Zasedání obecního zastupitelstva
č.2
29.12.2014

Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č. 7 a č. 8 viz příloha.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro měsíc
roku 2015, pro každý měsíc ve výši 1/12 výdajů upraveného rozpočtu roku 2014.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo předběžný rozpočet na rok 2015.
Pro: 7 Proti 0 Zdržel se:

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje nájemní smlouvu mezi p. Navrátilem, p. Navrátilovou a Obcí
Kameničnou ohledně dlouhodobého pronájmu na rok 2014 pozemku na kontejnery.
Pro: 7 Proti 0 Zdržel se:

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje členský příspěvek ve výši 10,-Kč na občana
ke stavu obyvatel k 1.1.2014.
Pro: 7 Proti 0 Zdržel se:

6.

Různé:

leden

a

únor

pro MAS Orlicko

6/1

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí záměr řešení bezdrátového rozhlasu
v Kameničné.
Pro: 7 Proti 0 Zdržel se:

6/2

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí záměr koupi traktorové techniky na svoz
odpadu v dotačním programu.
Pro: 7 Proti 0 Zdržel se:

6/3

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr opravy střechy na budově st. parcela č. 161
ve sběrném dvoře v Kameničné.
Pro: 7 Proti 0 Zdržel se:

6/4

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr provedení údržby obecního lesa v roce 2015.
Pro: 7 Proti 0 Zdržel se:

6/5

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí návrhy pana Mgr. Ondřeje Peška, ohledně
možného záměru vybudování chodníků v obci, koupi ukazatelů rychlosti, vybudování nových
přechodů pro chodce v obci, návrhu na odkup obecní chaty st. parcela č. 46 v k.ú. Kameničná.
Pro: 7 Proti 0

Zdržel se:

č.3
12.1.2015
Usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce zamítá záměr řešení bezdrátového rozhlasu v Kameničné.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0

2.

Různé:
2/1

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu ke zjištění bližších informací týkajících
se dotačního programu a bodového hodnocení obce na případnou koupi techniky pro v rámci
nakládání s bioodpady

Obecní úřad informuje
Bioodpady
Zastupitelstvo obce v současné době řeší možné varianty nakládání s bioodpady v
naší obci tak, aby byla splněna litera zákona č. 229/2014 Sb., který je účinný od 1.1.2015 a
upravuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Co že to vlastně ten bioodpad je? Bioodpad je
organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve
formě kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny,
dřevní štěpky z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
O dalších novinkách a krocích v této oblasti v souvislosti s naší obcí Vás budeme i nadále
informovat.
Kovové odpady
V rámci třídění kovového odpadu si Vás za obec dovolujeme požádat, kdo si kovový
odpad odváží k likvidaci sám, aby na obec donesl stvrzenku, kopii nebo alespoň informaci o
množství k předávanému kovovému odpadu. Důvodem je, že od 1. ledna obec musí
vykazovat vytříděný kovový odpad z komunálního odpadu. Děkujeme za dobrou spolupráci.
Komunální odpad
Upozorňujeme, že do konce února je nutno si na obecním úřadě
vyzvednout nové známky na popelnice a tyto známky si vylepit. V jiném případě
Vám od března nebudou popelnice bez platného označení vyvezeny.

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,
Ø Látky (minimálně 1m2, 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 20.2.2015 a v sobotu 21.2.2015
čas: od 8:00 do 17:00 hodin Kameničná předsálí u Veverků
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Obecní úřad Kameničná ve spolupráci s ostatními složkami v obci připravuje oslavy výročí založení obce. Pokud by
někdo ze spoluobčanů rád přispěl svým návrhem, jak by tyto oslavy mohly probíhat, může tak učinit osobně na OÚ
nebo písemně (e-mail obce, schránka).
Za náměty předem děkujeme.

__________________________________________________________________

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci únoru a
březnu oslaví významné životní jubileum.
OLDŘICH MARTINEC 60 let
FRANTIŠEK KOMŮRKA 65 let
LADISLAV ZÁŘECKÝ
60 let
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
____________________________________________________________________

Co se událo
20. a 21.12.

Vánoční prodejní výstava s výstavou obrazů Bohumila Duška
Přestože počasí bylo opravdu vánoční a do ledového větru by nevyhnal
nikdo ani psa, výstava proběhla s úspěchem. Objevilo se zde mnoho
zajímavých věcí a vy si je můžete prohlédnout ve fotogalerii v sekci
knihovna na webových stránkách obce. Posilovna školy se na dva dny
proměnila ve výstavní místnost obrazů pana Bohumila Duška z Kameničné.
Převládaly obrazy malované olejem na plátno a malba suchým pastelem.
Zahájení výstavy proběhlo slavnostní vernisáží s občerstvením a byly

přednášeny autorovy básně.
Výdělek z výstavy bude opět použit na akce pořádané knihovnou.
Děkujeme všem, kteří zapůjčili své poklady, nebo přinesli věci k prodeji.
Děti z MŠ Kameničná půjčily na výstavu své výrobky z keramiky a ručně
vyrobené papírové ozdoby na stromeček a za to jim velmi děkujeme.
Maminky si musely na své keramické dárečky od dětí počkat.
Dominantou stolu na výstavě tentokrát nebyly perníkové chaloupky, ale vánoční betlémy z perníku,
dřeva, papíru a dokonce i burských oříšků. Všem obětavým děkujeme za přípravu a pomoc.
Za knihovnu Jitka Rolečková

24. 12.
27. 12.
16. 1. 2015
24. 1. 2015

Štědrovečerní zpívání v kapli v Kameničné od 22 hod. s následným
posezením ve škole.
Turnaj ve FLOORBALE od 13 hod. na sále.
Zájezd do plaveckého bazénu v České Třebové
Hasičský bál v Kameničné

Co nás čeká
6.2.
7.2.
13.2.
14.2.
20.2.
20.-21.2.
28.2.
14.3.
28.3.

Výroční členská schůze – TJ Sokol
Lyžařské závody od 13:30 hodin
Výroční členská schůze - Klub žen
Turnaj ve stolním tenisu – od 9:00 hodin
Zájezd na plavání do České Třebové
Sbírka Diakonie
Kamenský ples
Dětský maškarní karneval
Country bál

____________________________________________________________________

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
24.12. – Štědrovečerní zpívání v Kameničné v kapli. Vybrali jsme repertoár, Jana Kalousová
rozepsala noty, M.Šána sepsal texty do zpěvníčků, připravil si průvodní slovo a vznikl hodinový
program. Letos nás zpívalo 25 a z toho 10 s hudebním nástrojem:
housle-Stáňa a Zdeňka Kalousovi
píšťalky-Jana Mrklovská, Oldřiška a Jana Kalousovy, Nela Pecháčková, Tereza
Brokešová a ze Slatiny Anička Holubářová
kytary-Jana Kalousová, Katka Stehlíková
basová kytara – Steve Scott
harmonika – Dana Mrklovská
klávesy-Šárka Martincová – pro nemoc se nezúčastnila
Pár se nás přesunulo ještě večer do školy jen tak posedět a zažít vánoční atmosféru. Děkuji všem
zúčastněným a i občanům, že se dokážou odtrhnout z vyhřátých křesel svých domovů a přijdou si nás
poslechnout.

26.12. - Již druhým rokem jsme byli pozváni se zpíváním i do Helvíkovic do kaple od 17 hod a užili si
příjemnou atmosféru ještě jednou.
27.12. - Florbalový turnaj v sále trojčlenných družstev minimálně s jednou ženou, který se stal už
tradicí. Zúčastnilo se 6 družstev, hrálo se 2x 5 minut,zápasy soudcovala Kotyzová Simča a v kiosku nás
obsluhovala Kotyzová Lucka. Putovní
pohár si tentokrát odneslo družstvo
LUPELE /Lenka Kacálková , Lukáš Grof ,
Petr Jelínek/ . Ještě žádnému družstvu se
nepodařilo získat pohár 3x za sebou.
Na druhém místě skončili RUMLANI
/Dana
Mrklovská, Ondřej Svoboda,
Vojtěch Krátký / a na třetím SOKOL
KUNVALD / Eda Štumpf, Pavel Krejsa,
Martina Křenová /. Kromě poháru si
každé družstvo odneslo i nějakou cenu.
Připravujeme:
6. 2. – Valná hromada TJ Sokol tentokrát
v sále. Máme šikovné děti, tak jim
chceme dát větší prostor, aby ukázaly, co se umí naučit. Volí se nový výbor, musíme schválit nové
Stanovy v souladu s novým Občanským zákoníkem a do názvu si přidat název spolek, nebo z.s. jako
zapsaný spolek. I přes tyto mnohdy těžko pochopitelné a časově náročné změny zůstáváme věrni
původní činnosti a zachování organizace jako takové. Pozvánku by měl každý člen obdržet do
schránky. Zájemci o činnost ve výboru neváhejte a hlaste se u mě do 3.2.2015, ať vás můžu připsat na
kandidátní listinu!
14.2. – Turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných od 9 hod. v sále. Příprava a případný trénink v
pátek 13.2. od 19 hod.
20. 2. – pátek -zájezd na plavání do České Třebové, odjezd v 16.30 hod. od Veverkových
28.3. – COUNTRY BÁL se skupinou Kalumet
Největší akce se chystá u příležitosti oslav 650 let od založení obce – opět
- T Ě LO V Ý C H O V N Á A K A D E M I E –
2. května v sobotu od 14 hod. Přijímáme nápady na vystoupení !!! Nebojte se prodat, co umíte!!!
Za TJ Sokol Kameničná Jana Kratochvílová
__________________________________________________________________________

Z knihovny
Milí čtenáři,
Předchozí rok uplynul jako voda. Knihovna zahájila tento rok zajímavou činností. Přivedla mě na to
paní Stelmasčuková, která na webových stránkách obce hledala staré fotografie a žádné nenašla.
Protože vím, že starých a zajímavých fotografií z akcí je v naší vsi ukryto mnoho, rozhodly jsme se
s mamkou zapůjčit si fotografie od občanů, oscanovat je ve vysokém rozlišení kvůli lepší kvalitě a

tiskneme je ve formátu A4 a zakládáme. Budou sloužit obci a těšit naše srdce na výstavách. Určitě je
najdete na výstavě, která se chystá na počest výročí 650 let obce.
Na setkáních při odpolední kávě je postupně roztřídíme podle let. Výsledkem by měl být tedy nějaký
deník nebo kronika ve fotografiích. Budeme moc rádi, pokud doma máte nějaké staré zajímavé
fotografie z akcí, školní fotky, nebo jiné staré kolektivní fotografie. Oskenujeme je a hned vrátíme.
Odpolední posezení u kávy je každý sudý týden vždy ve středu od 16:00 hodin.
Vyrábíme v knihovně:
Pro nemoc se tentokrát vyrábění kalendářů v knihovně zrušilo. Kalendáře tedy budeme vyrábět 14.2.
2014 od 9: 00 do 11:00 hodin. Výsledkem bude nástěnný kalendář formátu A2.
7.3. budeme opět vyrábět. Tentokrát s ubrouskovou technikou od 14:00 ve škole.
Za knihovnu Jitka Rolečková

____________________________________________________
Nechceme naše děti nešikovné
Prý bude chybět asi milion řemeslníků! Vláda vybízí mladé lidi, aby se hlásili na řemesla, ale hrozím se toho, že
dnešní mládež nemá zručnost dřívějších generací. Při tom jsou vidět příčiny jako na dlani. Dílenská praxe je ve
školách už jen něčím, nač se nostalgicky vzpomíná. Byla zrušena z obavy před zodpovědností za úrazy, pro
nedostatek peněz a proto, že se zájem mladých lidí zaměřuje na akademické předměty. Úpadek zručnosti je ale
patrný i na technologických školách, kde dílny dosud existují.
Průzkum ukázal, že třetina mladých lidí během týdne nedělá nic, co vyžaduje práci rukou (jejich rodiče jsou na tom
podobně). Za to dětem ve věku 8 až 18 roků zaberou "zábavná média" 53 hodin týdně! Několik hodin z toho
mačkají tlačítka na nějaké herní konzole a tvrdí, že si tím bystří postřeh.
To ale znamená, že nepoužívají ruce a tedy je necvičí a nerozvíjejí. Potom si hrají s hračkami, které mají hlavně
tlačítka - a ta neprocvičují celou ruku. To vede k problémům v případě složitější koordinace mezi rukou a mozkem,
jako je třeba držení tužky a psaní nebo držení nůžek a stříhání. Učitelky v mateřských školkách si stále častěji stěžují
na to, co děti nedovedou. A ve škole? Tam jsou 13-letí žáci, kteří si nedovedou u košile zapnout knoflíky a u bot
zavázat tkaničky. Rodiče to obcházejí tak, že děti nosí trička a boty mají na suchý zip.
Jako člověku, který měl možnost bavit se ruční prací v různých technických kroužcích i modelářských klubech bez
ohledu na svou finanční situaci, je mi líto mládeže, která tu možnost dnes nemá. Změnit to můžeme jen my. Jak se
k tomu postaví Obecní úřad a zastupitelstvo? A proč tato výzva?
Na Obecní úřad byla podána žádost o poskytnutí pozemků kolem nevyužitého zázemí na hřišti. Při ceně, kterou
jsme všichni zaplatili a využití je 3x za rok, může toto zázemí zhodnoceno a využito při pořádání akci modelářů jako
občerstvení, bufet apod.
Naše obec podporuje hlavně spolky hasičů, sokola. Nabízíme volnočasovou aktivitu trochu jinou.
Náš záměr je založení klubu RC modelářů, využít těchto prostorů pro vybudování závodní tratě a zázemí. Mladí
modeláři dostanou možnost stavby vlastních modelů a jejich zdokonalování.
Tato dráha jistě přitáhne mnoho zájemců z řad mládeže i dospělých. Vede nás k tomu velký zájem o přihlášky do
klubu RC MODEL KAMENIČNÁ.
Myslíme, že pořádání akcí modelářů na závodišti je velice atraktivní i pro ne-modeláře. Dostat děti od počítače ven
a něco dělat je záslužné.
Každá akce pořádaná u nás je i dobrá propagace naší obce. Staň se závodním pilotem RC auta a vychutnej závodní
atmosféru. Připoj se i ty a vyplň předběžnou přihlášku do klubu RC.
Přihlášky jsou k vyzvednutí v obecní knihovně nebo přímo u Pavla Václavíka.
Přihlášku odevzdej - Pavel Václavík, Kameničná 114, mobil 777 721 801, servisplyn@gmail.com
Pavel Václavík
Výše uvedená žádost o pronájem obecního pozemku pro zmiňované účely je na programu zasedání zastupitelstva
obce Kameničná 11.2.2015 od 18 hodin na OÚ.
_____________________________________________________________________________________________

Hasiči
HASIČSKÝ PLES
V sobotu dne 24. ledna 2015 se v
Kameničné konal tradiční hasičský ples.
Roznosu pozvánek a prodeje vstupenek po
obci se letos zhostily ženy, a to na horním
konci obce Tereza Aulichová se Simonou
Kotyzovou a na dolním konci Jarča a
Romana Kalousovy, kterým se podařilo
prodat krásných 102 vstupenek v
předprodeji.
Plesu
se
nakonec
zúčastnilo 136 hostů a celkový počet
prodaných vstupenek byl ještě o 23 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. Letos nám opět
tanečnice z Country Energies předvedly krásné předtančení s hasičskými prvky. K poslechu a tanci
hrála hudba J. K. BAND, která opět sklidila chválu od přítomných. Taneční parket byl hojně využíván
téměř do půl čtvrté hodiny ranní.
Pivo Gambrinus nám letos čepovali Lucie Kotyzová s Davidem Václavkem. V dolním kiosku se o nás
staraly Marie Čáslavková, Ludmila Kotyzová a Marie Václavíková,
které nám kromě 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 Blankou Václavkovou. Hasičskou
hlídku tradičně zastoupil Miroslav Roleček. Bohatou tombolu
připravily Marie Cimrová s Jaroslavou Kalousovou a na plese se o ní
staraly Jaroslava a Romana Kalousovi. Bylo sehnáno krásných 207 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 vyvedl opět skvěle a
věřím, že bude mít i nadále vzrůstající tendenci, která trvá již 6 let.
Monika Kalousová
Omluva: V předchozím Zpravodaji se omylem vymazalo jméno Šárky Martincové, která je vedoucím mladých
hasičů kategorie starší. Tímto se jí moc omlouváme.
Jaroslava Kalousová

Uzávěrka příštího čísla bude 31.3.2015
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

