Zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 12 ze dne 18. 11. 2019
přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7,
hosté:Jaromíra Veverková, Jan Lhoták, Jan Krejsa, Jiří Veverka
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou
se ruší Obecně závazná vyhláška obce Kameničná č. 3/2010, o místním
poplatku z ubytovací kapacity, Obecně závazná vyhláška obce Kameničná č. 4/2010,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a Obecně závazná vyhláška
obce Kameničná č. 1/2012, o pravidlech pohybu psů v Kameničné.
(O tomto rozhodlo zastupitelstvo na základě dřívějšího podnětu příslušného Odboru
kontroly Ministerstva vnitra ČR, jedná se o vyhlášky, které neměly dostatečné
opodstatnění či byly v rozporu se současnou legislativou.)
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo Povodňový plán obce
Kameničná, aktualizovaný k 31. 10. 2019.
(jeden z povinných strategických dokumentů obce pro případy řešení mimořádných
situací)
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo složení Povodňové komise obce
Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí informace ohledně vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D8210H2597 „Hřiště u hasičského areálu v k.ú.
Kameničná“.
(Jedná se o dokument, který rozhoduje o přidělení dotace a v té souvislosti stanovuje
termíny, podmínky, financování, parametry, sankce, pokyny a další.)

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o pronájem obecního sálu
Sdružení Neratov, z.s.
Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo pronájem obecního sálu v požadovaný
termín 11. 12. 2019 za stanovených podmínek Sdružení Neratov z.s.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

6.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o pronájem obecního sálu VIKA
Kameničná a.s.
Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo pronájem obecního sálu v požadovaný
termín 19. 12. 2019 za stanovených podmínek společnosti VIKA Kameničná a.s.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

7.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost odborného léčebného
ústavu ALBERTINUM, Žamberk o dotaci z rozpočtu obce Kameničná na rok 2020.

8.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo Program obnovy venkova
Obce Kameničná na období 2019 – 2022.
(Jde o aktualizaci pro zajištění možnosti žádat o dotčené dotace v následujících
obdobích dle momentálních potřeb obce.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

9.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo návrh Smlouvy o dílo
ohledně zimní údržby komunikací a chodníků mezi VIKA Kameničná a.s. a Obcí
Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

10.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo návrh smlouvy o prodeji
2
pozemku parc. č. 578/7 o výměře 45 m v katastrálním území Kameničná, mezi Obcí
Kameničná a manželi L. N., J. N.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

11.
11.1

Různé.
Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo nákup automatického
kávovaru.
(Kávovar bude k dispozici jak při různých zasedáních, tak při dalších činnostech
jednotlivých spolků v obci. K mání bude espresso, káva, cappuccino, latte macchiato.
Přístroj by měl zvládnout okolo 50 nápojů denně, jeho cena byla cca 10.000,-Kč)
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:1.

11.2

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost Klubu žen Kameničná z.s.
o finanční příspěvek na rok 2020.

11.3

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí nabídku na vytvoření internetových
stránek obce Kameničná od Galileo Corporation s.r.o.
Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo vytvoření internetových
stránek obce Kameničná společností Galileo Corporation s.r.o. dle předložené
nabídky.
(Zastupitelstvo se seznámilo s vývojem legislativy v této oblasti, kdy již nebylo
v možnostech jednotlivců zajistit pořízení internetových stránek v souladu s normou
EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08), která odkazuje na mezinárodně uznávané
standardy, zejména Web ContentAccessibilityGuidelines (WCAG) 2.1. Proto se
Zastupitelstvo rozhodlo využít nabídku výše uvedené společnosti na základě kladných
referencí i ceny, která byla ve srovnání s konkurenčními nabídkami přijatelná.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

11.4

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 ze
dne 30. 9. 2019 a rozpočtové opatření č. 8/2019 ze dne 31. 10. 2019.
(ke shlédnutí na elektronické i klasické úřední desce)

11.5

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí Žádost o souhlas pro správní řízení,
návrh smlouvy budoucí Stavba vedení a zařízení sítí elektronických komunikací
11010-088117 – RVDSL1836_C_E_ZAMB2403-ZAMB1HR_NN České telekomunikační
infrastruktury a.s.

(Dokumenty jsou v souvislosti s plánovanou instalací elektrické přípojky do skříně
v pilíři ZAMB2403 umístěném na pozemku parc. č. 1460 v k.ú. Kameničná a
zajištěním potřebné kvality poskytovaných služeb společností CETIN.)
11.6

Zastupitelstvo obce Kameničná provedlo kontrolu vedení obecní kroniky a nemělo
k tomuto připomínek.
Komentované znění vybraných bodů uskutečněných zasedání pro Vás připravil
Lukáš Jirčík, starosta obce

Informace z obce
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Tisková zpráva
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na
svém zasedání dne 29. 11. 2019 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru,
kde úplaty za vodné a stočné jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně
usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o
úpravě cen pro rok 2020 takto:
Odběratelé zaplatí od 1. 1. 2020 následující úplaty za vodné a stočné:
3

42,78 Kč/m včetně 15 % DPH

3

46,46 Kč/m včetně 15 % DPH

3

89,24 Kč/m včetně 15 % DPH

vodné

37,20 Kč/m bez DPH

stočné

40,40 Kč/m bez DPH

celkem

77,60 Kč/m bez DPH

3
3
3

Poznámka: od 1. 5. 2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %.
3

Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m , tj. 1 000 litrů vody 89,24
3
Kč/m včetně 15% DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného
odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak činí necelých 9 haléřů. Při
3
průměrné spotřebě 100 l/osobu/den, tj. cca 36 m /rokje měsíční výdaj za vodné a stočné
jednoho obyvatele necelých 268 Kč, oproti cenové úrovni roku 2019 se jedná o navýšení o cca
11 Kč / měsíc.
3

V roce 2019 činil součet cen vodného a stočného (vážený průměr za celou ČR) – cca 90 Kč/m
3
včetně DPH, ve společnosti VAK Jablonné nad Orlicí činil součet 85,57 Kč/m včetně DPH 15
%. Oproti tarifům platným v roce 2019 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 4,3 %
(z toho vodné 4,2 %, stočné 4,4 %). V oblasti působení akciové společnosti VAK zůstane i v roce
2020 cena vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem.
Společnost VAK bude v letech 2019 až 2022 realizovat další významné vodohospodářské
projekty, které jsou podporované z programu OPŽP, zaměřené na dlouhodobý dostatek
kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 323,9 mil.

Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit 153,7 mil. Kč. Dotace SFŽP bude
poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč.
Navýšení ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:
-

-

-

zákonná povinnost tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato
povinnost vyplývá rovněž s podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního
prostředí).
zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o cca 22 % ve srovnání s fixací platnou
pro roky 2017 a 2018, což představuje zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč
nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do základního
kapitálu společnosti, zde očekáváme zvýšení nákladů v hodnotě do 2 mil. Kč.
zahájením výše popsaných investičních projektů OPŽP dojde také k růstu nákladových
úroků v hodnotě kolem 1 mil. Kč ročně z bankovního úvěru, který bude sloužit
k pokrytí vlastních zdrojů projektu.
pokračující tlak na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální mzdy a odměňování
ve státní správě.

Díky prostředkům vynakládaným do oprav, údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
systematické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu havárií.
Tato péče se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru „ztráty vody v síti“. V roce
2018 dosáhly ztráty ve vodovodních sítích provozovaných společností VAK hodnoty 8,84 %
(republikový průměr činí cca 17-18 %). Ztrátami vody se řadíme ke špičce v České
republice. Dlouhodobá koncepce v monitorování a sanování stávajících vodních zdrojů a
správné hospodaření s vodou v jednotlivých regionech, ke kterému nám slouží vypracované
„Jímací řády oblastí“ jsou garancí dostatku pitné vody v následujících letech.
Tarify od 1. 5. 2020 budou následující:
3
vodné
37,20 Kč/m bez DPH
3
stočné
40,40 Kč/m bez DPH
3
celkem
77,60 Kč/m bez DPH

3

40,92 Kč/m včetně 10 % DPH
3
44,44 Kč/m včetně 10 % DPH
3
85,36 Kč/m včetně 10 % DPH

Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se sníží cena za vodné a stočné včetně DPH
3
na 85,36 Kč/m , meziročně se tedy bude jednat o mírný pokles cen oproti roku 2019 ve výši 0,2
% (jedná se o porovnání cena roku 2019 vůči novým cenám od 1. 5. 2020, tj. po snížení sazby
DPH).
Jablonné nad Orlicí 5. 12. 2019

Ing. Bohuslav Vaňous

Vážení spoluobčané,
opět se nám blíží konec roku, nadešel čas adventu a
očekávání příchodu nového roku 2020 s novými nadějemi,
plány a předsevzetími.
Dovoluji si Vám nabídnout přehled běhu událostí
v naší obci v tomto roce.
Spolková činnost v obci za Sbor dobrovolných
hasičů Kameničná započala tradičním hasičským plesem
v měsíci lednu, pokračovala nácvikem a účastí družstev žen a
mužů nejen na okrskových závodech v Helvíkovicích v měsíci
květnu. Velmi významnou oblastí je práce hasičů s dětmi a
mládeží, kteří se rovněž úspěšně účastnili soutěží a
souvisejících činností. Dobrým příkladem je i družstvo hasičů pod vedením Vladimíra Kotyzy ml.,
kteří se i úspěšně účastnili řady tradičních i netradičních požárních soutěží.
TJ Sokol Kameničná zahájil letošní rok lednovou přednáškou na téma Mongolsko –
Gruzie, zorganizoval mimo jiné tradiční Country bál v měsíci březnu a Dětský den v srpnu
letošního roku ve spolupráci s Klubem žen a hasiči. Ani letos nechyběla účast na závodu Dračích
lodí. I u sokola je záslužnou činností práce s dětmi, která probíhá prostřednictvím cvičebních
hodin nejen v prostorách obecního sálu či bývalé školy.
Klub žen Kameničná z.s. pořádal v březnu dětský karneval, také řadu výletů pro děti i
dospělé za přírodou i za kulturou. Zajistil i další akce jako tradiční pálení čarodějnic a stavění
májky nebo nyní aktuální rozsvícení vánočních stromků, postaral se o občerstvení při dalších
akcích, např. na obecní pouti.
Obec Kameničná nejprve na únor objednala divadelní představení „Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu“ spolku Na Skále z Helvíkovic. V jednu dubnovou sobotu se odehrál 2. ročník
karetního turnaje „KOZA“ v prostorách přísálí obecního sálu za účasti 16 odvážných.
V měsíci květnu proběhlo v sále setkání s našimi důchodci s posezením a pohoštěním,
kdy v rámci programu vystoupily děti z mateřské školy a další taneční skupiny.
V měsíci červnu se pod obecní záštitou konal už 3. ročník novodobé Pouti v Kameničné
se mší, soutěží v kotlíkovém guláši, kulturním i hudebním programem, atrakcemi pro děti.
Na září se podařilo uskutečnit posezení se seniory na téma „Chraň se seniore“ formou
krátkých divadelních scének divadla „VeTři“ z Ústí nad Labem doplněných o výklad policistů
z oboru.
Obecní knihovna v Kameničné tradičně zorganizovala pro děti konání letního
Přívesnického tábora v době prázdnin, podzimní drakiádu a další zábavné programy hlavně pro
naše malé občánky.
SPZ z.s. se postaralo o 11. ročník motosrazu Kameňák v areálu hřiště, dalším spolkům i
obci bezplatně zapůjčuje vybavení jako stany 6x12, stany 6x3 či 3x3, velké výčepní zařízení,
světla a další potřebné věci.
Bohumil Dušek stojí za dalším ročníkem Orlického Woodstocku, který proběhl koncem
června a výtěžek z akce byl použit na léčbu dětské mozkové obrny u konkrétní pacientky.
V měsících lednu a říjnu se uskutečnilo Vítání občánků v zasedací místnosti bývalé
školy, kde jsme přivítali Samuela Vavřína, Stellu Hellingerovou, Adama Tejkla, Maju Skalickou,
Elen Krejsovou, Jakuba Kadiče, Jindřicha Krejsu a Anežku Pilo.

Ve dnech 24. a 25. května 2019 probíhaly Volby do Evropského parlamentu i v naší
obci. Volební účast činila cca 40 %, všem občanům za jejich účast děkujeme.
Informace z obce
Časté jsou dotazy ohledně aktuálního dění k prostorové úpravě křižovatky na horním
konci obce na rozcestí. Začneme tedy zde, v letošním roce se obec účastnila pouze jednoho
zasedání na jaře. Další schůze se nekonaly nebo jsme nebyli za obec pozváni. Věc je stále
v projektové či vyjadřovací fázi, předpoklad je takový, že jakmile bude věc schválena
Pardubickým krajem, obec bude hledat dotační možnosti k realizaci chodníků dle projektové
dokumentace, ostatní části realizace by měl financovat Pardubický kraj.
Věž na sušení hadic u bývalé zbrojnice byla odstraněna. O odstranění již dříve
rozhodlo zastupitelstvo obce na základě stavu věže, kde spodní část nosné konstrukce i střecha
byly v havarijním stavu a hrozil by zejména při silném větru její pád. Podkladem pro takové
rozhodnutí zastupitelstva byl i fakt, že náklady na celkovou opravu věže byly několikrát vyšší
než její odstranění, navíc nebyla v posledních letech téměř využita.
Úpravy se dočkal domeček na zahradě u MŠ. Vzhledem k tomu, že původní domeček
již potřeboval rekonstrukci a plně nevyhovoval stávajícím potřebám, přistoupilo se na jeho
přestavbu. Vznikla zcela nová střecha s přístřeším dalšího prostoru, kde je také položena dlažba
a okolní terén dle potřeb dorovnán. Využitelnost a funkčnost objektu je nyní na úrovni, jakou
jsme si představovali.
Vybudovaly se chodníky na hřbitově a před Kaplí Nejsvětější Trojice. Na akci přispívá
Pardubický kraj z Programu obnovy venkova dotací ve výši 110 000,-Kč. Dlažba byla položena
kolem kaple a směrem k márnici. Vlevo od kaple vznikne nový plot s dvoukřídlou brankou na
novém základu. Nadezdívka s plotem vpravo od kaple bude zatím zachována, ale v příštím roce
se počítá i s ní, aby byla ve stejném stylu, jako nyní vzniká na opačné straně. Prostor kolem
památné lípy byl obsypán. Chodci zde již nemusejí přeskakovat kořeny zdeformovaný asfalt,
který zde byl původně. V rámci akce bylo provedeno odvedení dešťových vod ze střechy kaple
nově do dešťové vpusti v silnici. Na římse kaple je instalováno dekorativní osvětlení, tak aby
bylo možné i v zimních měsících, kdy je brzy tma, hřbitov bezpečně navštívit. V letošním roce
bude ještě instalováno zábradlí u márnice a položen nový pískovcový schod před kapli.
Solární led veřejné osvětlení bylo během listopadu instalováno ve třech lokalitách
v obci v celkovém počtu 4 ks.
Řešení odpadních vod se prozatím zaseklo, neboť některé dotační programy v rozporu
se samotným harmonogramem příslušného ministerstva stále nebyly vydány, a proto oslovený
projektant nemá k dispozici relevantní data. Jakmile se situace jakkoli posune, budeme
průběžně informovat.
Další dotační možnost se podařilo využít při pořízení zásahových obleků v počtu 5 ks
pro jednotku SDH obce Kameničná. Jedná se o programovou účelovou dotaci na požární

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje
na rok 2019 – II. Kolo ve výši max. 70 % nebo max. 22.500,-Kč.
Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu obnovy
venkova na Provoz obchodu v obci Kameničná za rok 2018 činila 62 279,-Kč.
Aktuálně finalizujeme tzv. veřejnoprávní smlouvu MěÚ Žamberk, v tomto případě
nahrazující stavební povolení na přestavbu č. p. 115 na hřišti za Veverkovými. Pokud nám
bude nakloněno počasí, započnou práce ještě letos. Ve stručnosti se bude jednat o prodloužení
skladového prostoru podél komunikace o cca 10 m směrem na západ a vytvoření přístřeší na
opačnou stranu. Projekt k nahlédnutí na obecním úřadě, účelem je, aby nový stav plně
dostačoval všem akcím, které se v místě konají a sloužil i např. pro uložení překážek
z hasičských nácviků, které se dosud museli uskladňovat v jiných vzdálených prostorech.
Snahou bude dopracovat se alespoň do funkční fáze do okrskových hasičských závodů, které
budou v roce 2020 v Kameničné.
V období června až října 2020 bude docházet k realizaci víceúčelového hřiště rovněž
v lokalitě ze Veverkovými, zde je příprava stavebního povolení v rozpracovanosti. Již nyní je
známo, že na tuto akci obdržíme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, programu 11782 –
Podpora rozvoje regionů 2019+ ve výši 1 691 504,- Kč.
Během roku 2020 proběhne obměna stolů a části židlí v obecním sále tentokrát za
přispění dotace v částce 200 000,-Kč (70 %) v rámci programu „Malý LEADER pro ORLICKO“ ve
správě MAS ORLICKO, z.s., který je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
V následujících letech se bude připravovat dokončení obměny zbývajících židlí opět
s přispěním některé z možných dotací.
Obec letos žádala i o dotaci novou požární zbrojnici, zde však nebyla vyslyšena ani
jedna z žádostí v rámci Pardubického kraje a finanční prostředky původně alokovány pro tyto
účely byly přesunuty jinam.
Děkujeme touto cestou členům a členkám spolků naší obce za čas, aktivní práci,
činnost a reprezentaci.
Děkujeme i ostatním občanům, kteří se podílejí na pracovním, kulturním a sportovním
dění v naší obci, například při vánočním zpívání v kapli, vítání nových občánků a dalších
neméně důležitých činnostech.
Děkujeme za dobrou spolupráci společnosti VIKA Kameničná a.s., a ostatním firmám i
živnostníkům v obci.
Přejeme Vám příjemný klidný čas adventu a vánoc, úspěšný nový rok 2020, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Za obecní úřad, Zastupitelstvo obce příspěvky připravil
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Lukáš Jirčík

Slavnostní zápis do pamětní knihy obce se uskutečnil 20. října v prostorách bývalé školy
v Kameničné, kde jsme mezi nové spoluobčany obce přivítali:

Maju Skalickou, Elen Krejsovou, Jakuba Kadiče, Jindřicha Krejsu a Anežku Pilo.

Za hudební doprovod děkujeme Oldřišce a Zdeňce Kalousovým, Magdě a Danče
Mrklovským, dětem z mateřské školy za krásné básničky.
Divadlo
Máte doma děti školou povinné a chodíte na třídní schůzky? Nebo jste školní
lavice sami nedávno opustili? Nebo se snad věnujete nelehkému úkolu
vzdělávat a vychovávat dnešní mládež jako pedagogičtí pracovníci? Nejen pro
vás připravil divadelní soubor Ledříček při T.J. Sokol Klášterec
inscenaci hořké komedie současného německého autora Lutze Hübnera s titulem
Úča musí pryč!, kterou uvede v pátek 10. ledna v Obecním
becním sále v Kameničné.
Kameničné
V režii Václava Štefka na jevišti uvidíte Ivanu Kristejnovou,, Zuzanu Dobešovou, Simonu
Šenkýřovou, Ladislava Duška, Martina Černocha a Lucii Plevákovou. Přijďte se pobavit a
zároveň zamyslet nad problémy výchovy dnešních dětí a vychovanosti některých dnešních
rodičů. /Upozorňujeme však, že hra není příliš vhodná pro děti do 12 let./
Námětové cvičení 26. Okrsku
24. října 2019 bylo na 16. hodinu naplánováno námětové cvičení 26. okrsku za účasti jednotek
SDH obcí Kameničná, Žamberk, Helvíkovice, Dlouhoňovice, Líšnice a PS HZS Žamberk. Cvičení
bylo předem připraveno na
téma případného požáru
skladu naproti truhlárně
v Kameničné. Jednotky se
seznámily s danou lokalitou
lokalito a
jejími úskalími. Následovala
prohlídka víceúčelové nádrže
na horním konci obce a
zjištění možností případného
čerpání vody. Na závěr
čekalo na hasiče občerstvení v zázemí hřiště, kde v uvolněné atmosféře probíhala diskuse
nejen s profesionálními hasiči o požární tematice.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim váženým spoluobčanům, kteří
v prosinci2019 a lednu 2020 oslaví své významné
mné životní jubileum.
HANA TALAFANTOVÁ
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Dle předpisů o ochraně osobních údajů tzv. GDPR a metodiky Úřadu pro ochranu osobních údajů již není na dále
přípustné v obecním zpravodaji uvádět u jubilantů jejich věk bez jejich předchozího písemného souhlasu. Počínaje
tímto vydáním tak bude věk uveden pouze u těch jubilantů, kteří se předem dostaví na obecní úřad a svůj písemný
souhlas pro tyto účely poskytnou.

Co nás čeká
20. – 21. 12.
21. 12.
24. 12.
30. 12.
3.1.2020
18. 1. 2020
10. 1. 2020

–
–
–
–
–
-

Vánoční prodejní výstava ve škole
Workshop street dance na sále od 18 hod
Zpívání v kapli ve 22 hod
Turnaj ve floorbalu od 13 hod
Keramika ve škole
Beseda o cestování na sále
Divadlo z Klášterce n. Orl. na sále

Zprávičky ze školky
Podzim je za námi a my jsme si ho ve školce krásně užili. Hodně jsme si hráli,
seznamovali se s novými kamarády a učili se, jak se správně k sobě chovat. Často jsme trávili
čas na zahrádce, sklízeli úrodu
z našich záhonů a každý pátek
jsme podnikli procházky do
nedalekého lesíka, kde se nám
všem
velice
líbilo,
hlavně
v houbařské
sezóně.
Také
odpolední tvoření s rodiči se opět
vydařilo, každý si se svým dítkem
vytvořil krásné a nápadité
bramborové výrobky. Vydali jsme
se na výlet do Dlouhoňovic na
naučnou
zvířátkovou
stezku.
Sbírali jsme kaštany a v listopadu
je zanesli zvířátkům do krmelce.
Také školáci ve družině sbírali
kaštany, houbařili, pouštěli draky a ze všeho nejraději
sportovali
rtovali na hřišti. Podzimní prázdniny si užili ve
Skipi parku v Letohradě.
Děkujeme rodičům a všem, kteří nás podporovali a
poskytli nám přebytky ze svých zahrádek.
Přejeme všem krásné a klidné Vánoce.
Kolektiv MŠ a ŠD

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná

•
•
•
•

Probíhá pravidelné cvičení žactva pod vedením J.
Rolečkové a M. Kalousové, pravidelné cvičení
předškolního žactva s rodiči pod vedením J,Kratochvílové
ml., pravidelný nácvik zpívání na půlnoční pod vedením J.
Kalousové a pravidelný nácvik tanců Country
ountry Energies pod
vedením J. Rolečkové.
Připravujeme a zveme:
• zpívání v kapli 24. 12. ve 22 hod.
• zpívání v Pěčíně 28. 12. v 14 hod.
• zpívání v Žamberku v pečovatelském domě 29.
12. v 15 h. a v 17 hod. v Letohradě
• tradiční turnaj
tříčlenných družstev /trvá
podmínka jedna žena/ ve FLORBALU –
30. 12. ve 13 hod. v sále
beseda o cestování – 18. 1. 2020
turnaj ve stolním tenisu – 15. 2.2020
Valná hromada TJ Sokol – 22. 2.2020
COUNTRY bál se skupinou Kalumet – 28. 3. 2020

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně radosti ze života, hodně odvahy být
sami sebou, hodně moudrosti v srdci a
hodně lásky k přírodě neb:
„Budeme-li žít v souladu s přírodou, nikdy
nebudeme chudí. Budeme-li žít podle
mínění lidí, nikdy nebudeme
bohatí“./Seneca/
Za TJ Sokol Kameničná
Jana Kratochvílová

Klub žen z.s.
Při jedné z posledních schůzí
s výborem Klubu žen, na které jsme
domlouvaly podrobnosti týkající se
rozsvěcení
vánočního
stromečku
v Kameničné, jednu z nás napadlo, oslavit
blížící se svátek Dušiček. Vzhledem k tomu,
že dost podobný svátek zvaný Halloween
slaví spíše v anglicky mluvících zemích,

mimo jiné i vydlabáváním dýní a poměrně velké množství dýní nám bylo nabídnuto panem
Davidem Smetanou z obce Svobodné Dvory, rozhodly jsme se, že uspořádáme HURÁ AKCI –
Dlabání dýní v sobotu 2. 11. 2019 od 14:00 hodin v prostorách bývalé školy v Kameničné. Dýně
jsme úspěšně dopravily do Kameničné a následně i do bývalé školy. Dýní jsme napočítaly
zhruba 66 ks! Zasedací místnost jsme trochu vyzdobily a pak už jsme jen čekaly, že přijde
slušný zástup tvořivců, který nás té nadílky zbaví. Dětí se sešlo mnoho! A nejen dětí, s dětmi
tvořili i rodiče. Snaživce jsme občerstvily popcornem a džusy. Úspěch akce byl nadočekávání. A
výtvory byly nádherné. Všem se opravdu dařilo. Poté, co jsme vydlabali poslední dýni, rozbalili
jsme překvapení pro děti. Heliem jsme naplnili nafukovací balónky, které si děti popsaly
různými přáními. Pak jsme se hromadně přesunuli na hřiště a s dětmi jsme balónky vypustili.
Radost dětí byla veliká. A doufám, že každý balónek s přáním doletěl na to správné místo.
Děkujeme, že nás podporujete!
Ačkoliv je to neuvěřitelné, rok 2019 se blíží do finále a s jeho koncem jsou spojené
krásné vánoční svátky. Tradičním rozsvěcením vánočního stromečku, které proběhlo 1.
prosince a na kterém se společně s obcí již dlouhé roky podílí i Klub žen Kameničná z.s., jsme i
v Kameničné zahájili adventní čas. Od 17:00 hodin nám děti z mateřské školy sehrály krásný
příběh z Betléma a vánoční strom jsme rozsvítili už tradičním ohňostrojem. Poté byla pro
všechny děti připravena odměna v Obecním sále u Veverků a pro dospělé bylo připraveno
drobné občerstvení. Byla to tradiční linecká kolečka a vanilkové rohlíčky, které upekly
dobrovolnice v předchozích dnech a na zahřátí byl připraven svařák, čaj a káva. Jsem ráda, že
se tato akce těší stále větší oblibě a že se při této příležitosti stále rádi scházíme.
Tradičně chci touto cestou poděkovat za pomoc a spolupráci všem, kteří se jakkoliv
zapojili do příprav nejrůznějších akcí letošního roku. Velmi si toho v dnešní uspěchané době
cením! Děkuji také členkám výboru Klubu žen. Jste skvělé a opravdu velmi trpělivé! I letos jste
odvedly opravdu dobrou práci. Všem přeji krásné a radostné vánoční svátky plné zdraví, lásky,
domácí pohody a splněných přání. Do nového roku 2020 přeji jménem svým i jménem celého
Klubu žen všechno nejlepší, hodně štěstí, opravdu mnoho zdraví a osobních i pracovních
úspěchů.
Aneta Krejsová

Hasiči
ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI
Na letošní závody požárnické všestrannosti, které se konaly 5. 10. 2019, jsme
to měli, co by kamenem dohodil. Pořadatelé v Klášterci nad Orlicí to letos neměli vůbec
jednoduché, déšť jim celkovou organizaci hodně ztěžoval. Pohyb po areálu závodu zhoršovalo
bláto, které měly děti po celém dni opravdu všude.
Těsně před odstartováním družstva mladších i starších se déšť trochu umoudřil a
nechal nás odběhnout. Na trase na děti čekaly tyto disciplíny: střelba ze vzduchovky, uzle,
značky, čím se co hasí, přelezení lana, orientace mapy a buzola a zdravověda. Vedoucí dětem
v cíli drželi všechny palce, co měli. Nějaké trestné body děti při závodě nasbíraly, všichni jsme

ale doufali, že to vystačí na co nejlepší umístění. Po odběhnutí
tí si děti za odměnu mohly dát čaj
a koláče, které obstaraly hodné maminky.
Při vyhlášení se znovu rozpršelo, proto bylo přesunuto do velké jídelny, kam se všichni
soutěžící sotva vešli.
Družstvo mladších ve složení Anežka Dufková, Eliška Veverková, Filip Václavek, Julča
Kalousová, Domča a Viktorka Kalousovy, Iza Szabó, Honza Mrklovský, Péťa Andrš a Boris Berky
se umístilo na krásném 15. místě. Vše natrénovat a nacvičit jim pomohly vedoucí Jarča
Kalousová, Monča Kalousová, Lucka Kotyzová a Terka Brokešová.
Družstvo starších letos bojovalo s nedostatkem členů, v největší nouzi jim nakonec
pomohlo družstvo Klášterce. Toto družstvo naši vesnici reprezentovalo ve složení Honza
Leitner, Aleš Kaplan,
aplan, Lucka Lesáková, Vojta Veverka, Evča Holubářová, Kuba Brokeš, Šíma
Pecháček a Anička Kaplanová. Všichni bojovali do posledních sil, nakonec jejich úsilí stačilo až
na
38.
místo. Trénovat
s nimi
chodily
vedoucí
Káťa
Kalousová,
Simča
Kotyzová, Kamča Trejtnarová a Danča Mrklovská.
Další kolo hry Plamen nás čeká tradičně v květnu. Snad se nám bude více dařit a méně pršet.
ZÁVODY DLOUHOŇOVICE
Naši závodní sezónu jsme zakončili 28. 9. 2019 na Memoriálu Zdeňka Musila
v Dlouhoňovicích. Útok je zde proveden netradičně – startuje se u stolu vypitím panáku, po
rozebrání nářadí čeká na proudaře slalom a všichni, kteří jsou při útoku v okolí stroje, musí
prolézt obří pneumatikou. Po sestřelení terčů se všichni závodníci vrací ke stolu. Čas se stopuje
po vypití druhého panáka. Družstvo žen ve složení Káťa Kalousová, Danča Mrklovská, Erika
Beranová, Terka Aulichová, Simča Kotyzová, Kamča Trejtnarová a Kája Kotyzová vybojovalo 7.
místo. Družstvu kluků (Víťa Beran, Vláďa Kotyza, Tonda Kaplan a Tomáš Aulich) vypomohla
v
část
ženského družstva. Po velkém boji si nakonec odvezli krásné 2. místo.

Zprávy z knihovny
Milí čtenáři,
knihovna má za sebou další drakiádu.. Tentokrát obohacenou startem raket krátkého doletu na
vzduchový pohon. Otevřít padák se jim marně pokoušel pan Pavel Václavík. Na jeho prosbu
dorazil tradičně i pan ……… s letadlem s nákladním prostorem, do kterého se vejde náklad
bonbónů. Bonbon s ocáskem z krepového papíru unášený větrem zlákal nejednoho malého
účastníka drakiády. Objednané pěkné počasí i příznivý
vítr dovolil přistát i prolétajícímu motorovému
návštěvníkovi v rogalu Martinovi Václavkovi.
Opět se rozdaly diplomy za ručně vyrobené a zajímavé
zaj
draky. Příjemné slunečné odpoledne s vyhlídkou na naši
ves se dalo právem nazvat jako dobře strávené podzimní
odpoledne. Zvlášť když je strávené s rodinou, teplým
čajem a koláči.
Štědrý den je skoro za dveřmi. Na adventním
adven
kalendáři
už máme rozdělánu polovinu okének a na adventním

věnci se chystá k podpalu třetí svíčka. Před námi je stříbrná neděle. Knihovna se opět chystá na
již tradiční vánoční výstavu s prodejem drobností vyrobených našimi i blízkými občany.
Srdečně Vás zveme k načerpání vánoční inspirace.

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 1. 2020. Náměty a připomínky zasílejte najitkaroleckova@seznam.cz
jitkaroleckova@seznam.cz

