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Vážení spoluobčané,
rok 2016 se závratnou rychlostí blíží do svého závěru. Doufám, že jste ho prožili
bez velkých problémů a jste připraveni vstoupit do roku nového. Je čas zamyslet
se, co se nám podařilo, co ne, co můžeme změnit nebo napravit. Za obec
Kameničky Vám přeji, abyste adventní období prožili v klidném očekávání
vánočních svátků, které budou krásné a pohodové. Do nového roku všem přeji
zdraví, spokojenost a štěstí.
K naladění té správné vánoční nálady Vás zvu na koncert smyčcového
orchestru ZUŠ Hlinsko 17. prosince v kameničském kostele.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Rada obce – souhrn všech jednání
• schválila podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na opravu komunikace p. č. 833 v KÚ Kameničky,
• schválila nákup valníku o nosnosti 7 t,
• schválila rozpočtové opatření č. 4/2016,
• schválila bezplatné zapůjčení sokolovny pro šachový turnaj,
• schválila odměnu PhDr. Dagmar Nejedlé, ředitelce ZŠ a MŠ Kameničky,
• schválila aktualizaci ceníku za pronájem sokolovny k 1. 1.2017,
• schválila posunutí termínu ukončení akcí FK Kameničky a
Římskokatolické farnosti Kameničky spolufinancovaných z dotací OÚ
Kameničky,
• schválila záměr rekonstrukce budovy OÚ Kameničky,
• doporučila ZO Kameničky navýšení cen za služby poskytované
klientům DPS od 1. 1. 2017,
• doporučila ZO Kameničky navýšení místního poplatku za likvidaci
odpadů od 1. 1. 2017,

• doporučila ZO Kameničky schválit darování části pozemku p. č. 465/1
v KÚ Kameničky Sboru dobrovolných hasičů,
• nedoporučila ZO Kameničky schválit darování části pozemku
p. č. 465/2 v KÚ Kameničky Sboru dobrovolných hasičů.
Zastupitelstvo obce 20.9.2016
schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3/2016,
• darování části pozemku p. č. 465/1 v KÚ Kameničky o velikosti
cca 3000 m2 Sboru dobrovolných hasičů Kameničky,
neschválilo:
• darování části pozemku p. č. 465/2 v KÚ Kameničky Sboru
dobrovolných hasičů Kameničky.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A GRATULACE JUBILANTŮM OBNOVENY
Na základě letošní novely zákona o obcích mají obce opět umožněn přístup
do registru obyvatel. To znamená, že se oficiálně dozvíme, kdo se narodil a
kdo se dožívá významného životního jubilea. Proto od nového roku
obnovíme slavnostní vítání našich nových občánků a předávání gratulace a
dárečku jubilantům.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
V současné době již nelze využívat projekt úřadu práce na zaměstnávání
nových lidí na veřejně prospěšné práce - vzhledem k nízké nezaměstnanosti
v České republice jsou zpřísněny podmínky pro uchazeče a v Kameničkách je
nikdo nesplňuje. Proti loňské zimě máme pouze dva zaměstnance, kteří
dokončují svůj pracovní cyklus. Proto žádám všechny občany o trpělivost,
případně i o pomoc, pokud sněhová nadílka přesáhne naše možnosti a
nebude odklizena v čase, který bychom si představovali. Děkuji za
pochopení.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Není to tak dlouho, co jsme se na začátku adventu setkali u rozsvěcení
vánočního stromu. Sváteční atmosféra blížících se Vánoc nás vede
k zamyšlení nad tím, co se nám podařilo i kam více napřít síly.
Nejprve by se patřilo vyzdvihnout úspěchy našich žáků. Školní rok jsme
zahájili úspěchy ve sportu. V atletickém čtyřboji jsme v konkurenci pěti
základních škol (Svratka, Krouna, Jimramov, Sněžné a Herálec) v pořadí dle
počtu zlatých medailí skončili na 1. místě v počtu 7 zlatých, 6 stříbrných a 8
bronzových medailí. Nejúspěšnější reprezentantkou naší školy byla Ester
Polanská, která získala medaili ve všech 4 disciplínách. V Hlinsku jsme na
atletickém čtyřboji skončili na 3. místě (mladší žáci), na 2. místě (starší žáci)
a v absolutním pořadí škol pak na skvělém 2. místě.
Naši žáci se neztratí ani v soutěži v poskytování první pomoci, kterou
každoročně pořádá Junák Hlinsko s FARG o. s. při SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod.
Třetí ročník celostátní soutěžní recitační přehlídky se uskutečnil 10.
listopadu 2016 u příležitosti Dne válečných veteránů v muzeu NKP Ležáky.
Soutěže se celkem zúčastnilo 42 mladých recitátorů. Naším nejúspěšnějším
recitátorem se stal Tomášek Popelka, který vyhrál první kategorii.
Od prázdnin probíhala v naší škole rekonstrukce sociálního zařízení. Díky
pochopení zřizovatele jsme vybudovali druhé chlapecké toalety v horním
patře a zrekonstruovali toalety již stávající. V přízemí se nám podařilo zřídit
i sociální zařízení pro vozíčkáře. Dokončili jsme výměnu oken a venkovních
dveří.
Abyste i vy měli možnost prohlédnout si naši školu, pořádáme 21. prosince
od 16 hodin Den otevřených dveří. Ve stejný den od 17 hodin se s vámi
budeme těšit u divadelního představení našich žáků v Sokolovně.
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Začátkem září započal nejen nový školní, ale i skautský rok. Opět se rozběhly
pravidelné skautské schůzky v dívčím i chlapeckém oddílu. Vedoucí si v říjnu
užili halloweenskou schůzku. Ke konci měsíce jste mohli zaznamenat davy
rodin proudící na Hrobku. Tito nadšenci běželi na tradiční Drakiádu.

Zúčastnilo se jí opravdu velké množství drakovodů, přestože nebylo úplně
nejslunečněji.
V
obou
kategoriích: O nejhezčího
vlastnoručně
vyrobeného a Nejlépe létajícího draka vyhráli pouze draci ručně vyrobení.
Děkujeme sponzorům (Tatra mléko, Lom Matula, Kongregace sester
Těšitelek Božského Srdce Ježíšova), díky kterým jsme mohli akci zpestřit
zajímavými cenami. V listopadu jel holčičí oddíl s dětmi do pardubického
kina na film Já, kocour.
Ohlédne-li se naše středisko za letošním rokem, nelze zapomenout na fůru
skautských schůzek, výprav, rad, střediskových her, skautské a zdravotnické
vzdělávání a v neposlední řadě čtrnáctidenní tábor s tématem Staré pověsti
české, kde jsme si všichni odpočali od civilizace. Mohli jste se s námi potkat
na řadě akcí pro veřejnost, které pravidelně pořádáme jako Skautský ples,
Skautská mše sv. Jiří, Drakiáda, Tříkrálová sbírka nebo Květinový den.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu! Také patří velký dík našim rodičům
a přátelům, kteří nám postavili tábor a povzbuzovali nás, když klesala síla a
motivace.
17.12. by mělo do ČR opět dorazit Betlémské světlo. Počítejte s jeho
převezením i do Kameniček. Letošní motto zní: „Odvážně vytvářet mír.“
Přejeme Vám klidný Příchod Vánoc, radostné vánoční svátky a hodně lásky v
novém roce.

Eliška Hromádková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAMENIČKY
Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku nastává
téměř ve všech organizacích a spolcích čas bilancování
všeho, co se během roku podařilo stihnout a splnit, nebo
naopak, co se nepodařilo. Já se zde zmíním o činnosti Sboru
dobrovolných hasičů Kameničky za posledních pět měsíců
letošního roku.
Jak jsem se zmínil v posledním vydání zpravodaje, během léta jsme provedli
vyčištění požární nádrže u OÚ. Bohužel během srpna přestala do nádrže
přitékat voda, a proto jsme museli rozebrat a vyčistit několik metrů totálně
zarostlého přívodního potrubí. Za to, že v nádrži je opět voda patří
poděkování Tomáši Krejčímu, Romanu Ondráčkovi, Milanu Krejčímu ml.,
Romanu Sadílkovi a Jiřímu Kosařovi. I když po prázdninách už na letním
parketě veřejné kulturní akce neprobíhají, je třeba jej udržovat a pravidelně
sekat až do podzimu. Proto i na této činnosti bylo odpracováno mnoho hodin.
Abychom mohli zlepšit sociální zařízení na parketě, oslovili jsme odbornou
firmu pro provedení vrtu. V současné době čekáme na vyjádření CHKO.
Babí léto a začátek podzimu je čas, kdy stále probíhají hasičské soutěže. Na
sklonku srpna jsme zajížděli na noční soutěž do Kladna. Ve velice dobře
rozběhnutém pokusu nám několik desetin sekund před jeho dokončením
vypověděl službu stroj a s neplatným pokusem jsme skončili na chvostu
startovního pole. Bohužel toto selhání techniky nás v konečném součtu stálo
titul mistra OK ligy pro letošní rok. Nic na tom nezměnily ani pro nás
vydařené poslední dva závody, kdy jsme ovládli Vortovský trojboj a zvítězili.
Na posledních závodech v Hamrech jsme skončili druzí za ČHJ Hlinsko.
V druhé polovině září probíhala kvalifikace mladých hasičů z ČR
v disciplínách CTIF na Městském stadionu v Litomyšli. Vítěz z tohoto klání
bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodních závodech
v rakouském Villachu. Na toto klání byl delegován jako rozhodčí Jiří Kosař
ml. 22. října se konal Závod požární všestrannosti mladých hasičů v Blatně
na Cihelce. I tady byli zástupci našeho sboru jako rozhodčí. 29. října proběhlo
v Jeníkově slavnostní vyhlášení výsledků OK ligy v požárním útoku pro rok
2016 s těmito výsledky: kategorie ženy – 1. místo SDH Vortová, 2. místo SDH
Kladno, 3. místo SDH Pokřikov. Celkové výsledky: 1. místo-SDH Jeníkov, 2.
místo-SDH Kameničky 2001, 3. místo-SDH Hamry, 4.místo-SDH Vortová,
5.místo-SDH Vortová ž., 6.místo-SDH Kladno ž., 7.místo-SDH Dědová,

8.místo-SDH Herálec, 9.místo-SDH Pokřikov ž. Pohár za nejrychlejší PÚ
získali popáté v řadě SDH Kameničky 2001. Skokanem roku se stali muži
z SDH Kladno. V celkové klasifikaci nemohli být hodnoceni kvůli nedodržení
pravidel SDH Filipov, SDH Pokřikov m., SDH Kladno m., SDH Herálec ž.
Velice rád bych touto cestou ještě jednou popřál hodně zdraví, štěstí a
pohody našim členům J. Peškové, J. Sadílkovi a M. Písařové, kteří oslavili
v druhé polovině letošního roku svá životní jubilea.
S koncem roku bych chtěl poděkovat všem členům, kteří letos přiložili ruku
k dílu. Zároveň děkuji i všem nečlenům, kteří nám letos velmi pomohli a za
všechny jmenuji alespoň pana Kelnera, J. Lukáška, J. Krupičku, M. Zavřela, OÚ
Kameničky a další….
Na závěr mi dovolte, abych jménem Sboru dobrovolných hasičů Kameničky
popřál všem lidem dobré vůle šťastné a veselé Vánoce a úspěšný rok 2017.

Jiří Kosař ml., člen VV OSH Chrudim a starosta SDH Kameničky
OREL KAMENIČKY
Futsalisté zpět na palubovce
Po domluvě s obcí jsme se rozhodli, že se přejmenujeme. Náš tým do nové
sezony vstoupil s novým názvem a to jako OREL KAMENIČKY.
Náš „A“ tým jsme rozšířili o jednoho hráče Patrika Tlapáka z Mfk Chrudim.
Sezonu jsme zahájili 13.11. v Hradci Králové v Předměřicích. První
polovinu soutěže jsme završili minulou sobotu na turnaji v Chocni,
odkud jsme si přivezli dvě cenné výhry. I díky nim se tedy po deseti
odehraných zápasech nacházíme na 2. místě tabulky se ziskem 18 bodů. Před
začátkem sezóny jsme zorganizovali Posvícenskou zábavu, na kterou přišlo

220 platících! Chtěl bych poděkovat rodině a přátelům, kteří pomohli při
organizaci a při sloužení na již zmíněné zábavě.
Náš B-tým jsme rozšířili o 2 hráče, Lukáše Vodičku a Václava Spilka. Sezona
se zahájila 27.11. v hale v Hlinsku. Po dvou odehraných kolech a čtyřech
porážkách se B-tým nachází až na předposledním místě. Vstup tedy úplně
nevyšel, ale pevně věřím, že se kluci sehrají a další zápasy budou lepší.
Nově příchozím hráčům přeji hodně štěstí a ať se jim u nás daří.
Pro rok 2017 máme v plánu tyto akce:
21. leden - organizujeme společně s obcí a školou - Zpívá celá dědina
s karnevalem pro děti
17. únor - organizujeme 3. Futsalový ples, hrát bude skupina MAT 4
Jakub Chmelík, Místopředseda klubu Orel Kameničky
FK KAMENIČKY, Z.S.
S blížícím se koncem roku je čas na zhodnocení
výsledků, kterých naše mužstva v podzimní části
sezóny dosáhla. Začněme u našich nejmladších, kteří
nám svým umístěním na druhém místě tabulky dělají
velkou radost. Z deseti utkání mají 6 vítězství, 2
remízy a 2 porážky a s pozitivním skóre 35:19 a 20
body ztrácejí na první Chrast/Zaječice pouze 2 body.
Naším nejlepším střelcem je s 13 brankami Lukáš Řezníček, který v tabulce
ztrácí na vedoucího Davida Sodomku z FK Proseč 3 góly. Naším druhým
nejlepším střelcem je s 6 brankami Petr Řezníček následovaný Matyášem
Petrlíkem, který vstřelil 5 branek.
V kategorii dorostu v krajské soutěži už výsledky tak dobré nejsou. Naše
družstvo, které jsme museli spojit s oddílem ze Svratouchu, je v tabulce s 12
body a skóre 21:17 na 6. místě. Naším nejlepším střelcem je s 6 brankami
Marek Šuhaj.
Od letošní sezóny navíc přeřadil Krajský fotbalový svaz náš tým dorostenců
do skupiny B, do které spadají okresy Svitavy a Ústí nad Orlicí a díky tomu
každý venkovní zápas znamená pro naše hráče dvouhodinový zájezd na
utkání. Fanouškům proto nabízíme možnost udělat si s našimi dorostenci na
jednotlivá utkání výlet autobusem.
Družstvo dospělých je ze 16 celků hrajících okresní přebor na 10. místě s 21
body a celkovým skóre 29:18. Na první tým tabulky SK Sokol Prosetín ztrácí

13 bodů. Naším nejlepším střelcem je na pátém místě Jan Horák, který vstřelil
11 gólů a na prvního v tabulce Radovana Kubištu z TJ Svídnice mu chybí 8
branek. Druhým nejlepším střelcem našeho týmu je se 4 vstřelenými
brankami Marek Čermák, od kterého jsme po loňské sezóně, kdy se v tabulce
střelců umístil s 19 góly na 5. místě, očekávali víc.
Fotbal však není zábava pouze pro 22 hráčů na hřišti, ale také pro diváky.
Proto nás velice mrzí, že návštěvnost na domácích utkáních klesla bezmála o
50 procent. Přestože naše výkony nejsou optimální, víkendové fotbaly jsou
jednou ze společenských událostí, které oživují dění v Kameničkách a určitě
by si zasloužily větší přízeň diváků.
Závěrem bych vás rád pozval na dvě z několika akcí, které pro příští rok
chystáme. První je již tradiční ples, který se bude konat 28. ledna 2017, na
kterém se můžete těšit na tombolu s hodnotnými cenami. Naší největší akcí
pro příští rok budou oslavy 60. výročí založení klubu s bohatým fotbalovým
a kulturním programem, které plánujeme na 8. a 9. července.
Všem občanům Kameniček bych tímto chtěl popřát klidné vánoční svátky a
krásný nový rok.
Za FK Kameničky člen VV Ing. Jiří Lukášek
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