Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 10 ze dne 12. 8. 2019
přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7, hosté pan Jan Krejsa
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí 3 obdržené obálky k veřejné
zakázce malého rozsahu na stavební práce „Hřiště u hasičského areálu v k.ú.
Kameničná“.
(Osloveno k podání nabídky a účasti na veřejné zakázce bylo 10 firem, přičemž
jedna z nich se omluvila, ostatní se bez omluvy neúčastnili. Rozdíl mezi
nejvýhodnější a nejméně výhodnou nabídkou pro zajímavost činil bezmála
1 500 000,-Kč s DPH)

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo návrh kupní smlouvy
2
ohledně pozemku parc. č. 580/16 o výměře 38 m v k.ú. Kameničná mezi Obcí
Kameničná a M. B., B. B.
(Jedná se o výkup pozemku, který je v reálu částí místní komunikace u čp. 50 a čp.
26)
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí cenovou nabídku společnosti JD
ROZHLASY s.r.o.
(Nabídka se mimo jiné týkala solárních veřejných osvětlení)

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí nabídku společnosti Atlas
software na pořízení počítačového licencovaného programu Smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kameničná po krátké diskuzi konstatovalo, že nabízený
produkt není v současné době
nezbytný pro chod obecního úřadu.
(V tomto případě jde o počítačový program, který funguje jako organizér a zároveň
zpracovává smlouvy a závazky z nich plynoucí. Bude osloven stávající dodavatel
spisové služby, zda podobný produkt nenabízí)

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo aktualizaci ceníku
poplatků Obce Kameničná s platností od 1. 1. 2020.
(Bude se týkat hlavně krátkodobých výpůjček obecních prostor a také setů k sezení,
výčepního zařízení, vodní gastro lázně a podobně)
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0

6.

Různé

6.1

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.5/2019 ze
dne 31. 7. 2019. (Viz úřední deska)

6.2

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo záměr prodeje obecního
2
pozemku parc. č. 578/7 o výměře 45m , druh pozemku ostatní plocha/ostatní
komunikace č. LV 10001 v k.ú. a obci Kameničná, který vznikl rozdělením
2
pozemku parc. č. 578/2 o výměře 379m dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 308-35/2019.
(Jedná se o pozemek, který byl před digitalizací veden jako dle nového
geometrického plánu a není součástí pozemní komunikace, nachází se u čp. 69 a
měl by být v blízké době změněn v katastru nemovitostí)
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0
Č. 11 ze dne 16. 9. 2019
přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, hostépaní Jaromíra Veverková
Nejpodstatnější komentované body zasedání

1.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo Smlouvu o poskytnutí
programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 – II. Kolo
mezi
Pardubickým krajem a obcí Kameničná.
(Dotaci je možné použít pouze na nákup hasičského zásahového obleku a obuvi, a
to maximálně do výše 70% skutečných celkových nákladů)
Výsledek hlasování: Pro: 6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo Smlouvu o dílo „Hřiště u
hasičského areálu v k.ú. Kameničná mezi Obcí Kameničná a společností VYSSPA
Sports Technology s.r.o.
(Na základě této smlouvy bude v případě obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Ministerstva pro Místní rozvoj realizováno nové hřiště v areálu za Veverkovými,
v době od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020.)
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci
s platností a účinností od 1. 1. 2019 na dobu určitou do 31. 12. 2019 mezi Obcí
Kameničná a KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí.
(V souladu s touto smlouvou budeme stejně jako v letech minulých žádat o dotaci
ve výši 50% Pardubický kraj zpětně za rok 2019)
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí nabídku pojištění právní ochrany
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočky pro ČR na činnost obce a jejích zastupitelů.

Zastupitelstvo po krátké diskusi konstatovalo, že o takto specifikovanou nabídku
nyní nemá zájem.
(Přestože se jedná o uznávanou nadnárodní společnost, nabídka byla hodnocena
jako nehospodárná vůči obci.
5.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí 1 obdrženou žádost k záměru
2
prodeje pozemku parc. č. 578/7 o výměře 45 m v katastrálním území a obci
Kameničná.

6.
6.1

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019 ze
dne 30. 8. 2019. (Viz úřední deska)

6.2

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo pořízení 4 ks solárních
veřejných osvětlení k instalaci ve vybraných lokalitách na území obce Kameničná
dle nabídky společnosti JD ROZHLASY s.r.o. ze dne 11. 7. 2019.
(Týká se lokalit, kde by použití klasických elektrických veřejných osvětlení bylo
finančně nevýhodné)
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

6.3

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje dohodu o provedení práce
se zastupitelem, předsedou kontrolního výboru obce Ing. Milanem Sklenářem.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:1.

6.4

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje dohodu o provedení práce
se zastupitelkou obce Ing. Janou Kratochvílovou.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:1.

6.5

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí, že kominík p. Jan Cvejn bude
kominické služby v obci Kameničná pro přihlášené občany provádět v sobotu 12.
10.
2019.
Komentované znění vybraných bodů uskutečněných zasedání pro Vás připravil
Lukáš Jirčík, starosta obce

Informace z obce
Věž na sušení hadic u bývalé zbrojnice
Jak jste si mohli všimnout, došlo k odstranění dřevěné věže, jenž se v minulosti
používala na sušení požárních hadic. O odstranění již dříve rozhodlo zastupitelstvo
obce na základě stavu věže, kde spodní část nosné konstrukce i střecha byly
v havarijním stavu a hrozil by zejména při silném větru její pád. Podkladem pro

takové rozhodnutí zastupitelstva byl i fakt, že náklady na celkovou opravu věže byly
několikrát vyšší než její odstranění, navíc nebyla v posledních letech téměř využita.
Úprava domečku na zahradě u MŠ
Vzhledem k tomu, že původní domeček již potřeboval rekonstrukci a plně
nevyhovoval stávajícím potřebám, přistoupilo se na jeho přestavbu. Vznikla zcela
nová střecha s přístřeším dalšího prostoru, kde je také položena dlažba a okolní
terén dle potřeb dorovnán. Využitelnost a funkčnost objektu je nyní na úrovni,
jakou jsme si představovali. Fotografie dále ve zpravodaji u článku z MŠ.
Budování chodníků na hřbitově a před Kaplí Nejsvětější Trojice
Začátkem měsíce září byly zahájeny práce u Kaple Nejsvětější Trojice v Kameničné,
jedná se o akci, na kterou Pardubický kraj přispívá dotací 110 000,-Kč. Dlažba bude
položena kolem kaple a směrem k márnici. Vlevo od kaple vznikne nový plot
s dvoukřídlou brankou na novém základu, počítá se i s novou zelení nejen před
tímto plotem. Nadezdívka s plotem vpravo od kaple bude zatím zachována, ale
v příštím roce se počítá i s ní, aby byla ve stejném stylu, jako nyní vzniká na opačné
straně. Prostor kolem památné lípy bude obsypán kačírkem a NOVĚ se nebude po
chodníku procházet hned u
navazující silnice, ale z druhé
strany stromu, přičemž toto
řešení
bylo
z hlediska
bezpečnosti chodců i ochrany
památného stromu v podstatě
jediné s rozumem přijatelné.
Chodci již nebudou muset
přeskakovat
kořeny
zdeformovaný asfalt v původním
chodníku, ale pohodlně strom
obejdou po nové dlažbě. V rámci
akce bylo také provedeno
odvedení dešťových vod ze
střechy kaple nově do kanálu
v silnici. A na závěr bude k římse
kaple instalováno dekorativní
osvětlení, tak aby bylo možné i
v zimních měsících, kdy je brzy
tma, hřbitov bezpečně navštívit.

KOMINÍK
12. října 2019 navštíví naši obec kominík, pan Jan Cvejn.
Kdo bude mít zájem využít služby pana Cvejna, zapíše se do
seznamu v místním obchodě, osobně na obecním úřadě
nebo se přihlásí na tel. 733 104 676.

OČKOVÁNÍ, ČIPOVÁNÍ PSŮ
bude provádět MVDr. Jaromír Bílek u Obecního
úřadu v Kameničné ve středu
23. října 2019 od 16:30 do 17:30 hodin.

BESEDA nejen pro SENIORY
se uskutečnila ve středu 18. září od 15:30 hodin, jednalo se o několik kratších
divadelních scének divadla VeTři z Ústí nad Labem, které věcně doplňovali kriminalisté
z Krajského ředitelství Pardubického kraje za přítomnosti tiskové mluvčí a preventistky por.
Bc. Lenky Vilímkové. Nejen z pohledu seniora se jednalo
lo o velmi zajímavé snad i trochu
poučné odpoledne. Tato akce se letos na území okresu Ústí nad Orlicí konala pouze
v Letohradě a v Kameničné, a to za podpory Pardubického kraje.
Poděkování za tip na uskutečnění této akce patří hlavně bývalé místostarostce
místostaros
obce paní Marii Čáslavkové. Dále bych chtěl poděkovat všem zúčastněným a na závěr
přikládám článek Orlického deníku o
této akci.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim váženým spoluobčanům,
kteří v měsíci srpnu a září 2019
oslaví své významné životní jubileum.

KAREL VÁCLAVEK
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.
Počínaje tímto vydáním tak bude věk uveden pouze u těch jubilantů, kteří se předem dostaví na obecní úřad a svůj
písemný souhlas pro tyto účely poskytnou.

† JOSEF FELGR
Loučíme se s člověkem, který byl nám všem velmi blízký. Bývalým starostou naší
obce byl 19 let. Každý z nás ho poznal z jiné stránky, ale pro všechny tu byl jako člověk
dobrý a laskavý. Člověk,
ověk, který vždy druhým pomáhal s úsměvem i
svým osobitým humorem. Věděli jsme a víme, že za jeho činy stálo
vždy jediné přání: nasadit své síly ku prospěchu všech, s nimiž se cítil
být spojen.
ojen. Ukázal nám, jak má vypadat naplněný život. Je to život
lásky, práce a péče.
Narodil se v Žamberku do dělnickéé rodiny 4.10.1935, kde již
vyrůstala sedmiletá sestra Miluška. Po ukončení základní školy
nastoupil do Strojní a traktorové stanice, kde pracoval
prac
až do
nástupu vojenské služby. Po vojně začal pracovat u policie, nejdříve
nejdř
v Plzni a poté v Karlových Varech. Navrátil se do rodného města a
sloužil na policejním oddělení v Žamberku. Později přešel na Okresní správu do Ústí nad
Orlicí, kde působil až do svého odchodu na důchod.
Od roku 1990 do roku 2009 vykonával funkci starosty obce Kameničná.
á. Byl členem
hasičů, Konzumu a vůbec se zapojoval do života obce a místních spolků. Měl zkrátka rád lidi,
červené vinko a když se vyskytla příležitost, tak si připil
řipil i pohárkem něčeho ostřejšího. S
oblibou a chutí navštěvoval plesy a další společenské události v obci, jenž vždy prozářil svou
nakažlivou radostí ze života. Nezkazil žádnou zábavu, byl velmi pracovitý, snažil se udržovat
pořádek v obci. V zimě se přímo
mo vyřádil s traktorem při vyhrnování sněhu a údržbě místních
komunikací.
V roce 1960 se poprvé oženil a s manželkou vychovali do dospělosti syna Petra, narozeného
narozen
v roce 1961 a dceru Jaroslavu, narozenou roku 1963. Po rozvodu založil v roce 1982 novou
rodinu,
inu, z které vzešla dcera Milada. To už bydlel s rodinou v domku v Kameničné. A odtud
se vydal na svou poslední cestu. Přesto je s námi dál, jen se od nás malinko vzdálil. Navždy
bude v našich srdcích.
Děkujeme za projevy účasti
Felgrová Milada

Zprávičky ze školky
Je tu podzim, vlaštovky odletěly a děti, které se s námi v červnu rozloučily, zasedly do
lavic 1. třídy. Nás ve školce je nyní 23 dětí, seznamujeme se s novými kamarády a těšíme se
na společně prožité chvíle, nejen ve školce, ale i na zahrádce.
Na té se v létě pilně budovalo a nyní, díky vytvořenému přístřešku, vzniklo zázemí
pro výtvarné a polytechnické aktivity. Těšíme se, že navzdory počasí budeme moci v naší
přírodní učebně zkoumat, bádat, vyrábět s různými materiály, poznávat svět kolem nás
ná a
tím rozvíjet osobnost dítěte nejpřirozenějším způsobem. Když počasí dovolí, trávíme na
zahrádce čas již od ranních hodin. Přesouváme ven vzdělávací aktivity jako je četba, zpívání,
pohybové aktivity, pěstování a péče o rostliny a morčata, také zde svačíme.
V další etapě bychom rádi osázeli zahrádku zelení, jak stromy, tak i keři. Než získá
zahrada finální podobu, bude to chvíli trvat, ale již nyní nás hřeje pocit z dobře nastartované
práce. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi a zastupitelům
zastupitel
obce za
schválení a realizaci přestavby zahradního altánu. Také šikovní řemeslníci pan Stehlík a
Vraštil odvedli vynikající práci a patří jim dík.
Věřím, že děti naši snahu ocení a až si budou moci v zahrádce tvořit s klacíky,
kamínky, experimentovat, pozorovat brouky, žížaly a v neposlední řadě ptactvo, které se
nastěhuje do korun stromů, bude účel splněn. Kde jinde mají děti poznávat svět přírody, než
v přírodě samotné.
Za kolektiv MŠ Iveta Dostálková

Co nás čeká
12. 10. 2019
19. 10. 2019 sobota 9-11 h
1. 12. 2019
7. 12. 2019 19h

Drakiáda na kopci u vodárny od 14 hod
Kurzy keramiky v bývalé školy
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku
Výroční schůze SDH Kameničná

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
17.8. – DRAČÍ LODĚ v Pastvinách
Sestavily jsme ženskou posádku pod názvem DRAČICE Kameničná. 12 dračic
bylo z Kameničné a 9 dračic jsme musely doplnit v okolí z řad známých, kamarádek
a rodinných příslušníků. Bojovaly jsme statečně, časy posádek byly velice
vyrovnané, a jen o prsa jsme skončily na šestém místě v rozjížďce necelé dvě
sekundy za posádkou ze čtvrtého místa a jen sedm sekund za vítězným týmem
zkušených vodaček ze Žamberka. Komentátor si všiml našich výkonů a dobíral si
nás, na kterém rybníku v Kameničné trénujeme, když si vybaví, že tam žádný
nemáme. Takže máme motivaci pro další rok tužit svaly a kondici.
Kameničnou reprezentovaly: Zd. a St.Kalousovy, D. a M. Mrklovský, L. a S.
Kotyzovy , T. Aulichová, J. a K. Kalousovy, J. Rolečková, I. Kacálková, J.
Kratochvílová st. Děkuji všem za vzorný přístup k účasti a nezbývá než doufat, že
nám nadšení vydrží a vyjedeme znovu.

31.8. – DĚTSKÝ DEN jako Večerníčkova stezka
TJ sestavila trasu /ideově tvořila Š. Grofová/, Klub žen uvařil, upekl a zajistil
občerstvení v kiosku a SDH pod vedením T. Aulicha organizoval střelbu ze
vzduchovky .
Asi 3 km dlouhou trať absolvovaly děti samy nebo v doprovodu rodičů.
Cestou plnily různé úkoly. U vodníka /Kl. Šubrtová/ chytaly rybičky, u víl Amálek /N.
Pecháčková, P. Rolečková/ navlékaly korále, u hajného Robátka /M. Matyáš/
poznávaly přírodniny a střílely na špejlátka s bonbóny, u Trautenberka /Š. Grofová,
B. Oravec/ si vyzkoušely,co obnáší
služba u pánů, u Večerníčka
skládaly čepici z novin, u Pata a
Mata /H. a Š. Pecháčkovi/
šroubovaly, vrtaly a zatloukaly, u
Pučmelouda /L. Stehlík/ házely
balónky na cíl a večerníčkové
dvojice hádaly u J. a E. Veverkové.
Po trati musely sbírat obrázky jako
písmenka do tajenky. U startu a
pak i v cíli je odchytávaly
odch
I.
Martincová a V. Sklenářová,
prověřily u nich splnění úkolů a
obdarovaly je sladkou odměnou,
účastnickým
listem
/tiskla
J.
Rolečková/
a
poukázkou
na
občerstvení.
Na hřišti byl připravený skákací
hrad /dozor vykonával M. Mrklovský/
a v 17 hod. zorganizoval Vl. Kotyza ml.
a T. Kaplan ml. vystříkání mýdlové
pěny za krásného slunného počasí.
Děti se náruživě vyřádily a rodiče se
přitom nemuseli bát, že se nastudí.
Na své si přišlo i žactvo, které si chtělo
zakopat. Hrálo se fotbalové utkání 2 x po 15 minutách v šesti lidech. Vyhrál tým L.
Kalouse 5:4.
Děkuji všem na stanovištích, zvláště těm dříve narozeným. Mládež odjela na
hasičské závody a chvíli to vypadalo, že stanoviště pro nedostatek obsluhy budeme
muset zrušit.

Ozvučení zajistil V. Beran, celé koordinovala J. Kratochvílová st.
Připravuje se cvičení jednotlivých složek :
Cvičení pro děti
Dance mix junior
Předškolní s rodiči
Joga
Dance mix mini
Zpívání na půlnoční
Country energies

středa - 17,30 – 19 hod. - začne po hasičských závodech
, cvičí Monika Kalousová.
středa - 17,30 – 19 hod. - už se tančí ve škole, pro dívky
10 – 15 let. Cvičí K. a J. Rolečkovy.
čtvrtek - 16 – 17,30 hod. - cvičí J. Kratochvílová ml., začne
se po hasičských závodech - přijde SMS.
čtvrtek - 18 – 19,30 hod. - už se cvičí ve škole.
pátek - 17,30 – 19 hod. začne letos až 6. prosince, pro
děti 6 – 10 let, cvičí J. Rolečková.
neděle čas bude upřesněn.
neděle 18 – 19 hod. - už jsme začaly, letos v rytmu Electro
Swing, cvičí J. Rolečková.
Za TJ Sokol J.Kratochvílová

Klub žen z.s.

VÝLET POLSKO A OKOLÍ
Dne 14. 9. jsme opět po roce uspořádali výlet autobusem. Tentokrát jsme se
vydali i za hranice, a to k našim sousedům do Polska. Naše první zastávka patřila
Klodzku, kde jsme navštívili MinieurolandMiniaturePark. Zde jsme mohli obdivovat
na ploše 2hektarů přes 40 modelů nejznámějších budov, například Eiffelovu věž,
Sochu svobody, Šikmou věž v Pise a mnoho dalších. Všechny modely jsou
obklopeny překrásnou zahradou se spoustou květin, stromů a keřů. I děti si přišly
na své při dovádění na hřišti. Byla to pastva pro oči, nádherně upravená zahrada,
do nejmenších detailů vypracované modely, příjemná relaxační hudba, různá
zákoutí k odpočinku, překrásné místo jak pro starší, tak pro rodiny s dětmi.
Dále naše cesta směřovala do Jarkówa, kde se nachází soukromá japonská
zahrada. Majitelé toto dílo budovali v letech 1980-2003. Jsou zde k vidění mnoho
druhů rostlin a stromů, které jsou různě vytvarovány, sošky, malá i větší jezírka a
také vodopády. Rozhodně bylo na co se dívat a majitelům patří velký obdiv. Protože

nastal čas oběda,
ěda, přesunuli jsme se do nedalekého Náchoda, kde byl zarezervován
v hotelu Beránek.
Náležitě posilnění jsme zdolali 300 schodů k místnímu zámku. Tam nás čekala
prohlídka obranné věže s hladomornou, sklepení a vyhlídkové terasy s nádherným
výhledem na město Náchod a okolní krajinu. Cestou zpět k autobusu jsme prošli
zámeckou zahradou, malou oborou s muflony a daňky a prohlédli si starý vojenský
hřbitov. Poté jsme se vydali na poslední zastávku, a tou bylo Nové Město nad
Metují. Zde se konaly zámecké trhy s doprovodným programem na náměstí.
Následovala nezbytná káva s výborným zákuskem, procházka městem a okolí
zámku. Tímto byl náš výlet zakončen a čekala nás už jen cesta domů. Zúčastnilo se
35dospělích a 10dětí, kteří byli bohatší o nové zážitky jak na domácí
ácí půdě, tak
v zahraničí.
Na závěr bych ráda poděkovala Šárce Dufkové
za vynikající organizaci výletu a těšíme se na příští
výlet, je stále co poznávat. Máte-lili nějaké návrhy
kam bychom se mohli podívat příští rok, rozhodně je
uvítáme.
Za Klub žen Kalousová
sová Jaroslava

Hasiči
Ani v druhé polovině prázdnin a v září jsme nezaháleli a vydali se na několik závodů.
Nově jsme se letos vydali do Líšnice u Mohelnice. Požární útok se tu běhal
ve dvou pokusech. První se běžel tak, jak ho všichni dobře známe. Ve druhém si
každý závodník losoval post, který poběží. Není vůbec jednoduché zapojit savice,
pokud jste je nikdy předtím neběželi. Družstvo žen po součtu
čtu časů obsadilo 3.místo.
Kluci nezůstali pozadu a odváželi si domů stříbrný pohár.
24. srpna jsme ve večerních hodinách vyrazili na závody do České Rybné.
Kromě tmy je tu překážkou i kopec, který musí závodníci překonat na cestě
k terčům. Mužské družstvo
o se zde umístilo na 9.místě. Ženy se ve velké konkurenci
ničeho nezalekly a mohly se radovat z nejvyšší příčky.
O týden později jsme se zúčastnili dalších netradičních závodů, tentokrát
v Klášterci nad Orlicí. Po provedení požárního útoku skrz okno a po sestřelení třech
terčů přišla nejtěžší část celých závodů – smotání a úklid hadic. I to se počítalo do
celkového času. Kameničnou zde zastupoval ženský (3.místo) i mužský tým
(6.místo).

Naše letošní závodění jsme ukončili 28. září
v Dlouhoňovicích. Byla zde pouze jedna
kategorie s podmínkou, že každé družstvo

muselo mít minimálně dvě něžná pohlaví. Čistě holčičí družstvo obsadilo 7. místo.
Smíšenému družstvu se dařilo o něco lépe a vysoutěžili si 2. místo.
Letos už hadice i přilby uklidíme. Nenecháme
cháme je ale dlouho zahálet, jaro se
blíží a s ním i další hasičské závody. Snad se nám i další rok bude dařit tak, jako ten
letošní.
Danča Mrklovská

SPZ z.s.
Motosraz Kameňák 2019
Už 11. ročník tradičního motosrazu se tentokrát konal 7. 9. 2019 za ne zcela
příznivého počasí. Přesto se našlo zhruba 250 odvážných, kteří se akce zúčastnili.
Silniční vyjížďka se jela jen ve zkrácené podobě a účastnilo se jí necelých 30
motocyklů. Zato příznivci crossových strojů si mohlii podmínky dané počasím
náležitě užít.
Následovaly
soutěže
o
zajímavé ceny a to Pomalá jízda,
Pivní slalom, Rohlík, Komín z basiček
od piva, Kladívka a Mr. Pupek a Miss
Kapsička.
Nejúspěšnější
byly
náležitě oceněni.
V 18 hodin započala hudební
část programu,
mu, během níž se na
podiu vystřídaly kapely: hardhard
rocková
kapela
HARDMOK
z východních čech, punk-rocková
punk
legenda z Příbrami s názvem E!E,
dívčí pop-rocková
rocková kapela THE
APPLES z Prahy a hudebně večer
uzavřely známé hity od kapely Kabát v podání jejich revivalu VAŤÁK z Dvora Králové
nad Labem.
Akci moderoval Ruda „Voves“
Kotyza. Výbornou kuchyň opět
připravila Pavla Rolfová. Fotky
z akce jsou již dostupné na
webovém
portálu
www.rajce.idnes.cz .
Na závěr chci poděkovat
pod
všem
šem účastníkům, že nás i přes
nepříznivé počasí v takovém počtu

navštívili, děkuji rovněž svým kolegům a všem dalším, kteří přiložili ruku k dílu při
přípravách, průběhu i úklidu a v neposlední řadě všem sponzorům. Nejvíce nás
letos podpořili Stavokameník Ing. Pavel Kratochvíl, Autodoprava Martin Grund,
Fincentrum reality Jan Štěpánek a Reality11 Martin Dostál.
A protože již dokončujeme jednání ohledně 12. ročníku, můžu již prozradit,
že další „Kameňák“ se bude konat 5. 9. 2020. Konkrétní jména kapel budou
zveřejněny opět na Štědrý den na motosrazové stránce na sociální síti Facebook.
za SPZ z.s.
.s. Lukáš Jirčík, člen
č výboru

Zprávy z knihovny
...a léto je za námi. Knihovna má za sebou další ročník tábora v Kameničné. O zážitky se
s Vámi ráda podělím.
Tábor v Kameničné 2019 - Ve službách Rudolfa II.
Pondělí - Celá družina císaře Rudolfa se sešla v pondělí ráno a přesunula se v čase do
roku 1600. Z táborníků se stali pážata a panoši ve službách prozatím svých knížat. Kolem
tábora vyrostly 1m vysoké textilní hradby, které se musely ve větru a dešti, který
erý nám letos
komplikoval první dny tábora neustále opravovat. Roli knížat a vedení týmů tentokrát
převzali Karolína a Pavlína Rolečkovi, Pája Kopsová a Josef Špárník.. Týmy převzaly šátky
v barvách večerní oblohy modré, červené, fialové a černé. Dopoledne je čekala první pošta
od císaře Rudolfa, vzájemné poznávání, malování figurky do celotáborové hry a návrh erbu
hodného jejich postavení. Na císařovo zvolání „pošlete posly“ družiny začaly zásobovat

císařský dvůr vším, co si jeho veličenstvo přálo, a to vždyy na dané písmeno. A tak císař třídil
poštu jako např: „Madla z Mladkova posílá mýdlo.“ Souběžně týmy vyslaly hledače, kteří po
táboře hledali části přísloví a přiřazovali nalezené poloviny k sobě. Zároveň se tak seznámili i
s táborem, našli toalety, umyvadla a další nezbytné věci. Došlo nám,, že na toaletách máme
něco, s čím se malí chlapci ve školkách nesetkávají, a tak se hledal dobrovolník, který ukáže
malým klukům, jak se používá pisoár. Našel se dobrovolník Pepa, který malá pážata
profesionálně zaškolil. Školení netrvalo dlouho. Pepa je ještě mladý. Služba císaři byla
povinná. Jak se pravilo v císařské poště a v historických pramenech … Pokud poddaní
neuposlechnou vaše rozkazy
a projeví se jako občani
neřádní, budou potrestáni
uříznutím uší a veřejně
vystaveni na náměstí. Také
jim bude udělena pokuta a
odebrány jejich tituly.“ Inu už
první den jsme zjistili, že život
na začátku 17. století nebyl
žádné peříčko.
Po
vydatném
císařském obědě se císař
rozhodl
zhodl vyrazit na hon.
Družiny tedy dostaly úkol
doprovodit
ovodit císaře a ulovit
jelena (Víťu
Víťu 80Kg), lišku (
Honzu 70Kg) a zajíce (Jardu
60Kg).
Hon
probíhal
v Americe. Na dané znamení
se
lovci
rozprchli
synchronizovaně či ledabyle
dle pokynů svých knížat po lese a troubení lesního rohu (megafon) začalo hon. Zvířata padla
během pěti minut. Nejdéle odolával zajíček. Ulovenou kořist bylo nutno odnést zpět.
Družiny vyrobily provizorní nosítka a statečně odnášely kořisti zpět kuchařkám k dalšímu
zpracování. Cestou nasbíraly listy a otisky barvou z nich vyrobily císaři obrazy do obrazárny.
Leonardo da Vinci odjel na dovolenou.
Odpoledne císař ocenil své poddané a dle svého uvážení je slavnostně tupou šavlí
povýšil. Z mnohých se tedy stali místo pážat zemani, z knížat vévodové
évodové a velkovévodové. Po
závěrečné bojovce se družiny rozešly domů. V letošním roce jsme se rozhodly vyzkoušet,
zda půjde nocovat déle než dva dny. Zda to vydrží malí a zda vydrží i vedení. Ti starší tedy
postavily stany, které jim ještě ten večer namočilil déšť a vítr. Prchli tedy před bouřkou do
školy a knihovny, nocovalo se v teple a v suchu.
Ráno bylo mokré a císařova pošta oznámila, že Rudolf požaduje vyrobit
v laboratořích na obveselení sliz a na osvěžení americkou limonádu. Družiny tedy dostaly
měšec a vyrazily na tržiště pro suroviny (konzum).
konzum). Ochutnávat limonády císaře velmi bavilo.
Jeden tým neuspěl, protože císaři se zdála použitá jablka moc kyselá, druhý měl limonádu
málo sladkou, třetí zase moc. Slizy se povedly, i když výroba vypadala velmi odpudivě. Tak

naši poddaní zažili den v alchymistických laboratořích. Jedním z alchymistických pokusů bylo
i koupit císaři nanuk a udržet ho 30 minut co nejvíce zmrzlý. Jelikož týmy opisovaly a první
se rozhodl použít k zachování pevnosti nanuku kbelík s vodou, ukázalo se prozřetelné od
císaře, že si vymínil nanuky vodové, takže se daly vypít. Nejlépe tedy dopadl nanuk, který
byl před vložením do vody zabalen v bublinkové folii.
Dalším požadavkem císaře Rudolfa bylo vytvořit sochy do císařovy zahrady. Na
každou sochu byl různý požadavek. Např. čtyři zadky, 8 nohou. Byly to části těl, kterými se
družina mohla dotknout země při tvoření soch. Vznikaly úžasná živá umělecká díla, která
určitě stojí za shlédnutí v rubrice knihovny na internetu na stránkách obce. Oblíbené hry
buldok a vlajkovaná završily druhý den a císař opět tasil meč k povýšení svých poddaných a
odměnění týmů. Tak skončil náš druhý den.
Třetí den, který jemně mrholilo, se císař rozhodl odměnit své poddané. Využil opět
špatného počasí a zimy a rozdal jim alchymistické pláště (modrá trika), která se zdobila
astrologickými a alchymistickými znaky a motivy metalickými barvami. Děti se ukázaly jako
zdatní umělci a podlahy i děti podle toho i vypadaly. Mokré počasí bylo znát i v císařských
místnostech ve škole, kde se povalovaly hromady gumáků. Pršlavého počasí Rudolf dále
využil k alchymii a rozjelo se ochutnávání a hádání alchymických tekutin, které namíchaly
pomocnice vévodkyň. Svou fantazii projevily nad očekávání a naplno. Voda z oliv nebo
rybiček opravdu dětem moc nechutnala. Naopak colu a džus poznaly dokonale. Někteří
poddaní z 24 různých lahviček s podezřelým tekutým obsahem dokázaly určit správně až 21
tekutin.
Císař si vyžádal nalezení a oživení golema, a tak si družiny rozlosovaly úkoly a vydaly
se hledat znamení živlů ohně, vody, země a vzduchu, které jsou údajně k oživení golema
potřeba. Znamení byla nalezena včetně poztrácených znamení zvěrokruhu z astrologického
kalendáře celotáborové hry. Po svačině se začalo dle instrukcí od Rudolfa malovat
v plenéru, tedy venku v přírodě na plátna akrylovými barvami jako skutečný Leonardo da
Vinci. Nebyla to sice Mona Lisa, ale planety a vesmírná nebe. Kolečko přece umí každý
umělec. Odpoledne se počasí umoudřilo a kněžny a kníže se oblékli do svátečního. Družina
císaře Rudofa II. slavnostně vztyčila táborovou vlajku a dala tak šanci i letos případným
lupičům. Kolem tábora byly rozestaveny hlídky. Na trhu se nakoupily dle přání poddaných
hermelíny a buřty, vzplál oheň a vypukla skutečná táborová pohodička. Nechyběla i tradiční
hra vlajkovaná. Večer se objevila zpráva, že o golemovi má zprávu Leonardo da Vinci, který
pitvá a zakresluje obrazy mrtvol v márnici u kaple. Znělo to hrozně. Ale díky těmto obrazům,
které tajně vznikaly, nám dnes nemusejí doktoři pouštět žilou a přikládat pijavice. Tyto pitvy
však byly zakázané a tak se prováděly tajně v noci. Tenkrát to nebylo nic divného. Některé
dvořany to odradilo a rozhodly se doplnit vévodkyně u táborové zábavy. Nebojácní členové
družiny vyrazily do márnice. Od Leonarda dostaly postupně informace, které vedly
k poznání, že golem je zakopán na školkové zahradě v pískovišti. Byl vykopán a slavnostně
oživen. Dnes ho potkáváme na horním konci Kameničné, jak koná dobro, jak mu děti při
oživení přikázaly. V jednu v noci se císař rozhodl nechat poddané vyspat a stáhl vlajku. Celý
tábor se ponořil do spánku.
Čtvrtek dopoledne byl protkán různými hrami i kresbami a v poledne nás vyzvedl
autobus, který družiny zavezl na hvězdárnu do Hradce Králové. Astrologie je přeci Rudolfovi
II. druhou přirozeností. Po třech hodinách na hvězdárně značně vyhládlo. Poddaní se vrhli
lačně na vepřové řízky, chléb a kyselé okurky. Po občerstvení v trávě před hvězdárnou nás

čekala hodina řádění v Tongu, která
terá si vyžádala tři raněné pajdy. Naražená kyčel, koleno a
kotník. Po vystoupení z autobusu skoro v 9 hodin večer padla na celý tábor krize a únava.
Hladové děti stály frontu u okénka na palačinky, které jim smažila jejich knížata. Dva ranění
z Tonga byly odvezeny na pohotovost. Čekání na palačinky zpestřil taneček. Tábor usnul a
hlídky pečlivě hlídaly vlajku. Protože lupiči nepřicházeli,, rozhodl se císař obveselit své
poddané a skočil střemhlav,zabalen v dece, šipku do hradního příkopu. Přijel pro něj
barevný kočár a královští lékaři se jej po jeho podezřelém počínání rozhodli raději
pozorovat. Z císařské postele již do konce našeho tábora nevylezl a poslední den jej
nahradila v jeho funkci císařovna Simča, které Rudolfovy kalhoty náramně slušely.
Pátek byll po krizovém čtvrtku a všech raněných velmi náročný zejména pro vedoucí,
kteří čekali netrpělivě na zprávy od císaře.
ře. Poddaní dopoledne vyzkoušeli kaligrafii a psali
dopis císaři. Ty byly zapečetěny pečetí a pečetním voskem. Písmomalířství bylo náležitě
využito i k podepsání triček. Vždyť tu byl poslední den. Ten je už tradičně spojen i
s táborovým trhem, kde poddaní utratili císařské táborové penízky. Obvyklé hry a focení
také patří k závěrečným tradicím našeho tábora. Družina se slavnostně navrátila v čase zpět
do našeho století.
Titulky: V roli Rudofa II. jste potkávali Vítězslava Berana,
ana, Velkovévodkyně hrály a
tábor zajišťovaly Jitka Rolečková, Monika Kalousová, Pavlína Štěpánková a Nela Šlézová,
v roli Leonarda da Vinci a dalších postav císařského
ho dvora byli Jaroslav Paulus a Jan Aulich.
Asistentky vévodkyň tvořily Barča Jedličková, Petra Grundová a Anička Zelená. V roli
kuchařek v císařské kuchyni Marie Čáslavková a Marie Václavíková. Kompars motající se po
táboře vyjmenovávat nebudu.
A letos THE END
Táborové fotografie najdete v rubrice knihovny na stránkách www.kamenicna.cz

Uzávěrka příštího čísla bude30. 9. 2019.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

