ZPRAVODAJ
obce Kameničná
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Číslo: 31
11.2.2009
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1. Žádost Mateřské školy v Kameničné o použití fondu reprodukce majetku a
rezervního fondu v celkové výši 101 773 Kč na rekonstrukci topení .
2. Rekonstrukci pánských WC v bývalé škole v částce 20 000,- Kč.
3. Nákup výčepního zařízení s chlazením v částce 24 387,- Kč.
4. Zřízení místního pracoviště CZECH POINT se žádostí o dotaci ze strukturálních
fondů EU prostřednictvím ORP Žamberk. Jde o splnění zákona o registrech
veřejné správy s předpokládaným nabytím účinnosti od l.l.2010 se zavedením
komunikace datových stránek od 1.7.2009.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Přípravu rozpočtu na rok 2009 a výsledek hospodaření za rok 2008 s vyvěšením na
úřední desce od 11.2.2009.Tyto dokumenty jsou součástí zápisu z jednání zastupitelstva.
2. Žádost pana Jiřího Hostinského o odkoupení části pozemku č. 579/2, jedná se o vjezd
k domu čp.83.
3. Zápis ze správní rady ORLICKO konaného dne 18.12.2008 v Mladkově –Petrovičkách.
4. Zápis ze správní rady ORLICKO konané dne 25.11.2008 v Červené Vodě.

Číslo: 32
2.3.2009
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočet obce na rok 2009, příjmy ve výši 4 896 000 Kč, výdaje ve výši 4 896 000
Kč.
Inventarizace majetku obce, aktiva celkem 43 164 448,80 Kč.
Výběr firmy na výměnu oken v Mateřské škole, bývalé škole a OÚ, dle
poptávkového řízení byla vybrána firma Matrix Třebešov a.s.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les paní Karin Lhotákové, 1 kus
lípy na parcele 83/1.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pana Josefa Vondry na
pozemku 55/1, 1 kus lípy.
Vykácení aleje topolů na obecním pozemku na parcele 1844 a 1838/1.
Rozpočet Mateřské školy v Kameničné ve výši 380 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.

Žádost paní A. Tomanové o odkoupení stavební parcely č. 273/8 o výměře 773 m2
Opravu okapů na sále poškozených sněhem – provede pan Michalička
Poškození hřbitovní zdi a náhrobků a jejich uvedení do původního stavu.
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Číslo: 32
16.3.2009
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Kameničná zmocňuje starostu Ing. Milana Sklenáře k podpisu
dokumentů ke zřízení pracovišť CZECH POINT na obcích:
„Čestné prohlášení“ a „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
Předpokládané čerpání dotace:
48.487,- Kč. ……..PC DELL
22.680,- Kč ……..víceúčelová barevná tiskárna DELL
11.113,- Kč …….snímač 2D kódů
1.617,- Kč ……. čtečka čipových karet
274,- Kč …….. sluchátka
1.901,- Kč …….. toren s digitálním podpisem
10.000,- Kč ……. připojení k internetu v roce 2009
1.000,- Kč ……..náklady na administraci
CELKEM: 97.072,- Kč
2.

Schvaluje žádost pana Miroslava Čáslavky o pokácení dvou kusů bříz na parcele
č.1972 z důvodů jejich uschnutí.

 Obecní úřad Kameničná informuje: 
Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Obecním úřadem v Kameničné
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

 Letního a zimního 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
Sbírka se uskuteční v naší obci
v pátek dne: 19.6.2009 od 17,00 do 19,00 hodin
místo:

u sálu obce u Veverkových

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


Termíny svozu odpadu popelnic od dubna do září 2009

každé úterý
Březen
31.3.

Duben
14.4.
28.4.

Květen
12.5.
26.5.

Červen
9.6.
23.6.

Červenec
7.7.
21.7.

Srpen
4.8.
18.8.

Září
1.9.
15.9.

Říjen
6.10.

…od 6.10. následně každé další úterý.
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Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu a květnu. oslaví
významné životní jubileum.

V měsíci dubnu oslaví 80 let paní Božena Kalousová
65let bude slavit Jiřina Bundzíková
70let bude paní Marie Trejtnarové.
V měsíci květnu bude paní Martě Kacálkové 65 let
Paní Věra Hostinská oslaví krásných 85 let.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.



Co se událo:
6.2.2009 Výroční členská schůze TJ Sokol Kameničná
21.2.2009 Lyžařské závody na Aulichově kopci
25.2.2009 pořádali hasiči zájezd do plaveckého bazénu.
28.2.2009 se konal již 25. Perníkový ples
7.3.2009 pořádal TJ Sokol zájezd na bowling
14.3.2009 Dětský karneval
21.3.2009 pořádal TJ Sokol II. zájezd na bowling
25.3.2009 poslední plavání v České Třebové
4.4.2009 Country bál

Co nás čeká:
18.4.2009 Divadelní představení „SVĚTÁCI“ v podání herců z Dobrušky a Opočna
30.4.2009 Pálení čarodějnic se soutěží O nejkrásnější. - 30.4. na hřišti za Veverkovi
s průvodem od Bílého domu

XX.5.2009 Kamenská míle – datum ještě není určen


Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
21.2.2009 - proběhly Lyžařské závody na Aulichově kopci za krásného slunečního počasí
a i za přijatelných sněhových podmínek /dva roky zpátky byla pauza kvůli mírným zimám a
nedostatku sněhu/.
Zúčastnilo se 42 závodníků ve čtyřech kategoriích od dětí z MŠ až po dospělé a soutěžili za
sladké odměny.
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Vítězové jednotlivých disciplín a kategorií:
Sjezd na pekáči - Nelinka Pecháčková, Láďa Kalous, Kamila Trejtnarová, Simona Kotyzová,
Jana Kalousová , Pavel Kacálek
Běh na lyžích - Magda Mrklovská, Dana Mrklovská, Jan Kalous, Jana Kratochvílová st.,
Láďa Zářecký
Sjezd na lyžích - Aneta Kalousová, Láďa Kacálek, Katka Aulichová, Vojta Kalous, David
Kalous,
Slalom na lyžích - Bára Svobodová, Martin Svoboda, Aneta Kalousová, Láďa Kacálek, Katka
Aulichová, Vojta Kalous, Mirek Sklenář
Na organizaci se podíleli:
příprava tratí: M.Štěpánek, T. Aulich, L.Grof, Š.Martincová, J.Kratochvílová st.
vaření čaje a výdej: M.Zářecká, a.Grundová
časomíra: Š.Martincová,I.Kacálková, P.Roleček, P.Kacálek, J.Mrklovská
zpracování výsledků: J.Štěpánková, I.Martincová, Št.Matyášová, V.Sklenářová
ozvučení: J.Beran
koordinátor celé akce: J.Kratochvílová st.
7.3. a 21.3. - výjezd na bowling do Dlouhé Vsi.
vždy po dvaceti lidech /doprava Ávií s T.Aulichem/ na dvě hodiny. Opět jsme
zkonstatovali, že dráhy jsou křivé a zkusíme příští rok nějaký jiný podnik.
25.3. - poslední plavání v České Třebové před letní sezonou. Zúčastnilo se 48 lidí.
4.4.

- se ženil náš člen Jiří Veverka

…. A tak jsme společnými silami s ostatními složkami
/Hasiči, Ženy/ v obci vymysleli a zrealizovali
zatahování s různými atrakcemi, aby měl vzpomínku
na svůj velký den.
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4.4. a 5.4. 2009 se konala v Rychnově nad
Kněžnou taneční soutěž „O Rychnovský pohárek“
Děvčata nepřijela domů s prázdnou. Přivezla si
diplomy za 2. místo se skladbou Osama Melaia a
3. místo za skladbu Pusinka.
Gratulujeme a přejeme jim další úspěchy!
4.4. - tradiční COUNTRY BÁL
s hudební skupinou Wejvrat. Počet platících
nepřesáhl stovku k velké lítosti pořadatelů.
Ti, co přišli snad nelitovali. Krásné předtančení
s názvem Sexy pistols předvedly místní děvčata
s
místními
kovboji
M.Štěpánkem
a
D.Václavkem v choreografii - Jitky Rolečkové /nácvik- Jitka se Šárkou Martincovou/ a druhé
hostující předtančení bylo z České Rybné, takže bylo na co koukat.
V TOMBOLE se nám sešlo společně s koupenými věcmi 220 cen. Touto cestou děkuji všem,
kteří nám přispěli a
zároveň všem, kteří
se
podíleli
na
přípravách a během
večera se o účastníky
starali
v kioscích
s jídlem a pitím.

Přeji příjemné jaro a mnoho nevšedních zážitků!!!!
Jana Kratochvílová

Ještě ZPRÁVY Z ATLETIKY
7.2.2009 odjely děti z atletického kroužku do Jablonného nad Orlicí na první letošní závody,
a to na Netradiční šestiboj družstev. Uspěly velice dobře. Družstvo st. Dívek II. ve složení
Pája Štěpánková, Erika Beranová a Katka Aulichová zvítězilo, družstvo st. Dívek I. Ve
složení Lenka Kacálková, Katka Hlávková a Anetka Kalousová skončily na druhém místě a
družstvo st. chlapců II. ve složení Honza a Vojta Kalousovi a Jakub Hlávka obsadilo rovněž
2. místo. Nakonec ještě Simča Kotyzová v družstvu MIX spolu s Letohraďáky skončila první.
28.2.2009 se konal Zimní čtyřboj jednotlivců v Letohradě. Postup na kraj si vybojovali Erika
Beranová, Katka Hlávková, Katka Aulichová, Danča Mrklovská a Honza Kalous.
7.3. 2009 na krajských závodech si pak vedli takto: Erika Beranová – 3. místo, Katka
Aulichová – 4. místo, Honza Kalous – 8. místo, Danča Mrklovská – 8. místo.
Ve složené soutěži „přeskok přes švihadlo“ obsadila Katka Aulichová 1. místo, Erika 3.
místo, Honza 4. místo. A Simča Kotyzová /náhradník/ 1. místo v absolutním rekordu celé
soutěže 70 přeskoků za 30 sec.

Zuzana Aulichová
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Ze starých kamenských kronik
Nejstarší dostupné zápisy, týkající se Kameničné, pocházejí z poloviny 19.století. Zde jsou
některé zajímavosti,zapsané ve školní knize.

Rok 1885
12.dubna, byl zřízen hostinec u pana Štěpánka, čp.57.
13.června Václav Novotný z Lukavice, kopal studnu u Františka Kotyzy čp. 35. část kamene se utrhla a jeho
zasypala a usmrtila.
24.června Antonie Kodytková čp.2 spadla z patra na mlat při skládání obilí a na místě zůstala mrtvá.

Rok 1886
18.prosince vyhořelo stavení čp.36 paní Anny Kotyzové, které zapálil její choromyslný syn.

Rok 1887
2.března utopil se v studni Antonín Štefek ( 6 let), následkem čehož otec jeho se zbláznil a dán byl do ústavu
choromyslných do Prahy, kde téhož roku zemřel.
6.dubna vyhořelo 5 stavení v Houkově.
28.prosince vyšel zákon o pojištění dělníků pro případ úrazu.
Zuzana Aulichová



Zprávy z knihovny
Milí čtenáři a občané, měsíc únor a březen je šťastně za námi. Před sebou máme jarní
období plné vůně květin v čerstvě rašící trávě. Událostí bylo opravdu mnoho, ale
největší pozornost byla věnována chystající se svatbě u Veverků. Zvědavost občanů
byla uspokojena dne 4.4.2009. Tento den se zároveň konal country bál a v Rychnově
taneční soutěž, kde naše malé orientální tanečnice sklidily své letošní první úspěchy.
Tento první dubnový víkend byl opravdu velmi náročný pro celou naši obec. Někteří si
odnesly zážitky, jiní svatební cukroví. Další pěknou opičku a někteří barevnou tvářičku.
Co bylo, bylo. Teď nás čeká barvení vajíček, pletení pomlázek, úklid a další nepříjemné
věci, které zpestří až pálení čarodějnic a možná i stavění májky.
Děti čekají velikonoční prázdniny a víkend bude dlouhý. A proto knihovna vyhlašuje
soutěž..

O

NEJKRÁSNĚJŠÍ OBRÁZEK MALOVANÉHO VAJÍČKA..
Podmínka: malba na čtvrtku pastelkami, voskovkami, temperami, tužkou atd. Na zadní
stranu uveďte jméno a věk.Obrázky vhoďte do schránky Obecního úřadu do 14.4. a
19.4.2009 od 9- 11 hod můžete přijít volit nejkrásnější obrázek. Vítěz obdrží cenu.
A co budou dělat ti co neumějí malovat? Co třeba vymyslet báseň o vajíčku?
O NEJVESELEJŠÍ JARNÍ BÁSNIČKU O VAJÍČKU

Ještě bych se měla vrátit zpět k událostem , které zvířily klidné vody naší vesnice. Pro
děti byl nejdůležitější dětský karneval. Iveta překonala představivost všech dětí a
vysypala na parket 12 kbelíků plných barevných plastových uzávěrů od pet lahví.
Největší zážitek bylo však 6 pytlů skartovaného papíru. S počtem 80 dětí a 80
dospělých překonal tak letošní karneval rekord všech předcházejících karnevalů. Večer
byla jako obvykle discotéka.
Krásné jaro plné pohody a zážitků přeje
Jitka Rolečková
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Co se děje v okolí:

RC Pohoda Vás zve na
Jarní burzu dětského zboží
Výběr zboží: 15. – 17. dubna 8 – 18 hodin
Prodej zboží: 20. – 22. dubna 8 – 18 hodin
Výdej:
24. dubna 8 – 17 hodin
TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 18.4.2009 turistický pochod

Líšnický puchýř
VIII. ročník: Kolem domku Prokopa Diviše na Rozárku a Litický Chlum.
Trasy 8-16-32 km pěšky i na kolech, 64 km asfalt-kolka
Start: sokolovna Líšnice 8 – 10 hod.
Cíl: tamtéž do 19 hod.
Startovné 25,- Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase. U sokolovny bude připraveno posezení.
……………………………………………………………………………………………………
Novomanželům Veverkovým gratulujeme a přejeme hodně štěstí!

Nezapomeňte:
18.4.2009 od 19:00 hod
se koná v sále obce Kameničná

DIVADLO „SVĚTÁCI“
Vstupné: 60 Kč
…………………………………………………………………………………………
Uzávěrka příštího čísla bude 30.5.2009
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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