Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 35
29. 1. 2018
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o odborné pomoci mezi Obcí
Kameničná a Městskou knihovnou Žamberk.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo Ing. Milana Sklenáře, starostu obce, podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo předběžný rozpočet na rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4.
4/1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo změnu parametru v žádosti k pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH obce Kameničná z „DA“ (dopravní automobil) na „DA
s požárním přívěsem pro hašení“
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4/2.

Zastupitelstvo obce Kameničná vydalo MAS Orlicko, z.s. souhlas s finální verzí projektu Místní
akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a
Králíky.Více informací na https://www.maporlicko.cz/.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4/3.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost Ministerstva pro místní rozvoj ČRo
informaci o následné bytové výstavbě k technické infrastruktuře - 117D513000420
Kameničná 4 TI.

4/4.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo dodatek č. 10 smlouvy o dílo na svoz
a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob mezi Obcí Kameničná a
firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo Ing. Milana
Sklenáře, starostu obce podpisem dodatku č. 10.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4/5.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí nové informace JUDr. Evy Vackové,
zástupkyně společnosti KONZUM v souvislosti s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o

poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti, že tato forma podpory
nespadá do režimu „de minimis“ a v této souvislosti předložila návrhy řešení.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
4/6.

Zastupitelstvo obce Kameničná se seznámilo s článkem Ing. Aleny Hovádkové odboru ŽPZE
Žamberk ohledně zpětného odběru pneumatik a doporučilo tento článek vyvěsit na úřední
desku.
Viz článek dále ve zpravodaji.

4/7.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí nabídku pana Pavla Kacálka na odkup
myčky na sklenice.

4/8.

Zastupitelstvo obce Kameničná v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. Stanovilo svým
neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
- starosta: 21 717,-Kč,
- místostarosta: 14 113,-Kč,
- předseda výboru/komise: 2 130,-Kč,
- člen výboru/komise: 1 786,-Kč.
Odměna bude poskytována s účinností od 1. 2. 2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Na zasedání č. 34 ze dne 29. 12. 2017 byly v usnesení č. 3 bod 9/2 stanoveny odměny
neuvolněným zastupitelům, vzhledem k nálezu uvedeném ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017 obce Kameničná finančního odboru Krajského úřadu Pardubického
kraje, kdy dílčí přezkoumání bylo vykonáno dne 8. 1. 2018, konečné přezkoumání bylo
vykonáno 14. 2. 2018, se za souhlasu všech zastupitelů schválila aktuální podoba bodu
usnesení.
Z důvodu častějších dotazů podotýkám, že tyto odměny mohou být vždy uváděny pouze tzv.
v hrubém, tak jako v tomto případě.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4/9.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání neschválilo žádost spolku Lungta o projednání
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Neschválením žádosti uvedeného spolku není dotčeno právo vyvěsit tibetskou vlajku a to i
v jiných než uvedených případech.
Výsledek hlasování: Pro: 1.
Proti:1.
Zdrželi se:5.
Č. 36
ze dne 26. 2.2018
Nejpodstatnější komentované body zasedání

1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo rozpočet obce Kameničná na rok 2018, na straně
příjmů ve výši 4 635 900,-Kč a na straně výdajů ve výši 6 169 900,-Kč, zapojení finančních
úspor z minulých let ve výši 1 534 000,-Kč.

Schválený rozpočet je mimo jiné vyvěšen na úřední desce obce až do 28.2.2019.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
2.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí výsledky provedených inventur obecního
majetku za rok 2017, manka a škody nebyly zjištěny.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.
3/1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního
členského příspěvku mezi Sdružením obcí Orlicko a obcí Kameničná, kdy předmětem smlouvy
je poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku Sdružení z rozpočtu Obce na
realizaci projektu Podpora provozu činnosti MAS Orlicko z.s.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo Ing. Milana Sklenáře, starostu obce, podpisem této
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3/2.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017 obce Kameničná finančního odboru Krajského úřadu Pardubického
kraje, kdy dílčí přezkoumání bylo vykonáno dne 8. 1. 2018, konečné přezkoumání bylo
vykonáno 14. 2. 2018.

3/3.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo převod podílu, 8 ks akcií společnosti ČSAD Ústí nad
Orlicí, a.s.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo Ing. Milana Sklenáře, starostu obce, zajištěním
smlouvy a podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

3/4.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost Obecní knihovny v Kameničné o
pronájem školy a přilehlých prostor z důvodu pořádání přívesnického tábora v Kameničné
v době od pondělí do pátku 20. 8. – 24. 8. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

3/5.

Proti:0.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost Celního úřadu pro Pardubický kraj a
Krajského úřadu Pardubického kraje o postoupení informace v případech oznámení o prodeji
lihovin v rámci příležitostného prodeje při kulturních a sportovních akcí.
Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb. lze lihoviny v rámci příležitostného
prodeje prodávat pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu,
veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci (toto ustanovení
se netýká sportovních akcí, na kterých prodávat lihoviny není možné, viz.ustanovení § 14
odst. 1 níže).
Ostatní alkoholické nápoje (s výjimkou lihovin) lze v rámci příležitostného prodeje podle
ustanovení § 14odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb. prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce
částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné
slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci; na veřejnosti přístupné sportovní

akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 %
objemová ethanolu a víno.
Podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb. osoba, která hodlá prodávat lihoviny
podle ustanovení § 14 odst. 2 téhož zákona, je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci
spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních
dnů před zahájením prodeje. Obsahové náležitosti oznámení jsou dány ustanovením § 14 odst. 4
zákona 65/2017 Sb.
Podle ust. § 2 písm. f) zákona 65/2017 Sb., se alkoholickým nápojem rozumí nápoj obsahující
více než 0,5 % objemových ethanolu.
Lukáš Jirčík, místostarosta

Informace z obce
Komunální odpad
POZOR!!!
Změna svozu komunálního odpadu od dubna 2018 každý sudý týden ve čtvrtek
počínaje 5. dubnem 2018.
Poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů uhraďte do 30. 6. 2018 na
Obecním úřadě v Kameničné v úředních hodinách pondělí a středa 15 – 19 hodin.

Ukliďme Kameničnou
7. 4. 2018 ve 14 hodin se připojíme k akci Ukliďme Česko, tím že se sejdeme v uvedený čas
na hřišti v Kameničné, s sebou si vezmeme nářadí a náčiní vhodné pro úklid a po rozvrhu práce se
zapojíme do úklidu veřejných prostranství v naší obci.
Akce se bude konat pouze za příznivého počasí, po ukončení úklidu bude následovat malé
občerstvení na hřišti.
Sbírka použitého ošacení
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
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
2
záclon, 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
Sbírka se uskuteční : v pátek 6. 4. 2018 a v sobotu 7. 4. 2018
čas: od 8:00 do 17:00 hodin Kameničná předsálí u Veverků
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Pouť v Kameničné
2. 6. 2018 se opět po roce uskuteční Pouť v Kameničné
Předběžný program:

11 h
12 h

16h
17h
18h
21h

Mše Svatá v Kapli Nejsvětější Trojice,
občerstvení na hřišti,
zahájení soutěže v kotlíkovém guláši,
atrakce a zábava pro děti (z toho skákací hrad a kolotoč zdarma),
projížďky na koni,
dětská diskotéka,
včelařský stánek,
vyhodnocení gulášové soutěže,
vystoupení místních skupin,
vystoupení kapely MifoBand,
vystoupení kapely Lerion.

Zájemci o 2. ročník soutěže v kotlíkovém guláši se již mohou hlásit u pana Lukáše Jirčíka, tel:
733 104 676, tentokrát 2kg hovězího masa každému týmu zajistí obec a kotlíkové sady si zajistí každý
tým samostatně. Vyhodnocení bude jak odbornou, tak i laickou porotou. Další podrobnosti dostupné
na uvedeném kontaktu.
Zpětný odběr pneumatik
Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto
je žádoucí, aby byla pneumatika poté, co doslouží, vrácena co nejkratší cestou zpět výrobci a
nekončila jako odpad ve sběrném dvoře nebo dokonce na černé skládce. Pneumatiky lze odevzdat
bezplatně v rámci zpětného odběru, na místě prodeje – tedy v pneuservisu a autoservisu, a to bez
ohledu na značku či místo jejich nákupu. Odevzdání pneumatik není podmíněno nákupem nových.
Zpětný odběr nesmí být podle zákona o odpadech vázán na nákup zboží nebo služeb. Jako
autorizovaný kolektivní systém organizující svoz a likvidaci pneumatik funguje nezisková společnost
s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma), která zapojeným firmám
umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v ČR. Svoz, úprava a případná likvidace je
v rukou zpracovatelů vybraných na základě výběrových řízení. Pneumatiky se po sběru vytřídí a jsou
dále zpracovávány. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro dětská hřiště, sportoviště, tlumící
podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy apod. V menší míře se pneumatiky využívají také jako
zdroj energie.
Místa, ze kterých bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro povinné osoby
nashromážděné pneumatiky, najdete na webových stránkách www.eltma.cz v sekci Sběrná místa.
Správné nakládání s pneumatikami v rámci zpětného odběru výrazně přispívá k ochraně životního
prostředí a úsporám energie.
Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková

EasyGO – Informace o rychlém průchodu hraniční kontrolou
EasyGO je systém samoobslužného odbavení cestujících, který pomocí biometrických bran
umožňuje snadný a rychlý průchod hraniční kontrolou. Cestujícím je k dispozici na příletu i odletu
v Terminálu 1 Letište Václava Havla Praha. Jedná se o moderní a komfortní způsob překročení hranice.
Systém EasyGO přinesl držitelům biometrických pasů starším 15 let, kteří jsou občany členského státu
EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, výhodu v podobě úspory času při přechodu
vnějších hranic, kde jsou systémem v krátkém čase samoobslužně odbaveni. Současně byla zvýšena i
míra bezpečnosti kontroly dokladu a jeho držitelů. Vlastní odbavení netrvá déle než 15 sekund.
Systém nejprve ověří biometrický pas cestujícího na čtecím terminálu, který je umístěn u vstupu do
samoobslužné brány, a to včetně oprávněnosti k užití systému. V případě, že doklad naplňuje veškeré
požadavky, pokračuje proces odbavení cestujícího dalším krokem, kterým je biometrická verifikace.
Fotografie uložená v čipu dokladu je porovnávána s fotografií, která je aktuálně pořízena kamerou
umístěnou ve výstupních dveřích brány, kde v případě pozitivního výsledku jsou výstupní dveře
uvolněny a cestující může pohodlně pokračovat v cestě.
Bc. Edita Pálková, vedoucí odboru SPDO.
Sdružení obcí Orlicko obdrželo se svými partnery dotaci na projekt Singletrack Orlicko-Kłodzko
Monitorovací výbor Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko schválil na svém jednání
15.3.2018 podporu projektu Singletrack Orlicko-Kłodzko, ve kterém je Sdružení obcí Orlicko vedoucím
partnerem. Dalšími partnery projektu jsou polské gminy Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Międzylesie a
dále Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej a obec Červená Voda.
Hlavním předmětem projektu je vybudování sítě singletracků, což jsou specifické jednosměrné
cyklistické trasy široké na jedno kolo budované ve vhodném terénu (viz. ilustrační foto), které
cyklistům poskytují zážitek z jízdy na kole v terénu a zároveň zajišťují jejich co nejvyšší bezpečnost. Na
české straně bude vybudováno 20 km singletracků v území Suchého vrchu, ostatních asi 40 km bude
vybudováno na území polských partnerů.
Další aktivitou projektu je vybudování
dvou parkovacích ploch na Červenovodském
sedle o celkové kapacitě 90 míst pro osobní
automobily, které budou k dispozici nejen pro
uživatele singletracků, ale v zimě doplní stávající
parkoviště určené pro běžkaře v Lyžařské
běžecké oblasti Buková hora-Suchý vrch.
Součástí projektu je vytvoření společné
mapy se zakreslením tras singletracků a
speciální mobilní aplikace. Celý produkt bude
prezentován pod společným logem.
Rozpočet celého projektu je 1 456 231 EURO a z toho na dotaci připadá 1 237 795 EURO.
Rozpočet části realizované Sdružením obcí Orlicko je 640 493 EURO a z toho dotace činí 576 443
EURO. Částku 64 050 Euro uhradí Sdružení obcí Orlicko prostřednictví mimořádných členských
příspěvků svých členů z řad měst a obcí přiléhajících katastry k řešenému území.

Z pohledu časové realizace předpokládáme, že se první cyklisté svezou po nových
singletrackách v létě 2020, parkoviště by pak mohla být k dispozici již pro zimní sezónu 2019-2020.
Předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala uvedl: Jsme rádi, že jsme v konkurenci mnoha desítek
projektů dokázali s tímto projektem uspět. Rozšíří se tak podstatně nabídka atraktivit v našem
významném území Červenovodského sedla a Suchého vrchu, uleví se zejména v zimě parkujícím, kdo
zná aktuální situaci v běžkařské sezóně ví, o čem mluvím. Velmi si vážím členů našeho svazku, kteří
zabezpečí dofinancování tohoto potřebného projektu, děkuji zastupitelům dotčených měst a obcí, že
jeho realizaci finančně podpoří“.
V Žamberku 26. 3. 2018
Petr Fiala
předseda Sdružení obcí Orlicko

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu a květnu oslaví
významné životní jubileum.

RUDOLF KOUKOL
MARTA HOVADOVÁ
JAN LHOTÁK
MILUŠE ŠTANTEJSKÁ
JAROSLAV ŠTANTEJSKÝ
MARIE ZÁŘECKÁ

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Co nás čeká
7. 4. 2018
30. 4. 2018
5. 5. 2018
2. 6. 2018
30. 6. 2018

Uklidíme Kameničnou
Pálení čarodějnic
Setkání důchodců s vystoupením dětí
Pouť v Kameničné
Orlický Woodstock

65 let
60 let
65 let
60 let
60 let
60 let

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
3. 2. – proběhl už tradiční turnaj ve
stolním tenisu. Zúčastnilo se 19
mužů a 4 ženy. Hrálo se do
konečného umístění na dva vítězné
sety . Vítězství v mužské kategorii si
odnesl Lukáš Vencl a v ženské
kategorii Naďa Adamcová. V kiosku s
občerstvením nás obsluhovala T.
Aulichová. Cenu dle umístění si
vybral každý.

9. 2. – hodnotili jsme na Valné
hromadě TJ svojí činnost za
uplynulý rok. J. Rolečková se svými
děvčaty zahájila schůzi tanečním
vystoupením. Následovala zpráva
o činnosti /k nahlédnutí byly
kroniky TJ/, zpráva o hospodaření
/pohybujeme se stále v kladných
číslech/ a občerstvení. S diskusním
příspěvkem se nikdo nepřihlásil. Po
oficiální části byly připraveny terče
a každý, kdo chtěl, si mohl zaházet
šipkami.
8. 3. a 14. 3. – účast 2x20 lidí na bowlingu v Rychnově nad Kněžnou. Dopravili jsme se osobními auty
a půjčenou /žábou/ od obce. Někdo říká, že jsou dráhy křivé,přesto se podařilo naházet v prvním
turnusu 155 bodů /J.Kratochvílová ml./ a v druhém turnusu ji Vl.Kotyza st. přeházel o celé tři body
/158 bodů/ . Hlavně, že jsme se všichni pobavili.
24.3. – uspořádán už po sedmé
se skupinou Kalumet Country bál
a celkově po šestnácté. /První
Country byl zorganizován na
popud M. Hybnerové se skupinou
JAŠETO ze Žamberka v roce
2002/.
Letos
přišlo
neuvěřitelných 138 platících a
bylo plno. Různé taneční country
kreace spustili tanečníci z
Lanškrouna hned po zaznění
prvních tónů, následovala je
skupinka z Dlouhoňovic , takže na
sále bylo stále plno a veselo. Ve

21.30 nastoupila naše děvčata z Country Energies pod vedením J.Rolečkové opět s novým
předtančením zakončeným kankánem a davy šílely. Jako doplněk tanečků byli angažováni T. Aulich a J.
Kratochvílová st. převlečení /alespoň v náznacích/ za St. Zázvorkovou a J. Bohdalovou, které jako
komentovaly jednotlivá čísla. V tombole jsme měli 256 cen /všem přispěvovatelům moc děkujeme/,
vypadala dost bohatě a po lístcích se jen zaprášilo. Přestože celý bál probíhal v příjemné náladě, ve
dvě hodiny ráno hudba skončila, protože už skoro neměla komu hrát, zřejmě kvůli posunu času o
hodinu blíž k ránu. Velký dík patří všem, kteří obsluhovali ve stáncích /Bl. Václavková, M. Grofová, J.
Veverková, M. Čáslavková, T. Aulich, R. Stehlík, P. Rolečková/, prodávaly lístky / M. Cimrová, M.
Hovadová/, sloužili v šatně /J. Toman, J.Grund/, jako požární hlídka /M. Roleček/, u tomboly /V.
Sklenářová, J. Kalousová, J. Kratochvílová/a i těm, kteří přišli sál nachystat a pak taky uklidit . O plakáty
se postarala Š. Grofová a J. Rolečková. Nezbývá, než se těšit na další bál, na další zajímavé originální
předtančení, které si holky připraví a hlavně jestli už konečně začne pravidelně chodit víc lidí než jen
ta stovka.
Probíhající činnosti:
- ženy nacvičují na Sokolský slet do Prahy
- hudební sbor Kamínci, značně prořídlý, nacvičují na sraz důchodců a pouť
- nácviky žactva s J. Rolečkovou – připravují se na taneční soutěž O Rychnovský pohárek a pouť
- opět začala joga – ve čtvrtek od 18 hodin
za TJ Jana Kratochvílová

Hasiči

Každý rok se zúčastňujeme literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a ani
letošní rok nebyl výjimkou. V pondělí 5. 3. jsme se sešli ve staré škole, kde jsme celé odpoledne tvořili
soutěžní výtvarná díla. Nejzdařilejší z nich potom Jarča Kalousová poslala do soutěže. To, že děti z
hasičáku jsou nadané jak sportovně, tak i umělecky, dokazují výsledky: Pája Rolečková ve své kategorii
obsadila 3.místo, stejně jako Evička Holubářová. Nejlépe dopadla Nelča Pecháčková, která obsadila
nejvyšší možnou příčku.
Naopak premiérou pro děti i vedoucí byly zkoušky odbornosti, které se konaly v sobotu 10. 3.
v Mladkově. I přes počáteční obavy se dětem zkoušky povedly. Eliška Veverková splnila odbornost
strojník junior, Vojta Veverka preventista junior, Oldřiška a Zdenča Kalousovy spolu s Martinem
Holubářem úspěšně zdolali odbornost kronikář.
O velikonočních prázdninách jsme vyrazili na bowling do Ústí nad Orlicí. Dopravu 19 dětí
zajistil hasičskou ávií Tomáš Aulich a žábou Jarča Kalousová. Na bowling jezdíme každý rok, takže
všichni dobře věděli, jak správně
hodit kouli, aby bylo sraženo co
nejvíce kuželek. Po skončení hry
jsme se vrátili zpátky domů.

Další akcí, která nás čeká, jsou
květnové závody v Mladkově.
Držte nám palce, ať se všechno
povede, jak má!
Danča Mrklovská

Klub žen z.s.
Motýlkový ples
23. února 2018 Klub žen Kameničná z.s. připravil Motýkový ples. Výzdoba sálu se nesla v tomto
duchu. Krátce po 20. hodině se začali scházet první hosté a večer byl zahájen jen s malým zpožděním
kapelou Memory.
Kuchyň nabídla hostům srnčí ragú, které zajistila Pavlína Rolfová, řízky s bramborovým salátem,
které připravila Maruška Zářecká, Alena Grundová a Maruška Jirouchová a jako malá chuťovka byla
připravená bageta na grilu s česnekovým máslem, sýrem, šunkou a zeleninou. Ke kávě nechyběly
skvělé domácí zákusky od Blanky Václavkové a Yvony Černé. V kuchyni Vás obsloužily Boženka
Tomanová, Jarča Kalousová a Marie Tomanová. Šeráka točil pan Toth s Vlaďkou Stehlíkovou. U panáků
obsluhovali Jiří a Petra Veverkovi, vstup zajistily Matra Hovadová a Marie Cimrová a v šatně hlídali
Josef Grund a Jaroslav Toman.
Během večera nechybělo předtančení, o které se postaraly tanečnice z Letohradského studia KA.
Ani o tombolu nebyli hosté ochuzeni. Bylo v ní spoustu skvělých cen, které vydaly Jarča Kalousová a
Bára Brokešová. Po 23. hodině byly losovány hodnotnější ceny. Ocenily jsme hosty, kteří si s výběrem
nebo výrobou motýlků, motýlkových šatů a nejrůznějších ozdob dali opravdu práci.
Kapela hrála až do 02:30 hodin a poslední hosté se rozešli domů po třetí hodině. I přes veškerou
snahu, kterou jsme na tento ples vynaložily, oproti předešlým rokům ples navštívilo nebývale málo
hostů a to pouhých 59. I přes to, bych tímto za Klub žen Kameničná z.s. chtěla poděkovat všem, kteří
nám pomáhali při přípravě a úklidu sálu a samozřejmě velké díky patří i všem, kteří nás podpořili svou
návštěvou a i těm, kteří si pro podporu zakoupili vstupenky v předprodeji.
Dětský maškarní karneval
Pro děti jsme uspořádaly dne 3. března dětský maškarní karneval, na který se těší jak ti nejmenší
tak rozhodně i jejich rodiče. Ve 13:30 hodin jsme očekávaly hodně masek a sešlo se opravdu móóóc
dětí, bylo jich rovnou 85. A rodičů celých 106. To jsme opravdu nečekaly! A musím říci, že takový
zájem, jak ze strany rodičů, tak i ze strany Vašich ratolestí nás nesmírně těší!! Letos se výzdoba a
hlavní téma plesu nesla v duchu balónkovém. Ihned po odemčení dveří do sálu se začal velmi rychle
plnit, princeznami, vílami, kovboji, indiány, mexičany, vojáky, vodníky, piráty, čertíky, sněhurkami a
trpaslíky, mickeymousy a všelijakými jinými kouzelnými bytostmi a zvířátky. Sál byl opravdu plný dětí,
to jsme snad ještě neviděly.
Moderování, organizaci her a soutěží si již tradičně vzala za své Iveta Kacálková. Opět jí pomáhali
Terka Kalousovoá, Káťa Kalousová, Majda Mrklovská, Danča Mrklovská, Kamča Trejtnarová, Simča
Kotyzová, Víťa Beran a Honza Cvejn, kteří se starali o hladký průběh celé akce. Víťa Beran zajistil
parádní hudbu – jako vždy, na kterou děti řádily do posledních svých sil!
Za splněné soutěže jsme si pro malé snaživce přichystaly bonbónky, sušenky, lízátka a vše, co mají
tak rádi. Největší úspěch pak sklidila balónková bitva!! Panečku, to byla řežba!!

Porota se postarala o to, aby byly ty nejkrásnější masky patřičně oceněny. I když vybírání to bylo
opět opravdu velmi složité, protože na maskách si dali všichni velmi záležet. Každá maska byla
originální a krásná. Všechny děti byly oceněny spoustou sladkostí, perníkovými medailemi, které
upekla a ozdobila Eva Sklenářová a Pavla Szabó, a některé dostaly i dorty, které upekla Marta
Hovadová. Velký ohlas měly nafukovací balónky, které si domů odneslo snad každé dítko.
Tak jako v předešlých ročnících, tak i letos jsme do programu zařadily předtančení místních
mladých tanečnic Vivianek z Kameničné, které vede Jitka Rolečková. U vstupu u paní Hovadové a u
paní Cimrové děti dostaly výherní losy do tomboly. Losy byly rozdělené na holčičí a klučičí, což děti
ocenily. V kuchyni obsluhovaly: Štěpánka Matyášová, Jarča Veverková a Marta Hovadová. A pivo pro
tatínky natočil pan Roleček. Vstupné zajistili paní Bednářová s paní Václavkovou.
Velmi si ceníme snahy rodičů, kteří se podílí na výrobě kostýmů pro své děti, protože ta radost a
pýcha, se kterou se pak děti po výhře nosí je úžasná. Samozřejmě prvotně nejde o výhru, ale o to, aby
si děti užily báječné odpoledne plné her a zábavy, což si myslím, že se stalo. Opět děkujeme všem,
kteří pomáhali s přípravami a úklidem a těšíme se na příští rok.
A co pro Vás chystáme dál? Čarodějnice přeci! Tak přijďte zahájit jarní-venkovní sezónu. Přeji
slunečné dny.
Za Klub žen Kameničná z.s. Aneta Krejsová.

Z knihovny
Milé děti,
Oznamuji, že jsme slavnostně vypustily přihlášky na letošní tábor v Kameničné v termínu od 20. – 24.
8. 2018. Tentokrát s tématem „Ve jménu zákona…“. K vyzvednutí jsou v Obecní knihovně.

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 6. 2018.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

