Číslo: 25
Datum: 27.5. 2013
Usnesení:
1. Zastupitelstvo projednalo záměr obce Kameničná o pronájem nebo prodej pozemkové
parcely číslo 1060/2 o výměře 125m2 s budovou starého vodojemu v k.ú. Slatina nad
Zdobnicí.
2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem auditu hospodaření obce Kameničná ze dne
16.5. 2013 za rok 2012.
3. Různé:
3.1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Smlouvu o výpůjčce nádob mezi obcí Kameničnou
a společností EKO-KOM a.s. Praha číslo OS 201320 003731 na zajištění zpětného odběru
tříděného komunálního odpadu. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře
podpisem Smlouvy o výpůjčce číslo OS 20132000373.
3.2. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Smlouvu o dílo a poskytování služeb číslo 28/2013
mezi Obcí Kameničnou a společností G-Plus, s.r.o. Pardubice, zastoupena Ing.Radkem
Kacetlem, jimž předmětem je zpracování a předávání mapových podkladů obce v digitální
podobě pro potřeby obce Kameničná. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Ing.Milana
Sklenáře podpisem Smlouvy o dílo a poskytování služeb číslo 28/2013.
3.3. Zastupitelstvo projednalo studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkým protipovodňových
opatření v regionu Sdružení obcí Orlicko na katastrálním území Obce Kameničná. Jedná se o
biotechnické protierozní opatření úpravy polní cesty v délce cca 1000pm p.p.č 1984
v majetku obce směrem k Nechanickým. Pověřuje starostu k dalšímu jednání s VIKOU
Kameničná a.s. a majiteli dotčených pozemků.
3.4. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo možnost podání žádosti o finanční podporu
opravy malých památek z projektu „Malé památky Orlicka“ na Sdružení obcí Orlicko na
opravu Kaple Nejsvětější trojice v Kameničné s finanční spoluúčastí obce ve výši minimálně
30% nákladů.
3.5. Zastupitelstvo projednalo nabídku Elektronické aukce elektřiny pro občany a živnostníky
s cílem dosažení úspor za platby této komodity, čím vyšší váš zájem a účast, tím větší
možnost výhodnějších cen. Silová elektřina na úspory cca 10-15%.
3.6. Zastupitelstvo obce dává plnou moc starostovi Ing. Sklenářovi k účasti a zastupování obce na
valné hromadě akcionářů VAK Jablonné nad Orlicí dne 22.6.2013 v souladu s ustanovením §
84 odst. 2 písm. f zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v plném znění.
3.7. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje výsledek Inventury majetku obce Kameničná ve výši
40 691 079,71 Kč.
3.8. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo Závěrečný účet obce Kameničná za rok 2012.


PROSBA Z MŠ KAMENIČNÁ
Dobrý den všem,
naše malinká Mateřská škola potřebuje nutně nové hřiště a vy nám
můžete pomoci tím, že nám pošlete co nejvíc hlasů. Hlasujte pro naši
Mateřskou školu na www.soutezeprodeti.cz a podpořte nás v soutěži o nové
hřiště! Navíc můžete vyhrát i vy další zajímavé ceny, jako je například 10% slevy
na nákup v e-shopu Dětské-nářadí.cz a Dětské-batohy.cz nebo focení dětí
výjimečnou fotografkou Alicí Bochňákovou. Hlasovat můžete od 1. 6. Do 14. 6.
2013.

na této webové adrese, dáte hlas přímo naší školce:
http://www.soutezeprodeti.cz/index.php?id_content=3&id_skolka=98

Jednoduchý postup pro hlasování:
1. zadejte do vyhledávače výše uvedenou webovou adresu
2. klikněte na HLASOVAT ( zároveň je na Váš e-mail doručeno potvrzení)
3. v došlém e-mailu klikněte na webovou adresu a Váš hlas bude přidán.

Hlasovat můžete pouze 1x na 1 e-mail.
Děkuji Vám za podporu.

Krásný den přeje Milena Šánová, ředitelka Mateřské školy v Kameničné.


Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Obecním úřadem v Kameničné
VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
 Oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
 Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
Sbírka se uskuteční : v pátek 14.6. od 15,00 do 20,00 hodin v sobotu 15.6. od 9,00 do 20,00 hodin
místo: Kameničná sál u Veverků
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.


Aukce na elektrickou energii (pro domácnosti)
V poslední době je cenový vývoj energií jen těžko předvídatelný.
Odhadnout, zda-li je právě Vaše cena opravdu "dobrá", je pro laika velmi
obtížné. Jediné, s čím lze s jistotou počítat, je trvalý růst cen i do
budoucna. Co je tedy potřeba udělat pro úspěšné vyjednání podmínek
na dodávky elektrické energie s využitím reverzních aukcí neboli (eaukcí):
Co znamená elektronická online aukce?
Jedná se o účinný nástroj pro poptávání cen u dodavatelů.
Online soutěží dosáhnete nejvýhodnější ceny na trhu
v aktuálním čase na určité období, čímž máte možnost ušetřit
náklady na silové elektřině o více než 10%
Součástí zadání pro elektronickou aukci je poskytnutí následujících informací (většinu údajů najdete na
svých fakturách):
- o odběrateli: obchodní firma nebo domácnost, sídlo, doručovací adresa, IČ, DIČ, kontaktní údaje na
osoby jednající za společnost, majitel rodinného domu, bytu i na osobu pro jednání s dodavatelem
(např. energetik), bankovní spojení
•

- o odběrných místech: adresa, EAN, číslo odběrného místa /OM/, u odběrů ze sítí NN: číslo
elektroměru, údaje o hlavním jističi (např. 3 x 25A), distribuční sazba (např. C25d), roční spotřeba
elektřiny ve vysokém tarifu(VT) a v nízkém tarifu (NT),popř.jednotarifu v kWh nebo MWh/rok
- o předpokládaném odběru na sjednávané období na dobu určitou (období, na které se bude uzavírat
smlouva) pro uvedená odběrná místa/ OM /
- případné další specifikace a požadavky na dodávky el. energie a obchodní podmínky (fixní cena,
tolerance odchylek, způsob oznamování změn obchodních podmínek dodavatele, podmínky
zvýšení/snížení odběrných míst, možnosti automatického prodloužení smlouvy, platby záloh a způsob
vyúčtování, lhůty splatnosti apod.)
Námi poskytovaná služba elektronická aukce online neboli e-aukce na elektrickou energii zahrnuje:

•
•
•
•
•
•
•

spolupráci při specifikaci zadání e-aukce
přípravu reverzní online aukce
oslovení potenciálních dodavatelů energií
administraci e-aukce, kontrola přihlášených dodavatelů do e-aukce
zpracování protokolů a výsledků z elektronické aukce
případně návrh specifikace vymezujících obchodních podmínek závazných pro dodavatele
pomoc při výpovědi stávajících smluv a příprava smluv nového dodavatele
Jak funguje sdružení obcí, domácností nebo firem v elektronické aukci na elektrickou energii:

Jak funguje přihlášení do online aukce jako služby?

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Jakmile budeme mít požadované informace, připravíme zakázku k realizaci.
Vaši poptávku jsme schopni sloučit s dalšími subjekty (domácnosti nebo
organizace). Jakmile nashromáždíme
alespoň 200 až
500
zákazníků,
připravíme
elektronickou online aukci, kterou vyhlásíme jako sdružení domácností nebo firem dle
přesné specifikace odběrů jednotlivých účastníků.
Stanovíme termín konání elektronické online aukce a kontaktujeme dodavatele
Spustíme elektronickou online aukci, v níž Vám vysoutěžíme nejvýhodnější ceny na trhu!
Elektronická aukce je realizována online přihlášením jednotlivých dodavatelů k aukčnímu
portálu, kde dodavatelé vidí pouze nejnižší nabízenou cenu od konkurenčního dodavatele za
poptávané zboží nebo službu. Dodavatelé v elektronické online aukci nevidí jednotlivé názvy
dalších účastníků a tak se nemohou mezi sebou domluvit.
Elektronické aukční kolo probíhá obvykle 35 minut. Pokud se v posledních 2 minutách sníží
nabídková cena, automaticky se aukční kolo prodlužuje o stanovený čas (obvykle 5 minut).
V elektronické online aukci se dodavatelé poperou o to, kdo Vám nabídne nejnižší cenu!
Veškeré podmínky fungování elektronické online aukce jsou jasně stanoveny
od vyhlašovatele. I dodavatelé jsou s těmito podmínkami předem seznámeni.
Po ukončení aukční soutěže Vám zajistíme cenu u vítězného dodavatele i s podpisem návrhu
smlouvy. Dále dle potřeby provedeme výpověď stávajícího dodavatele. Nově podepsaná
smlouva bude zaručovat dodávky za ceny vysoutěžené v e-aukci na vysoutěžené období.



Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci červnu a červenci oslaví
významné životní jubileum.
V červenci oslaví 60 let pan Stanislav Toman.

Gratulujeme!


Co nás čeká:
čtvrtek 6.6. – vystoupení v 10.20 Waldemariána a Country Energies
na Chovatelském dnu v Kameničné u Bílého domu.
sobota 22.6. – Běh Kamenská míle + kácení máje od 14 hod
sobota14. 9. - 13:00h - 5. ročník motosrazu KAMEŇÁK - Kameničná na hřišti

DRAČÍ LODĚ 17. 8. 2013



4.5. – MINI akademie - na setkání důchodců:

1, MŠ
2, Mladší žactvo – tanečky – J.Rolečková
3, Waldemariána – ženy – J. Kratochvílová
4, Modrý přelud-ml.žactvo- J.Rolečková

5, Country Energies – ženy a dorostenky –
J.Rolečková
uváděl pan M.Šána
oponář – Petr Roleček, ozvučení – Víťa Beran
16.5. – atletické závody v Ústí nad Orlicí
Zúčastnila se jen Aneta Kalousová,obsadila první
místo ve své kategorii a zajistila si postup do
krajského kola, na které nakonec nejela. Dopravod
a dopravu zajistila p.Hlávková J.
Ostatní děti byly zaneprázdněné nácvikem
hasičských závodů a tak tuto soutěž vynechaly.
25.-26. 5. – účast žen na Sokolském sletu
v Roudnici nad Labem se skladbou Waldemariána.
Autorka skladby Jarina Žitná nám napsala děkovný dopis :
„ I přes to,že jste byly patřičně vymoklé a zmrzlé, vyzařovala z vás všech radost z pohybu a vnitřní
pohoda. Měli bychom být takhle jednotní a svorní i ve všedním životě . Byla to pro mne velká odměna
a jakékoliv díky nejsou dostatečné. “.
Zúčastnily se: Marie Cimrová, Eva Kotyzová, Aninka Kaplanová, Štěpánka Matyášová, Iveta Kacálková,
Marie Bednářová, Jarča Veverková, Jana Kratochvílová, Jana Mrklovská z rod.důvodů nejela
ZVEME:
ve čtvrtek 6.6. – vystoupení v 10.20 Waldemariána a Country Energie na Chovatelském dnu
v Kameničné u Bílého domu
Připravujeme:
sobota 22.6. – Běh Kamenská míle + kácení máje od 14 hod. –
sledujte vývěsku
Příjemné léto,jestli nějaké přijde a dětem příjemné prázdniny přeje za TJ Sokol
Jana Kratochvílová



HASIČSKÉ ZÁVODY
Dne 25.5.2013 se opět jako každý rok konala okrsková soutěž v požárním sportu,
pořádaná městem Žamberk, letos ve velkém
stylu ku příležitosti 140. výročí od založení.
Závody spojené s oslavami začínaly
netradičně již v 9:00 hod. slavnostním
průvodem od parku, podél pošty, přes
náměstí a po silnici až do připraveného
areálu za kempem u zimního stadionu.
Pouze štafeta se běhala na okruhu
fotbalového hřiště. Utkalo se 19. družstev z
pěti obcí (26. okrsek). Náš sbor jako
každoročně sestavil jedno družstvo v každé
kategorii:
ŽENY I. - vel. Martincová Šárka - koš,

Aulichová Kateřina - troják, Frýdlová Veronika - pravý proud, Kacálková Daniela - savice, Kalousová
Romana - strojník, Krejsová Aneta - béčka a Štěpánková Pavlína - levý proud.
ŽENY II. - vel. Kalousová Jaroslava - savice, Aulichová Tereza - troják, Kalousová Lucie - levý proud,
Kotyzová Tereza - koš, Štěpánková Jiřina - béčka, Veverková Petra - pravý proud a Zářecká Marie strojník.
MUŽI I. - vel. Kacálek Michal - strojník, Bednář Filip - troják, Grof Lukáš - koš, Jirčík Zdeněk - pravý
proud, Krejsa Jan - béčka, Štěpánek Martin ml. - levý proud a Trejtnar Vojtěch - savice.
MUŽI II. - vel. Veverka Jiří - strojník, Aulich Tomáš - koš, Kalous Vladimír - pravý proud, Kotyza Vladimír levý proud, Krejsa Jakub - savice, Štantejský Milan - béčka a Štěpánek Martin st. - troják.
Jako
zkušení
rozhodčí
byli
vysláni
Kacálek
Mojmír
a
Roleček
Miroslav.
Ženy I. předvedly požární útok s časem 31,43 sek., a byl to čas nejlepší. Štafety jen potvrdily skvělou
formu našich žen. Na krásném 1. místě se umístila Kateřina Aulichová s časem 22,72 sek. a na 2. místě
Šárka Martincová s časem 22,84 sek.. Zůstaly tedy na příčce nejvyšší a domů si přivezly zlaté medaile.
Naše Ženy II. na útoku bojovaly a i přes závadu na savicích se zdálo, že voda teče rychle, ale čas byl
neúprosný a ukázal cifru 42,40 sek., a to bohužel stačilo jen na 4. místo.
Naši mladší Muži I. prolomili kletbu 4. místa a útok se jim povedl skvěle s nejlepším časem 25,20 sek..
Na štafetách si vedli o poznání lépe než loni, na krásném 5. místě se umístil Lukáš Grof s časem 22,41
sek. a na 8. místě Filip Bednář s časem 23,78 sek. Na štafetách obsadili 4. místo, a to je posunulo v
celkovém součtu až na 3. místo. Přivážejí si tedy bronzové medaile.
I Muži II. předvedli hladký průběh útoku, ale nakonec to stačilo na 4. místo s časem 33,15 sek.
Muži měli letos trať zkrácenou o jedno béčko, a to z důvodu nedostatku místa. Po ukončení závodů
následovaly proslovy hostů z okresu a kraje a předávání čestných uznání, poté předání diplomů a
medailí vítězům. Následovalo vystoupení mažoretek Karamelek ze Žamberka a sekyrková skladba
hasičů z Líšnice. Poté dobrovolníci ze Žamberka předvedli hašení modelu radnice za pomoci staré ruční
stříkačky oblečeni v dobových uniformách, mladí hasiči ukázku útoku a profesionální hasiči ze Žamberka
nejprve vyproštění osoby z havarovaného vozidla za pomoci hydraulických kleští a následně uhašení
vozidla novou technikou. K vidění byly hasičské prostředky napříč historií a výstava veteránů.
Nechybělo občerstvení, hudba a pro děti houpačky. I přes pár přeháněk se tento den docela vydařil a
domů jsme přijížděli ve večerních hodinách.

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN

31.5. -1.6. 2013
Letošní ročník Okresního kola hry Plamen se konal v Dolní Lipce v areálu místního učiliště.
I přes velkou nepřízeň počasí se nám podařilo všechny disciplíny odběhnout téměř "suchou nohou"
(požární útok, útok CTIF, štafeta dvojic, 4x60m a CTIF).
V pátek navečer jsme se vrátili zpět do Kameničné a přespali v budově bývalé školy. Po brzkém ranním
budíčku jsme plni elánu vyrazili vstříc dalšímu soutěžnímu dni. Posilněni jsme byli koláčky, které pro nás
zajistili hasiči, muffiny od paní Brokešové a buchtou od paní Čáslavkové.
Tímto jim ještě jednou děkujeme, děti se olizovaly až za ušima

.

Za družstvo mladších hasičů soutěžili:
Brokešová Tereza, Holubář Martin, Kalous Vladimír, Kalousová Kateřina, Kalousová Tereza, Mrklovská
Magda, Pecháčková Nela, Rolečková Karolína a Rolečková Pavlína pod vedením Jarči Kalousové a Lucky
Kotyzové.
Za družstvo starších hasičů bojovali:
Beran Vítězslav, Beranová Erika, Čermák Martin, Kacálek Ladislav, Kalous Jan, Kaplan Antonín, Kotyzová
Simona, Mrklovská Dana, Stehlík Lukáš a Trejtnarová Kamila pod vedením Šárky Martincové a Anety
Krejsové.

Díky povolenému dopingu a obrovskému úsilí dětí a jejich vedoucích bylo umístění následující:
mladší: 20. místo z 33 družstev
starší: 10. místo z 29 družstev
V dohledné době plánujeme pro děti exkurzi do stanice Hasičského záchranného sboru v Žamberku a
hasičského muzea.
Šárka Martincová



Zprávy z obce:
Stavební bytové družstvo Žamberk nabízí od 1.7. 2013 k pronájmu byt o velikosti 1+1, 40m
situovaný v přízemí domu typu OKÁL čp. 49 Kameničná. Podmínkou pronájmu je složení
kauce ve výši 9 000,- Kč.

2,

Bližší informace Vám poskytneme na tel. čísle 602 288 147 – Josef Pecháček.

Pozvanie na súťaž vo vareniu kohútieho paprikáša v
Kameničnej pri Komárně dne 13,júla 2013
www.kamenicna.eu od pána starostu Ing.Milana
Lehockého

Uzávěrka příštího
čísla bude 31. 7. 2013
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

