Naše Kameničky
Rok vydání: 2014
Číslo: 1

Vydavatel: Obecní úřad Kameničky
Zpracoval: rattle

Vážení spoluobčané,
ty, kteří se těšili na přívaly sněhu, letošní zima nepotěšila, obci ale pomohla ušetřit nějakou tu korunu za energie,
úklid sněhu a údržbu. Navíc nám dovolila díky příznivému počasí postupovat při rekonstrukci sokolovny, takže vše
běží podle plánu. Na webových stránkách obce jsou pravidelně zveřejňovány informace a fotografie z rekonstrukce.
Po nedávné návštěvě hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického v naší obci, nám svitla naděje na
opravu komunikace mezi Hlinskem a Kameničkami, která je ve velmi špatném stavu.
Petr Rybička, starosta obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
RADA OBCE – SOUHRN VŠECH JEDNÁNÍ
RO DOPORUČILA
- zastupitelstvu obce zvýšení ceny stočného na rok 2014 dle skutečně vynaložených nákladů na 17,60 Kč,
tj. 600 Kč/osobu/rok. Cena vodného na rok 2014 se nemění (15 Kč/m3)
RO SCHVÁLILA
- rozpočtovou změnu č. 4/2013 dle předloženého návrhu
- finanční příspěvek ve výši 2 500,- Kč na provoz Záchranné stanice a ekocentra „Pasíčka“ dle předložené
žádosti
RO VZALA NA VĚDOMÍ
- snížení četnosti provádění rozboru pitné vody v úplném rozsahu na četnost 1x ročně, s platností
do 31. 12. 2015 dle předloženého návrhu
- žádost o finanční příspěvek na činnost Oblastní charity Nové Hrady u Skutče dle předloženého návrhu
- žádost MÉDEA o. s. o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na nákup zánovního vozidla dle předložené
žádosti
RO PROJEDNALA A SCHVÁLILA
- inventarizaci majetku obce včetně odpisů za rok 2013 dle předložené inventarizační zprávy sepsané dne
3. 2. 2014
RO VYHLÁSILA
- v souladu se Zásadami o poskytování grantů z rozpočtu obce Kameničky 1. kolo podávání žádostí o grant
v termínu od 10. 3. 2014 do 10. 4. 2014
RO SOUHLASILA
- s prominutím poplatků ze vstupného ze všech akcí SDH Kameničky pořádaných na letním parketě v roce
2014
RO ZAMÍTLA
- nabídku GAP Pardubice s.r.o. na provoz mapového portálu
ZASTUPITELSTVO OBCE
ZO SCHVÁLILO
- zvýšení ceny stočného na rok 2014 dle skutečně vynaložených nákladů na 17,60 Kč,
tj. 600 Kč/osobu/rok. Cena vodného na rok 2014 se nemění (15 Kč/m3)
- rozpočet obce Kameničky včetně sociálního fondu na rok 2014 dle předloženého návrhu
- změnu projektu „Cyklostezka Jeníkov – Kameničky“ na „Stezka pro chodce a cyklisty Jeníkov Kameničky“
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prodej parcely č. 217/5 o celkové výměře 2255 m2 v KÚ Kameničky Karlu Bačkovskému za cenu 15,Kč/m2 při zachování věcného břemene studny nacházející se na této parcele
prodej části parcely č.739/7 (cca 1 500 m2) v KÚ Kameničky Marii Chmelíkové za cenu 15,-Kč/m2
prodej části parcely č. 739/7 (cca 150 m2) v KÚ Kameničky Šárce a Romanovi Tichých za cenu 30,-Kč/m2
Dodatek č. 1 ke smlouvě z 12. 12. 2012, který stanovuje výši příspěvku na stomatologickou pohotovost
pro rok 2014 ve výši 2 433,- Kč
Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci
v Hlinsku, který stanovuje výši příspěvku na rok 2014 ve výši 17 842,- Kč
navýšení ceny za vybudování cyklostezky Jeníkov – Kameničky na 635 408,- Kč dle předloženého návrhu
žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení Ladislavu Adámkovi, Kameničky 67, dle předloženého návrhu
žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení Marii Moučkové, Kameničky 16, dle předloženého návrhu
převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kameničky ve výši 80 971,56 Kč do rezervního fondu dle
předloženého návrhu
smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim dle
předloženého návrhu

ZO STANOVILO
- v souladu s ustanovením § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, počet členů zastupitelstva obce pro nastávající volební období na 15 členů Zastupitelstva obce
Kameničky
ZO SOUHLASILO
- se zařazením obce Kameničky do územní působnosti Místní akční skupiny Havlíčkův kraj o.p.s., se
sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ 27493245, pro období 2014 - 2020.
ZO ZRUŠILO
- usnesení č. ZO/40/1 ze dne 18.12.2013 o prodeji parcely č. 217/5 o celkové výměře 2255 m2 v KÚ
Kameničky Karlu Bačkovskému při zachování věcného břemene studny nacházející se na této parcele
Yvona Jandová, místostarostka obce

AKTUALITY
REKONSTRUKCE SOKOLOVNY
Projekt „Snížení energetické náročnosti sokolovny Kameničky“ probíhá v souladu s časovým harmonogramem
domluveným s dodavatelskou firmou. Přístup na staveniště a do budovy je zakázán, proto průběžně
zveřejňujeme fotografie o postupu prací na webových stránkách obce.
NÁVŠTĚVA HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE MARTINA NETOLICKÉHO V KAMENIČKÁCH
Na společné pozvání ředitelky ZŠ a MŠ Kameničky D. Nejedlé a místostarostky obce Kameničky Y. Jandové
navštívil Kameničky v pátek 28. 2. 2014 hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Nejprve byl vedením obce
přivítán na obecním úřadě. Pan hejtman zná výtvarnou historii obce, byl seznámen s našimi aktivitami v oblasti
investic, školství i kultury, podrobně jsme hovořili o všem, co se nám zatím podařilo v tomto volebním období
zrealizovat. Nejdelší diskuze se týkala našeho velkého problému, který sami neumíme vyřešit – technického
stavu silnice od Hlinska do Kameniček až na hranice kraje. Hejtman slíbil, že do regionu vyšle pracovníky odboru
investic a dopravy, aby situaci posoudili na místě a kraj v rámci svých finančních možností mohl zvážit jejich
opravy. K našemu problému se postavil s velkým zájmem a doufám, že se v této věci alespoň trošku posuneme
kupředu. Zjistil, že stav komunikací II. a II. třídy je obrovskou zátěží pro celé Hlinecko, kterou vnímáme jako
velký dluh kraje vůči obcím mikroregionu Hlinecko.
Už na obecním úřadě pohovořil pan hejtman s dětmi ze ZŠ Kameničky a ZŠ Krouna, kterým odpověděl na otázky
do školních časopisů.
Poté jsme se přemístili do ZŠ a MŠ Kameničky, paní ředitelka seznámila pana Netolického se všemi stavebními
úpravami a rekonstrukcemi provedenými v posledních třech letech jak vlastními silami, tak obcí. Následovala
beseda s žáky, společný oběd s pedagogickým sborem a na závěr debata s učiteli o problémech, které školství má.
Celý den byl příjemný, pan hejtman odpovídal na všechny otázky otevřeně a fundovaně, nesliboval nesplnitelné a
doufám, že od nás odjížděl jen s dobrými pocity.
Fotografie z tohoto setkaní můžete zhlédnout na webu obce.
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KÁCENÍ STROMŮ
Kácení stromů je činnost podléhající platným zákonům České republiky. I když platí vyhláška zmírňující
administraci při jejich odstranění na soukromém pozemku, je třeba dobře zvážit správný postup. Stromy nelze
kácet svévolně pouze dle vlastních potřeb na cizích pozemcích, jak se tomu v Kameničkách v nedávné době stalo.
Taková činnost je neomluvitelná a nelze ji tolerovat. Proto vyzývám všechny, aby respektovali nejen vlastnictví
pozemků, ale také to, že životní prostředí, které nás obklopuje, si můžeme sami nenávratně zničit.
Yvona Jandová, místostarostka obce
PLATBY OBČANŮ
Připomínáme občanům, kteří ještě nemají zaplacené odpady, aby tak neprodleně učinili (jedná se o 30 rodinných
domů).
Do konce měsíce května, prosím uhraďte platbu za stočné.
Od 1. dubna 2014 se také platí poplatek z hrobového místa dle nových smluv.
Platby lze hradit hotově na OÚ, nebo převodem na účet č. 3728531/0100.
Variabilní symboly:
 odpady - osoba 500 Kč - variabilní symbol : 1340 + čp.
 stočné - osoba 600 Kč - variabilní symbol: 2321 + čp.
 poplatky ze psů - 1 pes 50 Kč - variabilní symbol: 1341 + čp.
 spotřeba vody se hradí od 1. července: skutečná spotřeba dle vodoměru x 15 Kč - variabilní
symbol: 2310 + čp.

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
NOVINKY ZE ŠKOLY
Letošní školní rok v naší škole přinesl žákům nově upravenou učebnu informatiky. Díky našemu projektu
Nepovinné předměty – další možnosti studia, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR, se nám podařilo rozšířit počet počítačů, které mohou žáci využívat, na dvacet. Zároveň bylo
potřeba zvolit nové uspořádání učebny a dořešit technické detaily spojené s nárůstem stanic. Zlepšení podmínek
výuky přivítali i učitelé, kteří mají navíc v této učebně k dispozici dataprojektor a plátno.
Aktivity projektu i v ostatních předmětech probíhají ve druhém pololetí také velmi úspěšně. Největší zájem je
o práci v zájmovém útvaru Řemeslná činnost, který jsme museli rozšířit ještě o další skupinu. Se zájmem pracují
žáci i ve zbývajících útvarech, zvláště oblíbené jsou různé exkurze.
Velkým úspěchem je i to, že se nám podařilo „rozběhnout“ Dílnu práce se sklem a keramikou pro dospělé, která
probíhá pod vedením paní učitelky Švecové každý pátek odpoledne.
Od druhého pololetí mají také žáci k dispozici novou školní kuchyňku, kde byla renovována podlaha a kterou
jsme kompletně znovu vybavili novou kuchyňskou linkou a nádobím.
Milou návštěvou na naší škole byl nedávno hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. I on při prohlídce
školy hodnotil kladně všechny změny, které se podařilo uskutečnit, žákům odpověděl na všetečné otázky a při
závěrečné diskuzi s učiteli ocenil jejich práci pro školu.
Jako nejnovější akci plánujeme projektový den, který se uskuteční 6. května a během nějž se škola vrátí do
období starověkého Egypta a Říma. Akce bude probíhat v areálu školy a já bych Vás všechny tímto na ni chtěla
pozvat.
Přeji všem krásné, slunečné jaro, pohodu a opravdu rádi Vás ve škole přivítáme.

PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky

3

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Začátek nového roku 2014 naše skautské středisko zahájilo tradiční Tříkrálovou sbírkou pod záštitou Charity ČR.
Koledníci v Kameničkách vykoledovali 18 820 Kč, na Filipově 3 870 Kč a v Ovčíně 3 290 Kč. Nejen my, ale i
Charita děkuje všem koledníků, jejich doprovodům a vám všem, kteří jste do kasičky přispěli.
V únoru oslavily holky ze 6. oddílu celosvětový svátek skautek tzv. Den Sesterství na dvoudenní výpravě. Pro
letošní rok bylo pro tento den zvoleno téma ,,Vzdělání otvírá dveře všem chlapcům a dívkám“. Holky porovnávaly
rozdíly jejich vlastního přístupu ke škole a dětí v Africe, vyráběly africké bubínky a vyzkoušely si různé hry
afrických dětí.
Březen naše středisko pojalo sportovně. V ponorce kapitána Nema jsme všichni vycestovali na výpravu do
Hlinska, na které nechyběla návštěva bazénu. Ke konci měsíce holky navštívily tělocvičnu na gymnáziu v Hlinsku
a pořádně si protáhly svá těla.
Nyní čekají na naše nejmladší členy závody, kde porovnají nejen své skautské dovednosti s ostatními vlčaty a
světluškami z okresu. Tak jim držte palce.
Iveta Cachová
MLADÝ FUTSALOVÝ ODDÍL SLAVÍ ÚSPĚCH
Futsalový oddíl Hlinečtí Orli se skládá z 15 mladých hráčů převážně z okolí Kameniček. Po několika sezónách
strávených v Divizní soutěži jsme tu letošní odehráli o soutěž níže, tedy v Krajském Přeboru. Před začátkem
sezóny jsme si stanovili cíl - skončit do třetího místa. Výkony jednotlivců i celého mužstva byly vyrovnané a
mnohdy i nadstandardní, a proto jsme dokázali vzdorovat i těžkým soupeřům. Na našem týmu si nejvíce cením
sehranosti, týmovosti, touhy po vítězství a hlavně dobré party, která je základem úspěchu v kolektivních
sportech. Všechny tyto vlastnosti se projevily v celé sezóně a díky nim jsme vybojovali celkové skvělé 3. místo se
ziskem 43 bodů. Odehráli jsme 22 zápasů s bilancí 13 vítězství, 4 remízy a 5 porážek. Vstřelili jsme 85 branek, na
kterých se 25 brankami podílel Petr Rybička. Tímto výkonem se stal nejlepším střelcem našeho týmu i celé
soutěže Krajského Přeboru, proto mu patří obrovská
gratulace! Naše domácí hala je ve Skutči, kde jsme odehráli
převážnou část zápasů. Zavítali jsme ale i do Rokytnice
v Orlických horách, Litomyšle, Heřmanova Městce,
Vysokého Mýta a Chocně. Na závěr bych chtěl poděkovat
všem osobám, které se jakkoli podílely na organizaci této
sezóny a do té příští bych si přál, aby se nesla ve stejně
úspěšném rytmu jako tato. Pevně věřím, že se nám podaří
vybojovat cestu zpět do Divizní soutěže.
Jakub Chmelík , místopředseda klubu Hlinečtí Orli,

10. květen kostel Nejsvětější Trojice
Pavel Šporcl – housle
28. červen – 31. července budova OÚ
Jaroslav Sodomka – výstava k 95. výročí narození
2. srpen – 31. září budova OÚ
Anna Dvořáková – výstava k 90. výročí narození
16. srpna kostel Nejsvětější Trojice
Žesťové kvinteto Komorní filharmonie Pardubice
25. říjen kostel Nejsvětější Trojice
Jindřich Macek – loutna
Jitka Baštová - akordeon
4

