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Milí spoluobčané,
uplynulý rok budeme mít pravděpodobně všichni spjatý s dlouhotrvající
uzavírkou na komunikaci II/343 při její rekonstrukci. Nakonec jsme se dočkali a
nyní již jezdíme po krásné nové silnici. Pardubický kraj začal pracovat i na
projektové přípravě opravy této silnice v Blatně. Dle vyjádření Správy a údržby
silnic by se zde v roce 2021 měly opravit mosty a rok následující povrch silnice. V
Kameničkách SÚS projektuje celkovou rekonstrukci mostu přes Chrudimku.
Všichni věříme, že se nám podaří přesvědčit vedení kraje, že další nutnou investicí
je krajská silnice na Filipov.
Obec Kameničky s investicemi také nezahálela. Za dotační podpory SFŽP se
podařilo napojit vrt Kameničky II na stávající vodovodní řad. V naší škole dostala
z dotace z Evropské unie zcela nový háv učebna fyziky a chemie. Převážně z
vlastních zdrojů byla opravena místní komunikace na Mundilce, povedlo se
vyměnit okna ve sklepních prostorách školní bytovky, v mateřské školce obnovit
oplocení zahrady a dětem ze základní školy udělat přístřešek na kola.
V příštím roce bychom chtěli pokračovat v některých započatých akcích –
doufáme, že stát uvolní peníze na schválenou dotaci na intenzifikaci naší čistírny
odpadních vod, která již nutně potřebuje obnovu technologie. Bude probíhat
projektová příprava prodloužení vodovodu a kanalizace na Filipov a řešení
kanalizace na Ovčíně.
Uzavřená smlouva s obcí zavazuje ČEZ distribuce a.s. k přesunu vysokého
napětí v místech nových stavebních parcel. Než bude tento přesun realizován,
bude obec připravovat projektovou dokumentaci. S částečnou podporou
Pardubického kraje bychom chtěli opravit střechu na domě č. 56 na Filipově a
realizovat nutnou výměnu oken na domu s pečovatelskou službou.
Obec žádala i o peníze na nový dopravní automobil pro zásahovou jednotku
hasičů, zde jsme však zůstali pod čarou a budeme čekat, zda do žádaného fondu
nepřidá stát více peněz. Částečnou náplastí pro nás je příspěvek Nadace Agrofert,
která vyhověla žádosti obce a přislíbila dotaci 50.000 Kč na zásahové oblečení
výjezdové jednotky.
Ing. Robert Adámek, starosta obce

AKTUALITY
Odpadové hospodářství
V roce 2020 proběhne dvakrát pravidelný svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Jarní bude v sobotu 13. června, podzimní pak v pondělí 5.
října.
Společnost TextilEco a.s., která v Kameničkách provozuje kontejner na sběr
použitého textilu vyjádřila poděkování za uplynulý rok. Občané Kameniček
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odevzdali celkem 3 tuny použitých oděvů a obuvi. Věříme, že i na sběr malých
elektrozařízení a použitých kuchyňských olejů (kontejnery jsou umístěny u OÚ) si
všichni rychle zvykneme a tento odpad nebude končit ve směsném komunálním
odpadu.
Plán konání zastupitelstva obce v roce 2020
Termíny: 26. února, 29. dubna, 24. června, 23. září, 16. prosince
Trocha statistiky
Za uplynulý rok se v Kameničkách a na Filipově narodilo 16 dětí. Zemřelo 5
našich spoluobčanů. Z obce se vystěhovalo 7 lidí a naopak 15 nových obyvatel
získalo trvalý pobyt. Obec Kameničky měla k 31.12.2019 celkem 803 obyvatel.
Dotované kompostéry
Mikroregionem Hlinecko bude naše obec žádat o dotaci na kompostéry do
domácností. V dnešním zpravodaji tak najdete návratný lístek, kterým zjišťujeme
předběžný zájem našich občanů o získání dotovaného kompostéru. Kdo má o
kompostér zájem, předejte prosím vyplnění lístek zpět do 25.2.2020. Děkujeme.
Solení Bubence
Majitel lesního pozemku v Blatně obvinil Správu a údržbu silnic
Pardubického kraje z narušení vodního režimu na jeho pozemcích vodou ze silnice,
potažmo s tím ze zasolování půdy a poškozování stromů. MěÚ Hlinsko jako správní
úřad nařídil SÚS stavební úpravy odvodnění silnice v místě tak, aby bylo stékání
vody zabráněno. Vzhledem ke krátkému termínu plnění nařízení podala SÚS
odvolání ke Krajskému úřadu, ale nebylo jí vyhověno. SÚS tak přijala okamžité
opatření, a to změnit chemickou údržbu silnice za inertní posyp. Z hlediska
provozních nákladů a organizace je i pro SÚS věc velmi nepříjemná, a rozhořčení
občanů považuje za oprávněné. Ve spolupráci s vlastníkem silnice – Pardubickým
krajem – nyní na rok 2020 připravuje finanční prostředky na stavební úpravy
odvodnění, aby mohl být Bubenec opět zasolován.

PLATBY OBČANŮ V ROCE 2020
Odpady (úhrada do 31. 3. 2020):
600 Kč/osobu, 600 Kč/rekreační objekt - při platbě z běžného účtu VS 1340+číslo
popisné.
Vodné, stočné:
Od 1.1.2020 do 30.4.2020 budou pro odberatele platit nasledující ceny vodneho a
stocneho:
vodne
20,00 Kc/m3 (bez DPH)
23,00 Kc/m3 (vcetne 15% DPH)
stocne
21,74 Kc/m3 (bez DPH)
25,00 Kc/m3 (vcetne 15% DPH)
celkem
41,74 Kc/m3 (bez DPH)
48,00 Kc/m3 (včetně 15% DPH)
S účinností od 1.5.2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15% na 10%. Sníží se
tak cena za vodné a stočné včetně DPH.
Od 1.5.2020 budou ceny vodneho a stocneho nasledující:
vodne
20,00 Kc/m3 (bez DPH)
22,00 Kc/m3 (vcetne 10% DPH)
stocne
21,74 Kc/m3 (bez DPH)
23,91 Kc/m3 (vcetne 10% DPH)
celkem
41,74 Kc/m3 (bez DPH)
45,91 Kc/m3 (včetně 10% DPH)
Pri platbe z bezneho uctu uveďte VS: 2310+císlo popisne
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Pro odberatele vody z vlastní studny bez merení:
Podle smernych císel spotreby vody 35 m3 / obyvatel / rok:
Od 1.1.2020 do 30.4.2020 = 292 Kc (vcetne 15% DPH) / obyvatel
Od 1.5.2020 do 31.12.2020 = 558 Kc (vcetne 10% DPH) / obyvatel
Platba za cely rok: 850Kc
Pri platbe z bezneho uctu uveďte VS: 2321+císlo popisne
Vodne a stocne lze platit prevodem na ucet, hotove na OÚ, nebo pri odectu
vodomeru, ktere v tomto roce probehne 28. az 30. dubna 2020 z duvodu zmeny
sazby DPH.
Stav vodomeru lze hlasit i emailem na urad@obec-kamenicky.cz, dekujeme.
Psi (úhrada do 31. 3. 2020):
100 Kc za prvního psa, 200 Kc za druheho a dalsího, pri platbe z bezneho uctu VS
1341+císlo popisne.

ČÍSLO ÚČTU OÚ KAMENIČKY
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Zdá se to jako chvilka, co se po prázdninách vrátil ruch do naší školy,
třídy ožily a už je tu pololetní vysvědčení. Pro prvňáčky to bylo poprvé, co si
hrdě nesli domů výpis se známkami, ti starší se s větší či menší radostí těšili
na jednodenní pololetní prázdniny.
Žáci se úspěšně účastnili sportovních a vědomostních soutěží. Hned na
začátku školního roku to bylo republikové finále OVOV, atletický čtyřboj ve
Svratce, později společný projekt Gymnázia K. V. Raise Hlinsko se základními
školami - laboratorní práce v nově modernizovaných laboratořích přírodních
věd. Nesmíme zapomenout ani na soutěž Mladý chemik v Pardubicích, kde se
oba naši soutěžící velmi dobře předvedli.
Účastníme se také pravidelně celokrajské soutěže Technohrátky,
v šikovnosti i vědomostní soutěži se naši žáci umísťují na předních příčkách.
Nesmíme ale zapomenout ani na společnou akci dětí z mateřské školy
a žáků školy základní – na Rozsvícení vánočního stromu a na Vánoční
jarmark na začátku adventu. Tentokrát školní parlament rozhodl využít celý
příspěvek ve prospěch všech dětí a žáků a na svém únorovém zasedání
vybere aktivitu, kterou takto podpoří.
První poločas letošního školního roku máme za sebou, přeji všem
žákům, aby se jim podařilo dobré výsledky udržet. A pokud se někde něco
nepovedlo, aby to v dalším pololetí dotáhli do úspěšného konce.
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PŘIJETÍ U PREZIDENTA REPUBLIKY U PŘÍLEŽITOSTI
25 LET SOUTĚŽE O VESNICI ROKU

Spolek pro obnovu venkova pořádá od roku 1995 soutěž Vesnice roku.
Kameničky tuto cenu vyhrály v roce 2001 a u příležitosti 25 let konání této
soutěže uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj setkání starostů všech
vítězných obcí s Prezidentem republiky. Oslovili jsme emeritního starostu,
pana Zdeňka Dřevíkovského, který se o získání tohoto ocenění nejvíce
zasloužil, zda by obec na této slavnostní akci reprezentoval. Bohužel panu
Dřevíkovskému účast nedovolilo pracovní zaneprázdnění. Převzetí
pamětního listu na Úřadu vlády z rukou premiéra Andreje Babiše a setkání s
Prezidentem republiky Milošem Zemanem tedy absolvoval současný
starosta obce Robert Adámek.
Ing. Robert Adámek, starosta obce
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PODĚKOVÁNÍ SPOLKŮM
Při cestě z beznadějně vyprodaného představení „Naši furianti” jsem si
opětovně uvědomil, jak velkou důležitost pro nás spolkové činnosti mají.
Vím, že největším poděkováním je potlesk a pohled na usmívající se tváře
diváků plné obdivu po zhlédnutí divadelní hry, radost ze vstřeleného gólu
nebo vybojování poháru v požárním sportu. Napadá mě plno různých aktivit,
ze kterých se můžeme během roku společně těšit: divadlo, taneční zábavy,
plesy, pálení čarodějnic, Mikulášská besídka, tábor pro děti, dětský den,
fotbalové utkání, požární soutěže, ping-pong a další. Všechny spolky spojuje
jedno – výrazně zpestřují život v Kameničkách a reprezentují naši obec.
Za to Vám všem patří velký dík.
Jan Hladký, místostarosta obce

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Skautský rok jsme zahájili na konci srpna střediskovou výpravou do
Brna, jejíž program byl stylizovaný jako nábor nových rekrutů na námořní
loď Nemesis. Cílem plavby bylo několik ostrovů, které se nachází
v Brněnském moři a musí být prozkoumány (přístav Digitárium, ostrov La
Kukurica – kukuřičné bludiště, souostroví Animálie – ZOO a další zajímavá
místa, která velké město nabízí).
Na začátku září jsme se sešli u klubovny v Jeníkově na společné
oddílové schůzce, na kterou se mohli přijít podívat i nováčci. Během října
vznikla nová družinka Benjamínků (předškoláci). Pro malé světlušky a
skautky se uskutečnila oddílovka s tématem Doba ledová, kterou pro ně
připravily dívky z družiny Tygřice. Děti si tu užily spoustu zábavy, ale také si
zkusily, jak jednat v takové krizové situaci, jako je například, když někdo
spadne ze schodů a má otřes mozku.
Na začátku listopadu proběhl ve Skutči tradiční memoriál bratra pátera
Křivského. Družiny mladších i starších členů si zde mohly ověřit svoje
znalosti a dovednosti z různých oblastí – např. první pomoci, poznávání
přírody, logického myšlení, orientaci v prostoru, práci s mapou a další.
Světlušky z družiny Kosatek obsadily první místo, skautky z družiny Tygřice
místo třetí.
Na konci listopadu proběhla středisková výprava do Hlinska. Takhle ji
popsala jedna z organizátorek: „Dne 22.-23. listopadu se uskutečnila
skautská výprava do bazénu. Děti celou dobu zachraňovaly město jako
superhrdinové před superpadouchem Lišajem. Mezitím jsme také hráli
spoustu pohybových her a bylo to moc fajn. Byla jsem moc ráda, když jsem
na konci výpravy viděla ty šťastné úsměvy dětí, a tím jsem věděla, že se nám
to povedlo, protože děti za námi i samy chodily a říkaly, že to bylo super.“
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Jako každý rok jsme na začátku
prosince pekli perníčky. Holky si užily
vykrajování i zdobení a jejich
originální výtvory jsme pak použili
jako občerstvení na tradiční vánoční
besídce. Na ni si děti jako obvykle
připravily podařené scénky. Letos
jsme měli možnost zhlédnout
například pohádku O koblížkovi nebo
hranou
básničku
Polámal
se
mraveneček. Skautky z družiny Tygřic
zajistily betlémské světlo, které pak roznášely po Jeníkově.
Na začátku roku se děti zúčastnily Tříkrálové sbírky a pomohly svojí
dobrovolnou aktivitou podpořit činnost Charity.
Zuzana Štorková, Tygřice, Klára Černá, Stanislava Nováková
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAMENIČKY
I když je rok 2019 již minulostí, dovolte ještě za SDH
Kameničky krátké ohlédnutí. V loňském roce se nám podařilo
zprovoznit vrt na letním parketě, takže už se používá kvalitní voda
a je jí dostatek. Zároveň jsme začali s budováním nových a důstojných toalet,
které se už rovněž používají. Ještě zbývá toalety opláštit a přivést vodu na
mytí rukou. Toto dokončíme během letošního jara. V uplynulém roce jsme
pro Vás spoluobčany připravili několik kulturních a sportovních akcí.
V měsíci únoru to byl hasičský ples a bruslení s hasiči, které se konalo na
požární nádrži u OÚ. V dubnu jsme společně s Vámi pálili čarodějnice. Během
letních měsíců se na letním parketě konali tři taneční zábavy a XIV. ročník
soutěže v požárním útoku. Do soutěží OK ligy se zapojila dvě soutěžní
družstva mužů (Kameničky 2001 a Kameničky 2017). Pohárové soutěže a
memoriály na chrudimském a havlíčkobrodském okrese objížděly pouze
Kameničky 2001, které se rovněž zúčastnily prvního ročníku Summer night
cupu 2019. Loňské bilance obou družstev – Kameničky 2001 jsou mistři OK
ligy a skončily celkově třetí na Summer night cup 2019. Kameničky 2017 mají
titul 1. vícemistr OK ligy. Společně jsme v roce 2019 přivezli 27 pohárů.
Napilno měli i členové JSDH. Naštěstí se vždy jednalo o technickou pomoc
(popadané stromy, sníh a led na střechách, pálení včelstev napadených
morem atd.). Na sklonku loňského podzimu se začala v hasičárně budovat
šatna pro potřeby členů výjezdové jednotky obce. Šatna je téměř hotová a
celou jsme ji vybudovali svépomocí. Materiál zajistila obec Kameničky.
V roce 2020 oslaví náš sbor 135. výročí od svého založení a i letos pro
Vás připravujeme kulturní, společenské a sportovní akce, o kterých budete
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včas informováni. Velice rád bych touto cestou poděkoval za hasiče všem,
kteří nám jakkoliv pomohli a stále pomáhají. Věřte, není Vás málo a moc si
toho vážíme. Zvláštní poděkování patří Obci Kameničky.
Rok 2020 je ještě na svém počátku, tak Vám vážení spoluobčané přeji, ať je
pro Vás úspěšný.
Jiří Kosař
STOLNÍ TENIS

MUČIDLA
Ochotnický spolek MÚČIDLA Kameničky navázal na úspěch svého
prvního představení, kterým byly Drdovy Hrátky s čertem, a nacvičil ve
druhé polovině roku 2019 divadelní hru Ladislava Stroupežnického Naši
furianti. Zkoušeli jsme od letních prázdnin pravidelně dvakrát týdně.
Premiéra proběhla v sobotu 29.12.2019. Původně plánovaných pět
představení bylo rychle vyprodáno, a tak jsme postupně přidávali. Do této
chvíle se nám podařilo vyprodat zdejší sokolovnu dvanáctkrát, což znamená
1680 vstupenek. Z toho čtyři představení zbývají odehrát.
DĚKÚJEME všem divákům místním i přespolním, kteří se na nás přišli
podívat a ocenili naše snažení potleskem či dokonce pochvalným slovem.
MOC SI TOHO VÁŽÍME, je to pro nás povzbuzení do další činnosti! Osobně
děkuji „svým furiantům – mučedníkům“ za nasazení, se kterým zatím
k ochotničení přistupují, a za moře času, které spolku obětují.
Jménem MUČIDEL Lenka Adámková
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