Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 42
13. 8. 2018
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

a)
Zastupitelstvo obce Kameničná otevřelo jedinou doručenou obálku a posoudilo obsah
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava místní komunikace 21c – Cesta
k Jirčíkovým“. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schválilo návrh Smlouvy o dílo
k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava místní komunikace 21c – Cesta k Jirčíkovým“ s
uchazečem STRABAG a.s.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
V rámci uvedené veřejné zakázky bylo osloveno k podání nabídky 5 společností, přesto došla
pouze jedna nabídka, na tuto akci se ovšem podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj v rámci programu Podpora rozvoje regionů ve výši cca 256 000,-Kč.
b)
Zastupitelstvo obce Kameničná otevřelo jedinou doručenou obálku a posoudilo obsah
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava místní komunikace 7d – Cesta
Koukolovi“. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schválilo návrh Smlouvy o dílo
k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava místní komunikace 7d – Cesta Koukolovi“ s
uchazečem STRABAG a.s.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
V rámci uvedené veřejné zakázky bylo osloveno k podání nabídky 5 společností, přesto došla
pouze jedna nabídka, na tuto akci se ovšem podařilo získat dotaci z Pardubického kraje
z Programu obnovy venkova ve výši 120 000,-Kč.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo návrh nájemní smlouvy mezi
Josefem Grundem a Obcí Kameničná, ohledně pronájmu části pozemku parc. č. 14/3 v k.ú.
Kameničná k užívání za účelem umístění kontejnerů tzv. zvonů na různé druhy odpadu.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
To znamená, že zvony na tříděný odpad u komunikace do části Amerika budou o několik
metrů posunuty ve směru k truhlárně.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo návrh nájemní smlouvy mezi Obcí
Kameničná a Lucií Bártovou, ohledně pronájmu části obecního pozemku parc. č. 273/8 o
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výměře 147 m v k.ú. Kameničná za účelem provozování zahrádky.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4.
4.1

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost Mateřské školy Kameničná o finanční
výpomoc v hodnotě 90 000,-Kč na pět měsíců z důvodu překlenutí období do obdržení

dotace na personální podporu (školní asistent v MŠ A ŠD) z fondu EU, prostřednictvím
zřizovatele, dle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.
Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo poskytnutí finanční částky v uvedené výši do
obdržení zmíněné dotace.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4.2

Zastupitelstvo obce Kameničná na základě žádosti Luďka a Jany Navrátilových o odkup
2
části obecního pozemku parc. č. 578/2 v k. ú. Kameničná o výměře cca 340 m schválilo
pořízení geometrického plánu k rozdělení uvedeného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Jedná se o část obecního pozemku, který je veden jako komunikace pod čp. 29, která je však
neužívaná, neboť již řadu let slouží pouze jako součást přilehlé louky a na žádnou další
komunikaci nenavazuje. Proto bude provedeno geometrické rozdělení pozemku a poté bude
projednán zastupitelstvem obce záměr prodeje.

4.3

Zastupitelstvo obce Kameničná na základě žádosti Aleny a Jaroslava Paulusových o
zpevnění obecní komunikace parc. č. 1325 v k.ú. Kameničná v délce cca 110 m schválilo
opravu části této komunikace pomocí asfaltového frézinku.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Komentované znění uskutečněného zasedání pro Vás připravil Lukáš Jirčík.

Informace z obce
KOMUNÁLNÍ ODPAD

POZOR!!!

Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu již bude probíhat pouze
v sudých týdnech (tedy 1x za 14 dní) a nebude již odpad svážen každý týden přes
topnou sezónu jako v minulých letech.
Zastupitelstvo obce se tak rozhodlo dle doporučení společnosti EKOLA České
Libchavy a poznatků občanů, kteří vyjádřili k této věci svůj názor na příslušných
zasedání zastupitelstva obce.
OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů bude provádět MVDr. Jaromír Bílek u Obecního úřadu
v Kameničné ve středu 10. října 2018 od 16:30 do 17:30 hodin.

KOMINÍK
Dne 13. října 2018 navštíví naši obec KOMINÍK Jan Cvejn, zájemci
o jeho služby se mohou hlásit prostřednictvím sms na tel. 733 104 676,
mailem na oukamenicna@orlicko.cz, zápisem na listinu v Konzumu
Kameničná či osobně na obecním úřadě v úředních hodinách Po, St 15-19h.
Zájemci nechť uvedou příjmení, číslo domu a tel. kontakt.

OZNÁMENÍ VOLIČŮM O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENIČNÁ
VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji voliče,
že volby do zastupitelstva obce Kameničná se uskuteční
v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost se sídlem:
Obecní úřad Kameničná, Kameničná čp. 33, 564 01 Žamberk
pro voliče s pobytem na území vymezeném: celá Obec Kameničná.
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a
státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání
jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení
k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 2. října 2018, ve dnech voleb
volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.
Ing. Milan Sklenář, starosta obce.
Vážení spoluobčané,
Uplynuly 4 roky volebního období a blíží se komunální volby do obecních zastupitelstev, které
se uskuteční 5. a 6. října 2018. Dovoluji si Vás touto cestou pozvat k volbám, abyste vybrali z nabídky
13 kandidátů do zastupitelstva naší obce na příští 4 roky.
Zároveň touto cestou děkuji za spolupráci stávajícím členům zastupitelstva obce a za podporu
organizacím obce i jednotlivcům. Nově zvoleným zastupitelům obce si dovoluji popřát hodně úspěchů a
dobrých nápadů.
Děkuji.
Ing. Milan Sklenář
starosta obce

Kandidáti do obecního zastupitelstva
ING. MILAN SKLENÁŘ
Jsem rodilým občanem naší obce Kameničné. Vystudoval jsem Mechanizační fakultu VŠZ Praha, pracuji
jako OSVČ v oblasti zprostředkování obchodu a služeb. Již třetí volební období (12 let) jsem starostou obce
Kameničná. Jsem členem TJ Sokol a SDH Kameničná. Podporuji společenský a spolkový život lidí včetně rozvoje
obce.
LUKÁŠ JIRČÍK
Patřím mezi rodilé občany obce Kameničná, je mi 31 let, vystudoval jsem programování CAD/CAM
systémů a CNC strojů na VOŠ a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou. Postavili jsme v Kameničné rodinný domek, kde
žijeme s manželkou Nelou a synem Pavlem. Pracuji ve služebním poměru u Policie ČR cca 11,5 let nyní jako
inspektor na Obvodním oddělení v Rokytnici v Orlických horách. Jsem členem místních organizací SDH Kameničná,
jednotka SDH obce Kameničná, TJ Sokol Kameničná, SPZ o.s. Od podzimu roku 2014 působím v obci Kameničná
jako místostarosta obce a vykonávám agendy obecního úřadu. Mezi mé priority patří podpora kulturních činností v
obci, další rozvoj v oblasti obecní samosprávy a pokud možno spokojenost spoluobčanů.
MILAN ŠÁNA
Jsem ženatý, mám dospělé dětí a mnoho vnoučat. Od letošního roku jsem pracující důchodce. Pracuji jako
úředník - kurátor pro mládež, dříve jsem pracoval ve vedoucích funkcích v oboru stavebnictví a elektrotechnika.
Mám velké zkušenosti s administrativou, v oblasti legislativy a práva, v rámci pracovních povinností se účastním
jednání soudů. Celoživotně se věnuji hudbě a divadlu, v současné době loutkoherectví pro děti, ve volném čase
jsem také pracoval jako průvodce turistů v Paříži nebo jako kameraman TV Nova. V Kameničné bydlím od roku
2011 a poslední čtyři roky jsem členem zastupitelstva obce.
RADOMÍRA MATYÁŠOVÁ
Patřím mezi rodilé občany Kameničné. Vystudovala jsem gymnázium v Žamberku a poté ekonomiku a
výpočetní techniku na SEŠ v Náchodě. V současné době pracuji v Albertinu, odborný léčebný ústav Žamberk.
Kandiduji, protože bych se ráda podílela na veřejném životě obce.
Mgr. ŠÁRKA GROFOVÁ
Je mi 30 let a patřím mezi rodilé občany naší obce. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Olomouci
obor učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika. Učila jsem na základní škole v Písečné, v současné době jsem
na mateřské dovolené. Jsem aktivním členem hasičů, TJ Sokol, SPZ o. s. a Klubu žen. Mám ráda naši vesnici, její
chod a organizování společenských akcí, a proto opět kandiduji do obecního zastupitelstva.
ING. JANA KRATOCHVÍLOVÁ
Patřím mezi rodilé občany Kameničné. Vystudovala jsem VŠ zemědělskou v Brně a pracuji (včetně
brigádnické činnost) již od svých 12 let v zemědělství v místním družstvu. Ve Vika Kameničná v současné době
zastávám funkci agronoma. Jsem předsedou TJ Sokol Kameničná a organizátorem většiny akcí pořádaných TJ.
Současně jsem aktivním členem Hasičů a Žen. Ráda bych se i nadále podílela na rozvoji obce.
LUDMILA KOTYZOVÁ
V Kameničné žiji již 24 let. Vystudovala jsem poštovní školu v Trutnově a 25 let pracovala na poště, nyní
pracuji v místní mateřské škole. Jsem členem SDH Kameničná, Klubu žen a TJ Sokol Kameničná. Jsem členkou
zastupitelstva obce Kameničná již 8 let, kandiduji, protože mi není lhostejný osud naší obce a ráda bych se i nadále
podílela na jejím chodu.
PETR ROLEČEK
Patřím mezi rodilé občany Kameničné. Vyučil jsem se jako zedník. Maturoval jsem na vojenské škole v
Moravské Třebové. Dlouho jsem pracoval jako voják z povolání. V současnosti jsem zaměstnancem firmy GAF
Žamberk. Jsem členem TJ Sokol Kameničná. Mám dobrý všeobecný přehled a chtěl bych podpořit veřejný život
v obci.

JOSEF KALOUS
Je mi 38 let a pracuji jako vývojový pracovník ve firmě Marek, zemědělská technika. Jsem členem Spz o.s. a
TJ Sokol Kameničná. Rád bych přispěl svou troškou do své rodné obce, abychom se nemuseli stydět za to, co jsme
vytvořili, až budeme štafetu předávat další generaci.
MILAN SKALICKÝ
Bydlím v chalupě čp. 1, kam jsem se nastěhoval s manželkou Lenkou v roce 2005. Oba pocházíme z
Moravy, v mém případě ze Zábřehu na Moravě, vystudoval jsem SPŠ v Šumperku, obor Informační technologie. Od
roku 2004 se s ženou zabýváme chovem včel a prodejem včelích produktů, později také chovem včelích matek,
tato činnost se stala naší živností. V současné době je mým zaměstnáním pozice HASIČ u HZS ČR na požární stanici
v Rychnově nad Kněžnou. Tři letní sezóny jsme s ženou vedli u nás na zahradě hospůdku, která nás těšila slušnou
návštěvností obyvatel Kameničné. Baví mě cestování, lezení po skalách, hory, včelaření. Mojí kandidaturou chci
podpořit veřejný život v obci a setkávání lidí.
DAVID VÁCLAVEK, DiS.
Jsem rodilým občanem Kameničné a to již 36 let. Žiji v rodinném domě s rodinou. Vystudoval jsem VOŠ a
SOŠT Litomyšl v oboru Servis a opravy strojů a zařízení - zakončeno absolventskou zkouškou s titulem DiS. Již 13 let
pracuji ve firmě Bednar FMT, jako mistr svařovny a obrobny. Jsem členem SPZ o.s., SDH Kameničná a TJ Sokol
Kameničná. Chtěl bych přispívat svými názory a pracovat ku prospěchu obce.
MICHAL KACÁLEK
Patřím mezi rodilé občany Kameničné, je mi 31 let. Vystudoval jsem SOŠ v České Třebové - obor truhlář.
Tuto profesi jsem vykonával 8 let. Po návratu ze zahraničí jsem začal pracovat jako OSVČ v zemědělství - servisní
technik dojících robotů. Zajímám se o dění v obci, jsem členem SDH Kameničná, TJ Sokol Kameničná a SPZ o.s. Rád
bych svými zkušenostmi z domova i ze světa přispěl k rozvoji naší obce.

MILAN ZOLMAN
Je mi 35 let a pracuji jako mezioperační technik ve stavebnictví. Jsem bez politické příslušnosti. Jelikož mi
není lhostejný stav v naší obci, rozhodl jsem se kandidovat do obecního zastupitelstva. Přináším nové podněty a
nápady, nebojím se říkat, co si myslím a je pro mě prioritou prosazovat zájmy občana. Protože věřím, že obec je tu
pro občany a ne občané pro obec. A jelikož jsem hrdým otcem své dcery, chci, aby i ona byla hrdá, že je občankou
Kameničné.

Úplné znění Veřejné vyhlášky, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu ke shora uvedenému
číslu jednacímu včetně situačního nákresu je vyvěšeno na klasické i elektronické úřední desce.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci říjnu a listopadu oslaví
významné životní jubileum.
HANA
DVOŘÁKOVÁ
JITKA
KACÁLKOVÁ
ALŽBĚTA KALOUSOVÁ
MARIE CIMROVÁ
BLANKA VÁCLAVKOVÁ

70 let
65 let
60 let
60 let
70 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Co nás čeká
29. 9.
27.10.

Drakiáda – od 14 hod na kopci u vodárny
Zájezd do bazénu Velké Losiny a exkurze do pivovaru –
hlaste s v prodejně nebo u J. Kratochvílové

zájemci

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
18. 8. – Dračí lodě Pastviny – sestavily jsme ženskou posádku
sádku složenou převážně z žen a dívek
z Kameničné a zbytek tvořily kamarádky a známé z okolí. Téměř dvě třetiny osádky seděly na této lodi
poprvé, což se podepsalo na výkonu. Dojely jsme sice na posledním místě, pár sekund za prvními
/soutěžilo 8 ženských posádek/, ale
důležité jee být viděn a zúčastnit se.
A zkušenost pro příští rok nám
nikdo nevezme. Takže díky všem za
vzornou účast a doufám, že příští
rok pojedeme zase a postoupíme
výše.
25. 8. – Dětský den alias
„Integrovaný záchranný systém“.
Pro děti byla připravena trasa
s plněním různých disciplín např.
přechod zamořeným územím, šplh
po laně, u stanoviště vojáků házely
granátem,
na
zá
záchrance
zachraňovaly poraněného, u policie absolvovaly jízdu zručnosti
učnosti podle dopravních značek,
značek odstraňovaly
padlou kládu přes cestu a jiné záludnosti musely plnit. Cestou hledaly obrázky, které si musely
zapamatovat a vyjmenovat v cíli. Jen tak mohly být odměněny sladkostí a účastnickým listem.
lis
Na
startu se sešlo 31 dětí, rodiče jako doprovod byli navíc. Hasiči měli připravenou tradiční soutěž
sout ve
střelbě ze vzduchovky, ženy nás občerstvovaly a po zbytek odpoledne se děti mohly vyřádit ve
skákacím hradu. Od 16 hod. se hrál fotbalový zápas. Původně myšlený jako ženatí proti svobodným.
Sešlo se jich ale tak málo, že na plac byli pozvali všichni, co si chtěli zakopat. Vytvořily se dvě družstva
po deseti, převážně složené z dětí a jen doplněné pár dospělými, M.Kotyza vyfasoval píšťalku
k soudcování.
Rázem
vznikl na hřišti chumel,
který se chvíli přesunoval
k jedné brance a pak zase
k druhé. Výsledkem
Výsled
byli
uhonění hráči a radost ze
hry. Děkuji všem na
stanovištích
:
A.
Kaplanovi, L. Stehlíkovi, O.
Kalousové, P. Štěpánkové,
K. a P. Rolečkovým, T.
Brokešové, L. Kalousovi, J.
Aulichovi,
N.
a
H.
Pecháčkovým,
V.
Sklenářové,
Holubářové,I. a Z. Martincovým,
Š.Grofové za zhotovení materiál na
trať, J.Rolečkové
za vytisknutí
účastnických listů, V. Beranovi za
ozvučení a hudební produkci po celé
odpoledne, M. Mrklovskému za dozor

u skákacího hradu a pak všem ostatním,kteří se podíleli na přípravách
vách a na hladkém průběhu. A ještě
Vl. Kotyzovi, který zajistil pěnu na vystříkání, ale protože byla zima, nechali jsme ji vypěnit až o čtyři
dny později na hřišti po výletě dětí s Klubem žen.
Od října po hasičských závodech se rozběhnou cvičební hodiny, sledujte vývěsku.
Předběžně :
Středa – 18-19 – cvičení předškoláků s rodiči – vede J. Kratochvílová ml. /po hasičských závodech/
Středa – 17:30 – 19:00 cvičení mladší žáci a žákyně – vede M. Kalousová /po hasičských závodech/
Pondělí – 17:30 – 19:00 – tanec a cvičení při hudbě - starší žákyně – vede J. Rolečková
Středa – 17:30 -19:00 – nácvik taneční choreografie – mladší žákyně
Pátek – 17:30 – 19:00 – mladší žákyně - tanec, cvičení a hry
Neděle – 19:00 – 20:00 – Country energies
Neděle – zpívání na půlnoční - vede J. Kalousová- začínáme 14.10. od 17 h. ve škole
za TJ Jana Kratochvílová

Hasiči
Výsledky ze střeleb na sportovním odpoledni.
V sobotu dne 25. srpna 2018 se konalo sportovní odpoledne, na kterém proběhl již 11. ročník ve
střelbě ze vzduchovky "O cenu obce" pořádaný hasiči z Kameničné. Za krásného počasí se zúčastnilo
57 střelců, z nichž bylo 31 dívek a žen a 26 chlapců a mužů. Takto se umístili vždy první tři v
jednotlivých kategoriích:
Předškolní děvčata:
1. Anežka Dufková
2. Emička Bednářová
3. Dominika Kalousová

50
8
0

Předškolní chlapci:
1. Štěpán Dufek
2. Richard Grof

1
0

Děvčata 6-10 let:
1. Evička Holubářová
2. Eliška Veverková
3. Klára Mušuková

87
69
61

Chlapci 6-10 let:
1. Šimon Pecháček
2. Boris Berky
3. Arun Bhopalsingh

88
71
59

Děvčata 11-15 let:
1. Nelča Pecháčková
2. Zdenča Kalousová
3. Pavlína Rolečková

80
67
58

Chlapci 11-15 let:
1. Martin Holubář
2. Jan Aulich
3. Láďa Kalous

70
68
55

Juniorky 16-20 let:
1. Karolína Rolečková
2. Anna Holubářová

55
52

Junioři 16-20 let:
1. Víťa Beran

46

Ženy:
1. Jarmila Černá
87
2. Jana Kratochvílová st. 79
3. Hanka Pecháčková
75
Muži:
1. Jan Krejsa
2. Miloš Kotyza
3. Jakub Krejsa

79 rozstřel 22
79
19
79
17

SPZ o.s.
8. září 2018 se v Kameničné konal již 10. ročník tradičního motosrazu KAMEŇÁK, bohatý program
odstartoval vyjížďkami, přičemž silniční opět vedla i chráněnou krajinnou oblastí Orlické hory, konkrétně
směr Rokytnice v O. h., Bartošovice v O. h., Zemská brána, Mladkov, Pastviny, Líšnice a Žamberk, crossová
pro příznivce terénu i veteránská se jely v okolí Kameničné. Celkem se vyjížděk účastnilo cca 180 krásných
strojů, přičemž další asi 3 desítky motocyklů zůstaly v areálu.
Následovaly
netradiční
soutěže o zajímavé ceny a to Pomalá
jízda, Jízda zručnosti s pneumatikou,
Rohlík, Komín z basiček od piva,
Gumycuk, Kladívka a Miss Kapsička.
Vždy čtyři první soutěžící obdrželi
ceny od našich sponzorů, kterým
tímto děkujeme.
Po 18. hodině započala
hudební část programu, během níž
se na podiu vystřídaly kapely: heavy
metalová SOTURY z Jihlavy, dále
zazněly dnes už legendární songy
v podání KREYSON memorial z Prahy,
populární potrhlá brněnská grupa
MORČATA NA ÚTĚKU a hudebně
večer úspěšně zakončily notoricky známé „Fanánkovy““ písně v podání TŘI SÉGRY revival bandy z Prahy.
Akci odmoderoval známý vousáč Voves z motorazu Broďák. K vidění byl na místě stánek s moto
oblečením i doplňky, v rámci programu proběhly ukázky jízdy na netradičních
h cyklistických strojích (kdo
chtěl, na vlastní kůži si vyzkoušel) i zajímavá ohňová show skupiny Tartas. Počasí nám opět přálo a i díky
tomu se sešlo na 700 lidí. Výbornou kuchyň letos připravila Pavla Rolfová. Fotky z akce jsou již dostupné
na webovém portálu rajče.
Na závěr chci poděkovat
ěkovat všem účastníkům motosrazu, že nás v tak hojném počtu poctili svojí
návštěvou, děkuji rovněž svým kolegům a dalším, kteří přiložili ruku k dílu při přípravách, průběhu i úklidu
a v neposlední řadě všem sponzorům, nejvícee nás letos podpořili Stavokameník Ing. Pavel Kratochvíl,
Autodoprava Martin Grund, Fincentrum reality Jan Štěpánek a Reality11 Martin Dostál.
A protože již probíhají jednání ohledně 11. i 12. ročníku, můžu již prozradit, že další „Kameňák“
se bude konat 7. 9. 2019. Konkrétní jména kapel budou zveřejněny opět na Štědrý den na motosrazové
stránce na sociální síti Facebook.
Za výbor SPZ o.s. jednatel Lukáš Jirčík

Z knihovny
Milí čtenáři,
prázdniny jsou za námi a s nimi bohužel i letošní tábor s podtitulem „Ve jménu zákona...“.
.“. Jako každý rok
jsme se snažili stihnout toho během tábora co nejvíce a opět jsme konstatovali, že pět dní je prostě málo
a všechno naplánované se stihnout nedá. Zážitků bylo ale mnoho a tak mi dovolte alespoň malé shrnutí.
shrnutí
Děti se rozdělily do týmů, které představovaly jednotlivé detektivní kanceláře. Každý tým měl svého
kapitána, kterými se tento rok stali Natka Venclová, Péťa Grundová, Káťa Kalousová, Terka Kalousová,
Anička a Martin Holubářovi a Kája Rolečková. Dospělý dozor formou jejich nadřízeného ve funkci majora
vykonávali Nela Šlézová, Pája Štěpánková, Simča Kotyzová, Stáňa Kalousová, Danča Mrklovská a Kamča
Trejtnarová. Funkci generála tábora převzala Jitka Rolečková a Monika Kalousová a jejich pravou rukou a
technikem se stal Víťa Beran.
V pondělí dopoledne čekalo všechny účastníky tábora přijímací řízení na detektiva, které proběhlo
formou stanovišť. Nejvíce času týmům zabralo policejní pexeso, které hrál celý tým na jednou jako jeden
muž. Domluvit se, která kartička je ta správná nebylo v 9ti lidech zřejmě vůbec jednoduché. Zjistili jsme,
že naši budoucí detektivové mají výbornou paměť, svižné nohy, střelecké nadání, skvělý čich, takže
nejlepší čmuchalové obdrželi i titul, že držitel průkazu může pracovat jako policejní
policej pes. Během
dopoledne tedy všechny týmy splnily úkoly a byly přijaty mezi detektivy.. Ve svých detektivních
kancelářích převzali od kapitánů funkce,
ce, které během dne vykonávali. Jako pravá a levá ruka kapitána,
podrž taška, zvěd a další důležité funkce. Původní odpolední detektivní hra byla pro velké vedro
nahrazena vodní hrou a dalšími méně náročnými hrami.
V úterý celý tábor vyrazil na výlet přistaveným autobusem do Rychnova nad Kněžnou, kde nás čekala
návštěva kolegů na policejní stanici. Naši malíí detektivové si kromě
mnoha zajímavých věcí vyzkoušeli i obleky zásahové jednotky a
dopoledne si náramě užili. Oběd je čekal ve formě řízků v zámeckém
parku a pak už se na výzvu 158 vydaly týmy sledovat dealery drog do
Včelného na koupaliště. Drogovým dealerům
lerům se podařilo zmizet, ale
droga byla po následném prohledání areálu nalezena. Den završilo
postupné testování všech bazénů a následná cesta autobusem
domů.
Ve středu se všichni přivalili s batohy, spacáky a stany.
stany Čekala nás
druhá a náročnější polovina tábora. Ráno detektivy čekal rychlý
přesun do Helvíkovic, kde byl na mostě u řeky spáchán trestný čin a
do řeky z mostku v Betlému
podezřelý zahodil předmět
doličný. Bylo třeba jej najít,
aby mohl být podezřelý
obviněn. Úkol tedy zněl:
prohledejte místo činu a
zajistěte stopy. A do oběda být
zpět. Ti, kdo měli ten den
službu technika se vrhli do
řeky a hledali předměty
doličné. K našemu úžasu se
nám podařilo v řece objevit i
raky a foto důkaz přikládáme.
Soutěž ve stavění pyramidy

z kamenů naše vodní dopoledne završila a týmy podle otisků stop sledovaly podezřelou osobu až zpět do
Kameničné. Cestou jsme ještě otestovali jejich znalosti o známých lotrech a lumpech z pohádek.
Odpoledne se slavnostně vztyčila vlajka a ohraničila se kameny donesenými z řeky. A vypuklo hlídání
vlajky. V táboře vyrostly stany a všichni se začali zabydlovat. Mezitím přišlo i hlášení 158 v podobě QR
kódu a týmy vyrazily vyslýchat svědky. K večeři se pekly křápance (bramboráky). Do oběda si kanceláře
měli sepsat seznam potřeb. Někteří zapoměli, ale vařit bylo z čeho. Nejlepší bramboráky prý pekla Káťa
Kalousová. Recept jí dala maminka.
Večer nás čekala noční hra a hlídání vlajky. Jako každý rok nám byla vlajka opět ukradena. I přes to, že byl
plný tábor detektivů. Ve dne se ji podařilo ukrást dokonce i kuchařkám. Hlídky pak musely uplácet
kuchařky, aby vlajku vrátily.
Ve čtvrtek ráno špatné hlídače (vedoucí týmu) čekalo nepříjemné probuzení. Vyzkoušeli si na vlastní
tlapky, jaké je to být lotr v poutech. Ostatní členy týmu čekalo náročné hledání klíče k osvobození svých
kapitánů. Z pout se postupně dostali všichni. Odpoledne přijely dvě tattérky s henou. Další večerní bojová
a noční detektivní hra završila další z parných dní.
V pátek zavládla panika a snažili jsme se dohnat vše, co jsme nestihli. Forma stanovišť se osvědčila už
v pondělí a tak týmy postupně vyzkoušely střelbu prakem na figury, únik ze zamčené místnosti (nejlepší
čas byl 10,5 min.), ohledání místa činu (stanu) a daktyloskopie. Odpoledne přijeli hasiči z Rokytnice a
zafoukali celý tábor pěnou. Velké děti měly pěnu po pás. Malé děti v ní s nadšením hledaly hračky
z kinder vajíček a občas jeden druhého. Do pěny byl celý tábor. Co z nás nespláchli hasiči hadicí musela
zvládnout hadice ze školky se studenou vodou nebo táborová sprcha s teplou. Tábor završil táborový trh
a pletení táců z pedigu. A nastalo loučení.
Děkuji všem vedoucím, kapitánům, pomocníkům i obci, protože bez Vás všech dohromady by nebyl
tábor. Jsem ráda, že nás neubývá, ale neustále přibývá a těším se na další zážitky zase za rok.
Už můžete přemýšlet nad tématem. Nabízí se „Ve službách Rudolfa II“ s pátráním po Golemovi, alchymií
a pokusy, „Hra o trůn“ nebo pirátské téma „Piráti z Ka…meničné“.
Za knihovnu Jitka Rolečková

OZNÁMENÍ
VIKA Kameničná a.s.
vydává ze svého skladu v Helvíkovicích
na Popluží
( tel: 731 449 737 – p. Jirouch )
obilí na nájemné a naturálie za rok
2018
v termínu
od 9.10.2018 do 25.10.2018
vždy
v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 16.00
hod
Pytle na obilí si vezměte s sebou!
Případně je možno je zakoupit za 15,Kč/kus na místě.
Uzávěrka příštího čísla bude 30. 11. 2018.
Náměty a připomínky zasílejte na
jitkaroleckova@seznam.cz

