Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 37
26. 3. 2018
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo oznámení profilu zadavatele v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování
formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo místostarostu obce Lukáše Jirčíka úkony spojenými
s uvedeným oznámením a zajištěním přehledu vhodných profilů zadavatele.
Jedná se o povinnost obce mít zřízen tzv. profil zadavatele na webu, kde na základě uvedeného
zákona zveřejňuje povinné dokumenty v rámci veřejných zakázek nad 500 000,-Kč bez DPH,
v případě, že takové zakázky obec vypisuje.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o poskytnutí mimořádného
neinvestičního členského příspěvku mezi Sdružením obcí Orlicko a obcí Kameničná na činnost
při nastavení systému zabezpečení osobních údajů podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo Ing. Milana Sklenáře, starostu obce, podpisem této
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo dohodu o pořízení panoramatických
snímků pro území obce Kameničná a v té souvislosti i smlouvu mezi Obcí Kameničná a
zhotovitelem AMIDO – letecké snímky, s.r.o.
Uvedená společnost pořídí pro obec nové letecké snímky obce Kameničná a to i v digitální
podobě, kdy tyto snímky mohou být použity mimo jiné pro plánovanou tvorbu nových
webových stránek obce, jejich úprava a realizace je plánována na druhou polovinu letošního
roku.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4.
4/1.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého
rozsahu č. 1/2018 „Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“.
Tato dokumentace je také k nahlédnutí na obecním úřadě.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4/2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo dohodu mezi Obcí Kameničná a Ing.
Milanem Petrem týkající se náhrady vrácené dotace v souvislosti s uskutečněným prodejem
pozemku parc. č. 1734/6 v k.ú. Kameničná.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo Ing. Milana Sklenáře, starostu obce, podpisem této
dohody.
Jedná se o dohodu mezi uvedenými stranami o finanční kompenzaci újmy, která vznikla obci
vrácením dotace z důvodu neprovedení stavby pro bydlení na uvedené parcele.

Výsledek hlasování: Pro: 7.
4/3.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo dohodu mezi Obcí Kameničná a manželi
Martinem a Terezou Grundovými týkající se náhrady vrácené dotace v souvislosti
s uskutečněným prodejem pozemku parc. č. 1730/3 v k.ú. Kameničná.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo Ing. Milana Sklenáře, starostu obce, podpisem této
dohody.
Jedná se o dohodu mezi uvedenými stranami o finanční kompenzaci újmy, která vznikla obci
vrácením dotace z důvodu neprovedení stavby pro bydlení na uvedené parcele.
Výsledek hlasování: Pro: 7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Č. 38 ze dne 23. 4. 2018
Nejpodstatnější komentované body zasedání

1.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí, že k veřejné zakázce malého rozsahu č. 1/2018
„Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení“ nebyla ve stanovené lhůtě doručena
nabídka.
Ačkoli bylo v rámci uvedené zakázky osloveno 11 společností, neobdrželi jsme ani jednu
nabídku. Na základě toho budou vytvořeny nové veřejné zakázky zvlášť pro dopravní automobil
a zvlášť pro požární přívěs pro hašení.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s. o vyjádření vodovod Kameničná – ATS u hřiště, zastupitelstvo obce
Kameničná nemá připomínek k plánovanému záměru.
Jde o stavbu posilovací stanice tlaku vody u antukového hřiště.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání neschválilo využít nabídky společnosti
TSProduction.cz na letní kino v obci Kameničná.
Tento bod usnesení nebyl schválen.
Nabídka byla zastupiteli označena v rámci uvedených podmínek jako nevýhodná.
Výsledek hlasování: Pro:0.
Proti:6.
Zdrželi se:0.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí
Kameničná a panem Jakubem Krejsou, kdy předmětem prodeje je pozemková parcela č. 1734/8
2
v k.ú. Kameničná o výměře 190m v souladu s usnesením zastupitelstva obce Kameničná č. 3/1
ze dne 29. 12. 2017.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo místostarostu obce pana Lukáše Jirčíka podpisem této
smlouvy.
Jedná se o finální krok převodu pozemku již dříve zákonným způsobem schváleného.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

5.
5.1

Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí rozpočtové opatření obce Kameničná č. 2 ze
dne 31. 3. 2018.
Rozpočtové opatření se týká daně z příjmů právnických osob, která byla ve skutečnosti vyšší než
rozpočtově uvažovaná. Všechna tato rozpočtová opatření jsou až do schválení rozpočtu na
následující rok vyvěšena na úředních deskách.

5.2

Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Spisový a skartační řád Obce Kameničná s účinností od
1. 5. 2018.
Jen velmi stručně řečeno jde o dokument, kterým se upravuje zajištění správy dokumentů
došlých a vzešlých z činnosti úřadu.
Výsledek hlasování: Pro:6.

5.3

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná delegovalo Ing. Milana Sklenáře jako zástupce obce Kameničná
na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, konanou
v sídle společnosti dne 28. 6. 2018.
Výsledek hlasování: Pro:6.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Č. 39 ze dne 21. 5. 2018
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí dvě doručené nabídky k veřejné zakázce
malého rozsahu č. 2/2018 „Dopravní automobil“.

2.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí dvě doručené nabídky k veřejné zakázce
malého rozsahu č. 3/2018 „Požární přívěs pro hašení“
Nabídky budou hodnoceny, o jejich pořadí a splnění požadovaných podmínek bude
rozhodnuto v rámci hodnotící komise v nejbližší době.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná neschválilo poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Radost, Prostějov.
Tento bod usnesení nebyl schválen.
Výsledek hlasování: Pro:0.
Proti:5.
Zdrželi se:0.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo záměr pronájmu obecního pozemku (zahrádky) na
2
části parcely 273/8 v k.ú. Kameničná o výměře 147 m .
Zájemci o pronájem se mohou k záměru, který je vyvěšen na úřední desce vyjádřit a podat své
nabídky, které musejí být doručeny obecnímu úřadu do 9.7.2018.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná souhlasilo s realizací projektu v rámci výzvy 02_18_063 Šablony
II Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).
Jedná se o souhlas obce jako zřizovatele mateřské školy k uvedené dotační výzvě.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

6.

Zastupitelstvo obce Kameničná neschválilo poskytnutí finančního příspěvku na provoz Linky
bezpečí, dle žádosti Linky bezpečí z.s.
Výsledek hlasování: Pro:0.
Proti:5.
Zdrželi se:0.

7.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo návrh Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu
MV – GŘ HZS ČR – 2018 mezi Pardubickým krajem a Obcí Kameničná.

Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo místostarostu obce pana Lukáše Jirčíka podpisem této
smlouvy.
Jde o dotaci v částce maximálně 300 000,-Kč na uvedený automobil, dále se počítá s dotací
v částce 450 000,-Kč, která byla rovněž schválena. Celkem by se měl nový hasičský automobil
vč. požárního přívěsu financovat z dotací ve výši 750 000,-Kč, kdy zbytek bude hrazen
z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
8.

9.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo návrh smlouvy o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova mezi Pardubickým krajem a Obcí Kameničná na akci „Oprava části
místní komunikace“.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo místostarostu obce pana Lukáše Jirčíka podpisem této
smlouvy.
Jedná se o opravu části komunikace parc. č. 1351 v k. ú. Kameničná, sloužící jako příjezd k čp.
97.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

9.1

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí informace o poškozené komunikaci parc. č.
1346 v k. ú. Kameničná a parc. č. 4877 v k. ú. Slatina nad Zdobnicí a pověřuje místostarostu
obce jednáním ve věci opravy poškozených částí.
Jde o části uvedených komunikací v okolí vodárny, kde škody způsobuje převážně těžká
technika, ve věci bylo započato jednání o nápravě.

9.2

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost Luďka a Jany Navrátilových o odkup
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části obecního pozemku parc. č. 578/2 v k. ú. Kameničná o výměře cca 340 m .
Jedná se o část louky, ovšem vedené v k.ú. jako ostatní komunikace, pod čp. 29.

9.3

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost Aleny a Jaroslava Paulusových o úpravu
– zpevnění obecní komunikace parc. č. 1325 v k. ú. Kameničná v délce cca 110 m.
V tomto případě jde o příjezd k čp. 68.

9.4

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo návrh smlouvy o výkonu funkce
pověřence GDPR mezi Obcí Kameničná, Mateřskou školou, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí a
Sdružením obcí Orlicko.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo místostarostu obce pana Lukáše Jirčíka podpisem této
smlouvy.
Obec Kameničná podobně jako mateřská škola je počínaje 25. 5. 2018 ze zákona povinna mít
zajištěn výkon funkce pověřence GDPR, pro ochranu osobních či citlivých údajů.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

9.5

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo návrh smlouvy o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova mezi Pardubickým krajem a Obcí Kameničná na akci „Provoz
obchodu v obci Kameničná“.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo místostarostu obce pana Lukáše Jirčíka podpisem této
smlouvy.
Jedná se o dotaci, kterou se uhradí polovina smluvní částky, na provoz obchodu v obci.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

9.6

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo Směrnici na ochranu osobních údajů
Obce Kameničná ve verzi 1.0 ze dne 9. 5. 2018 a s tím související Registr agend obsahující

osobní údaje a informační povinnost zveřejněnou na webu obce a v následujícím vydání
obecního zpravodaje.
Tento bod souvisí s bodem 9.4 tohoto usnesení a opět navazuje na zákonnou povinnost
v uvedeném odvětví.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Komentované znění uskutečněných zasedání připravil Lukáš Jirčík.

Informace z obce
POZOR!!!
Poplatky za svoz komunálního odpadu uhraďte do 30. 6. 2018
na Obecním úřadě v Kameničné v úředních hodinách pondělí a
středa 15 – 19 hodin nebo na účet obce u Komerční banky č. 15227
– 611 / 0100.

Ukliďme Kameničnou
Dne 7. 4. 2018 jsme se připojili k akci Ukliďme Česko, akcee se účastnilo asi 25 občanů včetně
dětí a uklízelo se na většině veřejných prostranství, zapojili se svým způsobem i ostatní občané, neboť
někteří
ěkteří již měli před svým domečkem či zahrádkou po jarním úklidu. Po úklidu bylo na hřišti pro všechny
připraveno občerstvení.
Děkujeme všem, kteří přispěli k lepšímu vzhledu obce a jsme rádi, že jim právě vzhled naší
vesnice není lhostejný.
Lukáš Jirčík

Report ze Setkání důchodců
Na sobotu 5. 5. 2018 byli
pozváni naši starší spoluobčané na
setkání v obecním sále, kde se jim se
svými vystoupeními
toupeními v plné kráse
předvedly snad všechny místní
(převážně taneční) skupiny, poté
následovalo občerstvení a volná
diskuse. Za povedené odpoledne
patří
dík
nejen
zúčastněným
seniorům, ale i na místě přítomným
zastupitelům a všem účinkujícím.
Lukáš Jirčík

Report z pouti
2. 6. 2018 byla v Kameničná podruhé po dlouhých letech pouť se vším všudy. Zahájení
ahájení nemohlo
odstartovat nic jiného, než poutní mše svatá v Kapli Nejsvětější Trojice opět po roce pod vedením P.
Kalemby v 11 hodin za účasti nejméně 50 lidí. Krátce po 12. hodině následovalo zahájení soutěže
v kotlíkovém guláši, letos s 8 družstvy. Mezitím se rozjely atrakce, letos skákací hrad a kolotoč zdarma,
dále střelnice a stánky se sladkostmi, včelími produkty a dalšími věcmi. Také dorazilo terarijní zvířectvo i
paní s malováním na obličeje
ičeje či ruce nebo nohy dětí. Gulášová družstva byla letos velmi vyrovnaná a
výsledky byly následující:
Odborná porota
(Zdeněk Dvořák, Stanislav Toman, Eva Sklenářová)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Honza
Šumáci z okresu
Vlci z hor
Mlaďáci
Senior club
Borci
Stojáci
Vegáč

Laická porota
(32 laických hodnotících)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mlaďáci
Borci
Vlci z hor
Honza
Senior club
Šumáci z okresu
Stojáci
Vegáč

Soutěžící si kromě diplomů a poukázek na občerstvení odnesli za předvedené výkony kalendáře,
kalend
propagační materiál Sdružení obcí Orlicko, a ti nejlepší lahvinku a klobásový věnec.
Program pokračoval vystoupením místních skupin a zpíváním za doprovodu hudebních
nástrojů. Nutno
utno podotknout, že právě tato část programu měla asi největší ohlas a sešlo
se
se nejvíce
návštěvníků. Po 18. hodině vystoupili se svoji živou hudební projekcí zástupci dixielandové muziky
z kapely MifoBand a ještě později rocková revivalová kapela Lerion ze Žamberka. Během akce moderoval
pan Milan Šána, o ozvučení akce se staral Víťa Beran a firma Habrsound.
A protože se na nás letos (oproti loňsku) usmálo i počasí, jednalo se z mého pohledu o velmi
povedenou akci pod záštitou obce Kameničná, za přípravu areálu, úklid a občerstvení během celé akce
patří velký dík členům a členkám Klubu žen Kameničná a občanskému sdružení
ní SPZ. Poděkování patří i
účinkujícím a všem, co neváhali jakkoliv přiložit ruku k dílu.
Lukáš Jirčík

Komunální volby
Blíží se komunální volby, které se pravděpodobně budou konat na začátku října 2018, a při kterých budou
mít občané možnost volit nové zastupitelstvo obce Kameničná. Protože nám není názor občanů
lhostejný, rozhodli jsme se ke zpravodaji připojit anketní lístek, kde můžete anonymně vyplňovat jména
občanů, které byste rádi měli ve vedení obce. Tyto lístky budou následně vyhodnoceny a Vaší favorité
osloveni k případné kandidatuře.
Lístky můžete odevzdat do schránky u obecního úřadu do 30. 6. 2018.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve
Vaší obci / Vašem městě: Kameničná, které se bude konat:

Dne

Od

Do

20. 06. 2018

7:15

18:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na
odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným
termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě
obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem ČEZ Distribuce, a. s.

Vydávání řidičských průkazů od 1. července 2018
Novela zákona o silničním provozu přináší změnu také ve vydávání řidičských průkazů. Od 1. července
2018 mohou žadatelé podat žádost o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností,
tedy nikoliv nutně tam, kde mají trvalé bydliště.
Všechny údaje budou úředníci získávat z registru řidičů a k žádosti se již nebude přikládat papírová
fotografie. K dispozici budou fotografie v registru Ministerstva vnitra, nebo je úředníci budou pořizovat
na místě. Úřady místně příslušné trvalému bydlišti budou ale i nadále řešit odebírání řidičských průkazů a
pozastavovaní jejich platnosti.

Platnost řidičských průkazů
Řidičský průkaz se vydává mimo jiné i držiteli řidičského oprávnění, kterému končí platnost řidičského
průkazu nebo je neplatný podle § 118 (uvedené údaje o řidičském oprávnění neodpovídají skutečnosti,
jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy nebo je poškozený tak, že jsou
záznamy nečitelné). Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně.
Platnost řidičských průkazů (§ 110) :
a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C,
C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,
b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.
Ustanovení vymezuje dobu administrativní platnosti, jejím uplynutím však nezaniká řidičské oprávnění.
Lhůty pro vydání ŘP
Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu.
Zkrácená lhůta
Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, než je lhůta uvedená v
odstavci 2, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.
Správní poplatky
Zákon č. 199/2017 Sb., novelizuje také zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.
Od 1. července 2018 je správní poplatek za vydání řidičského průkazu stanoven na 200 Kč, vydání
řidičského průkazu v kratší lhůtě na 700 Kč.
Zdroj: www.cspsd.cz
UPOZORNĚNÍ:
Uvedení do ostrého provozu celého systému „změn“ v agendě Centrálního registru řidičů a digitálních
tachografů je plánováno na poslední dny v měsíci červnu. Lze předpokládat, že v uvedené dny mohou
nastat problémy se spuštěním a zprovozněním. Doporučujeme občanům své požadavky na výměnu či
podání žádosti řešit mimo poslední týden měsíce června.
Přepážka řidičských průkazů bude dne 29.06.2018 uzavřena.
Ing. Vladimír Janoušek, ved. odd. dopravních agend

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

STANISLAV TOMAN

65 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Svatbu uzavřeli a své ANO si řekli
Roman Stehlík a Milada Králová.

Gratulujeme!

Co nás čeká
30. 6.
4. 7.

Orlický woodstock od 9:00 na hřišti
výlet na Paintball do Týniště nad Orlicí – odjezd v 8:00 od sálu – zájemci
hlaste se nejpozději týden předem u J. Rolečkové

18. 8.
20. – 24. 8.
25. 8.

Dračí lodě v Pastvinách – zájemci hlaste se u J. Kratochvílové
přívesnický tábor v Kameničné
Dětské odpoledne na ukončení prázdnin

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
5.5. – uspořádání vystoupení na srazu důchodců, taková malá tělovýchovná akademie.
Zahájila mateřská škola, čtyři taneční skladby předvedlo žactvo pod vedením J. Rolečkové. Děvčata z
Country Energies pod vedením rovněž J. Rolečkové zatančila ve svůdných kostýmech sestavu nazvanou
„Rozladěné rádio“, které „ladily“ doprovodným slovem St. Zázvorková a J. Bohdalová /v převlecích T.
Aulich a J. Kratochvílová/. Pěvecký sbor Kamínci, trochu v omezeném počtu, nacvičil čtyři písničky
z pohádek s J. Kalousovou a celý program zakončily ženy se skladbou „Cesta“, určenou pro sokolský slet
do Prahy u příležitosti oslav 100 let vzniku republiky /nacvičila J. Kratochvílová/. Všem cvičitelům i
cvičencům patří velký dík. Ozvučení zajistil V. Beran a celé uváděl M. Šána.
26.5. – účast žen na župním sokolském sletu v Jičíně
2.6. – vystoupení na pouti v Kameničné s obdobným programem jako na srazu důchodců
3.6 – účast žen na župním sokolském sletu v Hradci Králové

Co nás čeká:

16.6.
účast žen se sokolskou skladbou v Králikách
účast žen na Sokolském sletu v Praze,kde hlavní vystoupení budou probíhat 5. a 6.července
25.8.
dětské odpoledne na ukončení prázdnin
a jako každý rok - 18.8. DRAČÍ LODĚ
Letos poprvé vzdala shánění posádky J. Mrklovská z důvodu absence v daném termínu. Protože
Kameničná je díky ní zapsaná jako posádka, s kterou se počítá, rozhodla jsem se, že tradici neporušíme a
převezmu tíhu odpovědnosti na sebe a Janu ml. Preferovaly bychom dát dohromady ryze ženskou
posádku. Vložné činí 150,- Kč na osobu. Zájemci hlaste se u Kratochvílových s vkladem, který bude
závazný. Pokud ženskou osádku dohromady nedáme, doplníme ji jako vloni muži a pojedeme jako
smíšený tým, taková posádka se však stává handicapem pro slušné umístění.
Ale důležité je se zúčastnit!
Přeji příjemné prázdniny, za TJ Jana Kratochvílová

Taneční kroužky informují:
Dne 14. 4. jsme vyrazili s dětmi na taneční soutěž O Rychnovský pohárek. Pod vedením Káji Rolečkové pět
dívek trénovalo vystoupení s křídly. Přesto, že stály na parketu poprvé, vybojovaly krásné 2. místo
v kategorii do 10 let. Starší žákyně s vystoupením s hedvábnými vějíři bojovaly se starší a zkušenější
konkurencí a z Rychnova si přivezly diplom za 3. místo v kategorii do 15. let.
Ani potom dívky nezahálely a vystoupily jako předtančení na dětském karnevale v Pěčíně.
Na kamenské pouti odložily orientální kostýmy a zkusily si scénický tanec s názvem Po půlnoci. V roli
upírů jim to moc slušelo. Ještě je čeká 23. 6. vystoupení při oslavách 700 let obce Pěčín a můžeme
taneční maratón dětí ukončit.
Za taneční kroužky Jitka Rolečková

Klub žen
PÁLENÍ ČARODĚJNIC A POUŤ
Dne 30.4. 2018 Klub žen Kameničná
z.s. jako každý rok uspořádal pálení
čarodějnic. Jako každý rok, tak i letos jste si
na ohni mohli opéct párky nebo špekáčky.
Opět bylo k dispozici bohaté občerstvení jak
pro děti, tak i pro dospělé. Protože počasí
nám přálo, akci navštívilo o mnoho více lidí
než v předchozích letech. Na programu bylo
tradiční stavění Májky, kterého se chopili
statní muži z Kameničné. Hranici s čarodějnicí
nám zajistili mladí dobrovolní hasiči a za to
jim mnohokrát děkujeme. Během odpoledne
si děti mohly zasoutěžit na připravených
soutěžích, za které dostaly drobné dárky. Na
hračky pro děti nám přispěla obec
Kameničná. Hranice úspěšně vzplála kolem
půl osmé večer tak, aby si ji mohli užít i ti
nejmenší a ani dost silný vítr, který mohl
zkomplikovat veškeréé naše plány a hladký průběh akce nakonec nenapáchal žádné další škody. Po
setmění se mohli ti nejodvážnější projít připravenou stezku odvahy,
hy, na kterou se děti moc těšily.
těšily Žádné
ztráty z této trasy hlášené nebyly:D. Děkuji Vám všem, kteří jste nám pomohli s přípravami, zajištěním
akce, obsluhou a následným úklidem.

Dne 2.6.2018 Klub žen Kameničná z.s. také pomáhal zajišťovat část občerstvení na Kamenské
pouti. Myslím, že tento ročník byl vzhledem ke slunečnému počasí velmi vydařený a my děkujeme obci
Kameničná za to, že se můžeme na této události podílet.
Dětem přeji hezký zbytek školního roku a pěkné vysvědčení, prvňáčkům spokojený nástup do
první třídy po prázdninách a Vám všem ostatním samozřejmě slunečné prázdniny a spoustu odpočinku na
dovolené.
Za Klub žen Kameničná z.s. Aneta Krejsová

Hasiči
ZÁVODY V MLADKOVĚ
Co znamená konec května? Dvoudenní hasičské závody v Mladkově! V pátek 25. května v 10 hodin jsme
se sešli u hasičárny, věci jsme naskládali do dodávky pana Brokeše, nás do savienu a vydali jsme se vstříc
závodnímu dobrodružství. Po příjezdu na místo jsme se zklamáním zjistili, že naše obvyklé místo pro
stany je zabrané. Nakonec jsme tedy stany postavili jinde, oblékli se do dresů, vzali přilby a vše potřebné
pro disciplíny a vyrazili jsme soutěžit. Bylo opravdu velké teplo a tak starší hasiči byli rádi, že jako první
odběhli požární útok, který se jim povedl. I mladším se první den dařilo. Vláďa Kalous a Martin Holubář se
ještě navíc zúčastnili běhu na 60m s překážkami, který se oběma klukům povedl. Po splnění všech
závodních disciplín jsme se navečeřeli a užívali si volna – hráli vlajkovanou, stolní hry, někteří se zašli
podívat na diskotéku, která byla pro děti připravena.
Druhý den jsme vstávali časně ráno, abychom stihli vše, co na nás čekalo. Posilnění koláči a
čajem k snídani jsme opět závodili. Na naše závodníky čekal druhý pokus požárního útoku, štafeta dvojic,
štafeta 4x60 a na starší ještě druhý pokus útoku CTIF. Některé disciplíny se nám dařily více, jiné méně,
byli jsme však rádi, když jsme všechno splnili a mohli vyrazit na oběd. K tradiční svíčkové vedla tradiční
fronta. Po obědě jsme zabalili stany, vše uklidili a vyrazili na nástup spojený s vyhlášením.
A jak naši závodníci dopadli? Mladší se umístili na 17. místě z celkového počtu 40 družstev,
starší pak na 14. místě z 43 družstev. Konkurence byla opravdu veliká a obě naše družstva si zaslouží
velkou pochvalu.
Za mladší hasiče o umístění bojovali: Boris Berky, Kuba Brokeš, Evča Holubářová, Viktorka
Kalousová, Aleš Kaplan, Šíma Pecháček, Filip Václavek, Vojta Veverka a Eliška Veverková. Jako náhradníci
byli připraveni Julča Kalousová a Honza Mrklovský. K jejich výsledku jim pomohli vedoucí Jarča Kalousová,
Káťa Kalousová, Lucka Kotyzová a Hanka Pecháčková.
Za starší družstvo se závodů zúčastnili: Terka Brokešová, Martin Holubář, Vláďa Kalous, Oldřiška
Kalousová, Zdenča Kalousová, Anička Kaplanová, Honza Leitner, Nelča Pecháčková a Pája Rolečková. Při
trénování s nimi trpělivost měla Simča Kotyzová, Kamča Trejtnarová a Danča Mrklovská. Dopravu zařídil
Tomáš Aulich se savienem a pan Brokeš s dodávkou.

Danča Mrklovská

HASIČSKÉ ZÁVODY
V sobotu dne 19.5.2018 se opět jako každý rok konala okrsková soutěž v požárním sportu, pro letošek
pořádaná městem Žamberk, a to na louce u tenisových kurtů a fotbalového stadionu. Zahájilo
Z
se
nástupem všech 15 družstev z pěti obcí (26. okrsek). Náš sbor sestavil čtyři družstva v následujícím
složení:
ŽENY I. - vel. Kotyzová Lucie - savice, Beranová Erika - levý proud, Kalousová Kateřina - hadice B,
Kalousová Zdeňka - pravý proud, Kotyzová Simona - koš, Mrklovská Dana - troják a Trejtnarová Kamila strojník.
ŽENY II. - vel. Kratochvílová Jana - levý proud, Dufková Šárka - pravý proud, Kalousová Monika - strojník,
Kotyzová Tereza - troják, Kratochvílová Jana ml. - savice, Pecháčková Hana - koš a Veverková Petra hadice B.

MUŽI I - vel. Kotyza Vladimír ml. - savice, Beran Vítězslav - troják, Cvejn Jan - pravý proud, Hutař Dominik
- levý proud, Kaplan Antonín - strojník, Oravec Benjamín - koš a Tejtnar Vojtěch - hadice B.
MUŽI II. - vel. Kotyza Vladimír st. - savice, Aulich Tomáš - koš, Kalous Vladimír - pravý proud, Krejsa Jan levý proud, Štantejský Milan - hadice B, Václavek David - troják a Veverka Jiří - strojník.
Na útoky jsme si jako loni vylosovali startovní
vní číslo 4 a tak jsme měli nejprve čas na štafety 100 metrů
překážek. Štafety probíhaly na ovále fotbalového stadionu a plánovaný byl pouze jeden pokus. Jelikož
první pokusy byly odběhnuty rychle, byla možnost využít i druhého. Toto jsou nejlepší čtyři časy z
družstva žen 4. místo Erika Beranová s časem 23,97, 6. místo Zdeňka Kalousová s časem 24,65, 13. místo
Dana Mrklovská s časem 27,70 a 14. místo Simona Kotyzová s časem 28,81. Útok se mladším ženám
povedl dobře, v čase 28,69, ale součet bodů stačil na celkové 3. místo.
Naše Ženy II. na útoku neměly tak silnou konkurenci a tak s časem útoku 30,36 již po třetí za sebou
obhájily úžasné 1. místo.
Na štafetách si letos, tak jako loni nejlépe z našich mladších mužů vedll Dominik Hutař, který se umístil na
9. místě s časem 24,20, další byl na 13. místě Vítězslav Beran s časem 25,34, a na 14. místě se dělili
Vladimír
Kotyza
s
Vojtěchem Trejtnarem se
stejným časem 25,44.
Útok se letos také vyvedl
a dosáhli krásného času
25,47.
47. Čtvrté místo ze
štafet a třetí místo z
útoku stačilo po součtu
opět na celkové 3. místo.
I Muži II. předvedli hladký
průběh útoku a nakonec
z toho bylo úžasné 1.
1
místo s časem 29,90.
Jako rozhodčí byl letos
vyslán Roleček Miroslav. Nechyběla pořadováá příprava, kterou jsme nakonec také zvládli. Bylo
nachystáno občerstvení a večer reprodukovaná hudba. Bylo krásné slunečné počasí a tento den se
vydařil. Domů jsme přijížděli ve večerních hodinách. Díky patří všem závodníkům, ale také všem
fanouškům, kteří nás přijeli podpořit.
Kalousová Monika

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 8. 2018.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

