Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 5 ze dne 25. 2. 2019
přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7, omluvena Mgr. Šárka Grofová, hosté
paní Jaromíra Veverková, pan Jiří Veverka, Mgr. Ondřej Pešek
Nejpodstatnější komentované body zasedání
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo rozpočet obce
Kameničná na rok 2019, na straně příjmů ve výši 5 180 000,-Kč a na straně
výdajů ve výši 6 426 000,-Kč, zapojení finančních úspor z minulých let ve
výši 1 246 000,-Kč.
Kompletní rozpočet v rozsahu podrobnějším než stanovuje zákon vyvěšen až
do 28. 2. 2020 na úředních deskách.
Výsledek hlasování: Pro:6.

2.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo střednědobý výhled Obce
Kameničná na roky 2020 – 2023.
Jedná se o rozpočtový výhled obce na následující roky.
Výsledek hlasování: Pro:6.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí výsledky provedených
inventur obecního majetku za rok 2018, manka a škody nebyly zjištěny.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí, že k záměru prodeje
obecního výčepního zařízení Lindr Kontakt 70, nepřišla žádná nabídka.
Na základě této skutečnosti byl schválen dále nový záměr.

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí 2 obdržené nabídky k
záměru prodeje požárního automobilu Avia A30, rz: UO 6184.
Zastupitelstvem obce bylo provedeno otevření a hodnocení obdržených
nabídek a jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka zájemce SDH Žamberk.

6.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost o prodloužení
nájmu chaty na parc. č. st. 146 v k. u. Kameničná Mgr. Ondřeje Peška.
Na základě této žádosti byl dále schválen nový záměr k pronájmu uvedené
chaty.

7.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí žádost o prodej pozemků
obecní zeleně parc. č. 1988, 1989 manželů Jenčkových.

8.
8.1

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo nájemní smlouvu
mezi Alenou a Bohdanem Stelmaščukovými a obcí Kameničná ohledně
parc. č. st. 104, části parc. č. 1813 v k.ú. Kameničná, pozemku hasičárny a
okolí hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro:6.

8.2

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo záměr pronájmu
chaty na parc. č. st. 146 v k. u. Kameničná.
Záměr byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro:6.

8.3

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo záměr prodeje
obecního výčepního zařízení Lindr Kontakt 70.
Záměr byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro:6.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

č. 6 ze dne 25. 3. 2019

přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7, omluvena Ludmila Kotyzová, hosté
paní Jaromíra Veverková, paní Iveta Dostálková
1.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí 1 obdrženou nabídku k
záměru prodeje obecního výčepního zařízení Lindr Kontakt 70.

Jednalo se o nabídku zájemce Pavla Smetany, která splnila podmínky
stanovené záměrem.
2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo návrh smlouvy
prodeje požárního automobilu Avia A30, rz: UO 6184, mezi Obcí
Kameničná a SDH Žamberk.
Do smlouvy byla zanesena klauzule o předkupním právu pro naši obec pro
případ dalšího prodeje vozidla.
Výsledek hlasování: Pro:6.

3.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017282/VB/02, Kameničná parc.
1393 – nové OM, mezi Obcí Kameničná a ČEZ Distribuce, a.s.
Jedná se o zřízení věcného břemene v souvislosti s uložením inženýrských sítí
pod místní komunikací parc. č. 1395 v části Obora.
Výsledek hlasování: Pro:6.

4.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo záměr prodeje
obecního pozemku parc. č. 578/6 o výměře 334 m2 v k.ú. Kameničná, který
vznikl rozdělením pozemku 578/2 o výměře 713 m2 v k.ú. Kameničná dle
geometrického plánu č. 303-44/2018.
Jedná se o nevyužívaný pozemek v katastru nemovitostí vedený jako ostatní
plocha/ostatní komunikace pod čp. 29, ve skutečnosti se nyní i v posledních
desetiletích jedná o úzký pruh travnatého porostu, s nijak plánovaným
využitím vzhledem k poloze a tvaru pozemku ze strany Obce Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:6.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

5.
5.1

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo nájemní smlouvu o
pronájmu chaty na parc. č. st. 146 v k. u. Kameničná mezi Obcí Kameničná
a Mgr. Ondřejem Peškem.
Jedná se o pronájem nevyužívané chaty na horním konci obce.
Výsledek hlasování: Pro:6.

5.2

Proti:2.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná schválilo Organizační řád Obecního úřadu
obce Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:6.

5.4

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná souhlasí s návrhem ředitelky MŠ
Kameničná ohledně doby přerušení provozu mateřské školy v měsících
červenci a srpnu 2019.
Výsledek hlasování: Pro:4.

5.3

Proti:0.

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo podání
projektového záměru obce Kameničná prostřednictvím MAS Orlicko, z.s.
Do tohoto záměru byla zahrnuta mimo jiné kompletní výměna židlí a stolů
v obecním sále, nicméně realizace by v případě získání dotace až 80 %
proběhla nejdříve v roce 2021 vzhledem k zdlouhavému dotačnímu procesu.
Výsledek hlasování: Pro:6.

5.5

Proti:0.

Zdrželi se:0.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí bez výhrad zpracované
části projektové dokumentace přístavby skladu KSC Kameničná –
navrhované úpravy zázemí na hřišti.
Zastupitelstvo se seznámilo s částmi projektové dokumentace na přestavbu
tzv. zázemí na hřišti za Veverkovými, projekt je navržen tak, aby splnil
požadavky jak místních spolků, tak občanů, kteří si zázemí jednorázově
půjčují za účelem různých oslav. Nyní bude podána žádost o stavební
povolení.
Komentované znění vybraných bodů uskutečněných zasedání pro Vás připravil
Lukáš Jirčík, starosta obce

Informace z obce
Návrhy SMLUV O NÁJMU HROBOVÝCH MÍST již na obecním úřadě připraveny
k prostudování a uzavření.
Vzor nájemních smluv byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva Obce Kameničná
28. 1. 2019.

Komunální odpad
Poplatky za svoz komunálního odpadu a nájemné za hrobová
místa uhraďte do 30. 6. 2019 na Obecním úřadě v Kameničné
v úředních hodinách pondělí a středa 15 – 19 hodin.
Dále upozorňujeme, že na popelnici má být vylepena pouze
platná známka, žádné jiné známky.

Obec a odpadní vody
Zákon č. 113/2018 Sb. s účinností od 1. 1. 2019, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, obsahuje mimo jiné ustanovení článku I bodu 27 s účinností od 1. 1. 2021, který
zní „(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo
České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období
posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny
23
odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona ). Ten, kdo provede
odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad,
ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která
odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody
zneškodněny.“.
Nejen vzhledem k tomuto a souvisejícím zákonům je snahou obce (a také musí být)
současný stav odpadních vod v Kameničné zlepšovat.
To se dosud dostatečně nedařilo vzhledem k omezenému rozpočtu obce, ale i
nedostatečným dotacím pro takto malé obce. Nutné investice na dříve zvažované centrální

řešení, ať už zakončené čističkou odpadních vod nebo přečerpáním do Žamberka, se dnes
pohybují minimálně mezi 60 – 100 milióny korun českých.
Prvotně je však třeba si říci v obci, co vlastně chceme. Zda pokračovat ve stávajícím systému
a obávat se, že můžeme být jako obec či jako jednotliví občané pokutováni (fyzické osoby
v řádech desítek tisíc korun českých, obec jako taková až statisícově), pokud tedy máme
bezodtokovou jímku bez příslušných dokladů o vyvážení.
Samozřejmě nebudeme ani nechceme nikoho do ničeho nutit, každý ať si sám zvolí pro
sebe nejvýhodnější variantu.
A protože se potřebná podpora ze strany státu v minulých letech skutečně malým obcím
vyhýbala, přišlo Ministerstvo životního prostředí s dotační výzvou na domovní čistírny
odpadních vod, přičemž tuto výzvu dále modifikuje. Nyní tak za obec pracujeme na
předprojektové fázi řešení odpadních vod soustavou domovních čistíren odpadních vod.
Základní podmínky dotace ve zkratce:
odkanalizování min. 30 % obyvatel obce nebo části obce
žadatel je pouze obec (nebo spolky, DSO, nikoli fyzické osoby)
dotace do výše až 80 % s uznatelnými náklady na přípravu projektu, nákup
čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako monitoring
systému, jeho servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let.
Dalšími podmínkami pro samotné podání žádosti o dotaci jsou, že takovéto řešení musí být
v souladu s Územním plánem obce (nyní není), s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje (nyní není), musí být zpracován autorizovaný projekt a další dokumenty.
Nyní jen ve zkratce řešíme to, že jako obec máme možnost ucházet se o dotace na soustavy
domovních čističek odpadních vod, přičemž čistička by měla být umístěna k samotnému
jednomu RD jen v případech, kdy jiná varianta nebude možná např. z důvodu nemožnosti
uzavření vícestranné smlouvy. Ekonomicky nejvýhodnější je totiž pro obec, aby vůbec celou
akci ufinancovala, soustavy čističek pro skupiny domů, čímž se i zvyšuje účinnost těchto
čističek.
Pro občany by to znamenalo finančně se podílet částkou, kterou stanoví zastupitelstvo
obce, mohlo by se jednat např. o 10 %. Dále umožnit připojení čističky k elektrice,
umožnit přístup oprávněnému smluvnímu pracovníkovi.
A o jaké čističky by se jednalo? To dost přesně stanovuje samotná výzva dotace, jedná se o
čističky III. Kategorie, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace, částečné odstraňování dusíku
denitrifikací a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s
přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji
o DČOV kategorie II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm

čištění - chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí
být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.
Tyto čističky jsou s tzv. monitorovacím zařízením, které v případě poruchy zasílá sms
smluvnímu pracovníkovi. Vyčištěnou odpadní vodu lze podle příslušných průzkumů
vypouštět buď do podzemních či povrchových vod nebo i akumulovat např. pro potřebu
zálivky zahrady. Vzhledem k levnější údržbě bych preferoval nikoli membránovou
technologii čističky (MBR), ale spíše tzv. SBR. Čistička také může být vybavena
automatickým podavačem bakterií.
Nyní bychom se rádi od občanů dozvěděli, kdo by měl o toto řešení nebo o podrobnější
informace zájem, abychom mohli zahájit spolupráci s projektantem. Jen upozorňuji, že
tato akce by se určitě nerealizovala dříve než v roce 2021 a spíše až v následujících letech
pouze v případě získání dotace a veškerých potřebných povolení či souhlasů. Prosím, kdo
by měl zájem, ať mi pošle SMS, zavolá na 733 104 676, napíše mail na
oukamenicna@orlicko.cz nebo starosta@kamenicna.cz . Další možností je zanechání
dopisu na OÚ nebo osobní setkání ideálně v úřední době nebo po předchozím telefonátu.
Bylo by vhodné případný zájem projevit cca do konce května 2019.
Lukáš Jirčík, starosta obce

Společenská rubrika
Zastupitelstvo obce gratuluje našim váženým spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu a květnu
2019 oslaví své významné životní jubileum.
MILADA KOTIANOVÁ
BOŽENA KALOUSOVÁ
JOSEF TOMAN
ALENA STELMAŠČUKOVA
JIŘINA BUNDZÍKOVÁ
MARIE TREJTNAROVÁ
MARTA KACÁLKOVÁ
VLASTIMIL JIREŠ
MILAN MIHULKA
BOHDAN VASYLOVIČ STELMAŠČUK
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Dle nových 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.

Co nás čeká
Setkání důchodců
Letos se uskuteční 4. 5. 2019 v obecním sále v Kameničné, opět nebude chybět bohatý
program plný vystoupení místních skupin. Dobré občerstvení bude zajištěno stejně tak jako
prostor pro diskuse.
Na podzim 2019 se pak plánuje další akce pro dříve narozené spoluobčany a to pod záštitou
Policie ČR v rámci projektu „Chraň se, seniore!“, kdy se jedná o skupinu krátkých
divadelních vystoupení, vždy doplněných o komentář a vysvětlení ze strany policistů.

Pouť v Kameničné
15. 6. 2019 se opět po roce vrátí do naší obce pouťové atrakce, vaření kotlíkových gulášů a
další bohatý program, který zahájí Mše Svatá v Kapli Nejsvětější Trojice.
Předběžný program:
11h
- Mše Svatá v Kapli Nejsvětější Trojice,
11:30h - občerstvení na hřišti,
- zahájení soutěže v kotlíkovém guláši,
- atrakce a zábava pro děti
• houpačky, střelnice, + skákací hrad a kolotoč zdarma, hry a kreslení
s Jitkou Rolečkovou, malování na obličeje
- výstava Mysliveckého spolku Dubina Helvíkovice – Kameničná,
- projížďky na koni (v jednání),
- dětská diskotéka,
- vystoupení se psi Pavel Trejtnar (v jednání),
16h
17h
18h
21h

vyhodnocení gulášové soutěže,
vystoupení místních tanečních i hudebních skupin,
vystoupení country kapely ŽŮŽO BAND,
vystoupení rockové kapely VENDETTA - ROCK.

Zájemci o 3. ročník soutěže v kotlíkovém guláši se již mohou hlásit u Lukáše Jirčíka, tel:
733 104 676, tentokrát 2,5kg hovězího masa každému týmu zajistí obec vč. kotlíkové sady.
Předem připravené přísady jsou zakázány kromě nakrájené cibuleJ.
Všechny zúčastněné týmy jsou osvobozeny od startovného.
Vyhodnocení bude opět odbornou i laickou porotou. Účast v laické porotě bude
zpoplatněna částkou 50,-Kč. Další podrobnosti dostupné na uvedeném kontaktu.
Za obecní úřad, Zastupitelstvo obce příspěvky připravil Lukáš Jirčík

Zprávičky ze školky a družiny
Je za námi zimní období, které jsme si ve školce krásně užili. V lednu jezdilo 9 dětí
na lyžařský kurz do Říček v Orlických horách, kde se naučily nebo zdokonalily
v lyžování. Často jsme vyráželi na kopec Žabák za pekáčováním. Uspořádali jsme
závody, ve kterých byly děti odměněny krásnými a sladkými medailemi od
prababičky Jeřábkové. Nezaháleli jsme ani v tvořivosti a hře se sněhem. Když nám
zdraví dovolilo, navštěvovali jsme místní saunu, seznámili jsme se s tím, jak se
vyrábí čokoláda, zahráli jsme si na netradiční bicí nástroje a na závěr zimy jsme si
všichni ve školce užili karneval.
Také družina nezůstala pozadu. Děti navštěvovaly saunu, pekáčovaly, podnikaly
vycházky do blízkého okolí. Zapojili jsme se do mezinárodní akce „ Noc
s Andersenem“, kdy jsme přespávali v ŠD a užili jsme si program na podporu čtení.
Zdravíme z MŠ a

ŠD

Mateřská škola, Kameničná, okres Ústí nad Orlicí
Vás srdečně zve
2. 5. 2019 od 14:00 do 16:00 hod. na

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nabízíme:
•

klidný a citlivý přístup v příjemném prostředí školky na venkově

•

kvalitní a zdravé stravování „jako od maminky“

•

možnost svozu dětí z okolí

•

příjem dětí od 2 let
Vezměte si s sebou:

•

občanský průkaz

•

rodný list dítěte

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
2.2. - proběhl turnaj ve stolním tenisu za účasti 18 mužů a 4 žen. Hrály se základní skupiny
na dva vítězné sety, ze kterých postupovali první tři do finálové skupiny. Ostatní
z postupových míst hráli mezi sebou až do konečného umístění. Po herní stránce bylo na co
koukat i co se učit.
Na prvních pozicích se umístili hráči od Letohradu, kteří hrají soutěž sice
neregistrovaných, ale na velmi dobré úrovni. Pro nás hrající jen občas je to dost handicap.
Mnohdy to byl nerovný boj. Ještěže bylo cen dostatek a na každého nějaká zbyla. A hlavně
bez poražených by nebylo vítězů. Muže vyhrál Josef Mačát a ženy Jana Kratochvílová st.
V kiosku nás obsluhovaly děvčata Pavlína Rolečková a Oldřiška Kalousová.

9.2. – Valná hromada TJ Sokol Kameničná
za účasti 45 členů. Kulturní vložku zajistila
Jitka Rolečková se svými děvčaty. Na
programu bylo hodnocení činnosti, která
byla obohacena proti jiným rokům o účast se skladbou žen na Sokolském sletu v Praze a
uspořádáním malé Tělovýchovné akademie. Bylo vysloveno poděkování za reprezentaci
naší obce jak ženám v Praze a Králíkách, tak děvčatům z Country Energies, pod vedením
Jitky Rolečkové, které vystupují v stále rozšiřujícím se okolí a i Viviankám /děvčata od
J.Rolečkové/, které sklízejí úspěchy na soutěžích, a už i jako předtančení na plesech.
Poděkování si vysloužily i cvičitelky Monika Kalousová a Jana Kratochvílová ml., které se
pravidelně věnují mládeži. A samozřejmě je potřeba vyslovit poděkování i obecnímu úřadu,
který podporuje naši činnost. Ne ve všech vesnicích je to samozřejmostí. Nic nového jsme
jinak nevymysleli, ale jsme nakloněni novým nápadům.

20. 2. a 7. 3. – nás vyvezl Tomáš Aulich s Avií na bowling do Gapy do Rychnova n. Kn.
Nejlepšího výsledku dosáhl T. Aulich – 155 bodů.

23. 3. - a opět Country bál s kapelou Kalumet.
Zúčastnilo se 128 platících a sál vypadal opticky
naplněný. Předtančení zajistila Jitka Rolečková
s děvčaty /Country Energies/ opět v originální
podobě, letos s názvem „NA SEVER“ a se
scénkou z Cimrmana „Dobytí severního pólu“.
Byl to nevšední zážitek a už jen kvůli tomu
předtančení stojí za to organizovat tento bál.
Nálada výborná, tombola bohatá, 285 cen
/děkuji všem přispěvovatelům, Evě Kotyzové a
Radce Matyášové za krásné dorty/.
Dík patří i všem, kteří se zasloužili o večerní pohodu: u piva T. Aulich a R. Stehlík, u
ohnivé vody M. Kalousová, M. Venclová, u večeří M. Čáslavková, M. Václavíková, P.
Rolečková, u pokladny M. Hovadová, M. Cimrová, v šatně J. Toman, J. Grund, požární hlídku
držel M. Roleček a u tomboly byla V. Sklenářová, L. Stehlíková. Večeře nám připravily L.
Kotyzová a E. Sklenářová. Rovněž děkuji těm pár lidem, kteří přišli sál ve čtvrtek připravovat
a v neděli uklízet. Vzhledem k naší početné členské základně mně z toho bylo trochu
smutno. Přesto, nezbývá než se těšit na další pokračování a na to, čím nás J. Rolečková s
děvčaty z Country Energies opět překvapí.

Za TJ Sokol Jana Kratochvílová

Klub žen z.s.
Dětský maškarní karneval
Dětský maškarní karneval! To je akce, na kterou se každý rok těší nejedno dítko a
naší milou povinností je, zajistit prostor, soutěže, bohaté občerstvení a odměny pro
všechny, kteří se toho všeho účastní. V sobotu 2. března ve 13:00 hod jsme tedy otevřely
dveře místního sálu v Kameničné a byly jsme jako každý rok připraveny na nepřeberné
množství postaviček z pohádek, zvířátek, věcí a řemeslníků. Jsme opravdu rády, že se i letos
sešlo velké množství dětí i dospělých. Nakonec jsme napočítaly 80 dospělých, 77 dětí a
masek bylo 68. Spoustou balónků a girland vyzdobila sál mládež ze sokola a hasičů. Po
čtrnácté hodině se sál pomalu, ale jistě začínal plnit, princeznami, vílami, kovboji, vojáky,
vodníky, piráty a všelijakými jinými kouzelnými bytostmi, zvířátky a věcmi. Sál byl opravdu
plný!
Moderování, organizaci her a soutěží si již tradičně vzala za své Iveta Kacálková. Opět
jí pomáhali Káťa Kalousová, Majda Mrklovskoá, Danča Mrklovská, Kamča Trejtnarová, Lenka
Kacálková, Simča Kotyzová, Lucka Kotyzová a Víťa Beran, kteří se starali o hladký průběh
celé akce. Víťa Beran zajistil super hudbu – jako vždy!
Pro děti byla nachystána spousta soutěží, a jak se říká: ZADARMO ANI KUŘE
NEHRABE. Proto jsme si pro ně přichystali bonbónky, sušenky, lízátka a vše, co mají tak
rády. O frkačky jsme ty drobotiny taky nepřipravily.
Porota se postarala o to, aby byly ty nejkrásnější masky patřičně oceněny. I když
vybírání to bylo opravdu velmi složité, neboť bylo vidět, že si na maskách dali tradičně
všichni velmi záležet. Každá maska byla originální a krásná. Děti byly oceněny dorty, které
upekla Eva Sklenářová a perníkovými medailemi, které měla na svědomí Marta Hovadová, a
samozřejmě to nebyly jediné sladkosti, které děti dostaly. Chlebíčky k občerstvení nazdobila
také Marta Hovadová. Velký ohlas měly nafukovací balónky, které si odneslo každé dítko.
Tak jako loni i letos jsme do programu zařadily předtančení místních mladých
tanečnic Vivianek z Kameničné, které vede Jitka Rolečková. U vstupu u paní Marie
Bednářové a Blanky Václavkové děti dostaly výherní losy do tomboly. Losy byly rozdělené
na růžové a modré, což děti ocenily. V kuchyni obsluhovaly: Štěpánka Matyášová, Maruška
Cimrová a Jarča Veverková. Pivo pro tatínky natočil pan Roleček. V tombole si děti mohly
vyzvednout dárky u Barči Brokešové a Jarči Kalousové. Ve finále si děti i rodiče užili krásné
odpoledne plné her a zábavy. Opět děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravami a úklidem a
těšíme se na příští rok.
A další akcí na kterou se můžete těšit je pálení Čarodějnice! Tak přijďte zahájit jarnívenkovní sezónu.
Dále Klub žen Kameničná z.s. do prázdnin pro děti připravuje výlet po krásách
Orlických hor, dále výlet na Výhlednu v Dlouhoňovicích a procházku zvířátkovou cestou. O
všem Vás budeme včas informovat obecní sms-kou nebo plakáty. Přeji slunečné dny.
Za Klub žen Kameničná z.s. Aneta Krejsová.

Hasiči
Požární ochrana očima dětí
Mladí a starší hasiči se dne 8. 3. 2019 sešli v bývalé škole za účelem vytvoření výtvarných děl
do hasičské soutěže Požární ochrana očima dětí. Zúčastnilo se 17 dětí a nejlepší práce byly
poslány do okresního kola. V opravdu velké konkurenci zapojených dětí v počtu 1126
(včetně literárních a digitálních soutěží) se ve své kategorii na 1. místě umístila Nela
Pecháčková. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole!
11. 5. 2019

- Okrsková soutěž Helvíkovice

24. – 25. 5. 2019 - Plamen Mladkov

Co nás čeká
30. 4.
4. 5.
11. 5.
15. 6.

Čarodějnice
Setkání důchodců
Okrsková soutěž Helvíkovice
Pouť

Zprávy z knihovny
Zdravím všechny táborové nadšence a oznamuji, že náš kamenský tábor je letos
v termínu od 19.- 23. 8. 2019 a nese název „VE SLUŽBÁCH RUDOLFA II.“
Pod dohledem podivínského českého a uherského krále a římského císaře Rudolfa II.
Protože se vášnivě zajímal o magii, alchymii a okultní vědy, čeká nás pátrání po golemovi,
alchymistické pokusy a výroba tajemných elixírů, tajné výlety i zajímavé vyrábění. To vše
pod dohledem muže, v jehož době se Praha stala kulturním centrem Evropy.
Přihlášky již jsou k vyzvednutí v knihovně.
Za knihovnu Jitka Rolečková

Uzávěrka příštího čísla bude 30. 5. 2019.
Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

