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Vážení spoluobčané,
konečně jsme se dočkali a máme opravený další úsek silnice II/343. Z mého
pohledu firma pracovala rychle a práce dokončila dříve, než bylo uvedeno v
rozhodnutí MÚ Hlinsko o uzávěře silnice a objízdné trase. Přestože jsme se na
novou silnici mnoho let těšili a usilovali o ni, nedokázali mnozí řidiči respektovat
uzávěru, objížďku a dopravní značení měnící se podle aktuálních prací přímo v
obci. A to i řidiči z Kameniček – styděla jsem se za chování těch, kteří nevydrželi
dva dny nevyjet s autem na právě položený povrch, kteří hrubě slovně napadali
zaměstnance zhotovitelské firmy, kteří přetrhávali pásky zamezující vjezd na ještě
horký povrch, kteří jezdili po okolních cestách a loukách bez ohledu na to, že ničí
majetek jiných… Opravdu vymizela slušnost mezi lidmi?
Součástí opatření kolem opravy silnice byla i dočasná uzavírka autobusové
zastávky u obecního úřadu. Zhotovitelská firma o ni požádala silniční úřad MÚ
Hlinsko, ten vyhověl a my jsme souhlasili. O dočasném uzavření této zastávky se
mohli občané dozvědět i ze zveřejněného rozhodnutí stavebního úřadu MÚ Hlinsko
o uzávěře silnice a objížďce. I v době, kdy je silnice opravená a otevřená, je
zastávka stále uzavřená. Její otevření není v kompetenci OÚ Kameničky, jak se
mnozí občané domnívají, ale může tak učinit pouze silniční úřad na žádost
zhotovitele stavby. Podle informací zhotovitelské firmy je nutné provést vodorovné
dopravní značení a pak může dojít k otevření zastávky. Vodorovné dopravní
značení však podléhá schválení Dopravního inspektorátu Chrudim, kde ho
schvaluje por. Ing. Bc. Natálie Juráňová a právě zde z důvodu prodlení jejího
vyjádření není zastávka zprovozněna.
Pro úplnou informaci uvádím, že není pravda, co cestujícím sdělovali a možná ještě
sdělují někteří řidiči autobusů, že je zastávka zrušena na přání našeho úřadu nebo
mé osoby a autobusy budou zastavovat jen u školy. S touto „informovaností“
souvisí i zaručené zprávy o tom, že dopravce ruší linky na přání obce Kameničky.
Není tomu tak, jízdní řády se pravidelně každý rok mění a jednotlivé spoje se
vyhodnocují na základě statistických údajů o jejich využívání. Někdy autobusy
převážejí 2 - 3 cestující a jejich udržení je z finančních důvodů nemožné a je těžké o
ně bojovat. V letošním roce se některé spoje upravily i na základě požadavků naší i
svratecké školy pro větší dostupnost dojíždějících žáků.
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Samostatnou rekonstrukci čeká i most přes Chrudimku. Podle sdělení vedoucího
odboru dopravy silničního hospodářství Pardubického kraje bude most opraven v
roce 2017 při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/343 Kameničky – hranice
kraje“.
Další silnicí ve vlastnictví Pardubického kraje, která je ve velmi špatném stavu, je
silnice III/34310 z Kameniček do Filipova. Podle téhož sdělení je zařazena do
plánu oprav na léta 2017 – 2019.
Velmi bych si přála, aby i tyto stavby proběhly podle plánovaných termínů a aby v
průběhu jejich realizací naši občané prokázali větší trpělivost a toleranci.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Rada obce – souhrn všech jednání
 schválila poskytnutí dotací z rozpočtu obce,
 schválila pronájem pozemků č. 1339/1 a 1460/2 v KÚ Filipov M.
Popelkovi, Filipov,
 schválila poskytnutí individuální dotace na nákup výměnného fondu
knihovny a uzavření Smlouvy s městskou knihovnou Chrudim o
sdružování finančních prostředků na nákup výměnného fondu,
 schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v Kameničkách
č. p. 180 s Martinou Řezníčkovou,
 schválila zvýšení poplatku z pronájmu míst pro pouťové stánky,
 schválila odměnu PhDr. Dagmar Nejedlé, ředitelce ZŠ a MŠ Kameničky,
 schválila žádost M. Adámka, Kameničky, k připojení stavby na pozemkové
parcele p. č. 487/3 v KÚ Kameničky k vodovodu a kanalizaci,
 neschválila žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v
Krouně o finanční příspěvek na investiční akce,
 schválila rozpočtovou změnu č.2/2016,
 schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních
vod pro M. a M. Filipiovy, Kameničky,
 schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, na vybudování kabelové elelektrické přípojky na pozemek
p. č. 487/3,
 vzala na vědomí zprávu Y. Jandové o aktuálních možnostech úřadu práce
pro výkon veřejně prospěšných prací.

2

ZASTUPITELSTVO OBCE 30.5.2016
schválilo:
 závěrečný účet obce Kameničky včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření obce a příspěvkové organizace s výsledkem hospodaření za
rok 2015 ve výši 1 514,40 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 2015 a účetní závěrku ZŠ a MŠ
Kameničky za rok 2015,
 rozpočtové opatření č. 1/2016,
 žádost J. Brožové, Kameničky, o půjčku z FRB,
 nabídku firmy Stanislav Černý, Hlinsko na opravu střechy MŠ,
 Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace Kameničky,
 Smlouvu o dílo s firmou SURPMO, a.s. Hradec Králové, na zpracování
Změny č. 1 Územního plánu Kameničky,
 Smlouvu o poskytnutí dotace – Výstavba dětských prvků u OÚ Kameničky
s Pardubickým krajem,
 Smlouvu o poskytnutí dotace – Koncerty klasické hudby v kostele
Nejsvětější Trojice v Kameničkách 2016 s Pardubickým krajem,
 Smlouvu o poskytnutí dotace – Výstava výtvarného umění v Kameničkách
2016 s Pardubickým krajem,
 Smlouvu o poskytnutí dotace – Zlepšení vybavení výstavních prostor v
Kameničkách s Pardubickým krajem,
 Smlouvu o poskytnutí dotace – Herní prvky na dětská hřiště s
Pardubickým krajem,
 žádost ZŠ a MŠ Kameničky o udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok
2016/2017.
neschválilo:
 navýšení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Kameničky v
souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 352/2015 Sb.
ZASTUPITELSTVO OBCE 20.6.2016
schválilo:
 nákup objektu č. p. 65,
 žádost F. Karlíka, Kameničky, o půjčku z FRB.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce
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KULTURNÍ ROK 2016 V KAMENIČKÁCH
Změna termínu houslového koncertu Josefa Špačka
Původní termín 17.9.2016 se mění na 10.9.2016. Plakáty koncertu budou včas
zveřejněny a všechny srdečně zveme.

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Utekly dva měsíce prázdnin, žákům nebezpečně rychle, rodičům nekonečně
dlouhé a stojíme na prahu nového školního roku.
Prázdniny byly, stejně jako každý rok, pro naši školu pracovní. Zásadní změnou
prošlo sociální zařízení školy. Jeho stav byl velmi zastaralý a bylo nutné celkově
zrekonstruovat vedení vody i odpadů. Kompletně dokončené jsou nové záchody
pro chlapce v druhém patře, které vznikly přebudováním kabinetu zeměpisu a
výtvarné výchovy. Postupně se budou dokončovat dívčí záchody i spodní
chlapecké. V průběhu podzimu ještě proběhne poslední výměna oken do
zahrady a tím budou vyměněna okna na celé budově včetně dveří.
Příští čtvrtek zazvoní poprvé v novém školním roce a já přeji všem žákům, aby
to byl školní rok úspěšný. Těšíme se zvláště na naše prvňáčky, pro které začne
nová etapa života, a těm přejeme nejen hodně úspěchů, ale i hodně zážitků a ať
se jim ve škole líbí nejen první den, ale po celou docházku.
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Možná si vzpomínáte, že někteří z vás s námi v dubnu slavili svátek našeho
patrona, sv. Jiří. V rámci těchto oslav konaly družiny různé akce. Několik skautů
vyrazilo do Olomouce. Zde pro ně byla připravena hra, ve které se přesunuli do
50. let na setkání skautů tajené před komunisty. Místní skaut je prověřil plněním
různých úkolů, zda nejsou nastražení agenti režimu (museli se rozdělit s
bezdomovcem o své jídlo, hledali a dešifrovali zprávy ukryté na nádraží a
uprostřed fontány a další). Odměnou pro ně byly klíče od krásné klubovny,
která jim sloužila jako úkryt. Završením večera byla prohlídka historického
centra z vrcholu radniční věže, kam je zavedl sám náměstek primátora (nečlen
tehdejší vládnoucí strany). Další den se v bazilice Navštívení Panny Marie na
Svatém Kopečku konala slavnostní skautská mše svatá s pomocným biskupem
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Mons. J. Hrdličkou. Po mši následovala velká hra spojená z
olomouckých středisek Vládi Tylšara a Jana Boska a skautů z našeho střediska.
Celé středisko společně oslavilo v neděli sv. Jiří skautskou mší svatou v
Kameničkách.
V květnu mnohým z nás žlutě rozkvetly klopy, batohy a trička měsíčky
lékařskými. Ty jsme si mohli od skautů zakoupit a podpořit prevenci
a výzkum léčby rakoviny prsu u žen a u mužů. U žen je tento typ rakoviny
nejčastější a nejrozšířenější.
Když se začal blížit konec školního roku, vrcholily i přípravy na tábor – třeba
tím, že několik vedoucích absolvovalo doškolení Zdravotníka zotavovacích akcí,
aby byli připraveni a schopni pomoci, kde je potřeba.
Na začátku července jsme po roce konečně spočinuli na louce u Lhot. Letošní
téma velké táborové hry byly Staré pověsti české. Během našeho táboření jsme
zažívali, jak těžké to měl Bivoj s kancem, co dělat, abychom získali Sibylinu
schopnost předvídavosti, s Ječmínkem jsme pekli maso v Setonově hrnci
(tj. vykopaná díra s vařícími kameny), ošetřovali jsme raněné bojovníky,
procházeli jsme s Bílou paní nočním lesem atd.
Na táboře někteří plnili skautské sliby – z Ondry Černého a Martínka Peška se
stala vlčata, z Káti Kašíkové světluška. Martin Sadílek a Luky Hitzger jsou téměř
hotoví roveři. Tábor utekl neskutečně rychle, a tak nám nezbývá než se těšit na
zářijové víkendové schůzky a výpravy.
Eliška Hromádková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAMENIČKY
Dovolte, abych Vás, spoluobčany a čtenáře
zpravodaje, pozdravil prostřednictvím druhého
letošního vydání a seznámil Vás s činností Sboru
dobrovolných hasičů.
V prvním vydání
jsem svoji zprávu končil
s měsícem dubnem a na tento měsíc nyní navážu.
15.
dubna
proběhlo
námětové
cvičení
zásahových jednotek obcí našeho okrsku v Kladně. Některé jednotky měly
technické, nebo organizační problémy. U JSDH Kameničky bylo vše v pořádku.
Od poloviny dubna probíhaly brigády na zajištění pálení čarodějnic, které, dle
Vašich ohlasů, bylo velmi úspěšné. Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli.
14. května jsme provedli v obci sběr železného šrotu a 15. května se konala
v Kameničkách porada vedoucích soutěžních družstev zařazených do OK ligy
v požárním útoku. 21. května se konala ve Vortové okrsková soutěž. Bohužel
kvůli nedostatku závodníků se Kameničky nezúčastnily. 27. května proběhlo
další námětové cvičení JSDH Kameničky a hasičů ETA Hlinsko. Cvičila se
evakuace základní školy.
10. června jsme zajížděli na večerní závody do Vortové, kde jsme z 18 družstev
obsadili 5. místo. Od 20.6. o 22.6. se z důvodu čištění požární nádrže u OÚ
vyčerpávala voda, protože několika set metrové odtokové potrubí je ve špatném
stavu a tudíž nefunkční. Rovněž nádrž byla zanesená tak, že OÚ musel na
vybagrování povolat techniku a proto jsme ještě 30.6. jednou nádrž vyčerpali.
25. června se konala soutěž na Filipově, která probíhala dvoukolově a obě kola
jsme vyhráli. 23. července jsme zavítali do Jeníkova na závody, které se běžely
také na dvě kola. I tady jsme obě kola vyhráli. 30. července se konal XI. ročník
soutěže v PÚ tady u nás. První kolo se nám nepovedlo a skončili jsme až devátí,
ale na úkor Vortové, která se odhlásila z druhého kola, jsme postoupili do
rozstřelů z posledního postupového místa. Tady už to bylo o něčem jiném a
v rozstřelech jsme dokráčeli až do finále, kde jsme podlehli o pouhých 0,14
sekundy družstvu z Otradova a obsadili tak druhé místo. 6. srpna se konala
pro nás čtrnáct let zakletá noční soutěž v Dědové. Na této soutěži se nám nikdy
nevedlo, ale letos jsme si splnili další sen a v konkurenci 24 družstev jsme
zvítězili.
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Během léta se konaly na letním parketě tři taneční zábavy. S tím je samozřejmě
spojena údržba areálu, jako je pravidelné sekání. Byla potřeba oprava el.
instalace, el. spotřebičů a osvětlení, montáž protirezonančních plachet atd.
Během jara a léta oslavili svá životní jubilea hasiči, Josef Adámek, Antonín
Gregor a Kamil Pešek. Jménem Sboru dobrovolných hasičů jim touto cestou
ještě jednou přeji pohodu, klídek a pevné zdraví. Do svazku manželského
vstoupil náš velitel JSDH, Jiří Písař. Rovněž novomanželům Písařovým přeji
touto cestou hodně štěstí a lásky na společné cestě životem.
Na závěr bych chtěl moc poděkovat všem hasičům, kteří se do činnosti sboru
zapojili, a nehasičům, kteří nám do této chvíle pomáhali. Nesmírně si toho
vážím.
Ještě popřejme dětem krásný zbytek prázdnin a Vám všem hezké babí léto.
Jiří Kosař ml., člen VV OSH Chrudim a starosta SDH Kameničky
FK KAMENIČKY
V uplynulém soutěžním ročníku 2015/2016 jsme měli zastoupení v kategoriích
mladších i starších žáků, v obou společně s hráči Vítanova, dále pak dorostu a
dospělých.
V soutěži mladších žáků jsme obsadili předposlední desáté místo. Z dvaceti
mistrovských utkání jsme pětkrát zvítězili a čtyřikrát remizovali s celkovým
ziskem 19 bodů a pasivním skóre 41:46. Našimi nejlepšími střelci byli Martin
Adámek a Lukáš a Petr Řezníčkovi, kteří vstřelili shodně po 7 brankách.
Starší žáci se umístili na třetím místě se ziskem 35 bodů a skóre 43:39.
Dorostenci si v předminulé sezóně prvním místem v okresním přeboru
vybojovali postup do krajské soutěže. Jako nováčci se s přesunem do vyšší
soutěže statečně poprali, nakonec se umístili na 13. místě s 16 body a skóre
36:90. Kvůli malému počtu hráčů muselo být družstvo doplňováno o starší žáky,
kteří byli na střídavém startu v SK Vítanov. Naším nejlepším střelcem v této
kategorii byl Lukáš Vacek s 8 góly, následovaný Tomášem Burešem a
Radovanem Adámkem, kteří mají na svém kontě 6 vstřelených branek.
B mužstvo dospělých se umístilo na 4. místě s 46 body a skóre 64:46, kdy až do
posledních zápasů bojovalo o místo první. Na konečném umístění se podepsala
neúčast hráčů základní sestavy. Mužstvo proto muselo být doplňováno
dorostenci. Naším nejlepším střelcem byl Jan Vrána, který se s 18 brankami
7

umístil na celkovém čtvrtém místě. Naším druhým nejlepším střelcem byl Marek
Valla s 13 a třetím v pořadí Ondra Janáček se 7 brankami.
V kategorii dospělých obsadil A tým osmou pozici se ziskem 40 bodů a skóre
59:48. I v této soutěži jsme se dlouhou dobu drželi na předních příčkách, ale ze
stejných důvodů jako u B mužstva jsme se nakonec propadli do středu tabulky.
Naším nejúspěšnějším střelcem v této soutěži byl Marek Čermák s 19 brankami,
které mu v celkovém pořadí zajistily krásné 5. místo. S 12 brankami ho následuje
Jan Horák a se 6 brankami Jaroslav Málek.
Obsazení kategorií v této sezóně zůstává kromě B mužstva stejné.
Závěrem už pouze krátké oznámení. I malé oddíly můžou mít zástupce
v profesionální soutěži. Důkazem toho je náš odchovanec Petr Rybička, který po
dlouholetém působení v MFK Chrudim přestoupil do prvoligové Zbrojovky Brno.
Odtud se následně přesunul na hostování do 1. SC Znojmo, kde se prosadil do
základní sestavy. Jeho debut ve Fotbalové národní lize byl úspěšný. Hned ve
druhém utkání vstřelil dvě branky a přispěl tak k výhře svého týmu 5:2 nad
Vlašimí. Za FK Kameničky mu přejeme hodně vstřelených branek.
Přejeme krásný zbytek prázdnin a příjemně strávenou dovolenou, pokud vás
ještě čeká.
Za FK Kameničky člen VV Ing. Jiří Lukášek

WWW.OBEC-KAMENICKY.CZ
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