dne 22. 3. 2016 se od 18 hodin v zasedací místnosti bývalé školy v Kameničné uskutečnil informační
seminář ve spolupráci se společností Meixner a Hanuš a. s. na téma: Jak získat kotlíkovou dotaci
v Pardubickém kraji. Na semináři tak bylo možné zjistit, jaké jsou podmínky získání dotace na nový
kotel, způsoby podání žádostí, systémy proplácení dotací, jak se na žádost připravit a co musí zájemce
splňovat, a další informace s problematikou související.
Kdo seminář nestihl, nebo se nemohl dostavit, může si materiály ohledně semináře bezplatně
vyzvednout na Obecním úřadě v Kameničné v úředních hodinách. Více informací o ,,kotlíkových“
dotacích z Operačního programu Životní prostředí najdete na www.opzp.cz nebo na
www.pardubickykraj.cz. Druhá výzva na podávaní žádostí o kotlíkové dotace proběhne na podzim
roku 2016.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu a květnu oslaví významné
životní jubileum.
KLEMENT KOTIAN 60 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Sbor dobrovolných hasičů Kameničná
Informace o plánovaných soutěžích v roce 2016:
21. 5. 2016
27. - 28. 5. 2016

okrsková soutěž v Dlouhoňovicích
okresní kolo hry PLAMEN v Mladkově

Mladí hasiči na bowlingu v Ústí nad Orlicí

Klub žen z. s.
Puntíkatý ples 27. 2. 2016
27. únor se stal pro většinu návštěvníků příjemným setkáním na 1. plese pořádaným Klubem
žen Kameničná z. s. Místní sál byl stylově vyzdoben puntíky a vytvořil tak skvělou plesovou atmosféru.
Již před 20. hodinou se začali scházet první hosté a ti, kteří nezklamali a přišli v puntíkatém,
byli odměněni u vstupu poukázkou na alkoholické nebo nealkoholické občerstvení. Každý podle svého
gusta. Hosté velmi rychle zaplnili připravené stoly a kdo přišel později, musel vzít zavděk místem,
které zbylo. Právo výběru zůstalo jen těm nejrychlejším. Večer tak mohl být zahájen včas, což si vzala
za své kapela La Musica a její skvělý moderátor Petr Dostálek.
Během večera kuchyň nabídla hostům zvěřinový guláš s knedlíkem či chlebem a dále kuřecí
rošťáky se zelným salátem. Ke kávě byl v nabídce medovník a ovocný řez. V kuchyni Vás obsloužily
Yvona Černá, Božena Tomanová a Marie Tomanová. Z pivní pípy tekl desetistupňový Kozel, kterého
točil Tomáš Aulich a Jana Kratochvílová. U panáčků obsluhovali Jiří a Petra Veverkovi. U vstupu vítaly
Matra Hovadová a Marie Cimrová.
Během večera nechybělo ani orientální předtančení, o které se postaraly Pouštní růže ze
Žamberka. Ani o tombolu nebyli návštěvníci připraveni. Bylo v ní celkem 238 skvělých cen, které
vydaly Jarča Kalousová a Bára Brokešová. Stejně tak o půlnoci nechybělo napětí při losování
atraktivních cen. Někteří pojali puntíky velmi originálně a proto byli během večera oceněni. Cenu si
odnesli i hosté odměněni za nejpuntíkatější stůl.
Kapela pro velký zájem hostů nadšeně hrála až do brzké třetí hodiny ranní a poslední hosté se
v rozjařilé náladě rozešli domů kolem čtvrté hodiny. Tento ples navštívilo celkem 125 hostů. Chtěla
bych tímto za Klub žen Kameničná z. s. poděkovat všem, kteří pomáhali při přípravě a úklidu sálu a
samozřejmě velké díky patří i všem, kteří nás podpořili svou návštěvou, protože díky Vám byl ples
takový, jaký jsme si ho přály mít.
Pokud byste se chtěli podívat na fotky z Maškarního karnevalu a také z Puntíkatého plesu
označte Facebookovou stránku Klub žen Kameničná, z. s. Tam najdete i informace týkající se
připravovaných akcí.

Dětský maškarní karneval 12. 3. 2016
Dětský karneval v Kameničné má již svou tradici. Hodně dětí z Kameničné i z blízkého okolí se
již dlouho před termínem těší a vybírá spolu s rodiči vhodnou masku. Minule jsem byla za „Sněhurku“,
teď bych mohla za „čarodějnici“…jistě tak nějak probíhá v myšlenkách příprava dítěte. Jak krásné…
Tak 12. března ve 13:30 hod. to vypuklo. Sešlo se hóóódně dětí. Byli jsme u toho nejen jako
organizátoři, ale také jako pozorovatelé a fotografové. Letos se výzdoba a hlavní téma plesu nesla
v duchu kreslených postaviček Mimoňů. Po čtrnácté hodině odpolední se místní sál pomalu, ale jistě
začíná plnit princeznami, vílami, karkulkami, policisty, kouzelníky, dědečky a všelijakými jinými
kouzelnými bytostmi a zvířátky. Sál byl opravdu plný a ačkoliv řádily chřipky, přišlo 74 dětí, z čehož
bylo 56 masek. Děti doprovodilo celkem 85 rodičů, babiček, dědečků, tetiček či strýčků.
Moderování, organizaci her a soutěží si vzala za své již tradičně Iveta Kacálková. K sobě si
povolala své pomocné Mimoně Zdenču Kalousovou, Káťu Kalousovu, Majdu Mrklovskou, Kamču
Trejtnarovou, Eriku Beranovou, Lenku Kacálkovou, Simču Kotyzovou, Víťu Berana a Honzu Cvejna,
kteří se starali o hladký průběh. Víťa Beran zajistil super hudbu, na kterou si děti skvěle zařádily.
Děti soutěžily jako divé a samozřejmě zadarmo to nebylo J. Motivací nejmenším byly
bonbónky, sušenky, lízátka a vše, co mají tak malé jazýčky nejraději. Nejvíce ohlasů sklidila koulovaná
bitva mezi rodiči a dětmi s koulemi z novinového papíru. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že
v každé novinové kouli najdou jeden sladký bonbónek. To jste neviděli, s jakou rychlostí byly koule
rozbalené J. Další skvělou disciplínou bylo balení mumií do toaletního papíru. U této disciplíny byly
děti naprosto nadšené. Pro ty nejmenší bylo největším štěstím to, když se mohly brodit toaletním
papírem a sem tam někoho sejmout.
Protože se sešlo spousta krásných masek, bylo zapotřebí vše zdokumentovat, takže se fotilo o
sto šest. Jak můžete vidět na fotkách, bylo opravdu na co se dívat. A porota ve složení Šárky Grofové a
Jany Kratochvílové se postarala o to, aby byly ty nejkrásnější masky patřičně oceněny. I když vybírání
to bylo opravdu velmi složité, neboť bylo vidět, že si na maskách dali všichni velmi záležet. Každá
maska byla originální a krásná. Nakonec si první místo zasloužily Oldřiška Kalousová a Míša Maříková
v masce pytel mouky, druhé místo Viktorka a Dominička Kalousovy v masce Křemílka a Vochomůrky a
třetí místo Maruška Krejsová v masce Nastěnky. Prvních sedm míst bylo oceněno krásnými dorty,
které upekla Pavla Sazbó a Marta Hovadová a hračkami. Všechna další místa pak byla oceněna
perníkovou medailí, krásným mimoňským muffinem a drobnými hračkami.
Letos bylo i do programu zařazeno předtančení místních mladých tanečnic Vivianek
z Kameničné, které vede Jitka Rolečková. Každé dítko si u vstupu u paní Václavkové a paní Bednářové
mohlo zakoupit výherní los do tomboly, kterých jsme měli připravených 74. Abychom to dotáhly
k dokonalosti, losy byly rozdělené na růžové a modré, což děti ocenily. V kuchyni obsluhovaly Š.
Matyášová, J. Veverková a M. Cimrová. A pivo pro tatínky natočil T. Kaplan. Ve finále si děti i rodiče
užili krásné odpoledne plné her a zábavy. Opět děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravami a úklidem
a budeme se samozřejmě těšit zase na příští rok.

Klub žen připravuje
Další akcí, kterou pro Vás připravujeme ve spolupráci s SDH Kameničná, je Pálení čarodějnic a stavění
máje. Dne 30 .4. 2016 od 17:30 hod. se na Vás budeme těšit na hřišti. Občerstvení zajištěno a tradičně
si opečeme párky nebo špekáčky. Děti se můžou těšit i na skvělé soutěže. Přijďte se pobavit..

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
20. 2. – proběhl turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných. Zúčastnilo se 19 mužů a 7 žen.
Hrálo se ve 3 skupinách každý s každým, první tři postupovali do finálové skupiny a i ostatní dohrávali
do konečného umístění, protože ceny byly připravené pro všechny. V kategorii mužů zvítězil Karel
Uhlíř z Letohradu a v kategorii žen Naďa Adamcová rovněž z Letohradu. V kiosku nás obsluhovaly
Tereza Aulichová a Simona Kotyzová.
4.3.

– zájezd na plavání do České Třebové – účast 22 dospělých a 17 dětí.

5.3. a 18.3.

– zorganizovány dva turnusy po 20ti lidech na bowling do Rychnova nad Kněžnou.
Na místo určení nás dovezl Tomáš Aulich s Ávií.

Připravujeme: * v dubnu možná ještě jeden zájezd na plavání, pokud bude špatné počasí /sledujte
vývěsku/
za TJ Jana Kratochvílová

Zprávy z knihovny
Milí čtenáři, obecní knihovna opět uspořádala velikonoční výstavu. Tentokrát jsme místnost
posilovny zaplnili výstavou obrazů pana Miloslava Krále ze Žamberka a doplnily ji nádhernými obrazy
paní Jarmily Matyášové z Helvíkovic. Děkujeme všem, kteří nám přinesli výrobky a věci na výstavu i k
prodeji. Pečení cukroví a organizaci celé akce se ujaly paní Marie Václavíková a Marie Čáslavková.
Hrubé práce a organizaci výstavy obrazů se ujal pan Pavel Václavík.
Výstavu jsme tentokrát nechali otevřenou až do pondělí a s výtvarnými dílničkami, se kterými
pomáhali Monika Kalousová a Zdeňka Ježková a umožnili ji navštívit dětem z MŠ v Kameničné,
Javornice a Helvíkovic. Děti si vyrobily velikonoční závěsy a nabarvily vajíčko mramorovacími barvami.
A teď z jiného soudku: V knihovně jsem opět zapátrala v kronikách a našla něco k historii
našich hasičů.

Historie dobrovolných hasičů v obci Kameničná z kronik
1895
28. července se v hostinci Anny Kotyzové č. 6 ( u Stárků) konala schůze za příčiny
sestavení sboru dobrovolných hasičů v obci, které nařídil zemský úřad. Na této schůzi byly sestaveny
stanovy.
První zkouška stříkání hadicemi bez stříkačky byla provedena 18. října s vodou od Cimrových č.
64, k Beranovým č. 14 a vyvedena samočinně na vrch hřebene. Tlak vody byl po celé vsi dobrý.
Zkoušelo se i u č. 64, 6, 1, kaple a č. 50.
20. října byly schváleny stanovy a voleni funkcionáři do hasičského sboru. Pan řídící učitel
Václav Ježek starostou, Josef Brkl učitel velitelem. František Ludvík obchodník náměstkem. Do výboru
František Kalous č. 53, Kristian Kalous č. 20, Josef Kotyza č. 6 a Václav Hovad č. 29. A tak spolek dnem
20. 10. 1895 začal svou činnost.
1896
13. září došel výměr vysokého zemského výboru s povolením na zakoupení hadic
pro sbor dobrovolných hasičů v Kameničné. Peníze na hadice dostali za nájemné z honitby pro léta
1894 – 1906, tedy obnosu 400 zlatých a úroku 20 zlatých a všichni podílníci ochotně svolili, aby se
použili na zakoupení těchto hadic.
18. prosince Ferdinand Blažek z č. 1 spadl s patra na mlat a druhý den zemřel. Na jeho pohřbu
se dobrovolní hasiči poprvé oblékli do stejnokroje.
1897
19. srpna následkem blesku vyhořelo stavení č. 59 Josefu Rychlínkovi, kde se
poprvé zúčastnili požáru naši dobrovolní hasiči.
1898

1. ledna zřídil spolek dobrovolných hasičů veřejnou knihovnu v Kameničné.
17. července pořádal zdejší sbor první okrskové cvičení. Zkouška se odbývala pouze s hadicemi
s vodou z vodovodu od pana Hovada č. 27 ke stavení Josefa Mlynáře č. 55. Účastnily se spolky ze
Žamberka, Klášterce, Kunvaldu, Helvíkovic, České Rybné, Slatiny, Pěčína a Rokytnice. Na to se
pořádala zábava na louce Anny Kotyzové č. 6 a večer v hostinci Františka Veverky. Čistý výnos obnášel
26 zlatých.
Za knihovnu Jitka Rolečková

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 5. 2016
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

