Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 4
11. 2. 2015
usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočet na rok 2015, na straně
příjmů ve výši 3.723.300,-Kč a na straně výdajů rovněž ve výši 3.723.300,Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí oznámení o dílčím
přezkoumání hospodaření obce Kameničná dne 16.1.2015 za rok 2014.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí žádost pana Pavla Václavíka
ohledně dlouhodobého pronájmu obecního pozemku parc. č. 1837/1 v k.ú.
Kameničná.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost spolku Lungta a schválilo
vyvěšení Tibetské vlajky dne 10.3.2015.
Výsledek hlasování: Pro: 4.
Proti:1.
Zdrželi se:2.

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje účast na projektu „SENIOŘI
KOMUNIKUJÍ 2015“
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

6.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost pana Miloslava a
Blahomila Hovadových o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na
pozemkové parc. č. 47 v k.ú. Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

7.
7/1

Různé:
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost občanského sdružení
Pferda Rychnov nad Kněžnou a schválilo příspěvek ve výši 2000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

7/2

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo Smlouvu o centralizovaném
zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky elektřiny

nabízené a kupované na komoditních burzách a pověřuje starostu obce
Kameničná podpisem smlouvy na rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
7/3

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 2015 a pověřuje starostu obce Kameničná podpisem
dohody.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

7/5

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o vyjádření ke změně
licence 660 143 odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu
Pardubického kraje pro společnost AUDIS BUS s.r.o. a k žádosti zaujalo
kladného stanovisko.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

7/6

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozdělení projektu opravy střech
na obecním úřadě a mateřské škole na dva jednotlivé projekty pro rok 2015
a rok 2016, kdy prioritně bude řešena oprava střechy na mateřské škole.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

7/7

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr pořízení traktoru
s příslušenstvím za využití dotace v operačním programu životního
prostředí.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Č. 5
9. 3. 2015

usnesení:
1.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje podání žádosti o dotaci na
realizaci projektu „Obec Kameničná – vybavení systému pro separaci a
svoz biologicky rozložitelných odpadů z nezemědělské činnosti“ v rámci
aktuální výzvy Operačního programu Životního prostředí a zavazuje se
zabezpečit spolufinancování projektu ve výši dle podmínek stanovených
poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké
financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo účetní závěrku své příspěvkové
organizace Mateřské školy Kameničná a tuto účetní závěrku zastupitelstvo
obce Kameničná schvaluje.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje žádost Mateřské školy Kameničná
o převedení
hospodářského výsledku za rok 2014 v částce 19.096,06,-Kč
/ hlavní činnost – 12.053,29,-Kč, hospodářská činnost – 7.042,77,-Kč / do
Rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřské školy Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí výsledky provedených
inventur obecního majetku za rok 2014, manka a škody nebyly zjištěny.

4.
4/1

Různé:
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo smlouvu o nájmu části pozemku
na kontejnery parcelní číslo 972/2 v katastrálním území Kameničná mezi
Obcí Kameničnou a Prof. PhDr. Evou Jenčkovou, CSc., a pověřuje starostu
obce podpisem této nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

Pozvánky na oslavy 650 let obce (viz příloha zpravodaje) je možné stáhnout
z obecních webových stránek www.kamenicna.cz, na přání zaslat mailem,
osobně vyzvednout na obecním úřadě, v knihovně nebo v místní prodejně.

Pozor!!!

Změna svozu komunálního odpadu
od dubna každý lichý týden ve čtvrtek počínaje 9. dubnem 2015
Poplatky za svoz komunálního odpadu a nájemné za hrobová místa uhraďte
prosím do 30. 6. 2015 na Obecním úřadě v Kameničné v úředních hodinách
pondělí a středa 15-19 hodin.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu a květnu
oslaví významné životní jubileum.
JAROSLAV TOMAN
MILAN ŠÁNA

60 let
60 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
6. 2. – hodnotili jsme činnost na Valné hromadě. Zahájila ji mládež pod vedením
Jitky Rolečkové a Jarči Kalousové tanečním a divadelním
vystoupením. Hlavním bodem bylo odsouhlasení doplnění
názvu TJ Sokol o z.s. /zapsaný spolek/ a schválení nových
stanov v závislosti na změnách daných novým občanským
zákoníkem a volby do nového výboru. Z 8 navržených
kandidátů byli do výboru zvoleni:
Ing. Jana Kratochvílová – předseda,
Hana Pecháčková – pokladník,
Šárka Martincová, Miroslav Mrklovský a Milan Skalický –
členové.
7. 2. – LYŽAŘSKÉ ZÁVODY -proběhly
po dvouleté odmlce opět na Aulichově
kopci a jenom díky tomu, že jsme se
vyhecovali týden předem na výborové
schůzi po napadnutí čerstvého sněhu
a šli ho v neděli odpoledne ušlapat.
Dle předpovědi sice nový sníh
nepřipadl, ale alespoň ten ušlapaný
ani neodtál. Čaj nám uvařila Marie
Zářecká a vydávala s Jarčou
Kalousovou, diplomy zhotovila Jitka
Rolečková, výsledky zpracovávala
Vendula Sklenářová. Na časomíře a u
vytyčování tratí se podíleli – Šárka Martincová, Pavlína Štěpánková, Jitka a Petr
Rolečkovi, Jana Kratochvílová, Lukáš Grof, Hana Pecháčková, Milan Štantejský.
Vítězové jednotlivých disciplín ve svých kategoriích:
sjezd na pekáči:
Barbora Kalousová
Boris Berky
Anička Kaplanová
Vojta Veverka
Zdenča Kalousová
Vladimír Kalous
Erika Beranová

sjezd na lyžích:
Barbora Kalousová
Lukáš Aulich
Hana Pecháčková
Filip Sklenář

běh na lyžích:
Jana Kratochvílová st.
Zdeněk Jirčík
O týden později už sněhové podmínky pro uspořádání závodů byly nevyhovující.

14. 2. – TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Zúčastnilo se 22 mužů, vyhrál Karel Uhlíř z Letohradu a 7 žen, vyhrála Naďa
Adamcová rovněž z Letohradu. Hrálo se na dva vítězné sety ve třech skupinách a
pak se dohrávalo do konečného umístění. V kiosku nás obsluhovaly: Lucka
Kotyzová, Tereza Aulichová a Simča Kotyzová.
20. 2. – plavání v České Třebové – účast 18 dospělých a 22 dětí
27. 2. a 6. 3. – dva turnusy na bowling do GAPY do Rychnova nad Kněžnou po 20-ti
lidech. Doprava osobními auty.
20. 3. – plavání v České Třebové – bylo hezké počasí a hned se to projevilo na účasti
– 13 dospělých a 16 dětí
21. 3. – přednáška Ing. Miroslava Sklenáře o zážitcích z létání na Novém Zélandu ve
škole. Dvouhodinové vyprávění poslouchalo 30 lidí.
28. 3.- Country bál s hudební skupinou Kalumet za účasti 113 platících.
Ve 21 hod. nám pan Roman Stejskal ze Záchlumí ukázal, jak se zachází s lasem a ve
22 hod. se v plné kráse
představily místní děvčata
Country Energies s úplně
novým
předtančením,
doplněným scénkou s korábem
a drsným pirátem, který se k
nim spustil po laně /Lukáš
Grof/. Bylo to zase něco trochu
jiného, mělo to jiskru, nové
převleky, rozhodně se bylo na
co dívat. Myslím, že můžeme
na děvčata /bylo jich 12/ pod
vedením Jitky Rolečkové a
Šárky Martincové být pyšní a
hrdí, že je ve vesnici máme a že ji takhle veřejně prezentují i v okolí /jsou zvány a
vystupují na různých plesech/. O půlnoci jsme rozdali tombolu, letos se sešla zvláště
bohatá /děkuji všem, kteří do ní přispěli/ a v 1.30 hod. zahrál na heligonku už
tradiční host Petr Vlažný až ze Strakonic několik písniček od Jaromíra Nohavici. K
příjemné atmosféře přispěla i obsluha v kiosku s občerstvením /Lída Kotyzová,
Marie Čáslavková, Marie Václavíková/, ohnivou vodu nalévaly Blanka Václavková a

Marie Bednářová, pivo točili Tomáš a Tereza Aulichovi s Luckou Kotyzovou, všichni
ve slušivých jednotných zástěrkách /nápad a ušití zrealizovala Lenka Hejkrlíková
společně s výzdobou na stolech/. Vstupné vybíraly Jarča Veverková a Marie
Cimrová, svršky hlídali Jarda Toman a Josef Grund, požární hlídku držel Mirek
Roleček, tombolu sestavovala Vendula Sklenářová, losy motala Štěpánka
Matyášová. Plakáty napsala Šárka Martincová a pozvánky vytvořila Jitka Rolečková.
Prostě, kdo jste se nezúčastnil, neváhejte. Těšíme se na Vás za rok, volná místa u
stolu jistě budou.
Připravujeme:
2. 5. ve 14 hod TĚLOVÝCHOVNOU AKADEMII v rámci oslav 650ti let obce. Nácviky
probíhají intenzivně mezi všemi věkovými kategoriemi bez rozdílu pohlaví – MŠ,
žactvo, ženy, muži a příležitostný pěvecký sbor s hudebníky. Jen se zapojit.
A kdo nenacvičuje, jste srdečně zváni na naše vystoupení.
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová

Co nás čeká
3. a 4. 4. 2015
12. 4. 2015
25. 4. 2015
30. 4. 2015
1. a 2. 5. 2015
16. 5. 2015

Velikonoční výstava
Vítání občánků
Úklid veřejného prostranství ve spolupráci všech
složek
Pálení čarodějnic na hřišti
Slavnosti obce 650let
Okrsková soutěž hasičů v Kameničné

Klub žen
Dne 18. 3. byla svolána členská schůze, na jejímž hlavním programu bylo
zvolení nového výboru Svazu žen, který je nyní v tomto složení:
Předseda:
Aneta Krejsová,
Pokladník:
Šárka Dufková,
Členky:
Jaroslava Kalousová, Štěpánka Matyášová, Jitka Rolečková,
Jana Kratochvílová ml. a Barbora Brokešová.
Odstupujícím členkám výboru děkujeme za jejich dlouholetou činnost pro
Klub žen a věříme, že budeme moci nadále využívat jejich zkušeností při
organizaci kulturních akcí.

Nejbližší připravované akce:
30. 4. -+Pálení čarodějnic
- soutěže pro malé čaroděje a čarodějky připraveny
- občerstvení pro děti, maminky i tatínky zajištěno
Aneta Krejsová
KAMENSKÝ BÁL
Dne 28. 2. Ženy z Kameničné, jako každoročně uspořádaly ples, který v
letošním roce dostal nový název – Kamenský bál. Ten vystřídal již tradiční –
Perníkový ples. To neznamená, že by se ženám už nechtěly péct perníky, ale
zájem o ně značně opadal. Prostě chtělo to změnu. Samozřejmě, že
laskominy ani na tomto bále nechyběly. Naše šikovné ženy napekly dobroty
do tomboly i ke kávě. Za vynikající medovník vděčíme Ivetě Kacálkové a též
výborný ovocný dort byl od Blanky Václavkové. Na prvním Kamenském bále
bylo prodáno 98 vstupenek, ale v předprodeji jich děvčata prodala 120. Toho
se zhostily Simča Kotyzová, Danča Mrklovská, Erika Beranová, Štěpánka
Matyášová a Barča Brokešová. V šatně nás přivítali Josef Grund a Jaroslav
Toman. Vstupné jsme zaplatili u Marušky Cimrové a Jarči Veverkové. Něco
dobrého k jídlu a pití bylo možno zakoupit u Lídy Kotyzové, Marušky
Čáslavkové a Marušky Václavíkové. Pivo nám načepovaly Lucka Kotyzová,
Terka Aulichová a Tomáš Aulich. O něco ostřejšího k pití se postaraly Blanka
Václavková s Maruškou Bednářovou. No a neméně důležitou požární
bezpečnost zabezpečil Mirek Roleček. Na parket nás vyzvala kapela Combi
Kvasiny, která dle přítomných hrála letos výborně. Tanec jsme na chvíli
přerušili a pozvali na parket orientální tanečnice z tanečního studia K
z Letohradu, s nimiž tančí i místní občanka Aneta Krejsová. Rozhodně měli
pánové na co koukat. A velký dík patří všem, co přispěli do tomboly, kterou
připravila Maruška Cimrová a na bále se o ní postaraly Jarča Kalousová,
Barča Brokešová s Aničkou Kaplanovou Poděkování též patří všem, co
pomohli při přípravě a úklidu bálu. Děkujeme a nashledanou na druhém
Kamenském bále.
Jaroslava Kalousová

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 14. 3. se konal jako každý rok dětský karneval. Na tomto odpoledni se
sešli nejen ti malí, ale i ti co chtěli strávit společné odpoledne s dětmi na
maškarním karnevale. Přišlo přes 80 dětí a 80 dospělých. I letos bylo k vidění
mnoho zajímavých masek jako například František s Fanynkou, klauni,
včeličky i hladká mouka a spousta jiných překrásných masek. Celkem se jich
sešlo 58. Všechny masky byly odměněny. Ostatní děti si také přišly na své při
společných soutěžích o sladké ceny. Během celého odpoledne mě
doprovázela mládež ve žlutých tričkách: Kotyzová Simča, Beranovi Erika a
Vítek, Mrklovská Danča, Trejtnarová Kamča a Kacálková Lenča, která v
průběhu odpoledne malovala dětem obličeje. Díky patří i ženám nejen v
kuchyňce, ale všude tam, kde byly potřeba. Sklenářová Eva, Veverková Jarča,
Čáslavková Marie, Martincová Šárka, Kalousová Jarča, Brokešová Bára,
Bednářová Stáňa, Václavková Blanka. Za upečené muffiny patří poděkování
Sklenářové Evě a za dortíky v tombole Hovadové Martě, Dytrtové Jitce a
Matyášové Radce. Peněžním darem přispěl Roleček Míra, kterému tímto
děkujeme. Touto cestou bych chtěla poděkovat Všem za spolupráci a pomoc
na tomto odpoledni.
Kacálková Iveta

Z knihovny
Milí čtenáři,
Nejkrásnější období roku je tu. Přišlo jaro a s ním i obvyklé starosti. Uhrabat, uklidit,
připravit záhonky, prostě činnosti, které k jaru nemyslitelně patří. Nezapomeňte si
však najít čas na nadcházející oslavy 650 let od první písemné zmínky v kronikách o
naší malebné obci.
Trpělivě skenujeme fotografie a upravujeme je do velikosti formátu A4. Podařilo se
nám získat fotografie stavby vodovodu, staré hospody u Veverků, staré prodejny i
fotografie dalších zajímavých událostí a akcí. Pokud máte doma nějaké podobné
poklady ve svých fotografických sbírkách, budeme moc rádi, když se o ně podělíte a
zapůjčíte nám je k okopírování. Pro další generace budou určitě velmi zajímavé.
Kromě této práce však připravujeme i velikonoční výstavu, na které najdete mnoho
inspirací na výrobu velikonoční dekorace, ale i k zakoupení. Myslela jsem i na děti a
připravila pro ně na velikonoční výstavě vyrábění mramorovaných vajíček, ale
vyrobit si budete moci i celou velikonoční dekoraci.
V pondělí 6. 4. oslavíme zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Mnoho z nás si vlastně ani
nepřipouští, že mají velikonoční svátky plné návštěv náboženský podtext. Kdy
budeme muset provést jarní úklid, nám určí měsíc. Neděli po prvním jarním úplňku
po rovnodennosti určuje kalendář jako Velikonoční. Od zeleného čtvrtka až do této
neděle nás čeká půst. Hromadu zeleniny jsme tedy zařadili i na velikonoční výstavu.
Milé ženy,
až se na Vás v pondělí vrhne muž s klackem, kterému bude říkat pomlázka,
upozorněte ho, že vyšupat Vás může pouze s pleteným vrbovým proutím a to až
z 24 prutů. Pronést koledu by měl, ale záleží na situaci, zda jí řekne před šupačkou,
nebo až po vyšupání. Vajíčko mužům udělujeme jako odpuštění. Pokud už předem
víte, že mužům určitě neodpustíte týdenní náročný úklid, večer strávený u plotny a
ranní mazání chlebíčků, vejce tedy můžete klidně posnídat.
To mi vlastně odpovědělo na otázku, proč potkáváme málo ženatých a zajištěných
mužů. Ti už totiž nemají potřebu své manželky a známé omlazovat pomlázkou a
zajišťovat jim tak krásu a plodnost. To od nich není hezké. Víte, co bychom ušetřili
za krémy na vrásky??
V některých oblastech ženy mohou po obědě koledu mužům oplatit nebo je polít
kbelíkem studené vody. V Anglii prý ženy tradičně přivazují muže k židlím a žádají za
propuštění peníze. V Norsku se místo koledy v tento svátek řeší vraždy. Detektivní

zápletku najdete v ten den i na krabicích od mléka v supermarketech. Úkolem
tohoto dne je odhalit co nejvíce motivů kriminálních zápletek.
TÁBOR – dětská akce roku už je naplánována a termín znám. Akce ROBINSONI –
ANEB KDO PŘEŽIJE KAMENIČNÁ vypukne 6. – 10. 7. Přihlášky se již brzy objeví
v knihovně a ke stažení na webových stránkách. Kdo si v tu dobu naplánoval
dovolenou, si nemusí sypat popel na hlavu. Na konci prázdnin plánujeme ve
spolupráci s Klubem žen akci VÍKEND V PASTVINÁCH.
Odpolední kávy pro dříve narozené zatím pořád jsou. Tak na ně nezapomeňte.
Jitka Rolečková

Hasiči

Uzávěrka příštího čísla bude 31.5.2015
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

