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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2019 a já doufám, že většina z nás pravou
nohou.
S nadsázkou se říká, že si na vesnici všichni vidí až do talíře. Já na tom
nevidím zas tolik špatného. Pro mě život v malé obci znamená především osobní
kontakt. Prohodit se sousedem pár slov přes plot, nehandrkovat se kvůli
maličkostem, sdílet radosti a někdy i starosti, pomoci si v nesnázích. Když si
i při každodenním shonu budeme mít co říct, bude nám v Kameničkách určitě
dobře.
Jsem rád, že u nás fungují spolky, které nám vzájemná setkání umožňují
– ať již jsou to hasiči, fotbalisté, skauti, nově zrození ochotníci nebo nadšenci,
kteří v naší sokolovně organizují pro ostatní ping-pong, pilates nebo florbal.
Děkuji za jejich nezištnou práci, se kterou připravují různé akce a těším se na
spolupráci s nimi a také na to, že se nejen na jejich akcích společně uvidíme.
Rozpis těch nejbližších naleznete v tomto zpravodaji.
Přeji Vám všem do nového roku pevné zdraví, sílu překonávat překážky,
které ten rok přinese, a také pocit pospolitosti a sounáležitosti s obcí
Kameničky.
Robert Adámek, starosta obce

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENIČKY DNE
31.10.2018 BYLI ZVOLENI:
• do funkce starosty obce Robert Adámek
• do funkce místostarosty obce Jan Hladký
• do funkce předsedy finančního výboru Pavel Broža
• do funkce předsedy kontrolního výboru Dalibor Vaško
ZASTUPITELSTVO OBCE KAMENIČKY NA 1. ŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ DNE
6. PROSINCE 2018 SCHVÁLILO:
• smlouvu s Technickými službami Hlinsko, s.r.o. na zajištění svozu,
třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu,
• výběr dodavatele AV Media, a.s. na akci „Rekonstrukce odborné učebny
fyziky a chemie na ZŠ v Kameničkách“,
• schválení rozpočtu obce na rok 2019,
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• zvýšení vodného na rok 2019 ve výši 23 Kč/m3 a stočného na rok 2019
ve výši 25 Kč/m3, výši stočného pro odběratele vody z vlastní studny
bez měření podle směrného čísla vyhlášky na 35 m3/obyvatele/rok x
25 Kč/m3, tj. 875 Kč,
• příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Kameničky na rok 2019 ve výši 1,65
mil. Kč,
• prodejní cenu dřeva z kalamitní těžby pro palivové dřevo ve výši 500
Kč/m3 a pro dřevo na stavební účely ve výši 1.200 Kč/m3, k ceně je
připočítávám poplatek za dovoz ve výši 150 Kč/fůru,
• schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce panu M.A., Kameničky
TERMÍNY SCHŮZÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMENIČKY NA ROK 2019:
• 27. února 2019
• 24. dubna 2019
• 26. června 2019
• 18. září 2019
• 11. prosince 2019

AKTUALITY
VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV PROBĚHLY VE DNECH 5. A 6.
ŘÍJNA 2018
Zvolení zastupitelé do Zastupitelstva obce Kameničky v abecedním pořadí:
•
•
•
•
•

Adámek Robert (SNK)
Broža Pavel (KDU-ČSL)
Hladký Jan (KDU-ČSL)
Chmelík Jakub (SNK)
Jandová Yvona (KDU-ČSL)

•
•
•
•

Jehlička Lukáš (SNK)
Pešek Jan (SNK)
Sádovský František (KDU-ČSL)
Vaško Dalibor (SNK)

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE:
Sobota 19. ledna 2019

Ples Orel Kameničky, hraje Normal 03

Sokolovna Kameničky

Sobota 2. února 2019

Ples SDH Kameničky, hraje Singl

Sokolovna Kameničky

Neděle 10. února 2019

Představení ZŠ Kameničky-pásmo České
Kulturní dům Jeníkov
nebe

Sobota 16. února 2019

Ples FK Kameničky, hraje cimbálovka
Sokolovna Kameničky
Kremlor

Sobota 23. února 2019 Masopustní průvod

Jeníkov

Sobota 16. března 2019 Turnaj ve stolním tenise

Sokolovna Kameničky
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Příjmy

Výdaje

Daň z příjmů FO

3.737.000

Pěstební činnost

70.000

Daň z příjmů PO

2.100.000

Silnice

1.226.000

Daň z přidané hodnoty

4.900.000

Voda

464.000

Odpady

520.000

Kanalizace

875.000

Místní poplatky

24.000

Provozní příspěvek ZŠ

1.650.000

Správní poplatky

10.000

Investiční akce - učebna ZŠ

2.000.000

Daň z hazardu

63.000

Kultura,
spolkům

425.000

Daň z nemovitostí

310.000

Kulturní památky

120.000

Splátky půjček

205.000

Sportovní zařízení

165.000

Příjmy od obcí

84.000

Lékaři

23.000

Příspěvek na výkon státní
158.700
správy

Bytové hospodářství

532.000

Poskytované služby

52.000

Veřejné osvětlení

200.000

Pěstební činnost

170.000

Pohřebnictví

37.000

Voda

400.000

Odpady

895.000

Kanalizace

550.000

Ostatní komunální služby

940.000

Kultura

64.000

Veřejná zeleň

240.000

Pohřebnictví

25.000

Požární ochrana

97.000

Zpětný odběr odpadů

57.000

Bankovní poplatky

15.000

Sociální péče

412.000

Sociální péče

387.000

Byty

810.000

Opravy, udržování

1.185.000

Ostatní příjmy

52.000

Ostatní správa obce

3.007.700

Transfery

1.000.000

Pojištění

150.000

Transfery

1.000.000

Příjmy celkem

sport,

15.703.700 Výdaje celkem

dotace

15.703.700

PLATBY OBČANŮ V ROCE 2019
Odpady – úhrada do 31. 3. 2019:
600 Kč/osobu, 600 Kč/rekreační objekt - při platbě z běžného účtu VS
1340+číslo popisné.
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Vodné, stočné – lze platit při červnovém odečtu vodoměrů 19. až 21.
června 2019, úhrada do 30. 6. 2019:
Stav vodoměru lze nahlásit od 15. června i emailem na urad@obeckamenicky.cz, děkujeme.
pro odběratele vody z obecního vodovodu:
vodné ve výši 23 Kč/m3, stočné ve výši 25 Kč/m3, tj. 48 Kč/m3, při platbě z
běžného účtu VS 2310+číslo popisné.
pro odběratele vody z vlastní studny bez měření:
stočné 35 m3/obyv./rok x 25 Kč/m3 = 875 Kč podle směrných čísel spotřeby
vody, při platbě z běžného účtu VS 2321+číslo popisné.
PSI – úhrada do 31. 3. 2019:
100 Kč za prvního psa, 200 Kč za druhého a dalšího, při platbě z běžného účtu
VS 1341+číslo popisné.
Hrobová místa:
Úhrada za pronájem místa na hřbitově je možná v průběhu celého roku na
OÚ Kameničky.
DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KAMENIČKY NA ROK 2019
Obec Kameničky vyhlašuje v souladu se Zásadami o poskytování dotace
z rozpočtu obce Kameničky podávání žádostí o dotaci pro rok 2019. Žádosti
vyplněné na příslušných formulářích mohou zájemci odevzdávat na obecním
úřadě Kameničky do 15. února 2019.
Všechny informace včetně formulářů najdou žadatelé na adrese: www.obeckamenicky.cz, v sekci Dotace z rozpočtu obce Kameničky.
Žádosti podané na jiných formulářích a v jiném termínu nebudou přijímány.
Robert Adámek, starosta obce

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Konec roku je vždy spojen s bilancováním, my školáci to ale máme trochu
jinak. U nás se blíží konec prvního pololetí a pro naše prvňáčky vůbec první
vysvědčení v životě.
Ale ohlédněme se za uplynulým půlrokem.
Nový školní rok začal i pro naše nové kolegyně – základní školu posílila paní
učitelka Vanda Šlechtová a do školy mateřské nastoupila paní učitelka
Kristýna Marková.
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Naše škola zahájila školní rok hned několika soutěžemi, kde jsme se
neztratili.
V pátek 21. 9. 2018 se uskutečnil již 10. ročník soutěže v první pomoci, kterou
každoročně pořádá Junák Hlinsko s FARG o. s. při SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod.
Na modelových situacích si žáci vyzkoušeli ošetření běžných úrazů a
poranění. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 čtyřčlenných hlídek z 6 základních
škol. Naši školu reprezentovaly 3 týmy.
Vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili již tradičního atletického čtyřboje, který
každoročně pořádá ZŠ Svratka. Sportovci základních škol ze Svratky,
Kameniček, Sněžného, Jimramova, Krouny a Herálce poměřili své výkony v
běhu na 1500 m, sprintu 60 m, skoku dalekém a hodu granátem.
V říjnu jsme si již počtvrté úspěšně zasoutěžili v celostátní dětské recitační
přehlídce „Ležácké veršování“, kterou pořádá ke Dni válečných veteránů
Památník Lidice ve spolupráci s NKP Ležáky.
Všem, kdo školu reprezentují, blahopřejeme.
V týdnu od 24. - 27. 10. 2018 proběhl na naší škole sběr papíru. Každá třída
přispěla slušným balíkem, vše bylo pečlivě zváženo a přepočteno na jednoho
žáka. Do sbírky se zapojila i školka. Podařilo se nám nashromáždit necelých
4,5 t papíru. Částí výtěžku si žáci vydělali na podporu indické holčičky, kterou
jsme adoptovali.
Opět jsme se sešli při rozsvícení vánočního stromu, díky našim dětem
z mateřské školy a nejmladším žákům jsme si vychutnali krásnou podvečerní
atmosféru, kterou završil i jarmark s výrobky žáků naší školy.
Na startu nového kalendářního roku bych chtěla všem pracovníkům školy
poděkovat za práci, kterou dělají pro naši školu, mnohdy i nad rámec svých
povinností, a do nového roku hodně zdraví a štěstí Vám všem.
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
OREL KAMENIČKY - Futsalová sezona je opět tady a v plném proudu
Kvůli odchodu klíčových hráčů byla nutnost na začátku sezony zařadit do
týmu nové borce. Myslím, že se to povedlo na výbornou. Novými hráči jsou
Petr Bačkovský (A tým), Václav Spilko (A/B tým), Dominik Mrázek (B tým),
Josef Lukášek (B tým) a Tomáš Rybička (B tým). Na úvod jsme uspořádali
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uvítací akci pro všechny hráče a členy. Poprvé jsme na akci spojili A tým a B
tým, aby se lépe utužila parta. Také jsme nově použili prostory sokolovny.
Myslím, že akci si všichni skvěle užili.
Před sezónou panovaly obavy, jak se situace bude vyvíjet. Jak už jsem zmínil,
klub opustily hlavní opory a cíle proto nebyly velké. Áčko chce udržet
3. nejvyšší soutěž v republice, a to divizi D. Béčko se chce umístit do 5. místa
v První hlinecké třídě. V polovině sezóny, kdy se oba týmy zdržují v polovině
tabulky, se oba plány daří plnit. Jestli mohu mluvit za oba týmy, tak můžeme
být s aktuálním stavem spokojeni, i když pohled na tabulky mohl být ještě o
něco hezčí. K aktuálním výsledkům přispěly i pravidelné tréninky s
futsalovým klubem Benfica Hlinsko. Pro bližší informace nejen o průběhu
jednotlivých zápasů doporučuji sledovat naše facebookové stránky
Futsalový klub Orel Kameničky - fans club.
Jedním z vrcholů celého roku je i oblíbený ples, který se uskuteční 19.1. v
sokolovně Kameničky. Všichni jsou srdečně zváni a je to jedna z možností, jak
podpořit náš klub.
Marek Čermák, místopředseda klubu Orel Kameničky
SKAUTI
Za středisko Kameničky přejeme všem v novém roce hodně pohody a času
stráveného podle vašich představ. Na následujících řádcích si můžete přečíst,
co jsme od začátku skautského roku s dětmi z našeho střediska podnikali a
zažili.
V září jsme vyrazili za krásami Vysočiny do Žďáru a jeho okolí podívat se na
sochy Michala Olšiaka. Navštívili jsme sochu Koně, Hamroně, Mamlase,
Českého lva a Moravské orlice. Užili si zábavu na hřišti na Piláku a nakonec
ještě pozdravili Charlieho Chaplina.
Začátek října je vždy ve znamení Drakiády. I letos přišli děti a jejich rodiče
provětrat koupené nebo doma vyrobené draky na kopec Hrobku.
Protože si rádi hrajeme, využili jsme během podzimu, kdy je už nevlídné
počasí, prostor obecního úřadu v Jeníkově a proměnili se na chvíli
v dostihové sázkaře, osadníky z Katanu nebo šerifa a bandity z našich
oblíbených deskových her.
Někteří členové našeho střediska také vyrazili na memoriál bratra Pátera
Křivského, který tradičně pořádají skauti ze Skutče.
Celým podzimem nás provázela pirátská hra. Hledali jsme poklad, který se
každý týden přemisťoval na nové stanoviště. To jsme měli za úkol určit podle
fotografie.
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Socha Hamroně

Halloween jsme využili k překonávání strachu a užívání zábavy. Na
stanovištích byly pro děti nachystané různé úkoly, při kterých vyzkoušeli
svoji odvahu a spolupráci. Nakonec je čekala sladká odměna.
Na začátku prosince jsme s dívčím oddílem pekly tradiční perníčky.
Děkujeme vedení obce Kameničky za poskytnutí prostor. Děti si to moc užily
– vykrajování, zdobení i ochutnávání.
Místní sokolovnu jsme využili k příjemnému odpoledni strávenému trénováním scének na vánoční besídku, sportovními aktivitami a
nakonec k promítáním inspirativního filmu o chlapci, který se toužil stát
hudebníkem navzdory nepřízni osudu.
Těsně před Vánocemi pořádáme vánoční besídku, na které si děti z celého
střediska zkouší svoje herecké schopnosti. Letos se velmi vydařily všechny
scénky, od Šípkové Růženky až po Tři prasátka.
Stanislava Nováková
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STOLNÍ TENIS

Josef Halamka
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAMENIČKY
Rok 2018 je již minulostí a v mnoha spolcích a organizacích
napříč Českou republikou se začíná bilancovat. Za SDH
Kameničky Vám přinášíme krátké shrnutí činnosti sboru
v uplynulém období.
V loňském roce jsme pro Vás připravili několik kulturních, společenských a
sportovních akcí. V březnu to byl Hasičský ples. V dubnu tradiční pálení
čarodějnic. V létě se na parketě u Krejcaru konaly tři taneční zábavy.
Červenec byl zasvěcen XIII. ročníku soutěže v požárním útoku. Na podzim
jsme provedli v naší obci sběr železného odpadu. V loňském roce se do
soutěží za náš sbor zapojila dvě družstva mužů. Obě družstva se během
sportovní sezóny zúčastnila několika soutěží Chrudimské, Havlíčkobrodské
a Svitavské ligy. Prioritou ale pro nás zůstala OK liga v požárním útoku, v níž
družstvo Kameničky 2017 obsadilo první místo a družstvo Kameničky 2001
obsadilo se stejným počtem dosažených bodů, ale menším počtem lepších
umístění, místo druhé.
Členové JSDH prošli celkem třemi taktickými a prověřovacími cvičeními.
Jednalo se o dálkovou dopravu vody v obci Jeníkov, evakuaci ZŠ Kameničky
a společné cvičení s HZS Hlinsko ve firmě Kavale. Mimo to se každý člen JSHD
během uplynulého roku zúčastnil čtyřicetihodinového školení. Samotná
jednotka zasahovala v loňském roce u pěti událostí. Naštěstí se vždy jednalo
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pouze o technickou pomoc (vyvrácené stromy, odstranění sněhu a
rampouchů z DPS).
Na závěr bychom chtěli poděkovat OÚ Kameničky a všem, kteří nám
v loňském roce jakýmkoli způsobem pomohli, fandili nám a podporovali nás.
I v letošním roce pro vás připravujeme spoustu akcí, první z nich je „Hasičský
ples“, který se koná 2.2.2019 v místní sokolovně a na který bychom Vás chtěli
touto cestou co nejsrdečněji pozvat. V novém roce Vám spoluobčanům
přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho životních úspěchů.
Hasiči Kameničky

Obec Kameničky vyhlašuje veřejnou výzvu na
obsazení pracovní pozice účetní
Místo výkonu práce:
Obecní úřad Kameničky
Platové zařazení:
9.-10. platová třída
Doba trvání pracovního poměru: doba určitá po dobu nepřítomnosti
zaměstnance z důvodu mateřské/rodičovské dovolené
Lhůta pro podání žádosti: do 25. ledna 2019 do 11:00 hodin
Způsob podání přihlášky: písemná podoba, obálku označte „Účetní“ a
zašlete či osobně doručte na adresu: Obec Kameničky, 539 41,
Kameničky 149
Náplň práce:
Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví,
zúčtování daní a dotací, zpracování měsíční, čtvrtletní a roční účetní
závěrky obce, inventarizace majetku a závazků, kontrola účetních výkazů
příspěvkových organizací a organizační složky obce, příprava podkladů
pro rozpočet obce, příprava daňových přiznání obce, agenda výplat,
zdravotního a sociálního pojištění, výpočet výše platu, správa poplatků a
daní, obsluha pracoviště
Czech point, evidence obyvatel, další práce
na obecním
úřadě
Předpokládaný termín nástupu: 15. února 2019, možnost
zkráceného pracovního úvazku, vše dle dohody.
Požadavky:
středoškolské vzdělání, zaměření ekonomické, praxe v oblasti
hospodaření obcí/kraje výhodou, znalost účetnictví obcí a příspěvkových
organizací, orientace v předpisech o hospodaření obcí, pečlivost,
zodpovědnost, samostatnost, flexibilita, komunikativnost, schopnost
jednat s lidmi ochota k vysokému pracovnímu nasazení, ochota k dalšímu
profesnímu vzdělávání v oboru, výborná znalost práce na PC, aktivní
řidičské oprávnění skupiny B výhodou.
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Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
předpoklady podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (státní občanství ČR, u
cizích státních občanů trvalý pobyt na území ČR, dosažení věku 18 let,
způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, trestní
bezúhonnost).
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení,
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• kontaktní telefon a email,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jdeli o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• strukturovaný životopis obsahující údaje o dosaženém vzdělání,
dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál příp.
pověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto
výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení
přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty.
Uchazeč zasláním přihlášky do veřejné výzvy na obsazení pracovní pozice
stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při
vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice je k dispozici také na
internetových stránkách obce Kameničky, www.obec-kamenicky.cz,
v sekci úřední deska.
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