Naše Kameničky
Rok vydání: 2015
Číslo: 3

Vydavatel: Obecní úřad Kameničky
Zpracoval: rattle

Vážení spoluobčané,
rok 2015 uplynul jako voda a už jsme v jeho závěru. Doufám, že pro Vás byl rokem
příjemným a nebudete na něj vzpomínat ve zlém. Za celé vedení obce Kameničky Vám
přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku zdraví, štěstí a
spokojenost v soukromém i pracovním životě.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Rada obce – souhrn všech jednání
 schválila rozpočtovou změnu č. 2/2015 dle předloženého návrhu;
 schválila instalaci solárního zemního osvětlení cyklostezky Jeníkov –
Kameničky a úhradu poloviny nákladů;
 schválila finanční příspěvek na tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí pro tři děti z Kameniček;
 schválila čištění kanalizace a úhradu provedené práce pod místní
komunikací p. č. 732/37 v KÚ Kameničky;
 schválila podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na dva
dětské herní prvky;
 projednala návrh vedení obce na zrušení Obecně závazné vyhlášky č.
5/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a o změně
Požárního řádu dle předloženého návrhu;
 schválila podání žádosti o dotaci z OPŽP, Prioritní osa 3: Odpady a
materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů; na projekt „Dovybavení
sběrného místa v obci Kameničky“ a objednávku na přípravu žádosti a
administrativu projektu firmě KONCEDO s.r.o., Hradec Králové dle
předloženého návrhu.
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ZASTUPITELSTVO OBCE 26.10.2015
schválilo:
 prodej části pozemku p.č. 812/1 v KÚ Kameničky manželům
Sodomkovým, Kameničky;
 rozpočtové opatření č. 3/2015;
 nákup elektrohydraulicky ovládaného navijáku Tajfun.
neschválilo:
 prodej pozemku p.č. 736/3 v KÚ Filipov D. a I. Vackovým, Kameničky.
zrušilo:
 OZV č. 29/2005 Požární řád obce Kameničky dle předloženého návrhu.
vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o zrušení Obecně závazné vyhlášky
č. 5/2010, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti;
 Požární řád obce Kameničky.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

AKCE ROKU 2015
 byl dokončen projekt „Čisto na silnicích v obci Kameničky“, ze kterého byl
pořízen zametací stroj PROXIMA. Celkové výdaje byly 2 486 550 Kč,
dotace z Operačního programu životní prostředí 2 149 686 Kč,
spolufinancování obce 336 864 Kč;
 byl dokončen projekt „Hydrogeologický průzkum – provedení vrtů KAM-2
a FI-1 za účelem zajištění nových zdrojů podzemní vody pro obecní
vodovod“, výstupem jsou dva vrty do hloubky 70 m v KÚ Filipov, celkové
výdaje činily 675 906 Kč, dotace z Operačního programu životní prostředí
608 315 Kč, spolufinancování obcí 67 591 Kč;
 byla opravena místní komunikace na pozemku p.č. 732/37, celkové
výdaje 667 978 Kč, dotace z Pardubického kraje 100 000 Kč,
spolufinancování obcí 567 978 Kč;
 bylo provedeno osvětlení cyklostezky Jeníkov – Kameničky, výdaje
hrazené Kameničkami 39 000 Kč (po dohodě s Jeníkovem zaplatila každá
obec polovinu nákladů);
 byl zakoupen hydraulicky ovládaný naviják, celkové výdaje 159 916 Kč,
na jeho pořízení byla podaná žádost o dotaci z SZIF, výsledek dosud
neznáme (50% uznatelných nákladů);
 mikroregion Hlinecko zainvestoval studii úpravy veřejného prostranství v
sousedství budovy OÚ Kameničky, na 1. část realizace studie je podaná
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žádost o grant z Pardubického kraje na pořízení části herních prvků a
venkovní posilovny;
byla podaná žádost o dotaci z Operačního programu životní na pořízení
kolového nakladače, drtiče větví a kontejnerů na tříděný odpad, celkové
náklady 1,9 mil. Kč;
připravujeme žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
místních komunikací, podání žádosti v lednu 2016;
zahájili jsme přípravné práce na žádosti o dotaci z Operačního programu
životní prostředí na zateplení budovy obecního úřadu;
připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci na zateplení domu
Filipov č. p. 56;
svépomocí jsme opravili všechny autobusové čekárny;
svépomocí jsme vyčistili od náletů, křovin a poškozených stromů plochu u
výjezdu z Koutů na silnici Kameničky – Svratka, stejné práce pokračují na
Volákově kopci;
Obec Kameničky finančně podpořila oslavy výročí SDH;
Obec Kameničky se finančně i organizačně podílela na sportovních
závodech "Běh přes Volákův kopec".

Nepodařilo se nám postoupit v přípravě stavebních parcel – nejprve jsme museli
čekat na dokončení digitalizace katastrálního území Kameničky, nyní budeme
řešit nesrovnalosti v pozemcích touto akcí vzniklých. V příštím roce budeme
pokračovat co nejrychleji, protože o stavební parcely je v Kameničkách velký
zájem.
KULTURNÍ AKCE ROKU 2015
V rámci Kulturního roku 2015 v Kameničkách jsme uskutečnili tyto programy:
 koncerty v kostele Nejsvětější Trojice:
- Heroldovo kvarteto
- Petr Nouzovský, violoncello
- Nikola Uramová, Kristýna Kůstková, zpěv
- koncert pro housle, violoncello a varhany – Iva Kramperová, Vít
Chudý, Matěj Štěpánek, Pavel Svoboda
- Vánoce ve Versailles - adventní koncert (uskuteční se 12.12.2015)
 výstavy výtvarného umění v budově obecního úřadu:
- Jiří Skořepa
- Jaroslav Koreček
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GALERIE ANTONÍNA SLAVÍČKA:
po nové expozici kulis Antonína Slavíčka zaznamenala galerie zvýšenou
návštěvnost.
ZÁJEZDY DO DIVADEL V ROCE 2015:
 Charleyova teta – Pardubice
 Králova řeč – Chrudim
 Limonádový Joe – Kunětická hora
 Tři mušketýři – Český Krumlov
 Přízrak Londýna – Praha
 Evita – Praha
 Na muzikálová představení v Praze jsme využili slevové bonusy.

KOLIK NÁS STOJÍ SVOZ A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Jak všichni víme, roční poplatek na jednoho občana trvale přihlášeného k
pobytu a na jeden rekreační objekt na svoz a likvidaci komunálního odpadu je v
Kameničkách 500 Kč. Jaké jsou ale skutečné náklady na jeho likvidaci? V
Kameničkách je 803 poplatníků a 37 rekreačních objektů (celkem 840
poplatníků).
Přinášíme Vám přehled příjmů a výdajů za rok 2014:
1. Příjmy:
- od občanů vybráno
420 000 Kč (840 poplatníků x 500Kč)
- příjem za separovaný odpad
53 011 Kč
příjmy celkem
473 011 Kč
2. Výdaje:
- za svoz a likvidaci popelnic
- velkoobjemové kontejnery
výdaje celkem

608 894 Kč
22 113 Kč
631 007 Kč

V souladu s platnou legislativou vypadá propočet poplatku na jednoho občana
nebo jeden rekreační objekt takto: výdaj za svoz a likvidaci popelnic dělený na
všechny poplatníky – 608 894 : 840 = 725 Kč
225 Kč doplácí obec Kameničky na každého poplatníka, v počtu 840
poplatníků je to celkem 189 000 Kč.
Tato částka by mohla být využita jinak – např. oprava komunikací, vybudování
dětského hřiště apod. Poplatek ve výši 500 Kč se neměnil několik let, proto chce
vedení obce tuto částku pro rok 2016 upravit tak, aby doplatek obce nebyl tak
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vysoký (poplatek nebude navýšen na skutečnou částku 725 Kč!). Výše navýšení
bude projednána na zastupitelstvu obce 17.12.2015.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

VYSVĚTLENÍ POJMŮ OZNAČUJÍCÍCH MNOŽSTVÍ PALIVOVÉHO DŘEVA
Základní evidenční jednotkou dříví je 1 m3 = plnometr (Plm) – udává množství
dříví v prostoru 1 x 1 x 1 m, kdy je tento prostor zcela vyplněný dřevní hmotou
(bez kůry, bez mezer).
Jednotka

Název

Plm

plnometr - m3

Prm

Přepočet

1 prm ~ 0,65
prostorový metr
plm

popis
krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez
mezer, 1 m3 skutečné dřevní hmoty
krychle o hraně 1 m vyplněná polenovým
dřevem (štípaného nebo neštípané) s
mezerami

Cena palivového dřeva pro rok 2015 byla stanovena na 1000 Kč/m3 (Plm).
Přepočet ceny za prostorový metr je tedy 650 Kč/Prm.
Příklad: 5 m3 palivového dřeva = 7,7 Prm palivového dřeva
Josef Halamka

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Naše škola zahájila školní rok s novými prvňáčky v nové třídě. Z bývalé místnosti
v přízemí, která byla vlhká a nevyhovující, se nám podařilo vybudovat velmi
pěknou a světlou třídu. Stejně tak i děti v mateřské škole mají zvětšenou plochu
herny a nám se podařilo navýšit kapacitu školky o dalších pět dětí. Jenže i to je
málo a nám nezbývá, než se spolu s vedením obce zabývat hledáním dalšího
řešení na zvětšení prostoru.
Hned v úvodu školního roku jsme se zapojili do závodění a soutěžení. Vybraní
žáci 2. stupně se zúčastnili již tradičního atletického čtyřboje, který každoročně
pořádá ZŠ Svratka. Sportovci základních škol ze Svratky, Kameniček, Sněžného,
Jimramova a Nového Města na Moravě poměřili své výkony v běhu na 1500 m,
sprintu na 60 m, skoku dalekém a hodu granátem. Odměnou jim bylo celkem 19
medailí. 2 za 1. místo,
6 za 2. místo a 11 za místo 3.
V pátek 2. 10. 2015 jsme se zúčastnili dalšího atletického čtyřboje, který se konal
na hřišti s umělou trávou za pořádající školou ZŠ Ležáků v Hlinsku. Z každé školy
soutěžilo 1 čtyřčlenné smíšené družstvo mladších žáků (6. - 7. ročník) a 1
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čtyřčlenné smíšené družstvo starších žáků (8. - 9. ročník). Naši mladší atleti
obsadili krásné 1. místo, starší žáci místo 5. V celkovém pořadí jsme se umístili
na 4. místě.
V nádherné první místo také proměnili svoji účast žáci na odloženém „Branném
závodě 2015“, sportovně–vědomostní soutěži pro žáky 7. ročníků ZŠ v Hlinsku a
okolí, kterou pořádá skupina prevence kriminality ve spolupráci s MěÚ Hlinsko a
ČHJ Hlinsko.
Od začátku školního roku se rozběhly i zájmové útvary, které nabízí naše škola
žákům: základy ekologie, informatika v praxi, anglická konverzace, řemeslná
výroba. Zeměpisné praktikum poběží od ledna. Mimo to mají žáci sedmé třídy i
kroužek mladého fyzika, pro temperamentní holky a kluky je možnost zapojit se
do tanečků Aktiv klubu Žďár nad Sázavou. Už druhou sezonu zahájil i náš
divadelní kroužek.
Protože se blíží konec kalendářního roku, chtěla bych všem pracovníkům školy
poděkovat za práci, kterou dělají pro naši školu, mnohdy i nad rámec svých
povinností, všem žákům přeji krásné a zasněžené vánoční prázdniny a vám všem
krásné Vánoce strávené s těmi, které máte rádi a do nového roku hodně zdraví a
štěstí.
Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
MLADÍ FUTSALISTÉ OPĚT NA SCÉNĚ
Po delší odmlce se vracíme zpět na divizní palubovku. I přes hráčskou pauzu
jsme zorganizovali dvě zábavy. Jedna proběhla venku za teplého počasí na konci
června. Za zmínku stojí také druhá, která se uskutečnila ve zdejší sokolovně 14.
listopadu. Nesla název Posvícenská, neboť v tuto dobu u nás bývá posvícení. I
když nám svatý Martin na bílém koni nepřivezl velkou sněhovou nadílku, tak
nám přilákal opravdu hojný počet lidí. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na
této akci pořadatelsky podíleli a pomohli nám s přípravou a realizací této
úspěšné akce. Utržené peníze použijeme na nákup sportovního vybavení, které
velmi potřebujeme.
Teď zpět na hřiště. V sobotu 21. listopadu náš „A“ tým zahájil sezónu v Poličce.
Čekali nás tři turnaje. Z 9 možných bodů jsme brali 6 - za dvě výhry a jednu
porážku. Odjížděli jsme s dobrým pocitem. Další zápasy nás čekají v sobotu 28.
listopadu, kdy zajíždíme na horkou půdu do Chocně.
Na tuto sezonu jsme do „áčka“ přivedli jednu novou posilu na post brankáře,
tímto bych mu chtěl popřát, aby se mu v našem týmu dařilo. Minulý rok jsme
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skončili na krásném 6. místě. Myslím si, že letos bychom mohli postoupit i na
lepší příčky, protože máme velmi silný tým. A cíl na tuto sezonu? Pokusit se
vybojovat takzvanou „bednu“ a skončit do 3. místa.
I naše „béčko“ už odstartovalo soutěž. V minulém, premiérovém ročníku, byli
v 2. třídě Hlinecka na postupových místech. A tak letos hrají o stupínek výše,
tedy v 1. třídě Hlinecka. Sezónu zahájili taktéž úspěšně – ze 6 možných bodů
vybojovali 3, a to za jednu výhru a jednu prohru. Jaký je cíl pro B- tým? Ten je
zřejmý, byli bychom rádi, kdyby se v této soutěži udrželi a snažili se o co nejlepší
umístění.
Ať se nás drží štěstíčko a sezona nám vyjde podle našich plánů.
Sportu zdar!
Jakub Chmelík, Místopředseda klubu Hlinečtí Orli
SKAUTI

Po urputných přípravách na naši největší akci roku jsme 12. července konečně
opustili teplo a komfort domovů a odjeli tábořit na louku u Lhot, kde jsme se na
14 dní nastěhovali do teepek.
Letošní tábor byl ve znamení Středověku. Svoji snahou jsme překonávali zlou
paní Povrchnosti, Lenosti, Nespolupráce, pána Zla, Chamtivosti, Nedůvěry a
další. Na táboře jsme si vyzkoušeli různé aktivity jako chemický pokus se sodou,
dřevěným uhlím a lihem, zachraňovali jsme tonoucího, cyklisty při autonehodě a
další ohrožené na životě, trénovali jsme akrobatické prvky, postupně se stávali
pravými rytíři a dvorními dámami. Řešili jsme jak životní filozofické otázky, tak
si i hráli bezpočet bojovek, vodních bitev, chodili po výletech, pálili táborové
ohně atp. Během tábora jsme
rozvíjeli
nejen
fyzickou,
duševní, ale i duchovní stránku
člověka. V průběhu jsme
absolvovali menší pouť pro
novokněžské požehnaní p.
Lukáše Hrábánka a tradičně
mše svaté s P. Josefem
Novotným
a
P.
Filipem
Janákem, kterým jsme moc
vděční, že vážili cestu až na
tábořiště.

7

Z chlapeckého oddílu se Páťa Černý a Víťa Kamarád rozhodli splnit slib vlčat. Z
dívčího oddílu slibovala Andrejka Pešková na světlušku. Evička Nekvindová,
Erička Černá a Anežka Sádovská se na táboře staly skautkami a Anežka do toho
ještě zvládla zkoušku Tři kapky rosy. Ta zahrnuje 6 hodin mimo tábor, cestu
podle mapy minimálně 5 km dlouhou cestu a noční cestu na hřbitov.
V září nám začal nejen školní, ale i skautský rok. Oba oddíly navštěvují nové děti
a hned se začaly začleňovat mezi ostatní kamarády. Na začátku října jsme
oslavili X. ročník Drakiády, která se i přes bezvětří mimořádně vydařila. Výherci
v soutěži o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka se stali:
1. Vodičkovi
2. Štverákovi
3. Eliška Mudrochová
a s nejlépe létajícím drakem zvítězili:
1. Kosařovi
2. Péťa Sadílek
3. Ládík Hromádko
Díky naším štědrým sponzorům (obec Jeníkov, Tatra Mléko, LOM MATULA a
Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova) jsme dostali praktické
ceny jako nůž Rybička, reflexní vesty, hrneček, kapsu na kolo a další. Tímto jim
ještě jednou velmi děkujeme.
Na
fotografie
z
obou
akcí
se
můžete
podívat
na
stránce: HTTP://SKAUTKAMENICKY.RAJCE.IDNES.CZ/
Do budoucna se připravuje naše středisko na tradiční předvánoční besídku, ples,
Tříkrálovou sbírku a další.
Eliška Hromádková
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAMENIČKY
S blížícím se koncem letošního roku dochází téměř ve všech
organizacích, spolcích a sdruženích k bilancování. Nejinak je
tomu i u SDH Kameničky. Letos jsme pořádali méně tanečních
zábav než v minulosti. Důvodem je opakující se malá
návštěvnost těchto akcí a velká časová a finanční zátěž pro
jejich uspořádání. S tímto problémem se nepotýkáme jen my,
ale podle mých zjištění jsou na tom pořadatelé v okolí stejně. Poděkování patří
všem, kteří si v létě našli na parket cestu a podpořili tak hasiče v Kameničkách. I
přesto jsme dokázali zajistit údržbu letního areálu od jara až do pozdního
podzimu a i nadále to bude patřit k našim prioritám. Mnoho sil nás stály oslavy
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130. let od založení našeho sboru a myslím, že byly zdařilé. Členové JSDH prošli
několika školeními, jejichž výsledky momentálně zpracovává pro OÚ velitel.
Součástí školení byla pochopitelně i údržba výstroje a výzbroje. Ještě nám zbývá
provést technickou prohlídku na vozidle Avia A 31 a ta je naplánovaná na
prosinec. Musím poděkovat členům JSDH za vzorný přístup k povinnostem,
které vyplývají z jejich členství ve výjezdové jednotce.
Po povodních a bleskových záplavách v minulosti sužovalo letošní léto
velké horko a sucho prakticky celou Evropu a nevyhnulo se ani naší republice.
Jednotky HZS a SDH zasahovaly v tomto období u několika stovek požárů
zapříčiněných technickou závadou mechanizace, samovznícením nebo bohužel
lidskou nedbalostí po celé zemi. U nás ani v blízkém okolí nedošlo k žádné
mimořádné události, což svědčí, vážení spoluobčané, o Vaší velké morální
odpovědnosti. Já Vám za ni děkuji.
Sportovní sezóna byla pro nás letos trochu rozpačitá. Ligu okresu Chrudim
v požárním útoku jsme letos nemohli dokončit z důvodu nedostatku vlastních
závodníků. Pravidla ligy jsou neúprosná a nepovolují zapůjčení více než jednoho
cizího závodníka. Začali jsme se tedy soustředit na OK ligu v požárním útoku,
kde jsou pravidla trochu benevolentnější. Před posledním závodem ligy, na který
jsme zajížděli do Vortové, nám patřila po nevyrovnaných výkonech průběžně
třetí příčka. Na první místo jsme potřebovali, aby se sešlo mnoho náhod a naděje
byla spíš jen teoretická. Nakonec nám snad pomohl svatý Florián a my
v posledním závodě po skvělém výkonu brali vše – pohár za nejrychlejší požární
útok sezóny a zároveň titul MISTR OK ligy 2015 (1. místo). Věřím, že pro příští
rok se družstvo stabilizuje i za cenu hledání nových tváří. Chtěl bych touto
cestou poděkovat členům soutěžního družstva SDH Kameničky 2001 za vzornou
reprezentaci sboru a obce a dále závodníkům z okolních SDH a ČHJ za pomoc na
soutěžích. Dík pochopitelně patří i fanouškům a příznivcům požárního sportu.
Protože už pomalu klepou na vrátka nejkrásnější svátky v roce, dovolte
mi, abych jménem hasičů v Kameničkách popřál všem lidem dobré vůle pokojné
a klidné Vánoce.
Jiří Kosař, člen VV OSH Chrudim a starosta SDH Kameničky
FK KAMENIČKY
Zhodnocení podzimní části sezony 2015/2016
Muži A – Začátek nové sezóny byl od našeho A mužstva velmi rozpačitý a vůbec
nekorespondoval s předsevzetím, že bude od začátku útočit na přední místa
tabulky okresního přeboru. Ale po pěti odehraných kolech 5 bodů, za jednu
výhru, dvě remízy a dvě domácí ostudné prohry s Holetínem a Prosetínem
vrátilo náš tým na zem a bylo nutné se zamyslet nad systémem hry a hlavně
přístupem některých hráčů k jednotlivým zápasům. Družstvo se poté trochu
zvedlo a výsledkem je přijatelné 6. místo se ziskem 23 bodů, ale s propastnou
ztrátou 19 bodů na vedoucí Rozhovice. Musím také podotknout, že jsme se celý
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podzim potýkali se spoustou zranění, hlavně u brankářů, a proto musel na
poslední zápasy nastoupit do brány i sekretář klubu.
Muži B – po podzimu v klidu na třetím místě ve IV. okresní třídě Chrudimska,
celkem stabilní kádr, který je konečně tou pravou rezervou pro A mužstvo.
Dorost FK Kameničky – naši junioři po loňské euforii a výhře v okresním
přeboru nastoupili jako samostatný dorost FK Kameničky do krajské soutěže
skupiny A. Hned první zápas a prohra 0:12 je postavil nohama na zem a chlapci
zjistili, že nelze srovnat okres a kraj a že bez klíčových opor z minulé sezóny to
bude tuhý boj o každý bod. Pod vedením Františka Sádovského se tým zápas od
zápasu zlepšoval a nakonec si po podzimu připsal 9 bodů a je momentálně na 13.
místě tabulky.
Starší žáci nastupují v souklubí s celkem z Vítanova, docela se jim daří, po
podzimu jsou na 3. místě se ziskem 16 bodů. Kluci také vypomáhají v dorostu,
pokud se jim nekryjí zápasy.
Mladší žáci také nastupují v souklubí s Vítanovem, spolupráce je na velmi dobré
úrovni, kluci a holky ale doplácí na to, že patří ve své kategorii mezi nejmladší,
vždyť někteří jsou věkem ještě zařaditelní do přípravky. Po podzimu zatím
nelichotivé 9. místo s 8 body, ale jedná se o velmi perspektivní tým, který pod
vedením Davida Hromádky zajisté na jaře tuto bilanci vylepší.
„ Vážení a milí fotbaloví příznivci a nadšenci, jménem výkonného výboru FK
Kameničky bych si Vám dovolil poděkovat za podporu fotbalu v naší obci a popřát
Vám příjemné prožití svátků Vánoc a šťastný celý nový rok 2016. Zachovejte nám
přízeň, my se pokusíme ji nezklamat.“

Mgr. Jiří Hrabčuk, předseda FK Kameničky z.s.

www.obec-kamenicky.cz
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