Zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 13 ze dne 16. 12. 2019
přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7,
hosté: Jaromíra Veverková
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání žádosti spolku Klub žen Kameničná, z.s.
schválilo čerpání finanční částky na rok 2020 do výše 30.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0. Zdrželi se:0.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání žádosti spolku TJ Sokol Kameničná, z.s.,
schválilo čerpání finanční částky na rok 2020 do výše 30.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro:5. Proti:0. Zdrželi se:2.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání žádosti Mysliveckého spolku Dubina
Helvíkovice-Kameničná schválilo čerpání finanční částky na rok 2020 do výše 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro:6. Proti:0. Zdrželi se:1.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádosti České telekomunikační infrastruktury
a.s., souhlasilo s realizací stavby na základě předložených informací pro správní řízení,
schválilo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Stavba vedení a zařízení sítí
elektronických komunikací 11010-088117 – RVDSL1836_C_E_ZAMB2403-ZAMB1HR_NN mezi
Obcí Kameničná a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.
(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.)

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání
a) schválilo doplnění Změny č. 1 Územního plánu Kameničná,
b) schválilo doplnění obsahu Změny č. 1 Územního plánu Kameničná, uvedený
v příloze č. 1 tohoto usnesení,
I.
stanovilo, že
a) Změna č. 1 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl.
stavebního zákona,
b) určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 bude Lukáš Jirčík, starosta
obce.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.

6.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola, Kameničná, okr. Ústí nad Orlicí, na rok 2020 na straně nákladů ve výši
3 035 000,-Kč a na straně výnosů ve výši 3 036 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.

7.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace Mateřská škola, Kameničná, okr. Ústí nad Orlicí, na rok 2021 na
straně nákladů ve výši 3 233 000,-Kč a na straně výnosů ve výši 3 235 000,-Kč, na rok 2022 na
straně nákladů ve výši 3 391 000,-Kč a na straně výnosů ve výši 3 393 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.

8.

a)
b)

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo směrnici č. 1/2019 o inventarizaci.
Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo plán inventur a jmenování komisí
obce Kameničná k 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.

9.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo rozpočtové opatření č. 10/2019 ze dne 16.
2019.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.

10.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo pravidla rozpočtového provizoria Obce
Kameničná pro měsíce leden a únor roku 2020, pro každý měsíc ve výši 1/12 výdajů
upraveného rozpočtu roku 2019.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.

12.

11.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo předběžný rozpočet na rok 2020.

12.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo možnosti podání žádostí o poskytnutí dotací v roce
2020 a schválilo podání vybraných žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0. Zdrželi se:0.

13.
13.1

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019 ze dne 30. 11.
2019.

13.2

a)

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o vytvoření
internetových stránek mezi Galileo Corporation s.r.o. a Obcí Kameničná.
b)
Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o provozu
internetových stránek mezi Galileo Corporation s.r.o. a Obcí Kameničná.
c)
Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o
zpracování osobních údajů mezi Galileo Corporation s.r.o. a Obcí Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.
(Uvedenou společností již byl připraven grafický návrh podoby nových webových
stránek
obce, zastupitelé měli možnost se k tomuto vyjádřit.)

13.3

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo Dodatek č. 1 k dohodě o
realizaci
výkonu trestu obecně prospěšných prací ze dne 24. 6. 2019 mezi M. T. a Obcí
Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.

13.4

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrolního a
finančního výboru Obce Kameničná za rok 2019.
(Jednalo se o zápisy z provedených kontrol finančního a kontrolního výboru Obce
Kameničná za uplynulý rok, dokumenty pro zájemce k nahlédnutí na obecním úřadě.)

13.5

Zastupitelstvo obce Kameničná vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Kameničná
č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.
(Poplatek vycházející z této vyhlášky s účinností od 1. 1. 2020 zůstává ve stejné výši jako
v letech minulých, tedy 100 Kč za každého psa za rok, vyhlášku bylo nutno vydat
z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Vyhláška je k nahlédnutí na obecním úřadě i na webových stránkách obce.)

13.6

Zastupitelstvo obce Kameničná vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Kameničná
č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.

(Poplatky vycházející z této vyhlášky s účinností od 1. 1. 2020 zůstávají ve stejných
výších
jako v letech minulých, vyhlášku bylo nutno vydat z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je
k nahlédnutí na obecním
úřadě i na webových stránkách obce.)
13.7

Zastupitelstvo obce Kameničná vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Kameničná
č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.
(Poplatky vycházející z této vyhlášky s účinností od 1. 1. 2020 zůstávají ve stejné výši
jako
v letech minulých, tedy:
500 Kč za občana/fyzickou osobu bez trv. pobytu za nemovitost za rok
Úlevy:
200 Kč občanům mladším 15 let,
200 Kč občanům mladším 26 let, kteří studují denní formou vzdělávací zařízení,
200 Kč občanům starším 70 let.
Vyhlášku bylo nutno vydat z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů. Vyhláška je k nahlédnutí na obecním úřadě i na webových stránkách
obce.)

Č. 14 ze dne 20. 1. 2020
přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7,
hosté: Jaromíra Veverková, Mgr. Jaroslav Jenček, Mgr. Ondřej Pešek
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o odborné pomoci
Obcí Kameničná a Městskou knihovnou Žamberk.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0. Zdrželi se:0.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o zřízení služebnosti
k umístění, provozování Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č.
310-238/2019 ze dne 23. 11. 2019 mezi Obcí Kameničná a CETIN a.s.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0.
Zdrželi se:0.
(Toto věcné břemeno je v souvislosti s přeložkou uvedeného vedení vzhledem k realizaci skladu
společností VIKA Kameničná a.s. u areálu hřiště.)

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o
poskytování služeb č. 4991000482 mezi Obcí Kameničná a EKOLA České Libchavy s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí návrh rozpočtu Obce Kameničná na rok
2020.
(Návrh je pro větší přehlednost vytisknut na druhé straně modrého letáku o mobilním sběru
odpadu.)

5.
5.1

5.2

mezi

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí informace ohledně proběhlého
divadelního vystoupení dne 10. 1. 2020 v podání DS Ledříček z Klášterce nad Orlicí a plán
akcí v roce 2020.
(Zveřejněno dále ve zpravodaji.)
Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o podmínkách
provedení stavby k záměru Pardubického kraje realizovat stavbu „II/310 Kameničná,

prostorová úprava křižovatky“ mezi Obcí Kameničná a Pardubickým krajem, Správou a
údržbou silnic Pardubického kraje.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.
(Jedná se o smlouvu, kde jsou pro jednotlivé účastníky této smlouvy stanoveny podmínky
provedení stavby - úpravy křižovatky na horním konci obce dle zpracované projektové
dokumentace. Pro obec to znamená závazek podílet se v případě realizace této akce
vybudováním chodníků a zajistit tak konečně bezpečný pohyb občanů, hlavně dětí,
směrem
k autobusové zastávce.)
5.3

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí nabídku účasti v preventivním
projektu „Omalovánky první pomoci“ IV – Nakladatelství s.r.o. z pověření Českého
červeného kříže.
(Jednalo se o nabídku na spolupráci formou reklamy obce dle ceníku uvedené společnosti,
se
zástupci společnosti bylo hovořeno, pro tento typ spolupráce zastupitelstvo nevyslovilo
podporu.)

5.4

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo Dodatek č. 4 ke smlouvě o
kontejnerů a odběru separovaných surovin mezi Obcí Kameničná a Suroviny
s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0. Zdrželi se:0.

5.5

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2020 spolku Lungta.
Připojení se k této kampani uvedeného dne nebylo schváleno potřebnou nadpoloviční
většinou všech zastupitelů, tento bod usnesení nebyl schválen.
V rámci symbolické podpory dodržování lidských práv nejen v Tibetu je každoročně tato
vlajka v obci Kameničná vyvěšena během konání festivalu Orlický Woodstock, který
má benefiční charakter.
Výsledek hlasování: Pro:0. Proti:1. Zdrželi se:6.
(Uvedené společnosti byla také nabídnuta možnost spolupodílet se na uvedené akci a podpořit
tím nejen ochranu lidských práv v Tibetu)
Komentované znění vybraných bodů uskutečněných zasedání pro Vás připravil
Lukáš Jirčík, starosta obce

vývozu
Plundra

Informace z obce
Komunální odpad
Upozorňujeme, že do 31. 3. 2020 je nutno si na obecním úřadě vyzvednout
nové známky na popelnice, tyto známky vylepit a odstranit z popelnice
známky staré. V jiném případě Vám od dubna nebudou popelnice bez
platného označení vyvezeny.

Od 1. 1. 2020 platí nová povinnost TŘÍDĚNÍ UPOTŘEBENÝCH JEDLÝCH OLEJŮ A
TUKŮ, místem pro odkládání je stanoven sběrný dvůr, kam mohou občané
v provozní době odevzdávat tyto tuky či oleje pouze však v plastových lahvích o
objemu 1 až 1,5l. Následně budou oleje a tuky předávány společnosti EKOLA České
Libchavy s.r.o.

Ačkoli místní poplatky za odpady zatím zůstávají v současných výších, nemusí to vzhledem
k vládou schválené nové odpadové legislativě trvat dlouho. Tato nová legislativa má přinést do
Česka celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu a Česko tak konečně
vykročí na cestu k oběhovému hospodářství.
Nejdůležitějším cílem nové legislativy je především zvýšení třídění a recyklace odpadů,
odklon od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů. Podle nich již v roce
2025, tzn. za necelých 6 let, musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55
%. Dnes se jí to daří pouze z 39 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2030 musí
být v ČR recyklováno 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více. „Jedná
se o nesmírně ambiciózní cíle a podle toho se musí přizpůsobit i naše legislativa, která v
současné době bohužel mimořádně zvýhodňuje skládkování. Navíc odpady představují zdroje,
jejichž využitím ušetříme primární suroviny, naše životní prostředí a podpoříme nová pracovní
místa v recyklačním průmyslu,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.
Mezi hlavní změny obsažené v nových zákonech patří postupné zvyšování poplatku za
ukládání odpadů na skládky, zavedení třídicí slevy z tohoto poplatku pro obce, zákaz
skládkování využitelných odpadů od roku 2030 a uzákonění tzv. systému PAYT, tedy systému,
kdy občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik ho vyhodí do černé popelnice. Návrh zákona
o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech pak zavádějí do české legislativy
zcela nový princip ekomodulace. Od ní se nově bude odvíjet poplatek výrobců a dodavatelů za
uvedení vybraných výrobků na trh. Čím méně opravitelný nebo recyklovatelný výrobek, tím
vyšší cena za jeho využití či odstranění a naopak. Ekologicky balené nebo vyráběné výrobky se
tak mohou zlevnit, za ty neekologické firmy zaplatí více. Cílem ekomodulace je motivovat
výrobce i dodavatele, aby jejich výrobky plnily ekologické nároky už ve fázi výroby a při jejich
balení. Pokud si firmy chtějí udržet konkurenceschopnost, budou se novým pravidlům muset
přizpůsobit. Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností také přináší do obcí více míst
zpětného odběru pro výrobky, jako jsou bílé zboží, elektronika a baterie a zavádí povinnost
uvedení recyklačního poplatku na účtenkách a fakturách. Občané tak budou mít přehled, kolik
recyklace nakoupeného zboží stojí.
Skládkovací poplatek
Klíčovým opatřením ke zvýšení recyklace komunálního odpadu, jejíž cíl stanovila nová
evropská legislativa na 65 % v roce 2035, je postupný růst poplatku za ukládání směsného
komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1850 korun v roce 2030 a
zákaz skládkování využitelných odpadů v roce 2030.
Poplatek za ukládání odpadu na skládky není totožný s poplatkem, který občanům
stanovují obce za svoz odpadů. Pokud je v obci stanoven poplatek podle zákona o místních
poplatcích, pak je jeho výše dnes maximálně 1000 Kč a s novým odpadovým zákonem by měla
být po dohodě se Svazem měst a obcí České republiky maximálně 1200 Kč, protože v
současnosti již reálné náklady některých obcí dosahují až této částky.
„Růst skládkovacího poplatku je na základě zkušeností z okolních států tím
nejúčinnějším motivačním nástrojem k cestě za zvyšující se recyklací odpadů. Skládkovací
poplatek v posledních letech několikanásobně stoupá ve státech na východ od nás jako např.
Rumunsko, Litva, Lotyšsko i Polsko. Západní země mají poplatky už řadu let mnohonásobně
vyšší. Navýšení poplatku nám dlouhodobě doporučuje Evropské komise a OECD,“ upozorňuje
ministr Brabec.

Třídění se vyplatí všem - třídicí sleva
Zákon zavádí motivační slevy pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru
třídění. Když bude obec dostatečně třídit, pak za skládkování zbylých odpadů nebude platit
zvýšený poplatek za ukládání odpadů na skládky. To samé platí pro občany.
Třídicí sleva totiž umožní obcím skládkovat odpad zbylý po třídění za nižší cenu, do roku
2025 za současných 500 korun, později až 800 korun v roce 2030. Podmínkou pro uplatnění
takové slevy bude ale dosažení vysoké míry třídění vyprodukovaného komunálního odpadu. V
roce 2020 bude využití slevy podmíněno vytříděním minimálně 45 % skla, plastu, papíru, kovů
a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z celkové produkce komunálních odpadů na
území obce, a až 75 % v roce 2027.
„Princip třídicí slevy je poměrně jednoduchý. Když bude obec dostatečně třídit, pak za
skládkování zbylých odpadů z černých popelnic nezaplatí na poplatku za uložení odpadů na
skládky ani o korunu navíc než dnes. Samozřejmě je to především o obcích, které tak musí své
občany motivovat k vyššímu třídění odpadů. Jak to provedou, je zcela na nich. Pomoci by mohl
například PAYT, tedy platba poplatku za komunální odpad podle toho, kolik ho občan skutečně
vyprodukuje. Tomu dává zákon jasná pravidla a chce tím obce motivovat k jeho zavádění. Již
dnes u nás funguje zhruba v 15 % měst a obcí,“ pokračuje Brabec.
Tiskové oddělení Ministerstva životního prostředí
Vzhledem k výše popsanému důrazně apelujeme na občany, aby odpad třídili
v maximální možné míře, neboť právě z míry třídění se bude vycházet při dalších stanoveních
poplatků za odpady pro občany.
Čím více bude tříděno odpadů, o to nižší zdražení se nás v blízkém budoucnu všech
dotkne.
Na závěr této tematiky přikládám porovnání třídění odpadů v Kameničné za roky 2018 a 2019.

Porovnání jednotlivých druhů vyprodukovaných odpadů v tunách za roky 2018, 2019
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Odpadní vody v obci
Co se týče budoucnosti v řešení odpadních vod v obci, disponujeme již dokumentem
s názvem Ověření investičního záměru Kameničná – nakládání se splaškovými odpadními
vodami, které zpracoval Ing. Oldřich Rec, který má značné zkušenosti v oboru a projektoval jak
systémy centrální (různé druhy kanalizace s čov), tak i decentrální (tedy DČOV k jednotlivým
RD).
V návaznosti na tento dokument byla zahájena komunikace se jmenovaným
projektantem i příslušnými pracovníky Krajského úřadu a nyní i Povodí Labe. A to hlavně
z důvodu, abychom se zastupiteli nezvolili další postup s variantou, kterou by nám právě
jmenované instituce nepovolili (vydali by negativní stanoviska). Proč to tu zmiňuji? Je to kvůli
nutnosti změny PRVKu (Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací), který musí být v souladu se
zvolenou variantou. K jeho změně si tak závazně vyjadřují různé organizace, na základě čehož
Krajský úřad doporučuje či nedoporučuje ke schválení Zastupitelstvu Pardubického kraje.

Kdo by měll zájem o nahlédnutí do shora jmenovaného ověření investičního záměru,
můžu zaslat na mail, ale lepší to bude s vysvětlením na obecním úřadě.
ÚDRŽBA ZELENĚ
Upozorňujeme majitele pozemků s keři a stromy v blízkosti
komunikací v obci, aby do konce března provedli jejich údržbu
takovým způsobem, aby nezasahovali do profilu komunikací.
V případě potřeby poskytneme potřebnou součinnost.
MĚŘÍCÍ STANICE A STAV VODY VE VODNÍM TOKU KAMENIČNÁ A RETENČNÍ NÁDRŽI
Během loňského roku byly v obci instalovány dvě měřícíí stanice: srážkoměr a
hladinoměr. Tyto stanice financuje Obec Helvíkovice, jelikož jsou součástí jejich
protipovodňových opatřeních. Obě měří více údajů, než jen to, co mají v názvu, hladinoměr
3
kupříkladu měří i průtok v m /s a další údaje. Obec Kameničná má však jeden přístup k datům
obou zařízení. Proto lze nyní sledovat vývoj hladiny i průtoku vodního toku, přičemž se
například v posledních dnech ukázalo, že retenční nádrž podle mě nesplňuje dostatečně svoji
retenční funkci. Nádrž vlastní a provozuje společnost LESY ČR v souladu s tzv. manipulačním
řádem z roku 2009, je tedy plně odpovědná za stavy vody v nádrži. V onom manipulačním řádu
je stanovena provozní hladina, která je 30 cm pod maximální hladinou kašnového přelivu, což
3
činí v případě srážek záchyt 1593 m .
Vzhledem k datům, kterými nyní disponujeme, a kde lze sledovat vývoj toku při daném
množství srážek, byla na LESY ČR podána žádost o změnu manipulačního řádu za účelem
snížení provozní hladiny a zvýšení retenční schopnosti nádrže s odůvodněním zvýšení ochrany
života, zdraví, majetku občanů v souvislosti s mimořádnými situacemi typu bleskových
povodní, velkých množství srážek, tání sněhu a dalších.
Na současný způsob provozování nádrže jsme již zaznamenali stížnosti několika občanů.
DIVADLO
Dne 10. ledna se v obecním sále konalo divadelní představení s názvem „Úča
Úča musí pryč!“
pryč!
v podání
divadelního
spolku
Ledříček z Klášterce nad Orlicí. Hru
odehrálo šest herců a zhlédlo ji
osmdesát diváků. Na podzim je
naplánovaná komedie ochotnického
divadelního souboru Na skále
z Helvíkovic.

Lukáš Jirčík, starosta obce

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
VYHLAŠUJÍ

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Sbírka se uskuteční:

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené kompletní
v pátek 3. 4. 2020 a v sobotu 4. 4. 2020
čas:
od 8:00 do 17:00 hodin
Kameničná předsálí u Veverků

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

Mimořádné služby v březnu 2020 v souvislosti s přebíráním přiznání k dani z příjmů
za rok 2019
Od 23. 3. 2020 do 1. 4. 2020 bude úředním dnem každý pracovní den v následujícím rozsahu:
Den
Po 23.3.
Út 24.3.
St 25.3.
Čt 26.3.
Pá 27.3.
Po 30.3.
Út 31.3.
St 1.4.

Úřední den a
podatelna
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 – 17:00
8:00 - 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 18:00

Pokladna
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
uzavřena
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Pracovníci finančního úřadu budou přebírat přiznání k dani z příjmů v
zasedacích místnostech těchto měst v termínech:
Den

Město/místo

Úřední hodiny

Út 17. 3. 2020

Jablonné nad
Orlicí/MěÚ

13:00 – 16:00

St 18. 3. 2020

Letohrad/MěÚ

14:00 – 16:00

Čt – Pá 19. 3. - 20. 3. 2020

Králíky/MěÚ

8:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Po – Út 23. 3. - 24. 3. 2020

Králíky/MěÚ

8:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Z technických důvodů nebude na těchto místech možno platit daň v hotovosti
V Žamberku dne 31. 1. 2020
Ing. Miroslav Buryška
ředitel územního pracoviště

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim váženým spoluobčanům,
kteří v únoru a březnu 2020 oslaví své významné životní jubileum.
OLDŘICH MARTINEC
FRANTIŠEK KOMŮRKA
LADISLAV ZÁŘECKÝ
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. Věk bude
uveden pouze u těch jubilantů, kteří se předem dostaví na obecní úřad a svůj písemný souhlas pro tyto účely
poskytnou.

Za obecní úřad, Zastupitelstvo obce příspěvky připravil Lukáš Jirčík, starosta obce

Co nás čeká
15. února
7. března
11. dubna
9. května
16. května
13. června
27. června
5. září
27. září
1. listopadu

turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované od 9 hod na sále
Dětský maškarní karneval
karetní turnaj „KOZA“ v obecním sále
posezení se seniory v obecním sále
okrskové závody hasičů v Kameničné
pouť
Orlický Woodstock
motosraz Kameňák
posvícenská mše
modlitba za zemřelé

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
Probíhá pravidelné cvičení složek:
Jitka Rolečková – žactvo, tance a Country energies, Monika Kalousová – žactvo, cvičení na
nářadí, Jana Kratochvílová ml. – předškolní děti s rodiči, cvičení na nářadí a z Javornice dojíždí
paní Plodková předcvičovat jogu každý čtvrtek.
Zpěváci Kamínci nacvičovali každou neděli do vánoc pásmo koled do kaple a začne se
nacvičovat na pouť.
Na ukončení roku
připravily
řipravily cvičitelky
pro děti vánoční
soutěže se sladkými
odměnami,
a
z Neonu/taneční
skupina/ze Žamberka
přijela
Renata
Šebková a připravila
workshop, kde si
nejen
mládež
vyzkoušela, jak se
tančí „street dance“.
24.12. – Kamínci zpívali v kapli ve 22 hod. koledy a vánoční písně s doprovodným slovem
Šárky Grofové. Se stejným programem vystoupili v Pěčíně 28. 12. a sklidili pochvalný obdiv,
kde se tak v Kameničné posbírali a objednali si je hned na příští rok. 29. 12. ještě potěšili
programem důchodce v pečovatelském domě v Žamberku a posluchače v evangelickém
kostele v Letohradě.

30.12. – byl uspořádán tradiční turnaj ve florbale za účasti sedmi družstev. Hrálo se 2 x 4
minuty, soudcoval převážně Vl. Kotyza ml. a bojovalo se každý s každým. Jen
en tak bylo možné
spravedlivě určit pořadí. Trochu jsme upravili pravidla, snížili výšku letu míčku jak na bránu, tak
i v prostoru, abychom předešli případným zraněním. Na příští rok už chrániče na obličeje pro
brankáře budou, aby tak lépe mohli čelit někdy
ěkdy tvrdým útokům soupeře. Vítězem a držitelem
putovního poháru se stal nový tým Ládi Kalouse a sourozenců Paulusových, kteří měli právo

volby z nabízených cen jako první. Žádné družstvo nepřišlo zkrátka, nějaká ta cena vyšla na
každého. Ozdobou turnaje byl
yl tým tří krásných dlouhovlasých mamin /Lenka Sklenářová,
Radka Hubálková, Jana Kratochvílová ml./, kterým jejich vlastní děti někdy znemožňovaly
plnohodnotný výkon svým pláčem. Ocenění si zaslouží i nejmenší tým /sourozenci Veverkovi,
Martin Brokeš, Lukáš Aulich/, který musel čelit výškové převaze protihráčů, ale mladí se rvali
houževnatě. Připomenout si zaslouží i nejstarší tým /Miloš Kotyza, Tomáš Aulich, Jana
Kratochvílová st./,který sice výškově na tom byl nejlíp,ale docházel jim pro změnu dech.
18.1. – proběhla beseda s Romanou Kalousovou a jejich toulkách po Islandu a Norsku.
Tomáš Vávra a Ruda Kalousek nás protáhli po horách
h Nepálu. Martin Lux a Martin Sabota
Sa
z Klášterce nad Orlicí pod názvem „JAWA jede k moři“ nás dovezli na pionýrech až k Baltu a
podělili se o zážitky, které jim tato cesta připravila. Zúčastnilo se asi 65 lidí, vybíralo se
dobrovolné vstupné, za které děkujeme, bude použito na činnost TJ.
Připravujeme:
15.2. – turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované od 9 hod. v sále. Připravovat stoly
budeme v pátek 14. 2. v 19 hod.
21.2. – Valná hromada TJ v 19 hod. v sále. Pozor změna termínu, v minulém Zpravodaji
je uveden nesprávný údaj 22.2. /děvčata měly jet na předtančení/.
Na programu vedle kulturního vystoupení mládeže a hodnocení činnosti jsou
VOLBY do výboru TJ. Kdo by měl zájem o práci ve výboru, prosím hlaste se.
4.3. - středa od 18 hod. první bowling do GAPY Rychnov n. Kn.

13.3. – pátek od 20 hod. druhý bowling do GAPY, vždy na 2 hodiny, hlásit se budete moci
na Valné hromadě TJ nebo přímo u J. Kratochvílové st.
28.3. - COUNTRY BÁL se skupinou Kalumet. Touto cestou si dovolujeme požádat o příspěvky
do Tomboly, za které předem děkujeme.
Za TJ Jana Kratochvílová

Klub žen
Poslední den v roce jsme se rozhodli navštívit krmelec v místním obecním lese a přinést
lesní zvěři něco na zub. Darujících a to jak
velkých tak i malých se sešlo dost. V pytlích,
na dvoukoláku a někdo i na kočárku převezl
hromadu potravy, kterou jsme nechali
nech
u
krmelce. Chvíli jsme postáli, posvačili
poslední zbytky cukroví a zahřáli jsme se
něčím ostřejším. Popřáli jsme si vše dobré
v novém roce a nakonec to bylo velmi
příjemné setkání.
Dále pro Vás připravujeme dětský
maškarní karneval, který je letos datován na 7.3. 2020. Budeme se opět těšit na krásné masky,
které dětem vytvoříte.

Z knihovny
Jednou z již tradičně pořádaných akcí obecní knihovny se stala Vánoční prodejní
výstava, kde prezentují své výrobky šikulové z našeho i blízkého okolí. K nejzajímavějším věcem
na výstavě patřily letos dřevěné výřezy a automatická krmítka pro ptáky pana Václavíka,
zajímavé byly i dřevěné svícny pana Hejkrlíka z Kunvaldu, nebo ručně vyráběná mýdla a svíčky
paní Kubíčkové ze Slatiny. Výstavu slavnostně otevřely svou návštěvou děti z MŠ
M Kameničná
pro které zde byly připraveny vánoční dílničky. Vytvořily si krásná přáníčka
íčka ze třpytek,
porovnaly a opravily náš nový papírový kreslený Betlém a přesvědčily nás, že ve vánočních
tradicích se naši školáčci opravdu vyznají.
Výdělek z výstavy byl použit částečně na nákup svítících křídel pro děti, které jste mohli
vidět už jako předtančení na letošním Hasičském bále. Děkuji všem, kteří se podílely na
přípravách i všem návštěvníkům, kteří tak podporují naši mládež. Odměnou vám budou jejich
nádherná vystoupení na akcích v obci.
Pro táborové nadšence oznamuji, že další ročník se připravuje.
řipravuje. Tentokrát s názvem
„VZHŮRU NA PALUBU“. V termínu od 17. – 21. 8. Tak si chystejte pirátské šátky, pruhovaná
trička, svaly a nervy. Kapitáni hledají své posádky.
Jitka Rolečková

Ohlédnutí za rokem 2019 Mysliveckého spolku - Dubina Helvíkovice Kameničná
ameničná
Myslivecký spolek jako každý rok má mnoho akcí, které jsou nejenom prospěšné pro zvěř, ale
především pro spoluobčany na katastru spolku. Jsou to opravy a údržba mysliveckých zařízení,
kterými se snaží eliminovat škody na majetku, jedná se o zahrádky,
ky, ovocné stromy či na
polních plodinách. Tato práce je v pravdě Sisyfovská, neboť zvěř neuznává hranice ani ploty.
Spolek se snaží na procházkách s dětmi z mateřských školek vštípit povědomí o zvěři a její
nepostradatelnosti pro život v naší krásné vlasti, která nám je sousedy záviděna. Spolek se
snaží i na kulturních akcích přiložit ruku k dílu a to pohoštěním na stavění máje. Hlavním
posláním spolku je tlumení škodné zvěře, ale především chovatelská činnost lovem slabých,
nemocných a chovatelsky podprůměrných
dprůměrných kusů zvěře. Společný lov je pořádán vždy v souladu
se zákony České republiky a v čas je uveřejněn na veřejných deskách.
-

Četnost honů za rok 2019 jsou 3 hony , 1x hon společně s MS Hůrka Žamberk
Uloveni 3 zajíci polní, bohužel prasata nebyla doma

Foto z archivu ukazuje úctu k ulovené zvěři, která si to zaslouží
Souhrn ulovené zvěře:
Za loňský rok se podařilo ulovit z naší honitby:
-

Prasat 18 ks , 2 ks sraženo vlakem
Srnčí 22 ks , 20 ks úhyn (sraženo autem, vlakem, posekáno atd.)
Mufloní zvěř 3 ks, zajíc polní 3ks

Poděkování :
- Obci Kameničná - za finanční podporu
- Vika Kameničná a.s. - za materiální podporu pro zvěř
- soukromý zemědělec ing. Cimr Zdeněk - za materiální podporu pro zvěř

Myslivecký spolek jako každá společnost stárne a členů ubývá, proto má eminentní zájem o
nové adepty myslivosti, aby měl komu předávat zkušenosti a ukazovat krásu naší podhorské
honitby. Kdo by měl zájem stát se adeptem, pište na msdubina@email.cz nebo volejte
604 158 973, každý rozumně smýšlející občan je vítán.
Josef Růžička

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 3. 2020.

Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

