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šZasedání obecního zastupitelstva›
č.30
27. 12. 2013

Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro měsíc leden a únor
roku 2014 ve výši 1/12 výdajů upraveného rozpočtu roku 2013.
2. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 na straně příjmů 176 500,00 Kč
a na straně výdajů 289 000,00 Kč, viz příloha.
3. Různé:
3.1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje směrnici pro účetní závěrky obce.
3.2. Zastupitelstvo obce Kameničná se seznámilo se zprávou SONN s.r.o. Hradec Králové ke
stavu sloupů veřejného osvětlení.
3.3. Zastupitelstvo obce Kameničná se seznámilo se zprávou pana Bohuslava Obsta DiS., ke stavu
dřevěného vybavení kaple Nejsvětější trojice v Kameničné.
3.4. Zastupitelstvo obce Kameničná se seznámilo se stavem ohledně zrušení rychlé lékařské pomoci
v Žamberku z rozhodnutí Rady Pardubického kraje. Toto rozhodnutí bylo pozastaveno.
Číslo:31
Datum: 27.1.2014

1.
2.
3.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh rozpočtu na rok 2014.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje uzavření Dodatku č.3 ke Stanovám
Sdružení obcí Orlicko a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č.3.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje nákup digitální verze inženýrských
sítí vodovodu v obci Kameničná od VAK a.s. Jablonné nad Orlicí.
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šObecní úřad informuje: ›
Organizace rychlé lékařské pomoci Žamberk od 1.ledna 2014
z Rozhodnutí rady Pardubického kraje
Pondělí - pátek v době od 6.30 do 15.30 hodin vyjíždí sanitka s lékařem ze Žamberka
Pondělí - pátek v době od 15.30 do 6.30 hodin vyjíždí sanitka bez lékaře, pouze se zdravotní
sestrou ze Žamberka
Víkend - je zabezpečena nepřetržitá služba po 24 hodin a výjezd sanitky s lékařem
Poznámka : pondělí - pátek v době od 15.30 do 6.30 hodin vyjíždí sanitka s lékařem z Ústí nad
Orlicí nebo z Červené Vody, čímž jsou značně znevýhodněni občané naší obce Kameničné,dále
pak Kunvaldu, Klášterce nad Orlicí a Českých Petrovic.
Stále platí zákon o dostupnosti lékařské péče a dojezdovém času sanitky s lékařem do 20 minut
od přivolání lékařské pomoci . . .
M. Sklenář
starosta obce

Občanské sdružení Diakonie Broumov 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
a
Obecní úřad v Kameničné vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: v pátek
v sobotu
místo:

21.2. 2014 od 15:00 do 17:00 hod. a
22.2.2014 od 08:00 do 11:00 hod
bývalá škola

( na sále bude ples)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Oznámení:
Oznamujeme Vám tímto, že dne 10.2. 2014 bude prodejna KONZUM uzavřena, a to z
důvodů konání inventury.
Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem
Hana Papáčková
Sekretariát ředitele Konzumu

Vyzvedněte si prosím na Obecním úřadě známky na popelnice do
konce Února jinak nezaručujeme odvoz odpadu !!
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›Společenská rubrika ›
Zastupitelstvo gratuluje občanům, kteří v měsíci únoru a březnu oslaví významné životní
jubileum.
Únor 2014
Trejtnar Miroslav
75 let
Neugebauerová Anna
60 let
Březen 2014
Faifer Jaroslav
70 let
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
……………………………………………………………………………………………………………..
Poděkování:
Děkujeme za projevy soustrasti při úmrtí naší maminky paní Libuše Kotyzové.
Zarmoucená rodina
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Upřesnění:
Ve zpravodaji č.65 bylo panem starostou nesprávně uvedena informace s názvem „Obnova místní
komunikace do Pádolí“ v celkové výši 236 128,- Kč. Obnova byla provedena pouze ve směru do Pádolí
cca 100m . Zbývajících cca 350m zůstalo v původním stavu. Tímto upřesňujeme nesprávnou informaci
pro spoluobčany.
Kotyzovi
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šCo se událo›
14. 12. 2013 Svaz

žen pořádal zájezd na zámek DOUDLEBY NAD ORLICÍ

21. a 22.12. 2013 se uskutečnila již tradiční Vánoční (prodejní) výstava – tentokrát s výstavou obrazů od
dvou malířů. Zdeňkem Přívratským, který se věnuje malbě portrétů a Bohumilem Duškem z Kameničné
s olejomalbou krajin.
Soutěž o perníkovou chaloupku vyhrál z dospělých Pavel Václavík s luxusní vilkou z chutných materiálů a z dětí
Pavlína Rolečková s celou krajinou z perníku. Účast soutěžních perníčků byla letos velmi malá (škoda). O cenu ( dort
medovník) se rozdělili.

24. 12. 2013 SETKÁNÍ V KAPLI s vánočními zpěvy a vlídným slovem
27. 12. 2013 FLORBALOVÝ TURNAJ smíšených trojic v pátek ve 13 hod. v sále

HASIČSKÝ PLES
V sobotu dne 25. ledna 2014 se v Kameničné konal tradiční hasičský ples. Roznosu
pozvánek a prodeje vstupenek po obci se se ctí zhostili Pavel Kacálek a Jan Krejsa,
kteří prodali krásných 96 vstupenek v předprodeji. Plesu se zúčastnilo 121 hostů, což
je za poslední dobu největší počet a celkový počet prodaných vstupenek byl ještě o
24 více.
V šatně nás letos jako první vítal Jan Lhoták a u vstupu nás dále přivítali Josef Grund
a Jiří Veverka. Z mrazivého počasí jsme vstoupili do příjemně vytopeného a hasičsky nazdobeného
sálu. Letos nám tanečnice z Country Energies převedly velkolepé předtančení, do kterého stylově
zahrnuly hasičské prvky. K poslechu a tanci hrála hudba J. K. BAND, která opět jako loni sklidila
chválu od přítomných. Taneční parket byl hojně využíván téměř do půl čtvrté hodiny ranní.
Pivo Gambrinus nám čepovali Kateřina Aulichová s Danielem Vojtíškem, kteří se prostřídali s Terezou
Aulichovou a Lucií Kotyzovou. V dolním kiosku se o nás staraly Marie Čáslavková, Ludmila
Kotyzová a Marie Zářecká, které nám krom 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, k němuž se ve slavnostních uniformách přidali i další hasiči. Bohatou
tombolu připravily Marie Cimrová s Jaroslavou Kalousovou a na plese se o ní staraly Jaroslava
Kalousová a Jana Mrklovská. Bylo sehnáno 164 cen, za které 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 letos vyvedl skvěle a věříme, že bude mít i nadále vzrůstající
tendenci.
Monika Kalousová

šCo nás čeká›
7.2. - Výroční členská schůzz Svazu žen od 19:00 hod
8. 2. - čtyřboj v Letohradě,zájemci hlaste se u J.Kratochvílové
14.2. - Valná hromada TJ Sokol od 19 h ve škole
15.2. – pečení perníků na perníkový ples od 13:00
21.2. - v pátek od 16.30 h . se jede plavat do České Třebové
22.2. - PERNÍKOVÝ PLES 28.2. - Beseda ve škole – Přírodní zahrady
6.3. – tradiční Draní peří – od 13: 30 hodin ve škole pro všechny věkové kategorie – vymyslíme i
nějaké vyrábění pro děti.

8.3. - Dětský karneval
Prostřednictvím zpravodaje bych Vás všechny chtěla oslovit o vaší pomoc ke sbírce na letošní
karneval. Jednalo by se o plyšové hračky různých velikostí, které jistě někde doma zahálí v koutě a
nebo na dně postele. Tyto hračky prosím v čistém stavu doneste do Konzumu a nebo přímo na
karneval. Budou za účelem her, soutěží, atd... Žádný plyšák nepřijde na zmar, zbytek přijde na charitu.
Požádala bych Vás také o toaletní papír, který s dětmi použijeme na hry - ten nejlacinější.
Předem Vám všem moc děkuji Kacálková Iveta
5.4. - C O U N T R Y B Á L se skupinou Kalumet
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šZpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná›
24.12. – od 22 hod proběhlo již tradiční setkání v
kapli se zpěvy a průvodním slovem p.Šány a
následným posezením ve škole, kde o občerstvení
se postarala M.Čáslavková a Rolečkovi P. a J.
Hudební aranžmá vytvořila Jana Kalousová,
zpěvníky rozmnožil a vytiskl p.Šána, prostor pro
nácviky zajistila I.Martincová ve školce. Náš
příležitostný soubor má 23 účinkujících.
26.12. – od 17 hod se stejným programem zpívání
v kapli v Helvíkovicích,
doprava Ávií s T.Aulichem
27.12. - 8.ročník turnaje ve FLORBALU tříčlenných družstev. Zúčastnilo se 11 smíšených týmů od
malých po velké. Hrálo se v příjemné atmosféře,
povzbuzovalo se a nějakou tu cenu si odnesli všichni. Rozhodčí se měli střídat, ale většinu odpískala
P.Štěpánková a Š.Martincová . V kiosku
nás obsluhovaly T.Aulichová, J.Kalousová, Kl.Šubrtová a L.Kotyzová také na střídačku. Vítězství a
putovní pohár si odnesli Kameňáci /Š.Martincová, L.Grof,L.Jirčík/.
17.1. – turnaj ve STOLNÍM TENISU. Zúčastnilo se 14 hráčů v kategorii
smíšené /muži a žena/ a 4 hráči v kategorii ženské.
Výsledky ve smíšené kategorii:
1. Uhlíř Karel
2. Huška Vladimír
3. Cvik Martin
v ženské kategorii:
1. Kratochvílová Jana ml.
2. Hubálková Radka
3. Kotyzová Simona
čtyřhry:
1. Huška,Holubář
2. Uhlíř,Kratochvílová st.
3. Čermák, Mlynář
V kiosku nás obsluhovaly T.Aulichová a L.Kotyzová

Připravujeme:

14.2. Valná hromada TJ Sokol od 19 h ve škole
21.2. – v pátek od 16.30 h . se jede plavat do České Třebové
5.4. - C O U N T R Y B Á L se skupinou Kalumet
Srdečně zveme a předem děkujeme za případné dary do tomboly.
Termíny vystoupení Country energies:
8.2 – Zahrádkářský ples Kopeček Žamberk
15.2. – Kunčice
22.2. - Kunvald

za TJ Sokol Jana Kratochvílová
1.3. – Pěčín
8.3. – Lukavice
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šZprávy z knihovny›
Milí čtenáři,
V minulém zpravodaji jsem vyhlásila soutěž O nejkrásnějšího sněhuláka. Ani ve snu mě nenapadlo, že by třeba i dva
měsíce nesněžilo. Bohužel se tak stalo. Budeme ji tedy muset nechat na příští rok. Víra, že přece jen nějaký sníh
napadne mě už přešla.
Pro Váš zájem jsem už stanovila termín na letošní přívesnický tábor v Kameničné. Milé děti, udělejte si tedy tečky
v kalendáři u datumů 18. – 22.8. 2013 a těšte se na Cestu kolem světa za 5 dní.
Abychom se při špatném počasí za dlouhých večerů nenudili, domluvila nám paní Skalická přednášku ve škole viz
plakátek níže. Pro děti jsem našla alespoň mandalu na malování.
Na draní peří, které proběhne ve škole 6. března budeme vyrábět výrobky z peří. Brože, dekorační slepičky a
lapače snů. Tak si přijďte něco vyrobit a zkusit si, co práce dá sedrat peří na jeden polštář nebo peřinu.
Co mi přišlo na mail do knihovny: tentokrát zřejmě pro muže od muže
Sex je pro mužské tělo nezbytný. Podle vědců by se pánové měli věnovat bezpečným sexuálním praktikám velmi
pravidelně. Pokud totiž svůj pohlavní orgán pravidelně a často nepoužívají, hrozí jim v pozdějším věku jeho
zmenšení a především porucha erekce. Zároveň je pro ně sex nejlepší prevencí rakoviny, psychických poruch a
posiluje imunitu.
A co na to my ženy? Odpověď jsem našla na internetu. Milí muži tohle je ta nejlepší náhrada za sex. Nakupování.
Už jen při tom slově se nám klepou kolena stejně jako při představě Brada Pitta v tangách. Nakupování je činnost,
při které se ženy dostávají do takového transu, o kterém se nezdá ani návštěvnicím koncertů DJ Boba. nakupování
je radost a vrcholná extáze. V tyhle slastné okamžiky zůstane sex v mozku pouze něčím trapně přízemním a zdaleka
se nevyrovná tomu, když sevřete v náručí novou kabelku zakoupenou ve vietnamské tržnici. Kdyby se naučili
nakupovat i muži, mohly by jít všechny pohlavní nemoci spáchat sebevraždu do lékárny.

Za knihovnu J. Rolečková
Dne 28. 2. 2014 v 18h
se v zasedací místnosti školy Kameničná uskuteční
přednáška
Přírodní zahrady a permakultura

povídání o netradičních způsobech hospodaření,
které využívají přirozené procesy a koloběhy
v přírodě, podporují je, a šetří tak přírodní i
lidské zdroje.

Okruhy, kterých se budeme dotýkat:
Jednotlivé prvky přírodních zahrad a praktické návody, jak je vybudovat.
Je nezbytné na zahradě rýt, plet, okopávat a zalévat?
Jak si poradit s pleveli a škůdci?
Jak vysazovat smíšené kultury a rostlinná společenstva?
Jak zakládat záhony bezorebným způsobem na „zelené louce“?
Jaké méně známé druhy ovoce a zeleniny stojí za to pěstovat?
a mnoho dalšího…
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Uzávěrka příštího čísla bude 31.03.
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

