Zasedání obecního zastupitelstva
Č. 40
18. 6. 2018

Nejpodstatnější komentované body zasedání
1. a)

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo účetní závěrku obce
Kameničná za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

b)
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření
obce Kameničná za rok 2017 a Závěrečný účet obce Kameničná za rok 2017
a tyto schválilo s výrokem bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
2.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo účetní závěrku Mateřské
školy Kameničná za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo rozpočtové opatření obce
Kameničná č. 3/2018.
Rozpočtové opatření se týká zaúčtování obdržených neinvestičních dotací od
Pardubického kraje a je zveřejněno na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

4.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo dodatek č. 3 smlouvy na
odstraňování odpadu z velkoobjemových kontejnerů a smlouvy na pronájem
velkoobjemového kontejneru na shromažďování odpadu mezi obcí Kameničná a
společností EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo starostu obce Ing. Milana Sklenáře
podpisem tohoto dodatku.
Jedná se o dodatek ke stávající smlouvě a o smlouvu na pronájem nového kontejneru,
který již je umístěn ve sběrném dvoře.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

5.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o zpracování
osobních údajů k produktům a službám s licenčním číslem 92019 mezi obcí
Kameničná a společností Triada, spol. s.r.o.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo starostu obce Ing. Milana Sklenáře
podpisem této smlouvy.

Jde o smlouvu s uvedenou společností, která dlouhodobě zajišťuje spisovou službu
obecního úřadu v Kameničné, ve smyslu nových předpisů o ochraně osobních údajů.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
6.

7.
7.1

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí informace k připravovanému
projektu prostorové úpravy křižovatky na silnici II/310 na horním konci Kameničné.
Jedná se o projekt úpravy uvedené křižovatky, část projektové dokumentace
k nahlédnutí na obecním úřadě Kameničná v úředních hodinách.
Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Orlicko za rok 2017 a
návrh Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Orlicko za rok 2017
včetně účetních výkazů.

7.2

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo žádost pana Bohumila Duška o povolení
konání akce Orlický Woodstock dne 30. 6. 2018 v Kameničné na hřišti.
Zastupitelstvo povolilo konání této akce.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

7.3

Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo možnost změny počtu volených
zastupitelů obce Kameničná pro nadcházející volební období. Zastupitelstvo obce
Kameničná schválilo stejný počet zastupitelů jako dosud tedy 7.
Výsledek hlasování: Pro:6.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

7.4

Zastupitelstvo obce Kameničná seznámil místostarosta obce s průběhem konání
Pouti 2. 6. 2018, která se odehrála pod záštitou obce, následně Zastupitelstvo obce
Kameničná provedlo krátké zhodnocení akce.

Č. 41
ze dne 16. 7. 2018
Nejpodstatnější komentované body zasedání

1.

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo uzavření kupní smlouvu mezi
Auto Vinkler, s.r.o. a Obcí Kameničná, kdy předmětem plnění této smlouvy je
dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení pro JSDH obce
Kameničná v rozsahu technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 1
zadávací dokumentace uvedených veřejných zakázek.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo starostu obce Ing. Milana Sklenáře
podpisem této smlouvy.

Jedná se o smlouvu na dodávku nového požárního automobilu s požárním přívěsem,
kdy se na tuto akci podařilo ze dvou dotačních titulů získat 750 000,-Kč. Požární
automobil s přívěsem bude předán obci Kameničná nejpozději do půlky listopadu
2018.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
2.

Zastupitelstvo obce Kameničná vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018 ze
dne 30. 6. 2018.
Jedná se o pohyb jednotlivých položek v rámci kapitol, opět zveřejněno na úřední
desce.

3.
3.1

Zastupitelstvo obce Kameničná otevřelo ve stanovené lhůtě 1 doručenou obálku
s nabídkou paní Lucie Bártové ke zveřejněnému záměru ze dne 4. 6.2018 ohledně
2
pronájmu části pozemku 273/8 o výměře 147m v k.ú. Kameničná, jedná se o
zahrádku u bytového domu čp. 49.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo místostarostu obce pana Lukáše Jirčíka
přípravou nájemní smlouvy.
K již schválenému zveřejněnému záměru byla ve stanovené lhůtě obdržena pouze
jedna nabídka, která splnila podmínky stanovené záměrem. Na základě toho byla
připravena nájemní smlouva, která bude projednána na následujícím zasedání
zastupitelstva obce Kameničná.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.2

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017282/VB/2,
Kameničná parc. 1393 – nové OM mezi Obcí Kameničná a společností ČEZ Distribuce,
a.s.
Zastupitelstvo obce Kameničná pověřilo starostu obce Ing. Milana Sklenáře
podpisem této smlouvy.
Jedná se o věcné břemeno v souvislosti s umístěním el. vedení pod obecní komunikací
v části Obora, povrch komunikace nebude narušen, neboť zde bude proveden protlak.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.

3.3

Zastupitelstvo obce Kameničná po projednání schválilo povolení konání akce
motosraz Kameňák 2018 8.9.2018 v Kameničné na hřišti za Veverkovými dle žádosti
sdružení SPZ o.s. za podmínek v žádosti uvedených.
Výsledek hlasování: Pro:7.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
Komentované znění uskutečněných zasedání připravil Lukáš Jirčík.

Informace z obce
Komunální odpad
POZOR!!!
Poplatky za svoz komunálního odpadu do
současnosti stále neuhradilo 14 občanů, poplatky je třeba
v nejbližší době uhradit na Obecním úřadě v Kameničné
v úředních hodinách pondělí a středa 15 – 19 hodin, pokud
se tak nestane, hrozí dlužníkům v krajním případě i
exekuce.

Pardubický kraj podpořil nákup dopravního automobilu v Kameničné
Pardubický kraj pokračuje v podpoře jednotek sborů dobrovolných hasičů na obcích.
Jedná se o podporu v rámci dotačního titulu Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky. Celkově mezi obce v letošním roce kraj v rámci
této dotace rozdělí 11,7 milionu korun. Předání smluv se kromě hejtmana kraje
Martina Netolického zúčastnil starosta obce Kameničná Ing. Milan Sklenář.
„V rámci dotačního titulu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či
výstavbu hasičských zbrojnic, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, vyčleňujeme finanční
prostředky již potřetí. V letošním roce se jedná o největší částku, která dosahuje
téměř 12 milionů korun na 37 dopravních automobilů a tři zbrojnice. Stát vyčlení pro
každou z obcí 450 tisíc korun, kraj přidá 300 tisíc, což následně znamená, že příspěvek
obce na zcela nové vozidlo se pohybuje okolo 200 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin
Netolický. „Díky této dotaci se podaří v letošním roce pořídit nový dopravní automobil
v Kameničné. Vzhledem k tomu, že tento dotační titul je vypsaný i na příští rok, bude
možné žádat o prostředky na pořízení dalších vozů.
„Dovoluji si poděkovat za naší obec a dobrovolné hasiče při příležitosti získání dotace
na pořízení nového požárního vozidla s přívěsem pro jednotku dobrovolných hasičů

obce Kameničná. Zvážili jsme situaci a podali jsme žádosti o dotace, které byly
Krajským úřadem kladně vyřízeny, protože jinak bychom si nemohli dovolit pořídit
nové požární vozidlo z omezených prostředků rozpočtu obce a nahradit tak naši
letitou, technicky dosluhující hasičskou Avii. Naše poděkování patří Krajskému úřadu
Pardubického kraje, panu hejtmanovi a dalším lidem za podporu a
odbornou technickou pomoc,“ sdělil Milan Sklenář, starosta Kameničné.

Komunální volby
Volby do Zastupitelstva obce Kameničná se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018.
Děkujeme občanům za odevzdané anketní lístky, na kterých bylo uvedeno
celkem 43 občanů. Všichni tito občané byli osloveni k možné kandidatuře do obecního
zastupitelstva. Nakonec se kandidatury do následujícího volebního období účastní 13
kandidátů, kteří si v závěru zpravodaje připravili krátký profil své osoby.
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 a spolkům obce i jednotlivcům.
Děkuji, Milan Sklenář, starosta obce.

Kandidáti do obecního zastupitelstva
Kandidáti si zde pro Vás připravili krátký profilový úryvek ke své osobě.
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.

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

EVA STEINEROVÁ
LUBOŠ CIMR
ANNA TOMANOVÁ
VĚRA VRAŠTILOVÁ

65 let
60 let
60 let
85 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Co se událo
Orlický woodstock
Dne 30. 6. 2018 se na hřišti v Kameničné už druhý rok konal Orlický
woodstock. Tentokrát počasí oproti loňskému roku přálo. Na plotě byla k vidění
umělecká díla od fotografů a malířů z celé republiky. Na pódiu se vystřídalo 11
hudebních skupin. Vše moderoval bývalý disident a chartista František Čuňas Stárek.
Promítal se film o skupině Plastic Peoples of the universe, která měla 50 let výročí.
Zúčastnilo se 200 lidí s mezinárodní účastí a přijel i Hanácký král se svojí družinou.
Z výtěžku se poslalo 10 000,- Kč na Nemoc motýlích křídel. Občerstvení bylo
s bohatým jídelníčkem a vypilo se 20 sudů piva.
Děkujeme všem sponzorům, Obecnímu úřadu v Kameničné a všem přátelům
za pomoc.
Za pořadatele Bohumil Dušek

Co nás čeká
18. 8.
20. – 24.8.
25. 8.
29. 8.
8. 9.
27.10.

Dračí lodě v Pastvinách – zájemci hlaste se u J. Kratochvílové
Přívesnický tábor v Kameničné
Dětské odpoledne na ukončení prázdnin
Výlet za krásami Orlických hor
Motosraz Kameňák
Zájezd do bazénu Velké Losiny a exkurze do pivovaru –
hlaste se v prodejně nebo u J. Kratochvílové

zájemci

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
16. 6.
– ženy cvičily sokolskou skladbu společně v Králikách na oslavách 450
let vzniku města. Kulturní odpolední program komentoval J.Čenský, kterého jsme
využily pro společnou fotku.
3.- 6. 7.
- ženy reprezentovaly naší vesnici na Sokolském sletu v Praze. Sluníčko
nám přálo, při nácvicích jsme si užily krušné chvíle, když na nás odpoledne tři hodiny
pražilo na značce a nebylo se kde schovat. Kromě nácviků jsme zažily i příjemné chvíle
jako Gala večer v O2 Aréně pro cvičence s úžasnými sportovními vystoupeními. J.
Kotyza nám zprostředkoval prohlídku parlamentu. Vystoupení se líbila, tleskali jak
diváci, tak hlavně cvičenci, kteří seděli v hledišti v převaze.
4. 7.
- vyrazila parta teenagerů a dalších nadšenců na adrenalinový výlet na
paintball do Týniště nad Orlicí. Už se stalo pravidlem zahájit prázdniny utkáním dvou
týmů. Přivezli si pár modřin, ale zážitků byla spousta. Tento rok se sešlo 36 bojovníků
a nějaký ten přihlížející. A kdo vyhrál? To vlastně vůbec nebylo důležité.
Co nás čeká:
18. 8.

DRAČÍ LODĚ
V Pastvinách je nahlášená ženská posádka Dračice Kameničná. Ještě stále dvě
místa chybějí obsadit, ale doufáme, že někoho ještě uženeme. Případné zájemkyně se
můžete hlásit u Kratochvílových.
25. 8. Od 14 hod. odpoledne na ukončení prázdnin „aneb v nouzi volej 112“.
Pořádají všechny složky. Připravuje se krátká trať se stanovištěmi, hasiči plánují
střelbu ze vzduchovky, od 16 h. se sehraje fotbalové utkání /kdo přijde/ a nebude
chybět skákací hrad.
27. 10. plánujeme v případě zájmu zájezd do bazénu Velké Losiny, spojený s exkurzí
do pivovaru. Prosím hlaste se v obchodě nebo u J. Kratochvílové do 15.9.2018
Příjemný zbytek prázdnin přeje za TJ Sokol J. Kratochvílová

Hasiči
Dne 10. 6. 2018 reprezentovalo družstvo žen II. z Kameničné náš sbor na okresním
kole v požárním sportu v Mladkově.. Cílem bylo nejlépe obhájit první místo z okrskové
soutěže v Žamberku a samozřejmě i loňské vítězství na těchto závodech. Všechny
týmy měly možnost
ožnost využít dvou pokusů na útoku. Počasí bylo letos velmi slunečné.
Náš první pokus se vydařil a průběžně jsme se držely na prvním místě. Druhý pokus se

povedl o poznání lépe, a to v čase 34,27. Bohužel týmu z Písečné se druhý
ruhý čas povedl
lepší a tak jsme dosáhly krásného 2. místa. Na základně byla pro všechny připravena
stejná mašina FOX a tak bylo potřeba přepravit pouze zbytek nářadí. Dopravu zajistil
Tomáš Aulich, a to obecní žabičkou. Složení našeho týmu bylo následující: vel. Jana
Kratochvílová - levý proud, čl. Marie Cimrová - strojník, Šárka Dufková - pravý proud,
Jaroslava Kalousová - savice, Monika Kalousová - troják, Hanka Pecháčková - koš a
Petra Veverková - hadice B. I letos jsme si to užily
ly a snad se ctí reprezentovaly náš
sbor.
Monika Kalousová
Kalou

Dne 5. 7. se naše dvě družstva zúčastnila netradičních závodů O pohár starosty
obce Líšnice.. Závodů jsme se účastnili už několikrát, pravidla jsme dobře znali: pravý
proud stříká na terč skrz okno a levý proud má terče dva. Družstvu žen se nepodařilo
obhájit loňské vítězství a skončili na 5. místě. Klukům se dařilo a mezi velkou
konkurencí obsadili 3. místo.
O dva dny později, 7. 7. se smíšené družstvo vypravilo na závody do Orlického
Záhoří. Útok musel být proveden rozhazovaným způsobem. I když nejsme zvyklí běhat
útok takhle, podařilo se družstvu ve složení Simča Kotyzová (koš), Vláďa Kotyza
(savice), Tonda Kaplan (stroj), Kája Kotyzová (béčka), Martin Holubář (rozdělovač),
Dominik Hutař a Honza Cvejn (proudy) vybojovat krásné 7. místo.
Naše červencové závodění jsme zakončili závody v Žamberku v sobotu 21.7.
Závodilo se ve dvou disciplínách, netradičním útoku provedeném skrz auto a

přenášením pytlů, vody a jednoho člena týmu. Družstvu žen se bohužel nedařilo ani
v jedné disciplíně a obsadili poslední místo. Klukům se všechno povedlo, na stupně
vítězů jejich čas ale nestačil, a proto si ze závodů odnášeli cenu za bramborovou
příčku.
Družstvo žen se zúčastnilo obou závodů ve stejném
m složení: Simča Kotyzová
(koš),
), Lucka Kotyzová (savice), Kamča Trejtnarová (stroj), Kája Kotyzová (béčka), Terka
Aulichová (rozdělovač), Erika Beranová a Danča Mrklovská (proudy).
V Líšnici za družstvo mužů závodili Ben Oravec (koš), Vláďa Kotyza (savice),
Tonda Kaplan (stroj), Vojta Trejtnar (béčka), Vítek Beran (rozdělovač), Dominik Hutař a
Honza Cvejn (proudy). Na žambereckých závodech došlo k malé obměně a družstvo
běželo ve složení Tomáš Aulich (koš), Vláďa Kotyza (savice), Tonda Kaplan (stroj),
Martin Holubář (béčka), Vítek Beran (rozdělovač), Dominik Hutař a Honza Cvejn
(proudy).
Už se těšíme na další závody a doufáme, že se nám podaří vybojovat více
medailí.
Danča Mrklovská

SPZ o.s.
Srdečně zveme všechny příznivce jedné stopy na jubilejní 10. ročník motosrazu
Kameňák 8. 9. 2018 v obci Kameničná. Zahájení ve 13 hodin,, s půlhodinovým
zpožděním budou následovat vyjížďky - silniční, crossová a veteránská. Od 15 hodin si

zasoutěžíme v tradičních i netradičních disciplínách a po 18 hodině nám rozproudí
krev v žilách kapely:
MORAVIUS,
KREYSON memorial,
MORČATA NA ÚTĚKU,
TŘI SÉGRY revival banda.
Mezi kapelami se ve večerním čase uskuteční tradiční soutěž Miss Kapsička a také
ohňové vystoupení skupiny Tartas. Občerstvení všeho druhu, včetně klobásek,
grilovaných hermelínů, gulášku, snídaňové česnečky a dalších zajištěno.
Na čepu: Kozel 10°, Kamenský Stoják 11°, Pilsner Urquell, Radler, Birell a Kolča.
Moderuje Voves ze spřízněného motosrazu Broďák. Zastřešené sezení, stanování i s
motorkou přímo v areálu. Ozvučení akce HABR SOUND. Stánek s tričky a moto
sortimentem.
Vstup během akce pro každého pouze 170,-Kč, děti do 15 let zdarma.
generální sponzor:
STAVOKAMENÍK - Ing. Pavel Kratochvíl
hlavní sponzoři:
FINCENTRUM REALITY - Jan Štěpánek
AUTODOPRAVA - Martin Grund
REALITY 11 - Martin Dostál
Za SPZ o.s. připravil Lukáš Jirčík

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

