Zasedání obecního zastupitelstva
č. 6
8. 4. 2015
1. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o poskytnutí finančního
příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST,
z.s. a rozhodlo o neposkytnutí finančního příspěvku výše uvedené asociaci.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0. Zdrželi se:0.
2. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o finanční podporu na vydání
knihy „Rok 1989 v dokumentech KSČ – OV Ústí nad Orlicí“ Tiskárny a vydavatelství
OFTIS s.r.o. a rozhodlo o neposkytnutí finanční podpory výše uvedenému
vydavatelství.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0. Zdrželi se:0.
3. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo nabídku p.p.č. 53 v k.ú. Kameničná k
prodeji od pana Ondřeje Adama Peška Janowského a nabídku jmenovaného
odmítlo.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0. Zdrželi se:0.
4. Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost pana Ondřeje Adama Peška
Janowského o koupi pozemků a rozhodlo požadovanou žádost zamítnout. Dále
zastupitelstvo obce Kameničná rozhodlo, že „chatu Natašu“ parc. číslo st. 146
nabídne k dlouhodobému pronájmu.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0. Zdrželi se:0.
5. Zastupitelstvo obce Kameničná se seznámilo se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kameničná za rok 2014.
6. Různé.
6/1 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo stížnost na ředitelku MŠ v
Kameničné na obecním úřadě v Kameničné vedenou pod čj: 070/2015/OÚ, věc
bude dále v jednání.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0. Zdrželi se:0.
6/2 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo smlouvu o centralizovaném
zadávání mezi Sdružením obcí Orlicko a Obcí Kameničnou a pověřuje starostu obce
podpisem uvedené smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0. Zdrželi se:0.
6/3 Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informace k některým
ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
6/4 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o bezúplatný pronájem
obecních prostor pro Obecní knihovnu v Kameničné za účelem uskutečnění
Přívesnického táboru s názvem „Robinsoni“ v termínu 6. 7. 2015 – 10. 7. 2015 a
tuto žádost schvaluje.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0. Zdrželi se:0.
6/5 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo nabídku společnosti Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. ohledně odkupu akcií a rozhodlo nyní akcie
neprodávat.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0. Zdrželi se:0.
6/6 Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje záměr přípravy nového územního
plánu obce Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0. Zdrželi se:0.
6/7 Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo v rámci zefektivnění spolupráce s
Policií ČR, územně odpovědným Obvodním oddělení Žamberk, možnosti přestupu
zastupitele a místostarosty obce Kameničná pana Lukáše Jirčíka ze současného
působiště v Rokytnici v Orlických horách na oddělení v Žamberku. Zastupitelstvo
obce Kameničná pověřuje starostu obce podpisem žádosti o kladné vyřízení
přestupu pana Lukáše Jirčíka na Obvodní oddělení Žamberk.
Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti:0. Zdrželi se:0.
č. 7
27. 5. 2015
1.
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje rozpočtové změny č. 1, č. 2, č. 3
viz přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
2.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo účetní závěrku obce Kameničná
za rok 2014 a tuto schvaluje.

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kameničná za rok 2014 a Závěrečný účet obce Kameničná za
rok 2014 a tyto schvaluje s výrokem bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

3.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost o poskytnutí finančního
příspěvku ZO SPCCH, zs Žamberk a schvaluje záměr poskytnout finanční
příspěvek ve výši 2000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
4.
4/1
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo návrh Klubu žen
k dovybavení obecního zázemí na hřišti a případné opravy. Zastupitelstvo obce
Kameničná schvaluje provedení některých oprav a dovybavení zázemí a na
uvedené poskytne obec Kameničná prozatím finanční prostředky do výše 40.000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
4/2
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřuje starostu obce Kameničná
Ing. Milana Sklenáře, aby se za obec Kameničnou zúčastnil řádné valné hromady
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, která se bude konat dne
18. 6. 2015 ve 12:30 hodin v sídle společnosti v Jablonném nad Orlicí, Slezská 350.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

4/3
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí informaci
Ministerstva pro místní rozvoj ČR o získání dotace z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, DT č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci ve výši 400.000,-Kč.
4/4
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo možnosti zřízení obecní
kompostárny a pověřilo starostu obce Ing. Milana Sklenáře a místostarostu obce
Lukáše Jirčíka ke zjištění dalších detailů a dotačních možností k uvedené věci.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

4/5
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje podání žádosti o veřejnou
finanční podporu z dotačního programu Sdružení obcí Orlicko podpora významných
výročí v členských obcích a pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře k podpisu
žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4/6
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje znění smlouvy o
poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje
a pověřuje starostu obce Ing. Milana Sklenáře k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Dne 25. 4. 2015 se před plánovanými oslavami obce uskutečnil
velký úklid, za obec bychom chtěli všem účastníkům poděkovat,
že jim není vzhled naší obce lhostejný.
Poplatky za svoz komunálního odpadu a nájemné za hrobová
místa uhraďte prosím do 30. 6. 2015 na Obecním úřadě v
Kameničné v úředních hodinách pondělí a středa 15-19 hodin.
Ve dnech 1. a 2. května 2015 následovaly oslavy 650 let od první zmínky
obce Kameničná.
Poděkování patří vystavovatelům v bývalé školy jmenovitě panu
Oldřichovi Kotyzovi za jeho obrazy, akvarely, panu Františkovi Komůrkovi za
vystavené fotografie, panu Jaroslavovi Talafantovi za vystavené obrazy,
sochy a kreslené alba, paní Lence Skalické za vystavené obrazy a panu
Bohumilu Duškovi rovněž za vystavené obrazy. Myslivecké sdružení
Helvíkovice – Kameničná zapůjčilo své nejlepší trofeje a tyto byly
k nahlédnutí ve vestibulu bývalé školy.
Za úspěšnou přípravu, organizaci výstavy a zpracování historických
materiálů obce, za zapůjčení archivních fotografií a textů včetně osobních
vzpomínek a pamětí mi dovolte poděkovat paní Jitce Rolečkové, paní Marii
Čáslavkové, paní Marii Václavíkové a našim spoluobčanům.
Paní Blance Václavkové touto cestou děkuji za poskytnutí materiálů
k budování vodovodu sepsaných z pamětí pana Františka Bednáře.
Panu Pavlovi Václavíkovi děkuji za zapůjčení panelů, které posloužily
při výstavě jako podklad vystavovaných fotografií, obrazů a dalších
materiálů. Děkuji za zorganizování pátečního odpoledne v souvislosti
s uskutečněnou show různých druhů RC modelů. Páteční večer

završilo velmi úspěšné vystoupení ochotnického divadelního spolku,,Na
skále“ s vystoupením ,,Dokonalá svatba.“
Ze sobotního dne bych rád poděkoval všem vystupujícím na
tělovýchovné akademii, která sklidila velký úspěch. Konkrétně pak děkuji
cvičitelům a cvičícím pod vedením paní Ing. Jany Kratochvílové, našim
nejmenším z Mateřské školy v Kameničné pod vedením paní Ivony
Andršové, taneční skupině Country Energies pod vedením paní Jitky
Rolečkové.
Za příjemné moderování celého odpoledne děkuji panu Milanovi
Šánovi, za ozvučení Vítězslavovi Beranovi, poděkování patří i členům Sokola,
místním hasičům, SPZ o.s. a dalším lidem, jenž se na oslavách podíleli.
Na naše oslavy přijali pozvání pan Ing.Petr Šilar, pan Ing.Vyhnálek, pan Jiří
Dytrt, pan Petr Fiala, paní Jana Kolářová, pan Mgr.Petr Tůma, paní
Mgr.Tůmová, pan Ing.Milan Lehocký s doprovodem z Kameničné při
Komárně, pan Bc.Jiří Marek, tímto děkujeme za účast.
Dne 16. Května 2015 se na hřišti za Veverkovými konaly okrskové hasičské
závody při příležitosti oslav výročí 120 let od založení sboru dobrovolných
hasičů v Kameničné. Zde patří velký dík místním hasičům, kteří se postarali o
hladký průběh celé akce a k tomu přidali i výborné výsledky. Děkujeme za
sponzorský dar v podobě čuníka na grilování od společnosti VEMAS a.s.
Žamberk.
Za Obec Kameničná Ing. Milan Sklenář a Lukáš Jirčík
BIOODPAD
V posledních dnech byl k místní bramborárně přistaven traktorový vlek,
tento bude prozatím sloužit občanům obce jako sběrné místo pro ukládání
některých druhů bioodpadu viz níže.
Na vlek můžeme vozit následující:
listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny, rostliny
z květináčů, čajové sáčky, kávovou sedlinu včetně papírových filtrů, skořápky

z vajec, trávu, listí, seno, plevel, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květin apod.,
spadané ovoce
Co naopak budeme vozit jen do sběrného dvora:
kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané nebo seštěpkované), piliny,
dřevěný popel
Co mezi bioodpad rozhodně nepatří:
tekuté zbytky jídel, kosti a maso, uhynulá zvířata, pleny, obvazy, textilie,
mikrotenové sáčky, plasty, sklo, kovy, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady
Vlek je řádně označen jako sběrné místo pro bioodpad a je na něm i popsáno, které
druhy zde můžeme ukládat.

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim spoluobčanům, kteří v měsíci červnu a
červenci oslaví významné životní jubileum.
RŮŽENA BERKYOVÁ 65 let
TAMARA HOSTINSKÁ 60 let
LUDMILA ROLEČKOVÁ 80 let
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
2. 5. – uspořádání Tělovýchovné akademie u příležitosti oslav 650 let
založení obce s následujícím programem:
1, MŠ
- Ivona Černá
2, Orientální rozcvička – mladší žákyně – Jitka Rolečková
3, Scénka ZŠ Slatina nad Zdobnicí - Mgr. Miroslava Sojková
4, Blue Night – mladší žákyně
– Jitka Rolečková
5, Filmové scénky – starší žactvo
– Jarča Kalousová
6, Hodina TV – žactvo
– Šárka Martincová, Aneta Krejsová
P ř e s t á v k a 10 minut
7, Stínohra o životě – žactvo
– Šárka Martincová, Aneta Krejsová
8, Pěvecký sbor /Rebelové/
– Jana Kalousová
9, Mažoreti – muži
– Jana Kratochvílová
10, Country Energies
– Jitka Rolečková, Šárka Martincová
11, Scénka Lojza a Líza
– manželé Skalický
12, „KONCERT“ – ženy
– Jana Kratochvílová
Akademie trvala 2,5 hod. a prostřídalo se v ní 50 dětí a 40 dospělých od
nejmenších z MŠ přes žactvo až po ty nejstarší v důchodovém věku, někteří
vystupovali i pětkrát.
Hodnocení akademie nechám na divácích, ale z mého pohledu
můžeme být na sebe pyšní při exkurzi do sousedních vesnic. Chci touto
cestou poděkovat hlavně vedoucím jednotlivých skladeb za nápady, realizaci
a čas věnovaný nácvikům. Samozřejmě dík patří i cvičencům, kteří se nechali
strhnout a uvěřili v avizovaný úspěch vystoupení. Když jsem viděla při
generálce to ohromné množství různých rekvizit, měla jsem trochu obavy,
jak to zvládneme na ostro. Ale na premiéře každý věděl, kde co najít, kam co
přesunout, kam co odnést, aby se to už nepletlo. Oblečení pro příslušná čísla
byla vzorně vyrovnána do komínků a rozmístěna po obvodu klubovny. Děkuji
Milanu Šánovi za moderování celé akce a že pružně vyplňoval mezery mezi
jednotlivými čísly doprovodným slovem přesně tak, jak bylo potřeba. Další
dík patří Petru Rolečkovi, který obsluhoval oponu a Víťovi Beranovi, který sál
ozvučil a spolehlivě pouštěl nahrávky.
Když před čtyřmi roky se zavřela opona také po akademii /jen pro
připomenutí- třeba úspěšná scénka ze Slunce, seno jahody – Kelišová jako

Věra Faiferová kromě jiných/,říkala jsem si, že to nelze překonat a taky, že
dlouho nic takového nebudeme muset vymýšlet.
Čas letí rychleji než myšlenky. Čtyři roky a dokázali jsme, že potenciál
v nás je, jen ho správně podchytit. A děkuji i divákům, kteří se přišli podívat a
závěrečným potleskem ve stoje nás podpořili v činnosti a zažehli plamének,
že třeba zase někdy se uvidíme, přesně v duchu
citátu naší akademie:
„ Sláb je ten, kdo ztratil v sebe víru
A malý je ten, kdo malý má jen cíl.“
Za TJ Sokol Jana Kratochvílová

Co nás čeká
6. – 10.července Přívesnický tábor „ROBINSONI, ANEB KDO PŘEŽIJE KAMENIČNÁ“
15. srpna
Dračí lodě v Pastvinách

Klub žen
Z klubu žen:
Dne 30. 4. klub žen jako každý rok uspořádal pálení čarodějnic. Letos
jsme obnovily lampiónový průvod, který vedla Jitka Rolečková, ke které se
přidala krásná čarodějnice Šárka Dufková a samozřejmě spoustu dětí, které
děvčata odvedly na hřiště. Jako každý rok, tak i letos jste si na ohni mohli
opéct párky nebo špekáčky. Ve stánku Vás obsluhovaly též nádherné
čarodějnice Jaroslava Kalousová a Štěpánka Matyášová, které k doplnění
žaludků pro děti i dospělé nabízely koláčky, různé laskominy, kávu, čaj,
kolču, džus a další dobroty. Pivo Vám natočil Tomáš Aulich. Pro děti jsme
měly nově připravený teplý, ovocný punč.
Na programu bylo dále stavění Májky, kterého se chopili statní muži z
Kameničné :). Hranici s čarodějnicí nám zajistil Tomáš Aulich s Janem Krejsou
a jejich věrní pomocníci Kačka K., Danča a Majda M., Dan L., Ben O., Kamča
T., Martin H., Víťa B., Kája R., Erika B.,. Dřevo v lese jim připravil Vladimír
Kalous. Hranice úspěšně vzplála kolem půl osmé večer tak, aby si ji mohli
užít i ti nejmenší. A po setmění měla Jitka Rolečková pro ty nejodvážnější
připravenou stezku odvahy, která začínala na hřišti a dále vedla

nejstrašidelnější částí obce a to kolem hřbitova, kde musely děti na
připravený "pergamen" otisknout svůj prst. Po tomto splněném úkolu byli
vystaveni zkoušce ohněm, a to když na děti ze záhrobí vyskočila dvě
strašidla. Děti vydržely všechno a proto na ně po návratu na hřiště čekala
sladká odměněna. Bavit jste se mohli dále zhruba až do půl druhé.
V dalších dvou dnech klub žen zajišťoval občerstvení pro výstavu
fotografií a obrazů, která probíhala v bývalé škole. V pátek a v sobotu Vás
mohly obsloužit paní Marie Čáslavková a Jitka Rolečková. V nabídce byly
lahodné chlebíčky, sladké koláčky a v sobotu jsme sortiment sladkostí
rozšířily o lahodné zákusky, které jste si mohli dát ke kávě a nebo jen tak na
chuť. V pátek od 14:00 hod. byla na programu přehlídka RC modelů na hřišti,
kterou zorganizoval pan Václavík. I přes nepřízeň počasí byla účast fanoušků
této zábavy veliká. A ve stánku s občerstvením Vás přivítaly Hanka
Pecháčková, Jana Mrklovská, Štěpánka Matyášová a Barbora Brokešová.
Mohli jste si pochutnat na langoších, sladkých palačinkách a bagetách (které
připravily paní Hovadová, Štantejská, Kotyzová a paní Kacálková). K pití byla
v nabídce kolča, džus, káva čaj a samozřejmě nechybělo točené pivo, u
kterého Vás obsloužil opět Tomáš Aulich. Abychom té kultury neměli málo,
večer od 19:00 hod. jste se mohli dojít pobavit do divadla na sále. V
kuchyňce Vás obsloužily paní Jaroslava Veverková a Marie Cimrová.
Sobotu jsme odstartovali opět v bývalé škole výstavou a odpoledne
nás čekaly dvě hodiny nabité zábavou, divadlem, zpěvem a tancem. V
kuchyňce Vás obsloužily Šárka Dufková a Alena Grundová. A večer uzavřela
zábava na sále, kde Vás u jídla obsluhovala paní Václavíková a paní
Čáslavková. K večeři jste si mohli dát kuřecí řízečky a zvěřinový guláš, který
nám uvařil pan Dvořák. Tímto bych chtěla poděkovat všem jmenovaným,
kteří se podílely na přípravách těchto tří nabitých dnů. A samozřejmě mnoha
dalším, kteří se zapojili do následných úklidů sálu. Moc děkujeme.
V dalších měsících nás čeká příprava dětského dnu, který uspořádáme v
srpnu.

Aneta Krejsová

Z knihovny
Milí čtenáři,
Knihovna má za sebou jednu z nejnáročnějších výstav k výročí 650 let obce.
Moc děkuji všem, kteří nám zapůjčili své cenné fotografie a jiné dobové materiály

k oscanování. Kopie fotografií ve formátech A4 z výstav zůstaly v knihovně a paní
Marie Čáslavková a Marie Václavíková je zařazují do šanonů podle témat a roků.
Knihovna a Obecní úřad díky Vám občanům vlastní velmi zajímavý historický
materiál o Kameničné v elektronické podobě. Díky těmto materiálům jsem mohla
doplnit vydanou publikaci o vodovodu dobovými fotografiemi a přebalem.
Plánovanou publikaci „Kameničná ve fotografii“, která měla doplnit publikaci z roku
1983, jsme bohužel s paní Čáslavkovou z časových důvodů při přípravě fotografií k
výstavě nestihly. Ale určitě k jejímu vydání později dojde.
Velké poděkování patří všem ženám pamětnicím i všem dalším, kteří nám
pomáhaly při odpoledních kávách s identifikací lidí na fotografiích.
Hektické tempo před výstavou nezvládla tiskárna v knihovně, na které se
tiskne obecní zpravodaj. Poslední fotografie a další materiál se už tiskly na obci.
Držíte v rukou tedy zpravodaj, který je poprvé vytisknut jinde než v Kameničné.
Knihovna může občanům v současné době nabídnout pouze černobílý tisk
ze zapůjčené tiskárny. Omlouváme se. V příštích týdnech se začnou zadávat knihy
do nového programu Clavius a seznam knih bude stejně jako knihovna v Žamberku
postupně dostupný na Internetu.

Odpolední kávy pokračují - domlouvá se i pravidelná výroba
keramiky pro zájemce na Houkově.
Za knihovnu Jitka Rolečková

Hasiči – 120 let od založení sboru
V sobotu dne 16. května 2015 se opět jako
každý rok konala okrsková soutěž v požárním
sportu, pro letošní rok pořádaná naší obcí, a
to ku příležitosti 120 výročí od založení sboru.
Závody probíhaly za krásného počasí na hřišti
za Veverkovými. Zahájilo se nástupem všech
22 družstev z pěti obcí a místní tanečnice z
Country
Energies
předvedly
krásné
vystoupení PIRÁTKY a sklidily tak potlesk a
chválu. Úvodem promluvil starosta sboru

Tomáš Aulich a ujal se slova i starosta obce Ing. Milan Sklenář. Po nezbytných
pokynech rozhodčích se mohlo začít. Ještě před tím však bylo připraveno malé
překvapení pro Tomáše Aulicha, kterému za sbor Jana Kratochvílová s Lukášem
Jirčíkem předali medaili za zásluhy s klobásovou kytici a poděkovali tak za jeho
dosavadní činnost ve sboru. Našemu sboru se v letošním roce podařilo sestavit pět
družstev
v
následujícím
složení:
ŽENY I - vel. Aulichová Tereza - strojník, Beranová Erika - pravý proud, Kotyzová
Karolína - hadice B, Kotyzová Lucie - savice, Kotyzová Simona - koš, Mrklovská Dana
- levý proud a Trejtnarová Kamila - troják.
ŽENY I - vel. Kalousová Monika - strojník, Aulichová Kateřina - troják, Černá Jarmila levý proud, Kratochvílová Jana ml. - savice, Krejsová Aneta - hadice B, Martincová
Šárka - koš a Štěpánková Pavlína - pravý proud.
ŽENY II - vel. Kratochvílová Jana st. - levý proud, Dufková Šárka - pravý proud,
Kalousová Jaroslava - savice, Kotyzová Eva - strojník, Kotyzová Tereza - troják,
Pecháčková Hana - koš a Veverková Petra - hadice B.
MUŽI I - vel. Krejsa Jan - hadice B, Grof Lukáš - koš, Jirčík Zdeněk - pravý proud,
Kacálek Michal - strojník, Krejsa Jakub - troják, Štěpánek Martin - levý proud a
Trejtnar Vojtěch - savice.
MUŽI II - vel. Veverka Jiří - strojník, Aulich Tomáš - koš, Kalous David - savice, Kalous
Vladimír - levý proud, Kotyza Vladimír - pravý proud, Štantejský Milan - hadice B a
Václavek David - troják.
Požární útoky jsme jako pořádající obec zahajovali. Začaly naše nejmladší ŽENY I
pod vedením Terezy Aulichové a předvedly hladký průběh útoku s krásným časem
27,06 sek. Po nich nastoupily další ŽENY I pod vedením Moniky Kalousové, které
také předvedly krásný útok s časem 26,13 sek., avšak čas nebyl uznán a byl označen
za neplatný pokus. O to se do jisté míry postaral rozhodčí, který si všiml, že se při
závodu zasekly savice a po ukončení útoku a kontrole do nich kopal tak dlouho až
se rozpojily. Tak jako i jiné roky se našim ženám vedlo skvěle na štafetách 100
metrů překážek. Na úžasném 1. místě se umístila Aneta Krejsová s časem 21,64
sek., na 2. místě Kateřina Aulichová s časem 22,65 sek., na 3. místě Dana
Mrklovská s časem 23,00 sek., na 4. místě Jarmila Černá s časem 23,07 sek., na 5.
místě Erika Beranová s časem 23,16 sek. a na 6. místě Pavlína Štěpánková s časem
23,99 sek. Bohužel se našim ženám nevyhnuly úrazy. Na kladině nejprve spadla
Šárka Martincová a poté i Tereza Aulichová, obě byly naštěstí v pořádku a nebylo
potřeba většího lékařského ošetření. I přes to skvělé výkony ze štafet napomohly

konečnému umístění. Naše nové družstvo ŽEN I pod vedením Terezy Aulichové si
odneslo nejcennější zlatý pohár za 1. místo a druhé družstvo našich ŽEN I krásné 3.
místo.
Dále bojovaly s útokem i ŽENY II, kterým se bohužel stala stejná chyba jako
jedničnám, a to seknuté savice. Ty se však rozpojily ihned po vyndání koše z kádě. A
tak byl i jejich útok označen neplatným pokusem i když čas měly krásných 29,00
sek. Nakonec se umístily na 5. příčce.
Přišli na řadu MUŽI I a útok byl velmi rychlý s časem 24,41 sek. I na štafetách se
letos mužům vedlo dobře, skvělého 2. místa dosáhl Lukáš Grof s časem 22,19 sek.,
další byl na 12. místě Vojtěch Trejtnar s časem 25,75 sek. a na 13. místě Michal
Kacálek s časem 25,81 sek. Po sečtení obou disciplín z toho bylo krásné 2. místo.
Naše útoky zakončili MUŽI II, kterým také sedl skvěle a dosáhli času 26,00 sek.. Až
do konce závodů však muži neměli jistotu z vítězství. Po doběhnutí posledního
družstva, však bylo jisté, že naši MUŽI II ve velké konkurenci 8. družstev obstáli a
obhájili skvělé 1. místo.
Nutno podotknouti, že z prostorových důvodů měli muži stejně dlouhou trať jako
ženy. Pořadovou přípravu jsme zvládli na dvakrát, a to tři družstva žen společně a
pánové také spolu. Ve štafetách byla také příjemná změna v tom, že se podařilo
nachystat dvě dráhy (muže i ženy) a tak závody byly ukončeny kolem 17:00 hod..
Jako rozhodčí byli z našeho sboru vysláni Mojmír Kacálek a Miloslav Roleček, kteří
tak činí již řadu let.
Po ukončení závodů byla nachystána ukázka požárního útoku mužů z SDH Lanšperk,
kteří běhají Orlickoústeckou ligu v požárním sportu. Mezi nimi je i Michal Kacálek,
který se příležitostně závodů účastní. Běželi stejnou trasu tudíž na 2 hadice B a útok
jim trval neuvěřitelných 16,00 sek. Poté předvedli stejný útok, ale pouze ve čtyřech
lidech, který se jim podařil zaběhnout za 24,00 sek. No bylo se na co dívat, síla
hasičské stříkačky stavěla hadice téměř do pozoru. Nyní přišlo zklidnění a na řadu
ukázka útoku z SDH Písečná se starou motorovou stříkačkou Stratílek z roku 1936,
kterou startovali až po odstartování útoku. Naše mladé ženy, které jim pomáhaly a
běžely s hadicemi, měly tedy dostatek času a útok byl zvládnut do minuty. Také
byla možnost si prohlédnout zásahové vozidlo STEIER rok výroby 1980. Je plně
funkční a schopné zásahu i za současných požadavků. Vozidlem se pochlubili hasiči
z Písečné.
Pro fanoušky hokeje byl přistaven návěs, kde se přes projektor na plátno promítalo
hokejové utkání Česko - Kanada.

Závody byly ukončeny a mohlo se přistoupit k vyhodnocení soutěže. Ihned
po nástupu všech družstev bylo připraveno vystoupení místních mužů - mažoretů
pod vedením Jany Kratochvílové se skladbou ŠEPOTÁM. Myslím, že to bylo velké
zpestření a sklidili ohromný aplaus. Starosta sboru Tomáš Aulich předal zástupcům
z každé zúčastněné obce památeční číše k našemu 120 výročí. Poté přistoupil k
vyhodnocení závodů a předání diplomů a pohárů vítězům. Náš sbor vybojoval dost
pohárů a sošek za jednotlivce a tak bylo co slavit. Po předání byla připravena
reprodukovaná hudba v podání DJ Víťi.
Po celou dobu závodů bylo připraveno občerstvení, kde nás obsluhovaly
Marie Cimrová, Věra Faifrová, Alena Grundová, Iveta Kacálková, Anna Kaplanová,
Štěpánka Matyášová, Jiřina Štěpánková a Marie Zářecká. O grilování prasete se
staral Vladimír Kalous s výpomocí Stanislava Stárka. Pivo "Kozla" nám čepovali
Veronika Frýdlová, Lukáš Jirčík, Jan Krejsa, Lenka a Milan Skalický a Martin
Štěpánek st.. O ozvučení se zasloužili Josef a Vítězslav Beranovi. Také v průběhu
celých závodů byla otevřena výstava v prostorách staré školy ku příležitosti 650 let
obce od prvních zmínek v kronikách, kde se o návštěvníky staraly Marie Čáslavková
s Marií Václavíkovou.
Poděkování patří nejen všem jmenovaným, ale i všem, kteří nezůstali doma
a přišli fandit, dále celému výboru a těm, kteří akci pomáhali připravovat i uklízet.
Věřím, že i příští rok v Dlouhoňovicích budeme alespoň takto úspěšní.
Monika Kalousová

HASIČSKÉ ZÁVODY MLADKOV

Dne 29. a 30. května se družstva mladších a starších hasičů zúčastnila závodů
v Mladkově. Již tradičně nás doprovázelo deštivé počasí, ale my jsme se tentokrát
nenechali odradit a přenocovali zde ve stanech. Mladší hasiči měli konečně
možnost vyzkoušet jejich nový stan. Pro děti bylo připraveno občerstvení a
samozřejmě nesměla chybět večerní diskotéka. Dopravu a roli rozhodčího zajistil
Tomáš Aulich. Soutěžilo se v těchto disciplínách: štafeta CTIF, útok CTIF, štafeta 4 x
60m, štafeta dvojic, a požární útok. Družstva bojovala v tomto složení:
MLADŠÍ: Jakub Martin Brokeš, Tereza Barbora Brokešová, Vladimír Kalous, Anna
Kaplanová, Aleš Kaplan, Daniel Leitner, Nela Pecháčková, Šimon Pecháček, Pavlína
Rolečková, Vojtěch Veverka
Vedoucí: Jaroslava Kalousová, Hana Pecháčková, Lucie Kotyzová

STARŠÍ: Vítězslav Beran, Anna Holubářová, Martin Holubář (oba Slatina n. Zdob.),
Aneta Kalousová, Kateřina Kalousová, Daniel Leitner, Dana Mrklovská, Magda
Mrklovská, Benjamin Oravec, Karolína Rolečková
Vedoucí: Šárka Martincová, Aneta Krejsová
A jak jsme se umístili?
Mladší na 19. místě z 37 družstev a starší na 7. místě z 29 družstev. Všem děkuji za
výborné výsledky, klidný průběh závodů a těším se na příští hasičskou sezónu.
Šárka Martincová

SPZ o.s.

