Zasedání obecního zastupitelstva
č. 27
24. 4. 2017

Usnesení:
1.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje záměr uzavření Smlouvy o
vývozu kontejnerů a odběru separovaných surovin včetně dodatku č. 1 k této smlouvě
mezi obcí Kameničná a firmou Suroviny Plundra s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
2.
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje záměr uzavření Směnné
smlouvy ohledně směny pozemků parc. č. 1837/3 a parc. č. 1845/4 o totožné výměře 1.300
2
m mezi obcí Kameničná a firmou VIKA Kameničná a. s. (pozemek parc. č. 1837/3 o výměře
2
1300 m vznikl sloučením částí pozemků parc. č. 1837/1 a parc. č. 1837/2)
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0.
3.
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kameničná za rok 2016.
4.
4/1
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje záměr uzavření Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 841/RD/261/2016 ze dne 19. 10. 2016 na stavbu „Rekonstrukce polní
cesty C25 k. ú. Kameničná“ ohledně ponížení ceny díla o méněpráce mezi Obcí Kameničná a
firmou STRABAG a.s.
Výsledek hlasování: Pro:5.
Proti:0.
Zdrželi se:0
4/2
Zastupitelstvo obce Kameničná projednalo a schvaluje prodej části pozemku
2
parcelní č. 83/2 o výměře 52 m v katastrálním území Kameničná, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí
2
nad Orlicí, firmě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., za cenu 40,-Kč/m . Záměr
prodeje tohoto pozemku byl schválen Zastupitelstvem obce Kameničná na jeho 24. zasedání
dne 25. ledna 2017, usnesením č. 3, bod č. 4., a zveřejněn na úřední desce od 1. 2. 2017 do
22. 2. 2017. K tomuto záměru nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné připomínky nebo
vyjádření.
Zastupitelstvo obce Kameničná ukládá starostovi obce Kameničná vypracovat návrh
smlouvy dle tohoto bodu usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro: 5.
Proti:0.
Zdrželi se:0

4/3
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí návrhy manželů Jenčkových
k územnímu plánu a pamětní desce, pověřuje ve věci jednáním starostu obce Ing. Milana
Sklenáře.

Vyhlášky obce
Vzhledem k nefunkčnosti několika starších obecních vyhlášek a nových potřeb
stanovených novými zákony našich zákonodárců bylo potřeba udělat revize vyhlášek, což se
za pomoci Mgr. Markéty Mlynářové z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra ČR, celkem podařilo a prvním z kroků v této oblasti je Obecně závazná
vyhláška obce Kameničná č. 1/2017 o nočním klidu, jenž byla schválena 29. 5. 2017
usnesením č. 3 bod č. 1 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení, což
bylo 31. 5. 2017. Tato vyhláška vznikla z důvodu, že zastupitelstvo obce již nemá pravomoc
povolovat akce rušící noční klid v rámci zasedání zastupitelstva usnesením, nýbrž pouze
vyhláškou. Proto, aby se i nadále mohly v obci konat akce jako Pálení čarodějnic, Pouť, nový
multižánrový festival Orlický Woodstock, Hasičské závody se zábavou, motosraz Kameňák
nebo i jiné akce, musela vzniknout níže uvedená vyhláška. Případné dotazy nebo vysvětlení
k této problematice rád zodpovím.
Lukáš Jirčík, místostarosta
Obecně závazná vyhláška obce Kameničná
č. 1/2017,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Kameničná se na svém zasedání dne 29. 5. 2017 usnesením č. 3 bod č. 1
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Př edm ět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
Článek 2
Dob a n o čn í ho k l id u
1
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
1

do 30. června 2017: § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 3
S tano ven í vý j ime čn ýc h př ípa dů
1)
2)

3)

Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu tradiční
oslavy nového roku.
Doba nočního klidu se vymezuje od 03:00 do 06:00 hodin v případě následujících
tradičních veřejnosti přístupných slavností:
a) o Velikonocích – noc ze soboty na neděli nebo z neděle na pondělí,
b) Pálení čarodějnic – noc z 30. dubna na 1. května,
c) Hasičské závody – pořádané v červnu 1x za 5 let (jedna noc ze soboty na neděli),
d) Pouť – pořádaná v druhé polovině května nebo v červnu (jedna noc ze soboty na
neděli),
e) Multižánrový festival – pořádaný koncem června nebo v červenci (jedna noc ze
soboty na neděli),
f) slavnostní táborák v rámci Přívesnického tábora - jedna noc z pátku na sobotu
v průběhu letních prázdnin,
g) Koncert – pořádaný v měsíci srpnu (jedna noc z pátku na sobotu nebo ze soboty na
neděli),
h) Dětský den s večerní zábavou – pořádaný koncem srpna nebo začátkem září (jedna
noc ze soboty na neděli),
i) Motosraz Kameňák – pořádaný v září (jedna noc ze soboty na neděli).
Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 písm. a), c), d), e), f),
g), h) a i) této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední
desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Článek 4
Úč in nost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Komunální odpad
POZOR!!!
Poplatky za svoz komunálního odpadu a nájemné za hrobová místa
uhraďte do 30. 6. 2017 na Obecním úřadě v Kameničné v úředních
hodinách pondělí a středa 15 – 19 hodin.
od 1. července 2017: § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Poděkování občanům za spoluúčast na úklidu obce
V minulém měsíci proběhl úklid obce objednaným zametacím vozem, bohužel jen
krátce před tím jsme za obec obdrželi informaci, že tento vůz je po opravě schopen práce,
ihned jak jsme tuto informaci obdrželi, tak jsme ji prostřednictvím sms infosystému obce
předali občanům. Nyní těmto občanům, kteří se do úklidu obce zapojili, tímto velmi
děkujeme.

Informace z pardubického kraje
Bezpečné branky, olympiády dětí i rozvoj sportovních oddílů.
Kraj přispívá na sport stále více
Více než trojnásobně vzrostly od roku 2013 krajské dotace na podporu sportu. Letos
Pardubický kraj věnuje do této oblasti téměř 50 milionů korun. Podpora se týká jak velkých
sportovních svazů, tak malých tělocvičen a hřišť, mezinárodních akcí i malých turnajů. „K
nejzajímavějším projektům patří Bezpečné branky, kde spolupracujeme s Fotbalovou
asociací České republiky. Přispíváme oddílům vždy na jednu branku nové generace pro
mládežnické kategorie, která je vyrobena z lehkých materiálů a vzhledem k předchozím
úrazům dětí je tato konstrukce mnohonásobně bezpečnější,“ řekl radní pro sport René
Živný. Druhou branku si klub musí pořídit z vlastních prostředků. Nejvíce vzrostly příspěvky
na opravy kluboven a sportovišť. Pro rozvoj sportovních dovedností je zapotřebí co nejvíce
zaujmout nejmladší generaci. Právě proto se řada dotací týká sportování mládeže. „Máme
před sebou dvě významné události. Nejprve krajskou olympiádu dětí a mládeže, do které je
zapojeno 9,5 tisíce dětí z kraje, a potom koncem června odjede 216 dětí na celostátní
Olympiádu dětí a mládeže do Brna. Tam se utká dohromady na 4,5 tisíce mladých sportovců
v několik letních disciplínách,“ vysvětlil René Živný.

Hledají se další Stavby roku v Pardubickém kraji
Po dvou letech Pardubický kraj opět vyhlásil ve spolupráci s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve
stavebnictví v České republice další ročník soutěže o Stavbu roku. Soutěž se uskuteční pod
záštitou hejtmana Martina Netolického a předsedou poroty bude opět 1. náměstek
hejtmana Roman Línek. „Už v minulosti některé úspěšné stavby ze soutěže v Pardubickém
kraji uspěly i v celostátní Stavbě roku. Byl to například plavecký bazén v Litomyšli nebo
Administrativní centrum Vinice v Pardubicích a dobře si vedla i Základní umělecká škola v
Holicích,“ uvedl Roman Línek a pokračoval: „V loňském roce si z každoroční celostátní
soutěže jednu z vítězných palem odnesla Stezka v oblacích na Dolní Moravě a Natura Park v
Pardubicích získal Cenu Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu.

Vzhledem k tomu, že my pořádáme soutěž jednou za dva roky, mohou se investoři těchto
dvou staveb přihlásit i do letošní krajské soutěže.“ Do soutěže mohou být přihlášena
stavební díla, která byla zhotovena, kolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1.
července 2015 do 30. června 2017. Stavba musí být zhotovena na území Pardubického
kraje. „Cílem soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného
stavebnictví, architektury a projektování v Pardubickém kraji,“ řekl Radim Loukota,
předseda výboru oblastní kanceláře ČKAIT Pardubice. „Snažíme se tím podpořit a ohodnotit
kvalitní realizace staveb v regionu. Pro firmy a architekty je to také příležitost ukázat
veřejnosti, že umí dělat kvalitní práci, která se navíc ještě líbí,“ konstatoval další člen poroty
Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje. Také tentokrát se soutěží v pěti
kategoriích: Rodinné a bytové domy, Stavby občanské vybavenosti, Stavby pro průmysl,
zemědělství a vodní hospodářství, Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství a
Obnova nemovitých kulturních památek. Podrobnosti najdou zájemci na webových
stránkách: http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2017,
vyhlášení je naplánováno na 19. září do sálu Jana Kašpara. O přihlášených stavbách bude v
červenci a srpnu na internetu hlasovat veřejnost.

Kraj ocenil osobnosti, které přispěly k dobrému jménu kraje či
zachraňovaly životy
Nejvyšší ocenění, které může Pardubický kraj udělit, převzali ve Východočeském
divadle laureáti za rok 2016. Ve čtvrtém ročníku krajští zastupitelé odhlasovali, že udělí čtyři
Ceny Michala Rabase za záchranu a pět Cen za zásluhy o Pardubický kraj. Oproti loňskému
roku vzrostl počet nominací od široké veřejnosti téměř dvojnásobně, celkově na 58 osob.
„Všechny návrhy byly velmi hodnotné a pro hodnotící komisi nebylo vůbec jednoduché z
nich vybrat. Proto není divu, že počet oceněných od minulého roku vzrostl. Dokazuje to, že
v našem kraji žije celá řada osobností, které mohou sloužit jako vzor nám všem v době, kdy
neustále slýcháme, že mladá generace nemá ty správné vzory. Všichni z našich oceněných
mohou tuto roli bezpečně zastat,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
V první části večera převzaly ocenění osobnosti, které vykonaly nějaký výjimečný
skutek. Tuto cenu tak dostala studentka Tereza Jakabová za záchranu života ročního
chlapečka, který se dusil. Oceněn byl také žák Daniel Přikryl, žák základní školy, který
pomohl svému vrstevníkovi, který si způsobil řezné poranění ruky s masivním krvácením.
Cenu Michala Rabase za záchranu získal i Petr Kmoníček. Ten poskytl první pomoc ženě,
kterou pobodal muž při loupežném přepadení v pardubickém krejčovství. Ocenění za
záchranu si zasloužil také sportovní klub FbK Orlicko-Třebovsko a florbaloví rozhodčí Jiří
Němec a František Košňar. Díky těm hráči i diváci okamžitě zareagovali, když začala praskat
konstrukce střešních vazníků v nově postavené českotřebovské sportovní hale. Pardubický
kraj náležitě ocenil i ty, kteří přispívají k rozvoji kraje a šíří jeho dobré jméno. Jedním z
takových je bezpochyby mistr Evropy, vítěz světového poháru i olympiády, vicemistr světa a
maratónský šampion v jízdě na horském kole Jaroslav Kulhavý. Velkou zásluhu na rozvoji
kraje má i emeritní přednosta chirurgického oddělení pardubické nemocnice Karel Havlíček.
Dalším z oceněných byl Evžen Erban, jehož jméno je celoživotně spojeno s legendárním

závodem o Zlatou přilbu, kde strávil patnáct let jako jezdec a další roky jako sportovní
manažer, který se nadále stará o pardubické rodinné stříbro. Cenu za zásluhy o Pardubický
kraj získal také Josef Ročárek, který založil první soukromé učiliště na Pardubicku zaměřené
na stavbaře a dal tak příležitost vrátit řemeslu jeho zaslouženou dobrou pověst. Kraj ocenil i
Smíšený pěvecký sbor KOS Litomyšl, který sbírá úspěchy u nás i ve světě a ve kterém mají
možnost zpívat žáci Střední pedagogické školy v Litomyšli. Medaili hejtmana za rok 2016
získal sportovní manažer Pavel Stara, který stál v čele projektového týmu Olympijského
parku Pardubice. Pod jeho vedením se uskutečnila nejúspěšnější doprovodná akce brazilské
letní olympiády v celé republice, které se zúčastnilo 374 tisíc návštěvníků.

Novináři a touroperátoři z Ruska přijeli poznávat Pardubický kraj
Litomyšl, Kladruby nad Labem nebo Kunětická hora. To všechno jsou místa
Pardubického kraje, která by se mohla líbit ruským turistům. Právě proto Destinační
společnost východní Čechy ve spolupráci se zahraničním zastoupením agentury Czech
Tourism v Rusku přivítala v minulých dnech zástupce turistických agentur a tisku z Ruska.
Společně navštívili místa, která by mohla ruské turisty nejvíce zajímat. Návštěva začala na
pardubickém letišti, následoval přejezd do Litomyšle a do Národního hřebčína v Kladrubech
nad Labem. Hosty zajímal i areál Golf & Spa resortu Kunětická hora. Den plný dojmů byl
zakončen večerní procházkou po historickém centru Pardubic společně s prohlídkou
expozice skla a kaple na Zámku Pardubice. „Věřím, že i takto krátká návštěva vzbudila u
ruských touroperátorů spoustu pěkných zážitků a na základě vzniklé spolupráce
zprostředkují mnoha dalším ruským turistům zajímavé tipy na cestování po Pardubickém
kraji. Je pro nás velmi důležité, abychom turisty z Ruska, kteří přiletí na pardubické letiště,
dokázali dostatečně inspirovat k pobytu v našem regionu, dříve, než se vydají do dalších
turisticky zajímavých míst v České republice“, řekl krajský radní zodpovědný za cestovní
ruch René Živný.

Na své si ve Sportovním parku Pardubice přijdou všechny generace
Celkem 9 dní plných sportu, nové logo, nově ozdobená lávka přes Chrudimku. To všechno a
ještě více se skrývá v projektu Sportovní park Pardubice (SPP). Na minimálně 15 stálých a
několika variabilních stanovištích umístěných na souši i na řece se vystřídá nejméně 60
sportovních klubů a oddílů z Pardubic a okolí. Děti si tak vyzkouší nejrůznější aktivity, k nimž
by se třeba jinak nedostaly, jejich rodiče si pak mohou užít řadu kulturních akcí, které
program SPP doplní zejména o víkendu. Pardubický kraj podpoří akci částkou 500 tisíc
korun. „Již po konci olympijského parku jsme o možnosti uspořádat podobnou akci
uvažovali, a proto jsem rád, že k tomu nakonec došlo. Krajské zastupitelstvo schválilo
podporu tomuto projektu ve výši půl milionu korun. Věřím, že Sportovní park Pardubice
přiláká po velkém úspěchu olympijského parku do Pardubic návštěvníky ze všech koutů
našeho regionu, a to především rodin s dětmi. Doufáme, že i díky sportovnímu parku
vzroste mezi dětmi zájem o sport, ať už je to kterýkoliv,“ uvedl hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický. „Prostor u soutoku řek Labe a Chrudimky přímo vybízí k pořádání
podobných akcí. Už loni se to ukázalo při konání Olympijského parku Pardubice. Rádi

bychom zachovali kontinuitu tohoto úspěšného projektu, a proto jsme se rozhodli navázat
na něj další podobnou akcí. Od 12. a do 20. srpna tak bude park Na Špici patřit Sportovnímu
parku Pardubice. Olympijský park rozzářil naše město a dal celé republice vědět, že
Pardubice jsou městem sportu a umějí to rozjet. Věřím, že tomu tak bude i letos v parku
sportovním,“ podotýká primátor města Martin Charvát. Program Sportovního parku
Pardubice je cílen především na děti a příměstské tábory, pořadatelé hodlají oslovit také
mateřské a základní školy. Návštěvníci nepřijdou ani o exhibice, autogramiády z řad
zástupců zúčastněných klubů, streetbalový turnaj pro veřejnost, americký fotbal, basketbal
a mnoho dalšího. Řada aktivit bude zaměřena také na seniory formou doplnění prvků na
některých stanovištích. Každodenní program parku bude startovat v 9 hodin.

Předběžná škoda na hale v České Třebové dosahuje 16 milionů korun.
Do konce roku by měla být opravena
V České Třebové se za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina
Netolického uskutečnil na konci dubna další z řady kontrolních dní ve vazbě na postup při
rekonstrukci spadlé střechy sportovní haly. Kromě konečného výběru nové varianty vazníků
a upřesnění harmonogramu dalšího postupu, zazněla také předběžně kalkulovaná škoda na
stavbě včetně nákladů na odstranění sutin a poškození sportovního vybavení. „Definitivně
jsme se rozhodli pro variantu plnostěnného vazníku s rovným pasem s osazením po třech
metrech. Jedná se o řešení, které nám umožní zvednout světlou výšku tělocvičny o 1,5
metru. Splňuje také požadavky na umístění vzduchotechniky, osvětlení a nezbytných
sportovních prvků. Opticky je také toto řešení zcela odlišné od původního, což pro nás bylo
také ve vztahu k veřejnosti velmi důležité,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že se nyní
tato varianta bude dopočítávat a finalizovat. V této souvislosti byl přiblížen také
harmonogram dalšího postupu. „Do konce května by měla být zpracována kompletní
projektová dokumentace včetně zapracování případných připomínek. Následně
předpokládáme, že nám zabere až 10 týdnů na výrobu vazníků a jejich dodání. Dokončení
instalace všech prvků včetně samotné konstrukce střechy a úprav v interiéru haly by po
dodání vazníků mělo zabrat přibližně tři měsíce,“ sdělil hejtman Netolický. Zhotovitel stavby
na jednání připravil také předběžný rozpočet škod včetně samotné spadlé střechy, ale také
odstranění sutin a předběžného poškození dalších konstrukcí včetně podlahy či sportovního
vybavení. „Tato částka je v současné době kalkulována na necelých 16 milionů korun. Stále
je zde několik prvků, u kterých nejsme schopni v tuto chvíli říci, zda jsou v pořádku nebo
jsou poškozené,“ řekl hejtman Netolický.

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

LUDMILA ŠTĚPÁNKOVÁ
VĚRA HOLUBÁŘOVÁ
LIBOR KALOUS

75 let
80 let
65 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Co nás čeká
Pouť v Kameničné
17. 6. 2017 – Obec Kameničná Vás srdečně zve na Pouť, jenž se bude konat
Na programu: 11h
dále na hřišti: 12h
13h

poutní mše svatá v Kapli Nejsvětější Trojice,
oběd, občerstvení
start soutěže v kotlíkovém guláši
pouťové atrakce pro děti (skákací hrad, kolotoč a další)
zábava pro děti
setkání s důchodci
procházky s koněm
výstava terarijních zvířat
stánek o včelařství
15h
vystoupení dětí z MŠ a dalších skupin
16h
vyhodnocení soutěže v kotlíkovém guláši
17h
kapela K Band (popmusic, rock, evergreeny, lidové skladby
country, zahraje polku, valčík, waltz, cha - cha, jive, letkis atd.)

22h

rocková kapela Lerion

(uvedené časy jsou pouze orientační a mohou se měnit, žádné vstupné se během
celé akce nevybírá)

Zájemci o účast v soutěži v kotlíkovém guláši se mohou stále hlásit na obecním
úřadě, mailem oukamenicna@orlicko.cz nebo lukas.jircik@seznam.cz, i na tel. 733 104 676.
Mohou vařit jednotlivci i max. 5 členný tým, kotlík a dřevo na oheň všichni soutěžící
dostanou, ingredience včetně masa (nebo něčeho jiného) si soutěžící sami donesou.
Hodnocení provede připravená komise, které soutěžící ve stanovený čas předloží jeden talíř
guláše. První tři týmy obdrží originální ceny, všichni pak obdrží za účast poukázky na jídlo i
jiné občerstvení.

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kameničná
Taneční soutěže
8. 4. 2017 jsme s dívkami vyrazily jako každý rok na taneční soutěž do Dvora Králové nad
Labem. Letos se tanečnicím velmi dařilo a v sestavě s vystoupením s křídly v kategorii
kolektivů do 15 let si vytančily 3. místo. Starší tanečnice Karolína Rolečková, Magda
Mrklovská a Tereza Hanyková si v kategoriích tria vytančily skvělé 2. místo. Za odměnu jsme
všichni vyrazili do ZOO za zvířátky. Jen počasí nám moc nepřálo, ale chladné počasí jsme
vyřešili bundou.
Druhý den 9. 4. 2017 nás čekala ještě taneční soutěž Rychnovský pohárek v Rychnově nad
Kněžnou, kde si dívky vyměnily umístění a domů jsme vezli opět diplomy za 2. a 3. místo.
Za taneční kroužky Jitka Rolečková

Zpívání v kapli
Milí příznivci vánočního zpívání, vím, že do svátečních dní zbývá ještě dosti času,
přesto vás chci už teď informovat o chystané změně. Letos si koledy zazpíváme na Štědrý
den odpoledne v sále Sokolovny. Přijďte si nás poslechnout a spojit tak zimní procházku a
přátelské setkání se sousedy. Těšíme se na vás.
Jana Kalousová

Hasiči
HASIČSKÉ ZÁVODY
V sobotu dne 20. 5. 2016 se opět jako každý rok konala okrsková soutěž v požárním sportu,
pro letošek pořádaná obcí Líšnice, a to tradičně za hasičskou zbrojnicí. Zahájilo se nástupem
všech 21 družstev z pěti obcí (26. okrsek). Náš sbor sestavil 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
zapůjčená Galbavá Kristýna ze Žamberka - troják.
ŽENY I. - vel. Kalousová Monika - strojník, Grofová Šárka - koš, Kacálková Daniela - savice,
Kalousová Kateřina - hadice B, Kalousová Romana - levý proud, Kratochvílová Jana - troják a
zapůjčená Beranová Erika - pravý proud.
ŽENY II. - vel. Kratochvílová Jana - levý proud, Cimrová Marie - strojník, Dufková Šárka pravý proud, Kalousová Jaroslava - savice, Kotyzová Tereza - troják, Pecháčková Hana - koš a
Veverková Petra - hadice B.
MUŽI I - vel. Kotyza Vladimír ml. - savice, Beran Vítězslav - troják, Fogl Ladislav - levý proud,
Hutař Dominik - pravý proud, Kacálek Michal - strojník, Kaplan Antonín - koš a Krejsa Jan hadice B.
MUŽI II. - vel. Aulich Tomáš - koš, Jirčík Lukáš - levý proud, Kalous Vladimír - pravý proud,
Kotyza Vladimír st. - savice, Štantejský Milan - hadice B, Veverka Jiří - strojník a zapůjčený
Beran Vítězslav - troják.
Na útoky jsme si vylosovali startovní číslo 4 a tak jsme měli nejprve čas na štafety 100 metrů
překážek. Na štafetách jsme se umístily následovně. Krásné 1. místo si odnesla Dana
Mrklovská s časem 23,10, na 4. místě Monika Kalousová s časem 24,07, na 6. místě Šárka
Grofová s časem 24,68, na 7. místě Erika Beranová s časem 24,82, na 10. místě Romana
Kalousová s časem 25,38, na 11. místě Jana Kratochvílová s časem 25,43, na 13. místě
Tereza Aulichová s časem 28,30 a na 18. místě Tereza Kotyzová s časem 29,50. To jsou naše
čtyři nejlepší časy z každého družstva, které se počítají do závodů. Na útocích se nám opět
jako loni vůbec nedařilo. Zahájilo družstvo Terezy Aulichové a bohužel se nepodařilo dotlačit
vodu do hadic. Druhé družstvo Moniky Kalousové mělo také útok rozjetý dobře, ale když
dorazila voda ke trojáku praskla těsně před ním vnitřní výplň hadice B, tak jako tomu bylo i
loni. Oba naše útoky byly vyhodnoceny jako neplatné pokusy, jelikož terče zůstaly
nesraženy. Nakonec jsme obsadily 3. místo družstvo M. Kalousové a bohužel poslední 5.
místo družstvo T. Aulichové.

Naopak naše Ženy II. na útoku zazářily a čas měly nejlepší 28,04. To samozřejmě
znamenalo úžasné 1. místo ze 4 družstev žen II.
Našim mladším Mužům I. se letos útok také zdařil a dosáhli času 27,53. Jen pro
zajímavost z pěti družstev byl nejhorší čas útoku 28,63. Měli tudíž těžkou konkurenci. Na
štafetách si letos nejlépe vedl Dominik Hutař, který se umístil na 7. místě s časem 24,25,
další byl Vladimír Kotyza na 15. místě s časem 26,16, Michal Kacálek na 16. místě s časem
27,56 a Antonín Kaplan na 19. místě s časem 29,62. Celkové čtvrté místo ze štafet a třetí
místo z útoku stačilo na celkové krásné 3. místo.
I Muži II. předvedli hladký průběh útoku a nakonec z toho bylo krásné 2. místo s časem
30,50. Z celkového počtu 7 družstev mužů II. Stejně tak tomu bylo i v loňském roce.
Jako rozhodčí byli letos vysláni Grof Lukáš a Roleček Miroslav. Nechyběla pořadová
příprava, kterou jsme také zvládli. Bylo nachystáno občerstvení a večer reprodukovaná
hudba. Bylo docela chladné počasí, ale déšť nás nezastihl a i tak se tento den vcelku vydařil.
Domů jsme přijížděli ve večerních hodinách. Díky patří všem závodníkům, ale také všem
fanouškům, kteří nás přijeli podpořit.
Kalousová Monika
V tento den dopoledne se také konaly premiérové okrskové závody dětí. Účastnily se
týmy ze stejných vesnic jako závodu dospělých. Jak už jsem psala do dětské kroniky na
stránku „Závody pohledem vedoucích“, nebyla jsem nejdříve z tohoto nápadu nadšená. Celý
den strávit na závodech, dvakrát se stresovat dopoledne za děti a odpoledne za sebe,
přemýšlet, aby se na něco nezapomnělo, vyměnit náčinní dětské za dospělé atd. Zkrátka
nebyla jsem příznivcem tohoto nápadu. Ale nakonec jsem musela svůj názor přehodnotit.
Děti byly vzorné, snažily se a jejich výborné výsledky mě nabily energií a nadšením na
závody odpolední. A když to zvládly děti na výbornou, tak to my musíme přece taky! Ke
všemu se závodilo ve stejných disciplínách jako u dospělých, což je také výhoda.
Vychováváme si tak další generaci zkušených závodníků.
Umístění bylo následující, mladší na 4. místě a starší na 1. místě.
Ve štafetě na 60m s překážkami se v kategorii mladších umístili:
Šimon Pecháček
2. místo
Vojtěch Veverka
5. místo
Aleš Kaplan
7. místo
V kategorii starších:
Martin Holubář
Zdeňka Kalousová
Magda Mrklovská

1. místo
1. místo
2. místo

HASIČSKÉ ZÁVODY MLADKOV 26. – 27. května
Tradiční jarní hasičské závody byly netradičně zalité sluncem…
V pátek v 9 hod. jsme sbalili vše potřebné do savienu, kterým nás dopravoval Tomáš
Aulich. Vedoucí Jarča Kalousová, Hanka Pecháčková, Šárka Grofová, Danča Mrklovská a
Simča Kotyzová spočítaly své svěřence a mohlo se vyrazit směr Mladkov. S sebou jsme
přibrali ještě Moniku Kalousovou, Barču
Brokešovou, Annu Kaplanovou a Kamču
Trejtnarovou
jako
pomocnice
a
psychickou podporu a Martina Brokeše
jako řidiče, který nám dopravil veškeré
hasičské náčiní jeho dodávkou. Po
příjezdu jsme postavili stanové městečko,
zaprezentovali naše družstva a po
nástupu ve 13 hod. se konečně mohlo
začít závodit. Páteční disciplíny štafeta
CTIF, útok CTIF (starší) a požární útok
jsme stihli brzo odzávodit a tak si děti
posilněné místními dobrotami mohly
nerušeně hrát třeba vlajkovanou a fotbal.
Nově jsme se zúčastnili přeboru
jednotlivců na 60 m překážek.

Konkurence byla opravdu veliká, náčiní ostatních závodníků profesionální, ale i snaha
a účast se cenní. Na příští rok bychom rádi pořídili hadice a proudnici s rottkovými
koncovkami, jen ty tretry jsou už na zvážení našich závodníků.
Šimon Pecháček
24. z 45
22,89 sec
Jan Leitner
25. z 45
23,43 sec
Martin Holubář
33. z 57
18,02 sec
Zdeňka Kalousová
47. z 60
18,78 sec
Magda Mrklovská
55. z 60
21,70 sec
Večer nechyběla diskotéka, táborák a samozřejmě večerka a oblíbená noc strávená
ve stanu (oblíbená pouze dětmi, vedoucí takové nadšení většinou nesdílíJ). Po ranním
budíčku a snídani jsme odzávodili zbytek disciplín a druhých pokusů (štafeta 4x60m, štafeta
dvojic, útok CTIF a požární útok). Jediný zádrhel byl u štafety dvojic, kde po odsoutěžení
staršího týmu, mimochodem bez trestných bodů – konečně, se hlavní rozhodčí rozhodl
přeměřit naši hadici, protože se mu zdála příliš krátká. Naštěstí než přišel s „kalibrovaným
měřidlem“, Monika a Simča hadici natahovaly, co to šlo a požadovanou délku 9,5 m naměřil
úplně přesně. Ufff, oddechli jsme si všichni. Šlo totiž o starší typ hadice, která se časem srazí
a zkrátí. Nic horšího nás naštěstí nepostihlo, tak jsme se v poledne mohli vydat do místní
opravené hasičárny na svíčkovou s knedlíky.
Když už jsem u jídla, tak nesmím zapomenout zmínit jména těch, které dětem na
závody napekly výborné buchty, po kterých se jen zaprášilo (Jarča, Hanka, Monča, Barča,
Anička, Simča a Danča). Kolem 15. hodiny bylo vyhlášení výsledků:
mladší hasiči 20. z 42 družstev
starší hasiči 9. z 39 družstev.
Za mladší hasiče závodili: Jakub Brokeš, Aleš Kaplan, Jan Leitner, Šimon Pecháček,
Vojtěch Veverka, Viktorka Kalousová, Eliška Veverková, Evička Holubářová, Filip Václavek a
Boris Berky.
Za starší hasiče nás reprezentovali: Vladimír Kalous, Kateřina Kalousová, Daniel
Leitner, Benjamin Oravec, Karolína a Pavlína Rolečkovy, Magda Mrklovská, Zdeňka
Kalousová, Nela Pecháčková, Martin Holubář, Tereza Brokešová a Anna Kaplanová.
Jako odměna za odvedené výkony dětí, vedoucích a rozhodčího nesměla chybět točená
zmrzlina v Žamberku. Velké díky VŠEM!!!
Šárka Grofová

29. 4. proběhla příprava hranice na
Čarodějnice. Mladí hasiči pod vedením Lukáše
Grofa a Tomáše Aulicha přivezli dřevo z lesa a
postavili velkou hranici, která se následující den
slavnostně zapálila. Čarodějnici vyrobily Dana
Mrklovská a Kamila Trejtnarová a Májku
nazdobili mladí hasiči. Klub žen zajistil
občerstvení a noční stopovanou pro děti.

Z knihovny
Milí čtenáři,
V knihovně máme spoustu nových knih a před námi je doba dovolených. Tak se
nezapomeňte přijít zásobit před odjezdem dobrou knihou s nějakou romantikou nebo
dobrodružstvím. I o prázdninách máme otevřeno.

Uzávěrka příštího čísla bude 31. 7. 2017. Náměty a připomínky zasílejte na jitkaroleckova@seznam.cz

