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Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro vás další číslo zpravodaje a doufám, že si ho pozorně
přečtete: jsou zde informace o komunálním odpadu i bioodpadu, o opravě
silnice, na kterou tak dlouho, a zdá se, že beznadějně, čekáme. Opět se dočtete
o nepořádku v obci, který mě tolik trápí a jehož dodržování někteří z nás stále
ignorují. Třeba moje slova padnou alespoň někde na úrodnou půdu.
Doufám, že se přijdete podívat v červenci na výstavu půvabných obrázků Ivy
Hüttnerové a v srpnu na výstavu zátiší v malbě autorů 20. století. Všem vám
přeji krásné léto, příjemné dovolené a dětem pomalu plynoucí prázdniny.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Rada obce – souhrn všech jednání
• schválila uzavření Smlouvy o sdružování finančních prostředků na
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim pro rok
2017,
• schválila Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci mezi obcemi při
zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsku,
• schválila Dodatek č.4 ke Smlouvě o spolupráci mezi obcemi při
zajišťování stomatologických pohotovostních služeb ze dne
12.12.2012,
• schválila žádost R. Sadílka, Kameničky, o pacht části pozemků
p. č. 681/15 a 681/16 v KÚ Kameničky,
• schválila inventarizaci majetku obce včetně odpisů za rok 2016 dle
předložené inventarizační zprávy sepsané dne 6. 2. 2017,
• schválila ceník služeb poskytovaných obcí,
• vyhlásila v souladu se Zásadami o poskytování dotací z rozpočtu obce
Kameničky podávání žádostí o dotaci v termínu od 23.3.2017 do
13.4.2017,
• schválila poskytnutí dotací z rozpočtu obce Kameničky,
• schválila žádost M. Nováka, Kameničky, o pacht části pozemku
p. č. 739/7 v KÚ Kameničky,
• schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z programu 1 – Podpora
kulturních aktivit na rok 2017 na projekt „Výstavy výtvarného umění
v Kameničkách“ uzavřenou s Pardubickým krajem,
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• schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z programu 1 – Podpora
kulturních aktivit na rok 2017 na projekt „Koncerty klasické hudby v
kostele Nejsvětější Trojice“ uzavřenou s Pardubickým krajem,
• rozhodla o výběru paní Jany Sádovské, Kameničky na obsazení
částečného pracovního úvazku pracovníka údržby obce Kameničky a
pana Lukáše Kamaráda, Kameničky, na obsazení částečného
pracovního úvazku pracovníka údržby obce Kameničky.
Zastupitelstvo obce 4.5.2017
schválilo:
• nákup 1/6 pozemků p. č. 221/1; 225/62 a 87/12 v KÚ Kameničky od
Miloslavy Zavřelové, Kameničky,
• rozpočtové opatření č. 1/2017,
• žádost T. Bodlákové, Kameničky, o půjčku z FRB,
• žádost ZŠ a MŠ Kameničky o výjimku z počtu žáků na školní rok
2017/2018,
• Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na v dotačním řízení na podporu
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, uzavřenou s Pardubickým krajem.
Zastupitelstvo obce 31.5.2017:
schválilo:
• závěrečný účet obce Kameničky včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření obce a příspěvkové organizace s výsledkem hospodaření
za rok 2016 ve výši 5152,80 Kč a převod této částky do fondu rezerv a
uzavírá výrokem – souhlas s celoročním hospodařením a to bez
výhrad. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 a účetní závěrku ZŠ
a MŠ Kameničky za rok 2016,
• smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na projekt
„Rekonstrukce komunikace na pozemku p. č. 833 v Kameničkách“,
• zastupitelstvo obce Kameničky schvaluje ve smyslu § 6 odstavce 5
písmeno b) a § 47 odstavce 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění doplnění
zadání Změny č. 1 Územního plánu Kameničky, které zpracoval Ing.
Vladimír Zavřel, MÚ Hlinsko, stavební úřad – úsek územního plánování
a GIS a Ing. Yvona Jandová v prosinci 2016, o zařazení části pozemku
p. č. 1033 v k. ú. Filipov do zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských (SV). Zároveň Zastupitelstvo obce Kameničky schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 08/16 se zhotovitelem Změny č.1
územního plánu obce Kameničky týkající se zařazení výše uvedeného
pozemku,
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• dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy s
obcí Jeníkov,
• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy s
obcí Dědová,
• pořízení herních prvků – venkovní posilovna od firmy COLMEX s.r.o.,
Praha, řada CX.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

AKTUALITY
Svoz bioodpadu
V květnu jsme z dotace mikroregionu Hlinecko obdrželi kontejnery na
bioodpad. Dotace se vztahuje pouze na pořízení těchto nádob, odvoz a
likvidaci bioodpadu, které pro nás zajišťují Technické služby Hlinsko, s.r.o.,
hradí obec Kameničky ze svého rozpočtu. Tento typ nádob byl pro naši obec
vybrán na základě ankety, kterou v minulém roce občané vyplňovali a podle
které si mohli vybrat, o jaké nádoby mají zájem. Návratnost vyplněných
anketních lístků byla v Kameničkách nízká (z rozdaných 250 ks se jich vrátilo
66), proto jsme přistoupili na systém kontejnerů 770 l. Svoz je týdenní, je
součástí systému svozu po celém mikroregionu a po ukončení sezóny bude
vyhodnocen a případně změněn. Žádám všechny, aby do kontejnerů ukládali
jen to, co je uvedené na polepu každé nádoby.
Kamerový systém
Na budově OÚ Kameničky byl zahájen provoz kamerového systému, který
nepřetržitě sleduje oblast u kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad. K
tomuto řešení jsme přistoupili na základě neustálého nepořádku u nádob
způsobeného neukázněností některých občanů i návštěvníků Kameniček.
Okolí nádob musí uklízet naši zaměstnanci a např. kartony rozmočené
deštěm doplněné ostatním povalujícím se odpadem opravdu nejsou
příjemnou prací, bylo by příjemnější, kdyby moji kolegové mohli vykonávat
smysluplnější práci, než uklízet po jiných.
Upozorňuji již poněkolikáté, že do kontejnerů se musí ukládat jen to, co do
nich patří a co je popsané na polepech nádob. Nelze pohazovat odpad v
pytlech vedle kontejnerů, pokud jsou plné, je třeba vyčkat, až budou
vyvezené. Někteří si pletou toto místo se sběrným dvorem a vozí sem
opravdu všechno, co nepotřebují, ale sběrný dvůr je v areálu Technických
služeb v Hlinsku. Všechno, co je odváženo nad rámec nasmlouvaných služeb,
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musíme platit a zvyšující se náklady se následně promítnou do poplatků
vybíraných od občanů.
Stav u kontejnerů bude na základě kamerového systému vyhodnocován
(kamera přečte i SPZ přijíždějících automobilů) a ti, kteří nerespektují zásady
slušného chování, budou pozváni k přestupkové komisi MÚ Hlinsko, kde je
finanční postih nemine.
Oprava silnice II/343
V loňském roce jsem na dotaz, kdy a jak bude pokračovat oprava silnice
II/343 Kameničky – hranice kraje a zda bude opravena i krajská silnice ve
směru na Filipov, dostala odpověď vedoucího odboru dopravy a silničního
hospodářství Pardubického kraje Ing. Umbrauna: silnice II/343 bude
opravena v roce 2017 včetně mostku a silnice Kameničky – Filipov je
zařazena do plánu oprav na léta 2017 – 2019. Od jara letošního roku jsem se
snažila získat podrobnější informace, obracela jsem se na všechny možné
instituce a úřady včetně hejtmana Pardubického kraje, ale nikdo mi
nedokázal odpovědět. Až jsem dostala zprávu od radního Pardubického kraje
Ing. Kortyše: v letošním roce se opraví průtah Jeníkovem, v roce 2020 silnice
Kameničky – Filipov a teprve v roce 2022 se dokončí rekonstrukce silnice
II/343 Kameničky – hranice kraje. S tímto stavem nejsme spokojeni,
Pardubický kraj nám slíbil jiný postup, na pana radního se znovu obrátím a
společně s paní ředitelkou ZŠ a MŠ Kameničky máme domluvenou návštěvu
pana hejtmana. Pana radního Kortyše jsem pozvala do Kameniček, aby se
sám přesvědčil o stavu silnice a on mé pozvání přijal. O rekonstrukci silnice
Hlinsko – Kameničky bojujeme již mnoho let a tento boj doprovází stále
silnější pocit bezmoci. Snad se někdy dočkáme...
Opravdu musíme žít v takovém nepořádku?
Paní Helena Odvárková, Kameničky č. p. 53, mě požádala o zveřejnění své
stížnosti a o zajištění nápravy: u kontejnerů na tříděný odpad, umístěných
před jejich domem, je téměř neustálý nepořádek, který vadí jí i několika
sousedům, i když ne všem. V této lokalitě je jasné, že odpad do kontejnerů
nosí převážně místní, nádoby jsou u místní komunikace do Filipova. Nejprve
mě potěšilo, že paní Odvárkové není lhostejné, v čem žije, ale ihned mi bylo
jasné, že ji nemůžu pomoci. Není v možnostech obce umisťovat kamery na
všechna místa, kde jsou kontejnery, a neustále sledovat, jak se kdo chová.
Také nemůžu nutit ty, kterým tento stav vadí, aby mi hlásili jména těch
nepořádných (a věřte, že se ví, kteří to jsou). Nezbývá mi nic jiného, než
apelovat na nás všechny - opravdu nám je jedno, v čem žijeme a co máme pár
metrů od našeho domu?
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Volně pobíhající psi
Žádám všechny majitele psů, aby zajistili kvalitní oplocených svých pozemků
tak, aby jejich psi nemohli plot překonat a potulovat se po okolí. V obci
přibývají volně se pohybující psi, na které si občané stěžují. V Kameničkách
platí Obecně závazná vyhláška č. 10/2012, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství, tuto vyhlášku je nutné dodržovat.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Vysvědčení jsou rozdána, třídy osiřely a ve škole zavládlo ticho. To by se
mohlo zdát, ale opak je pravdou. Po loňské rekonstrukci sociálních zařízení
jsme se pustili do rekonstrukce jednotlivých tříd. Začali jsme v druhém patře
a po prázdninách osmáci usednou ve zbrusu nové třídě s novými
elektrickými rozvody, omítkami, podlahou. Touto rekonstrukcí by postupně
po dobu čtyř let měly projít všechny třídy.
Ani školní rok však tichý nebyl. Podařilo se nám dosáhnout mnoha úspěchů.
Standartní jsou úspěchy na poli sportu – ať již v okresním či krajském kole
OVOV nebo v atletickém čtyřboji ve Svratce. Zapojili jsme se rovněž do Sazka
olympijského víceboje.
Družstva prvního i druhého stupně reprezentovala naši školu i na branném
závodě Memoriál Karla Kněze v Ležákách. V silné konkurenci obsadila naše
družstva druhé a třetí místo.
Letos jsme se také zúčastnili pěvecké soutěže Skutečský slavík. Adélka
Pavlíčková zde skončila na 1. místě s postupem na koncert vítězů.
Toto však zdaleka nejsou všechny naše úspěchy. Za námi je řada dalších
úspěšných účastí v soutěžích, přehlídkách, předmětových olympiádách, ale
také běžná poctivá práce jak žáků, tak i pedagogů a všech pracovníků školy.
Té si vážím neméně a všem za ni děkuji. Smyslem školy je především učit, ale
i rozvíjet všechna nadání našich žáků. A studijní, umělecké a sportovní
úspěchy, krásná kulturní představení svědčí o tom, že svoji práci dělají
všichni poctivě.
I v tomto školním roce se nám ale bohužel nepodařilo kladně vyřídit všechny
žádosti rodičů o přijetí jejich dětí do naší mateřské školy. Naštěstí se jedná o
děti maminek, které jsou na mateřské dovolené s dalším dítětem, a my je
přednostně přijmeme v příštím roce.
Žáky nyní čekají dva měsíce prázdnin, pracovníci školy se chystají na
dovolenou. Všem přeji krásné léto, všem rodičům spoustu krásných zážitků
s jejich dětmi, a pokud těch zážitků bude na vás moc, mám pro vás dobrou
zprávu - už teď se na vaše děti těšíme 4. září.
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Během uplynulých měsíců jsme absolvovali několik střediskových a
oddílových akcí. Dívčí oddíl využil kuchařských dovedností svých maminek
a zapojil je do tradičního Misijního koláče. Ten se prodával v neděli po mších
svatých a jeho výtěžek byl odeslán na pomoc a podporu Misijního díla.
Vybralo se 17 817,- Kč. Díky vám všem, kteří chcete pomáhat i v zahraničí!
Kluci si před Velikonocemi na společné schůzce upletli pomlázky.
Skauti a skautky se účastnili okresního kola Svojsíkova závodu v Luži. Název
závodu je odvozen od jména zakladatele českého skautingu Antonína
Benjamína Svojsíka. Téma okresních závodů bylo na motivy Cimrmanovy hry
Dobití severního pólu. Družina holek se umístila na 3. místě, kluci na 1., což
znamenalo, že postoupili do krajského kola. Na krajském kole, které se
konalo v Chrasti, měli zachraňovat svět před Blackoutem, což se jim i z 10.
místa podařilo.
V květnu jsme se ještě zapojili do sbírky Český den proti rakovině. Tentokrát
budou příspěvky použity na léčbu a výzkum rakoviny krku a hlavy.
Společně se scházíme nejen na ulicích s kasičkami, ale i na různých soutěžích
a hrách, jako byl Turnaj v piškvorkách nebo při soutěži Co na to Češi?
V červnu už vrcholí přípravy na tábor. Konec skautského a školního roku
jsme zakončili střediskovým přespáváním pod širákem na farní zahradě.
Akce byla pořádaná jak pro skauty, tak pro farnost Kameničky a ostatní
zájemce. Dvacet čtyři odvážných spáčů se v pátek večer sešlo na zahradě
vedle fary, kde si hráli různé hry, opékali, hráli na kytaru a zpívali dlouho do
noci. Ráno jsme všichni společně vyrazili na skautskou mši svatou, kde jsme
na závěr oslavili svátek a 55 let kněžství pana faráře. Po mši byla připravena
snídaně v obecním parku.
Na začátku července máme čtrnáctidenní tábor a už se těšíme, jak si
odpočneme od internetu, teplé vody, měkké postele a plné ledničky.
Pokud víte o někom, kdo by se k nám skautům chtěl přidat a zažívat s námi
různá dobrodružství, může se ozvat vedoucímu střediska Mgr. Michalu
Novákovi na email mich_novak@centrum.cz. Na věku nezáleží. Pravidelné
schůzky budou probíhat zase od září.
Přejeme Vám krásně prožité klidné a odpočinku-plné prázdniny a dovolené!
Eliška Hromádková
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAMENIČKY
Rok 2017 se přehoupl do své druhé poloviny a já bych Vás rád
seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů od posledního vydání
zpravodaje do začátku velkých prázdnin.
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V dubnu začala příprava pálení čarodějnic, která se neobešla bez komplikací
díky extrémním výkyvům počasí. Ještě den před samotnou akcí byly letní
parket a přilehlé louky pokryty slušnou vrstvou sněhu. Nakonec se vše
podařilo připravit včas a já bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste si cestu
na parket našli, a zároveň všem, kteří se na přípravě pálení čarodějnic
podíleli (vlastně za posledních několik let jsou to pořád jedni a ti samí – díky
Vám).
V tomto měsíci proběhlo školení rozhodčích požárního sportu v Morašicích
a zkoušky úspěšně absolvovali Kosař Jiří a Bureš František. 21.4. proběhlo
námětové cvičení zásahových jednotek obcí spojené s okrskem Vojtěchov.
Cvičení bylo hodnoceno jako velmi dobré. 2. až 9. května jsme provedli
opravu a technickou prohlídku na voze Fiat Ducato. 24.5. byl proveden
generální úklid klubovny po malování a výměně oken. V současné době se
pracuje na nových policích pro trofeje. Na letním parketě se prozatím
uskutečnily dvě taneční zábavy a to 10.6. Normál 03 a 1.7. III. cenová. Ještě
uspořádáme jednu zábavu 12.8. Mogul.
Dne 29.7. bych Vás velmi rád pozval na XII. ročník soutěže v požárním útoku.
Soutěžní družstvo mužů má za sebou zatím tři závody s výsledky – okrsková
soutěž Kladno 1. místo, memoriál T. Vařečky ve Studnicích 1.místo a večerní
soutěž ve Vortové 6. místo.
3. června proběhl na zdejším hřišti dětský den, na který jsme byli jako hasiči
přizváni a také jsme se ho zúčastnili.
Na závěr bych se chtěl zmínit ještě o jedné akci, která je už minulostí. Je to
„Staročeské kácení máje“, které tady bylo po dlouhých šestnácti letech a stále
jsou na něj úžasné ohlasy. Do této akce se zapojilo obrovské množství lidí
(hasičů i nehasičů) a já si jich nesmírně vážím a chci jim touto cestou ještě
jednou poděkovat.
Děkuji Lence Adámkové, že do toho šla. Vzala si toho hrozně moc a vše
zvládla na 1+. Bez ní by nic nebylo.
Za pečení, zdobení a rozdávání perníčků, které k našemu kácení máje patří
děkuji: A. Bálkové, M. Hladíkové, M. Adámkové, M. Písařové, Y. Jandové,
A. Peškové, J. Peškové, G. Poučové, M. Pavlíčkové, J. Brázdové, M. SadílkovéHladíkové, E. Tiché, Z. Jehličkové, L. Sodomkové, A. Procházkové,
M. Adámkové, M. Cachové, T. Brázdové, S. Peškové, A. Pavlíčkové, O.
Kosařové, M. Sadílkové, M. Halamkové.
Děkuji za zpěv a hudební doprovod pro vystoupení dětí MŠ Adélce a Marušce
Pavlíčkovým.
Za poutač na koňský vůz a plakát děkuji M. Vackové a V. Vackovi.
Za výrobu a ozdobení věnce na májku děkuji N+N+B Gregorovým.
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Za pokácení stromu a stavbu májky a přípravy areálu parketu děkuji
J. Peškovi, T. Krejčímu, R. Sadílkovi, J. Chmelíkovi, P. Myškovi, P. Novákovi,
K. Krejčímu, klukům Žďárským a R. Adámkovi.
Za řízení provozu při průvodu děkuji M. Krejčímu, R. Kudynovi, J. Písařovi a
policii ČR.
Abyste neměli hlad a žízeň, o to se od rána staralo mnoho lidí. Já za to děkuji
J. Černíčkovi, J. Kosařovi, P. Laštůvkovi, O. Sodomkovi, F. Adámkovi,
F. Pérkovi, T. Bodlákové, Z. Drahošovi, J. Adámkovi ml., D.+N. Kosařovým,
M. Kosařové.
Děkuji hercům R. Sadílkovi, T. Krejčímu, P. Myškovi, P. Novákovi,
I. Moučkové a malému myslivečkovi Adamu Brožovi.
Děkuji D. Kosařové a p. učitelce Hejdukové za nacvičení České besedy. Děkuji
p. učitelce R. Červinkové za nácvik tanečků s dětmi 1. a 2.třídy. Děkuji
N. Vašulínové a M. Rybičkové za nácvik vystoupení dětí MŠ.
Děkuji mládencům a družičkám A. Moučkové, M. Adámkové, T. Balkové,
T. Kudynové, K. Pošvicové, V. Hitzgerové, Š. Vackovi, R. Netolickému,
B. Poučové, D. Brázdovi, L. Vodičkovi, M. Jehličkovi, T .Petrlíkovi aj.
Dík patří i P. Rybičkovi za roli policajta.
Děkuji cikánům K. Moučkovi, M. Sadílkovi, M. Krejčímu ml., D. Hromádkovi,
I. Boldisové, M.+Z. Řezníčkovým, T. Brázdové, K.+A. Myškovým.
Děkuji J. Adámkovi st., který se zastal herců před hloupými narážkami
několika bezmozků.
Děkuji P. Brožovi za zpracování a výrobu filmu z kácení máje.
Děkuji své manželce Ole, která mě se vším pomáhala a stála za mnou ve dne
i v noci.
Děkuji svému srdíčku, že to zvládlo, protože v březnu, dubnu a květnu tlouklo
mnohem víc než jen obyčejně.
Zvláštní poděkování patří M. Pulpánovi, E.+J. Dospělovým, M. Najmanovi,
panu Šafránkovi a jeho koníkům.
Děkuji obci Kameničky za finanční podporu.
Děkuji a omlouvám se všem, kteří nejsou v tom velkém výčtu jmen, ale to že
mě někdo vypadl z hlavy se mohlo stát. Jestli někdo takový je, ať se přihlásí a
já ho doplním v příštím zpravodaji. Myslím ale, že pokora a skromnost je
mnohem víc než sláva.
Na závěr přeji školákům pěkné prázdniny, pracujícím úžasnou dovolenou a
nepracujícím sociální dávky podle zásluh.
Jiří Kosař ml., člen VV OSH Chrudim a starosta SDH Kameničky
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