Naše Kameničky
Rok vydání: 2015
Číslo: 1

Vydavatel: Obecní úřad Kameničky
Zpracoval: rattle

Vážení spoluobčané,
v tomto vydání zpravodaje Vás informujeme o investicích, které chystáme s finanční účastí EU. Dozvíte se, jak
pokračuje rekonstrukce silnice II/305 z Hlinska i to, že jsme zahájili přípravné práce na stavebních parcelách v
Kameničkách. S nastupujícím jarem můžete vidět při čištění místních komunikací nový traktor, který jsme pořídili
za finanční podpory Operačního programu životní prostředí. V obnovené sokolovně proběhla první plesová sezóna a
žáci naší školy v ní konečně mají vyhovující tělocvičnu.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
RADA OBCE – SOUHRN VŠECH JEDNÁNÍ
Rada obce rozhodla o:
 schválení rozpočtové změny č. 3/2014 dle předloženého návrhu;
 schválení dodavatele firmu DUET CZ s.r.o., Hlinsko na dodání židlí a stolů do budovy sokolovny;
 schválení žádosti R. a L. Štirských o pronájem části cca 1 500 m 2 pozemku p. č. 739/7v KÚ Kameničky
na dobu 5 let;
 schválení žádosti L. Hromádky o povolení instalace solárního systému na ohřev vody na dům č. p. 223;
 neschválení žádosti J. a M. Borovcových o odkoupení části pozemku p. č. 739/7 v KÚ Kameničky z
důvodu využití této části pozemku na výstavbu obecních rodinných domů;
 schválení ceníku pronájmu sokolovny Kameničky;
 schválení platového výměru ředitelky ZŠ a MŠ Kameničky PaedDr. Nejedlé dle předloženého návrhu a
odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Kameničky PaedDr. Nejedlé dle předloženého návrhu;
 schválení žádosti K. Teplého o pronájem bytu v č. p. 56 Kameničky – Filipov po provedení úprav ve výše
uvedeném bytě;
 schválení žádosti M. Ticháčkové o pronájem bytu v č. p. 56 Kameničky – Filipov od 1. 1. 2015;
 schválení finančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč pro 15 členů SK Svratka – lyžařský oddíl z Kameniček;
 schválení nájemních smluv V. Burešové, Kameničky č. p. 174; K. Sádovskému, Kameničky č. p. 174;
D. Kosařové, Kameničky č. p. 174; J. Klinkáčkové, Kameničky č. p. 174; F. Tejneckému, Kameničky
č. p. 174; R. Tichému, Kameničky č. p. 149; P. Myškovi, Kameničky č. p. 180; M. Řezníčkovi, Kameničky
č. p. 180;
 schválení snížení pronájmu sokolovny pro Junák – svaz skautů a skautek ČR na pořádání dobročinného
plesu 24.1.2015 a zrušení poplatku ze vstupného z této akce dle předloženého návrhu;
 schválení žádosti občanského sdružení Hlinečtí Orli na prominutí poplatku ze vstupného na ples konaný
dne 27.2.2015;
 schválení žádosti Mgr. M. Sobotkové, Svratka, o povolení k připojení pozemku p. č. 488/5 v KÚ
Kameničky k obecnímu vodovodu a kanalizaci a o povolení oddrenážování pozemku ve vlastnictví obce
Kameničky p. č. 833 v KÚ Kameničky a zafinancování těchto prací;
 schválení žádosti J. Tichého, Kameničky, o povolení k připojení pozemku p. č. 739/24 v KÚ Kameničky k
obecnímu vodovodu a plynu;
 jmenování člena Zastupitelstva obce Kameničky Ing. Václava Vondráčka do školské rady ZŠ a MŠ
Kameničky;
 vyhlášení 1. kola podávání žádostí o grant v termínu od 16. 2. 2015 do 13. 3. 2015 v souladu se Zásadami
o poskytování grantů z rozpočtu obce Kameničky;
 projednání a schválení žádosti J. Kreminy, Pohřební služba Andělka, o pronájem části márnice na
vybudování chladicího zařízení pro zemřelé;
 projednání žádosti Oblastní charity Nové Hrady u Skutče o finanční příspěvek dle předloženého návrhu;
 projednání žádosti P. Řebíčka, J. Řebíčkové, J. Vosmíka, A. Vosmíkové o výstavbu normované přístupové
cesty na pozemku p č. 822 v KÚ Kameničky;
 schválení inventarizace majetku obce včetně odpisů za rok 2014 dle předložené inventarizační zprávy
sepsané dne 17. 2. 2015;
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schválení projektového záměru ZŠ a MŠ Kameničky „Bezpečná škola“ z dotačního programu MŠMT
„Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“;
schválení ceníku pozemků ve vlastnictví obce Kameničky dle předloženého návrhu;
schválení systému těžby a ceník prodeje dřeva z obecního lesa.

ZASTUPITELSTVO OBCE 18.12.2014:
 vydalo v souladu s ustanovením § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Jednací řád Zastupitelstva obce Kameničky;
 schválilo rozpočet obce Kameničky včetně sociálního fondu na rok 2015 dle předloženého návrhu;
 schválilo žádost Rybářství Litomyšl o prodej pozemku č. 430/2 v KÚ Kameničky;
 schválilo žádost I. Čermákové Kameničky 181, o prodej parcely č. 823/16 o výměře 96 m2 a stavební
parcely č. 434 o výměře 17 m2 za cenu 30,- Kč/m2 a žádost J. a J. Krejčích, Kameničky 10, o prodej
parcely č. 823/15 o výměře 54 m2 a st. parcely č. 432 o výměře 25 m2 za cenu 30,- Kč/m2;
 schválilo Pachtovní smlouvu uzavřenou mezi obcí Kameničky a Zemědělskou a.s. Krucemburk, dle
předloženého návrhu;
 schválilo Program rozvoje obce Kameničky na období 2015 - 2020 dle předloženého návrhu;
 schválilo Příkazní smlouvu s firmou BlueFort s.r.o., Janské Lázně, na administraci projektu „Čisto na
silnicích v obci Kameničky“ po dobu udržitelnosti projektu, dle předloženého návrhu;
 schválilo Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s Havlíčkův kraj o.p.s., za účelem implementace
integrovaného nástroje, strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 20142020, dle předloženého návrhu;
 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. O-19/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce 17.3.2015:
 schválilo žádost H. a M. Půlpánových o směnu pozemku p.č. 723/5 v KÚ Kameničky ve vlastnictví
žadatelů za polovinu pozemku p.č. 688/76 a část pozemku p.č. 688/89 (obě ve vlastnictví obce)
doplňující výměru p. č. 723/5 dle předloženého návrhu a žádost M. a L. Stehnových o prodej poloviny
pozemku p.č. 688/76 v KÚ Kameničky dle předloženého návrhu za cenu 150,- Kč/1m2. Termín realizace
prodeje je do 30. 4. 2015;
 schválilo licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s OSA, Praha, na dobu určitou do 31.
1. 2016 dle předloženého návrhu;
 schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci mezi obcemi na zajištění stomatologických
pohotovostních služeb pro rok 2015 s městem Hlinsko dle předloženého návrhu a Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první pomoci v Hlinsko ze dne 28. 3.
2012 s městem Hlinsko dle předloženého návrhu;
 schválilo Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Chrudim dle předloženého návrhu.
Ceník dřeva
palivové dřevo – 1 000 Kč/m3
řezivo – 2 200 Kč/m3
vyřezávka – 100 Kč/PRM
těžba samovýrobou není možná
odběr maximálně 5 m3
vazba na stavbu RD v Kameničkách – 1 500 Kč/m3, maximálně 10 m3
Tento ceník je platný i pro dosud evidované žádosti o dřevo.
Ceník pozemků
stavební parcela zasíťovaná – 150 Kč/m2
parcela vhodná pro stavbu v souladu s územním plánem – 100 Kč/m2
louka – 20 Kč/m2
podmáčená plocha (louka) – 10 Kč/m2
Ceník je platný pro všechny prodeje pozemků ve vlastnictví obce Kameničky.
Oprava silnice II/305
V letošním roce bude opraven celý úsek z Hlinska až na hranice Pardubického kraje. Tuto informaci máme
potvrzenou Pardubickým krajem, od hejtmana Pardubického kraje M. Netolického zazněla i při setkání
starostů s prezidentem M. Zemanem v Hlinsku a uvedla ji i veřejná média. Oprava celého úseku je
rozdělena do několika etap. V současné době obdrželo vedení obce k vyjádření projektovou dokumentaci
úseku Jeníkov – Kameničky, křižovatka Chlumětín, jeho oprava by měla proběhnout ve druhé polovině
letošního roku po dobu cca jednoho měsíce. Průjezd bude umožněn pouze autobusové dopravě. O zahájení
prací, průběhu a objížďkách Vás budeme informovat.
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Platby za svoz a likvidaci odpadů a stočné
Platby za odpady ve výši 500,- Kč/obyv. měly být uhrazeny do 28. 2. 2015. V současné době nejsou ještě
uhrazeny od všech občanů, důrazně žádáme o provedení plateb v hotovosti na obecním úřadě nebo
bankovním převodem (č.účtu 3728-531/0100, variabilní symbol 1340 + číslo popisné).
Platby za stočné zůstanou v roce 2015 ve výši 600,- Kč/obyv. Žádáme o jejich úhradu nejpozději do 31. 5.
2015 v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem (č.účtu 3728-531/0100, variabilní symbol
2321 + číslo popisné).
Sběr železa, nebezpečného odpadu a umístění velkoobjemových kontejnerů
Sběr železa bude 25. 4. 2015
Sběr nebezpečného odpadu bude 12. 5. 2015:
- obecní úřad 16.00 hod.
- Kouty 16.15 hod.
- Filipov hospoda 16.30 hod.
- Ovčín 16.45 hod.
Velkoobjemové kontejnery budou ve dnech 15. - 18. 5. 2015 umístěny u:
- obecního úřadu
- v Koutech u rybníčku
- v nové zástavbě
- Filipov u hospody
- Ovčín
Připravované investiční akce
Další plánovací období EU bychom chtěli využít pro realizaci investičních akcí, které jsou bez finančních
dotací pro obec velmi nákladné. Z Operačního programu životní prostředí bychom chtěli zateplit budovu
OÚ a obytný dům Filipov č. p. 56, zrekonstruovat čistírnu odpadních vod. Důležitým projektem by bylo
vybudování vodovodu a kanalizace Filipov, ale ten uskutečníme až na základě vyjádření obyvatel Filipova.
Proto je součástí tohoto vydání anketa pro filipovské občany, aby se k stavbě závazně vyjádřili.
Stále však čekáme na informace o konkrétních programech a výzvách, podle kterých projekty připravíme.
Další akcí, na kterou pravděpodobně nebudou vypsány žádné dotace, je příprava cca 6 stavebních parcel
pro rodinné domy – lokalita konec nové zástavby směrem na silnici na Filipov. Jsou to jediné pozemky,
které vlastní obec a kde je podle platného územního plánu možná výstavba. Práce na přípravě parcel již
začaly, zájemci mohou posílat žádosti na OÚ Kameničky.
Na dubnovém zastupitelstvu Pardubického kraje by měla být schválena dotace z Programu obnovy
venkova pro mikroregion Hlinecko, ze které by Kameničky pořídily studii úprav veřejného prostranství
vedle OÚ.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Pro nás všechny, žáky i pedagogy, začal rok 2015 nejen spoustou práce, ale i nadílkou úspěchů. Naši žáci opět
bodovali jak ve sportovních, tak i ve vědomostních soutěžích.
Podařilo se nám zabojovat v plaveckých závodech v Hlinsku, odkud si Klárka Zavřelová odvezla stříbrnou
medaili, keramický kroužek se zúčastnil se svými krásnými výrobky soutěže Vejce a já na zámku v Pardubicích.
Družstvo ZŠ Kameničky ve složení Veronika Hitzgerová, Vendula Moučková a Blanka Gregorová vyhrálo
regionální kolo soutěže YPEF - Young People in European Forests, které proběhlo 18. března 2015 v aule České
lesnické akademie v Trutnově, a jako vítěz postupuje do národního kola do Prahy. V předmětu Ekologická
výchova zpracovali žáci fotoseriál o odpadech.
Naše škola pokračuje ve spolupráci se slovenskou základní školou v Kuchyni, spolu jsme podali projekt
financovaný Evropským fondem Erasmus+, ve kterém budeme představovat přírodní a kulturní krásy našeho
regionu.
Všichni jsme se sešli na slavnostním otevření sokolovny a musím říci, že pro naši školu to znamená úžasné
rozšíření možností. Už jen to, že máme nejen kde cvičit, ale můžeme zde pořádat také různé akce. Za tuto
možnost velmi děkujeme.
Ve středu před Velikonocemi jsme předvedli v sokolovně první z kulturních podvečerů, které bude naše škola
pro vás všechny připravovat. A já se těším, že se budeme častěji potkávat a představovat vám naši práci.
Přeji vám krásné a slunečné jaro.
Dagmar Nejedlá, ředitelka školy
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
HLINEČTÍ ORLI - MLADÍ FUTSALISTÉ OPĚT SLAVÍ ÚSPĚCH
Máme za sebou jednu z nejúspěšnějších sezon. Tým A jsme posílili o některé kluky a kádr tak prošel změnami. Ze
začátku se nám dařilo, tým se brzy sehrál, i pohoda v týmu byla na výbornou. Před Vánoci a na začátku ledna se
nám příliš nedařilo, ale nakonec jsme si vybojovali nádherné 6. místo. Nejlepším střelcem našeho týmu se stal
Petr Rybička se 17 brankami, které ho vynesly na celkové třetí místo v soutěži. Náš předsezonní cíl byl udržet
soutěž a pokusit se skončit do 7. místa, což se nám podařilo. Proto jsme maximálně spokojeni a doufáme, že
v pozitivních umístěních budeme pokračovat dál. Do nové sezony jsme založili i tým B, který hrál 2. třídu
Hlinecka. I on si vedl znamenitě. Přišlo spoustu nových, hlavně mladých, nadějných kluků. Z počátku se sehrávali,
ale i tak dokázali vítězit a získávat cenné zkušenosti. Nakonec se probojovali do play off a v posledním kole si
vybojovali celkově 2. místo v soutěži a tím i postup do 1. třídy Hlinecka. Chtěl bych poděkovat všem hráčům,
kteří na tento úspěch měli vliv. Nejlepší střelec a zároveň nováček týmu Martin Severýn s 15 zásahy.
V únoru jsme také organizovali ples v místní nově zrekonstruované sokolovně. U vstupu jsme zaznamenali 160
platících lidí. Chtěl bych poděkovat všem přítomným za skvělou atmosféru a také těm, kteří pomáhali při
organizaci. Dále bych chtěl poděkovat všem hráčům i ostatním lidem, kteří se zapojili do organizace celé soutěže.
Tak zase na podzim, sportu zdar!
Jakub Chmelík, místopředseda klubu Hlinečtí Orli
MUŽSTVA FK KAMENIČKY NASTUPUJÍ DO JARNÍ ČÁSTI FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ FAČR PLNA OPTIMISMU A OČEKÁVÁNÍ.
Když se ohlédneme za podzimní částí fotbalových soutěží FAČR okresu Chrudim, musíme konstatovat, že je toto
ohlédnutí velmi příjemné. Všechna mužstva našeho oddílu jsou v první polovině tabulek a budou ve svých
kategoriích bojovat o umístění na stupních vítězů, popř. o postup o třídu výš.
Muži A
Po podzimu v okresním přeboru na skvělém 4. místě, s minimálním bodovým odstupem na trio Stolany, Skuteč,
Tuněchody. Kádr se pod vedením trenéra J. Peška usadil, během zimní přestávky došlo k několika drobným
změnám, které nemají vliv na kvalitu našeho mužstva. Na dlouhodobém hostování jsou v Herálci J. Tichý a J.
Slováček, v Hlinsku poté J. Nekvinda a P. Chmelík. Naopak u nás je stále na dlouhodobém hostování J. Horák ze
Svratouchu a nově i M. Kašpar ze Svratky. Cílem A – mužstva je skončit v soutěži do 3 místa a poprat se o
postupové místo do krajské soutěže, kam rozhodně herně i kvalitativně patří.
Muži B
Po podzimu Naše mužstvo kraluje tabulce 4. třídy se čtyřbodovým náskokem na své pronásledovatele.
S výkonností mužstva jsme spokojeni, plní úlohu záložního týmu pro A tým, ale občas se potýkáme
s nedostatkem hráčů, protože z původních cca 25 hráčů kádru, jich několik ukončilo aktivní kariéru, popř. pracují
dlouhodobě v zahraničí. Tým se poté doplňuje dorostenci, či hráči A – mužstva, což není zrovna optimální řešení.
Cílem „ béčka „ je postup do 3. třídy okresu Chrudim.
Starší dorost – FK Kameničky/FC Hlinsko B
Po dvou letech se nám podařilo vrátit naše dorostence do soutěže, ale vzhledem k početnímu stavu / 8 hráčů/
bychom nebyli schopni hrát sami pod hlavičkou FK Kameničky. Proto došlo ke spojení mužstev
Kameničky/Hlinsko B, v tzv. souklubí, které zatím funguje na velmi dobré úrovni a naši hráči jsou po podzimu na
3. místě okresního přeboru Chrudimska. V mužstvu se také otrkává několik starších žáků, dva jsou potom na
hostování v FC Hlinsko.
Mladší žáci – SK Vítanov/FK Kameničky
Opět ta samá situace, náš fotbalový oddíl disponuje pouze 4 mladšími žáky, proto došlo k dohodě s kolegy
z Vítanova, kde řešili obdobný problém a opět vzniklo souklubí, které v okresním přeboru mladších žáků zatím
velmi úspěšně funguje a náš společný tým je na druhém místě, se ztrátou pouhých 2 bodů na první Chrast.
Starší přípravka
Naše fotbalové naděje nám pod vedením D. Hromádky dělají jen samou radost, vytvořila se zde skvělá parta
nejenom hráčů, ale i obětavých rodičů a výsledkem je první místo v nepsané tabulce okresního přeboru
Chrudimska. Pokud tento tým zůstane pohromadě, troufám si říct, že budoucnost našeho mládežnického fotbalu
je částečně zachráněna.
Mgr. Jiří Hrabčuk, předseda klubu
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SKAUTI
Na začátku nového roku 2015 se konala Tříkrálová sbírka, která ve farnosti Kameničky vynesla částku 73 617 Kč.
Naše skautské středisko i Charita děkuje koledníků, jejich doprovodům a Vám všem, kteří jste do kasiček přispěli.
Nově opravenou sokolovnu jsem letos rádi využili ke konání již VI. Skautského plesu. K zábavě všech zahrála na
multikulturně laděném plese kapela z Chotěboře. Nechyběla ani tombola a svou návštěvou nás poctili i zástupci
všech kontinentů od Bavorů, Francouzů přes Američany, Indiány, klokana z Austrálie a další.
S dětmi jsme si užili sněhové nadílky při bobování a zimní výpravě na naše letní tábořiště u Lhot. Cestou jsme
odlévali sádrové stopy zvířat, povedlo se námi rozdělat na sněhu oheň, uvařit si oběd a nechyběly ani hry. Holky
ze 6. oddílu oslavily v únoru celosvětový svátek skautek neboli Den Sesterství s letošním podtitulem Den plný
čokolády. Dozvěděly se, z čeho je pravá čokoláda vyrobena, odkud pochází její suroviny, co znamená slovo fair
trade, vyzkoušely si práci na kakaových plantážích a na závěr si pravou čokoládu uvařily. V březnu holky napekly
Misijní koláče, které druhý den po mši svaté nabízely u kostela. Vybraná částka 16 800 Kč doputovala na
Papežská misijní díla, odkud bude následně formou finančních anebo věcných darů zaslána do zemí, kde tuto
pomoc potřebují.
Skauti a skautky se již připravují na Svojsíkův závod, kde porovnají své zkušenosti se svými vrstevníky z
chrudimského okresu. Získané znalosti a schopnosti z první pomoci, vaření, organizování výpravy, spolupráce a
dalších disciplín si ověřili na střediskových závodech začátkem dubna v Jeníkově. Další závody naše čtyři
skautské družiny čekají v květnu. Již teď všem přejme, aby se jim dařilo a celý závod si dobře užili.

Iveta Cachová

www.obec-kamenicky.cz

5

