Zpravodaj
Obce Kameničná
Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Obecní úřad v Kameničné Vám předává první číslo obecního Zpravodaje.
Rokem 2000 chceme zlepšit informovanost našich občanů o dění v obci.
Prostřednictvím Zpravodaje Vás budeme informovat o jednáních a rozhodnutích
obecního zastupitelstva, o rozpočtu obce a jeho čerpání, a rovněž o kulturních a
sportovních událostech v obci. Dále budeme zveřejňovat místní inzeráty, zprávy
a další informace.
Zpravodaj bude vydáván a doručován na náklady obce, aby se informace o
dění v obci dostaly ke všem občanům. Pokud Zpravodaj budete číst, získáte
pravidelný přehled o veškerém dění v obci. Zpravodaj budeme vydávat
čtvrtletně, a proto některé informace se k Vám budou dostávat se zpožděním,
jistě později než některé zaručené hospodské zprávy vznikající různým
zkreslováním informací.
Proto doporučujeme občanům, aby využili svého práva a navštěvovali
jednání obecního zastupitelstva, která jsou veřejná, kde mají možnost
prodiskutovat se starostou a zastupiteli otázky, které je zajímají. Případně své
dotazy , návrhy a připomínky můžete v písemné formě vhazovat do schránky na
dveřích obecního úřadu.
Závěrem Vám všem přeji do roku 2000 mnoho zdraví a spokojenosti
jménem svým i celého obecního zastupitelstva.
Josef Felgr

Dění v obci v roce 1999
Obecní úřad zajišťoval především běžný chod obce, což například obnáší
péči o odpadové hospodářství, osvětlení obce, provoz sálu, prostory bývalé
školy, školku a obecní les.
Z větších investičních akcí v roce 1999 byla v obci provedena rekonstrukce
veřejného osvětlení podél silnice č. 310, protože dosavadní osvětlení bylo již

zastaralé a velmi poruchové. Dosud mělo každé jednotlivé světlo příkon 210 W,
dnes mají současné zářivky příkon pouhých 34 W při stejné výkonnosti.
To znamená, že po provedené rekonstrukci můžeme díky uspořené
elektrické energii prodloužit dobu nočního osvětlení obce.
Dále bylo dokončeno osvětlení sídliště rodinných domků. Protože nastal
nečekaný problém s nalezením přívodního kabelu, rekonstrukce se protáhla, ale
na vánoční svátky se už mohli občané v sídlišti těšit z nočního osvětlení.
00
Součástí rekonstrukce elektrotechnických zařízení byla i dlouho odkládaná
výměna akumulačních kamen v obecním sále, knihovně a zasedací místnosti
bývalé školy.
Pokračovala průběžná oprava obecních cest. V letošním roce byla provedena
oprava cesta k hájovně a po jarním tání i nutná oprava cesty do Obory.
Nemalé náklady vydává obecní úřad na provoz zdejší školky. Zatímco mzdy
zaměstnanců hradí Školský úřad v Ústí nad Orlicí, celý provoz je nákladem
obce. Kromě jiného byla zakoupena zahradní dětská tělocvična, která slouží i
dětem ze školní družiny.
Ke sponzorování obecní školky se dobrovolně zavázal i nově založený
Klub seniorů, který již poskytl první finanční příspěvek.

Aktuální informace ze života Sokola
V současné době probíhá nácvik skladby žen pro Všesokolský slet, který se
proběhne v roce 2000. Skladba se jmenuje Bolero a její nácvik probíhá každé
úterý ve 2000 hod. za účasti dvanácti cvičenek pod vedením Jany Kratochvílové.
Týden před Vánocemi se rozběhl i nácvik skladby pro dorostenky a starší
žákyně pod vedením Soni Cimrové, nacvičuje se každou středu od 1600 hod..
Kdo má zájem se přidat k nácviku, bude vítán!
Kromě nácviku skladeb na Všesokolský slet se schází mladší žactvo na
cvičební hodině každý pátek od 1600 do 1800 hod. pod vedením Jitky Čáslavkové
a starší žáci každé pondělí od 1800 hod. pod vedením Petra Rolečka nebo Lukáše
Grofa.
Všem cvičitelům přeji v Novém roce hodně zdaru a elánu v práci s mládeží,
všem členům a příznivcům Sokola přeji hodně zdraví a pohody.
Za výbor Sokola Kameničná
Jana Kratochvílová

Návrh rozpočtu pro rok 2000
Příjmy:
Daň z příjmů fyz. osob
420 tis.
Daň z příjmů práv osob
400 tis.
Správní poplatky
1 tis.
Kontejnery –odpady
40 tis.
Příjmy z pronájmu nemovitostí
4 tis
Neinvest.dotace od OkÚ
3 tis.
Akcie -ukončení prodeje
200 tis.
Přijmy z poskyt. Služeb
130 tis.
Školka –strava
80 tis.
Neinvest, dotace
26 tis.
Poplatky za znečištění prostředí
1 tis.
Daň z nemovitostí
95 tis.
Poplatek za psů

Výdaje:
Lesy obce
Cesty
Dopravní obslužnost
Kontejnery odpady
Kronikář
Sokol
Hasiči
Urbanistická studie
Školka-strava
Knihovna
Vodní tok
Škola Slatina

2 tis.

Školka-provoz

120 tis.

Místní správa

300 tis.

Podlahy obecního úřadu
Celkem

Kultura
Celkem

1.402., 000,- Kč

50 tis.
200 tis.
35 tis.
80 tis.
3 tis.
20 tis.
50 tis.
100 tis.
80 tis.
10 tis.
100 tis.
40 tis.

60 tis.

154 tis.
1.402.000,- Kč

Společenská kronika
Narozené děti v roce 1999
Antonín Kaplan
Kamila Trejtnarová
Stanislava Kalousová

24. 2.1999
12. 8.1999
9.11.1999

č.p. 16
č.p. 15
č.p. 53

Vzhledem k nízkému počtu narozených dětí se rozhodl obecní úřad od roku
2000 přispět každému novorozenci částkou 3000,- Kč., která bude předána při
zápisu dítěte do Pamětní knihy obce.

Úmrtí v roce 1999
Jiří Štěpánek
Anna Tomanová
Ivan Holubář
Alena Hovadová

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

57
14
51
59

Jubilea v roce 2000
Adolf Holubář
Ladislav Blažek
Marie Kacálková
Grundová Růžena
Bednářová Miloslava
Bednářová Blanka
Tomanová Věra
Resl František
Rolečková Ludmila
Felgr Josef
Kalous Bohumil
Blažek Ladislav

č.p. 51
č.p. 4
č.p. 42
č.p. 20
č.p. 78
č.p. 9
č.p. 47
č.p. 25
č.p. 70
č.p. 37
č.p. 29
č.p. 4

30.12 .
11. 5.
27. 8.
30. 7.
20. 1.
20. 2.
20.12.
28. 1.
27. 7.
4.10.
26.10.
1. 7.

92 let
90 let
89 let
80 let
75 let
75 let
70 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60.let

Obecní úřad v Kameničné přeje všem občanům hodně
zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů v roce 2000 !

