Naše Kameničky
Rok vydání: 2014
Číslo: 3

Vydavatel: Obecní úřad Kameničky
Zpracoval: rattle

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás, již naposled v tomto volebním období, všechny co nejsrdečněji pozdravil. Školákům přeji v
novém školním roce hodně úspěchů ve studiu a rodičům pevné nervy při jejich výchově. Myslím si, že se nám podařilo
udělat kus práce, hlavně ve škole, školce a sokolovně, kde jsme se domnívali, že je to nejvíce potřeba. Bylo mi ctí stát
v čele naší obce a doufám, že ani Vás jsem úplně nezklamal.
Petr Rybička, starosta obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
RADA OBCE – SOUHRN VŠECH JEDNÁNÍ
RADA OBCE ROZHODLA O:
- schválení Smlouvy o poskytnutí grantu z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2014 dle
předloženého návrhu
- schválení Smlouvy o dílo na administraci projektu „Hydrogeologický průzkum – provedení vrtů KAM-2 a
FI-1 za účelem zajištění nových zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod“ dle předloženého návrhu
- výběru firmy FORPLAST SKUTEČ s.r.o. na výměnu 31 ks oken v budově základní školy Kameničky
- provedení opravy požární nádrže Filipov obetonováním stávajících stěn nádrže dle předloženého
návrhu
- parkování autobusu M. Pytlíka u OÚ Kameničky, pokud tuto plochu obec Kameničky nebude využívat
jiným způsobem
- jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Hydrogeologický průzkum –
provedení vrtů KAM-2 a FI-1 za účelem zajištění nových zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod“:
Ing. Jiří Hlavatý, Josef Halamka, Ing. Yvona Jandová
- jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Čisto na silnicích v obci
Kameničky“: Petr Rybička, Ing. Robert Adámek, Josef Halamka
- schválení rozpočtové změny č. 2/2014 dle předloženého návrhu
- výběru dodavatele na akci „Čisto na silnicích v obci Kameničky“ firmu LSM Česká republika s.r.o., Praha
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- žádosti J. Tichého o připojení vodovodu a kanalizace na parcelu č. 739/24, které provede na vlastní
náklad
- o umístění tabule CHKO Žďárské vrchy označující chráněné území s doplňkovou tabulkou o kategorii
chráněného území na parcele č.666/2 v KÚ Kameničky
- o podání žádosti o dotaci Pardubického kraje z POV 2015 na opravu místní komunikace na parcele
č.732/37 v KÚ Kameničky
RO projednala Protokol 55/2014 o výsledku řádné kontroly plnění registračních podmínek poskytovatele
sociálních služeb, kterou provedli pracovníci odboru sociálních věcí Pardubického kraje.
ZASTUPITELSTVO OBCE
ZO PROJEDNALO:
- zprávu o činnosti Rady obce Kameničky za období od 13. 6. 2014 do 10. 9. 2014
- žádost Rybářství Litomyšl o prodej pozemku č. 430/2 v KÚ Kameničky
- prodej části pozemku č. 739/7 v KÚ Kameničky o výměře cca 2 400 m2 M. Netolickému
- prodej pozemku č. 217/13 v KÚ Kameničky o výměře 169 m2 J. Zavřelovi
- Organizační řád obce Kameničky dle předloženého návrhu
- úhradu víceprací na stavbě sokolovny v Kameničkách dle předloženého návrhu
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DOTAČNÍ AKCE
ZAJIŠTĚNÍ NOVÝCH ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍ VODY PRO OBECNÍ VODOVOD V KAMENIČKÁCH A NA FILIPOVĚ
V současné době probíhá veřejná zakázka na dodavatele, po ukončení výběru a podpisu smlouvy s vybraným
uchazečem bude zahájena realizace projektu.
POŘÍZENÍ SAMOSBĚRNÉHO ZAMETACÍHO STROJE
Naše žádost byla akceptovaná, nyní probíhá veřejná zakázka na dodavatele, po ukončení výběru a podpisu
smlouvy s vybraným uchazečem bude zahájena realizace projektu.
OPRAVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE NA FILIPOVĚ
Realizace projektu byla zahájena, práce provádí firma RENOS s.r.o., Pardubice, provozovna Hlinsko.
REKONSTRUKCE BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KAMENIČKY
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byl podán projektový záměr, který obsahuje stavební práce na
budově školy za účelem kompletního přebudování stávající tělocvičny na kmenovou třídu, rozšíření prostor pro
mateřskou školu, následné interiérové vybavení těchto prostor i učeben základní školy. Odhadované náklady
akce jsou 4 mil. Kč.

REALIZOVANÉ AKCE V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ
KULTURNÍ AKCE:
- granty a dotace Pardubického kraje (2011 – 2014): 160 000,-Kč
- sponzorské příspěvky na kulturní akce (2012): 33 000,- Kč
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY (2011)
– celkové náklady 793 042,- Kč, dotace Programu obnovy venkova Pardubického kraje 100 000,- Kč
OPRAVA VODOVODU (2012)
- 82 803,- Kč
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY (2012)
– celkové náklady 221 918,- Kč
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (2012, 2013)
– celkové náklady 931 147,- Kč, dotace Programu obnovy venkova Pardubického kraje 200 000,- Kč
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KAMENIČKY (2012-2013)
– celkové náklady 510 900,- Kč, grant Pardubického kraje 100 000,- Kč
ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (2013)
– celkové náklady 1 410 959,-, dotace Operačního programu životní prostředí 575 770,- Kč
CYKLOSTEZKA JENÍKOV – KAMENIČKY (2013)
– celkové náklady 737 964,- Kč
VÝMĚNA POVRCHU NA UMĚLÉM HŘIŠTI (2013)
– celkové náklady 519 424,- Kč
REKONSTRUKCE SOKOLOVNY (2014)
– realizace projektu probíhá, celkové výdaje podle smlouvy uzavřené s dodavatelem jsou ve výši
7 690 700,- Kč, dotace Operačního programu životní prostředí je přislíbená ve výši 90% způsobilých
výdajů, dosud profinancováno 5 373 629 Kč
POŽÁRNÍ NÁDRŽ NA FILIPOVĚ (2014)
– realizace projektu probíhá, celkové výdaje podle smlouvy uzavřené s dodavatelem jsou ve výši 274 840,Kč, dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 100 000,- Kč
PROJEKT „ČISTO NA SILNICÍCH V KAMENIČKÁCH“ (2014)
- zahájena realizace, pořízení zametacího vozu včetně příslušenství v odhadované ceně 2 mil. Kč, dotace
Operačního programu životní prostředí ve výši 85 % způsobilých výdajů
PROJEKT „HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
– provedení vrtů KAM-2 a FI-1 za účelem zajištění nových zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod“
(2014) – probíhá veřejná zakázka na dodavatele, odhadované celkové výdaje ve výši 890 000,- Kč,
dotace Operačního programu životní prostředí ve výši 90 % způsobilých výdajů
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FINANCE
stav účtu k 31.12.2010
stav účtu k 31.8.2014
stav účtu k 25.9.2014

1 179 887,35 Kč
4 957 884,75 Kč
3 887 606,63 Kč

CELKOVÉ INVESTICE ZA TOTO VOLEBNÍ OBDOBÍ

10 773 383 Kč

Z fondu rozvoje bydlení bylo celkem poskytnuto 14 půjček ve výši 990 000 Kč, půjčky jsou dle smluv řádně
spláceny.
Během tohoto volebního období bylo každý rok průměrně vytvořeno 8 pracovních míst za pomocí příspěvků
úřadu práce.
V OBLASTI KULTURY SE USKUTEČNILO
- 20 zájezdů do divadel Praha, Brno Pardubice
- 12 koncertů v kostele nejsvětější trojice
- 9 výstav výtvarného umění v budově obecního úřadu
- každoročně byla otevřena Galerie A. Slavíčka - vždy byly zapůjčeny obrazy z galerií z Prahy, nebo z
Roudnice
Yvona Jandová, Marie Hladíková

AKTUALITY
SLAVÍČKOVY KULISY A OPONA BUDOU V KAMENIČKÁCH
Asi všichni víme, že Slavíčkovy kulisy a opona byly dlouhá léta umístěny v budově Orlovny v Hlinsku a v
letošních letních měsících byly po restaurování k vidění na výstavě v Pardubicích věnované A. Slavíčkovi. Kulisy i
opona jsou ve vlastnictví Regionálního muzea v Chrudimi a dosud byly zapůjčeny hlineckým Orlům. Po jednání s
vedením Regionálního muzea v Chrudimi budou tyto předměty zapůjčeny obci Kameničky a trvale instalovány v
Galerii Antonína Slavíčka. K jejich přesunu dojde pravděpodobně ke konci tohoto roku. Galerie tak bude
obohacena o další významná díla Antonína Slavíčka.
Yvona Jandová, místostarostka obce

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Začal školní rok, žáci se vrátili odpočinutí a naše škola je přivítala po prázdninách novými okny ze strany od
silnice. Třídy se nám prosvítily, dá se lépe větrat, ušetříme i za vytápění. Ostatní okna budeme měnit ve dvou
etapách - příští rok se pustíme do strany od jídelny, poslední zůstane jižní strana, kde už zbývá vyměnit jen
několik oken.
Uvnitř budovy základní školy nás pak čeká úprava třídy v přízemí, která v současné době sloužila jako tělocvična.
Ve třídě se provede sanace zdiva a upraví se podlaha. Jsme rádi, že naši žáci budou už v zimě využívat tělocvičnu
v nově opravované Sokolovně.
Se žáky se zapojíme v tomto školním roce opět do sportovních, uměleckých a výtvarných soutěží. Projekt OPVK
„Další možnosti studia - nepovinné předměty“ CZ.1.07/1.1.28/02.0034 se blíží k závěru, ale aktivity pro žáky
budou pokračovat i v tomto školním roce. Stejně tak budou žáci navštěvovat laboratoře chemické školy
v Pardubicích a rozvíjet se bude i naše spolupráce s partnerskou školou na Slovensku.
Závěrem chci poděkovat všem zastupitelům za péči o naši školu, vedení obce za skvělou spolupráci, které si
všichni moc vážíme. Jen díky ní se nám podařily realizovat všechny opravy a akce. Těm, kteří opět kandidují,
přeji hodně úspěchů v nadcházejících volbách.
Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Skautský rok jsme již tradičně zakončili na společném táboře nad Lhotami. Do tee-pee se nás na 13 dní nastěhovalo
celkem 46. Letošním hlavním tématem tábora bylo opravit porouchaný stroj času, najít všechny jeho součásti a seřadit
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dějiny opět do správného pořadí. Prošli jsme obdobími od pravěku, přes starověký Egypt, antické Řecko. Následovalo
objevení Ameriky na vlastnoručně vyrobeném voru. V období renesance jsme obdivovali výtvarné (land artové) umění
světlušek a vlčat. Skauti a skautky si připravili novodobé pojetí Shakespearova díla Romeo a Julie. Tvrdé probuzení
zahájilo éru otroctví. Čekalo nás i období II. světové války a 11. září 2001, kde jsme vyzkoušeli naše zdravotnické
dovednosti. Ke konci tábora nám byla ohlášena blížící se apokalypsa. Všichni jsme se rozloučili a čekali ve svých
úkrytech, co přijde dál. Radost z přežití tsunami jsme velkolepě oslavili. Následující den se psal rok 2014 a my se ocitli
na fotbalovém mistrovství světa. Během tábora jsme navštívili Muzeum knihy a Zelenou horu ve Žďáru nad Sázavou.
Změřili jsme síly dětí i vedoucích při běhu táborového maratonu. Vyráběli jsme kofoláčky a jiné výrobky, plnili
skautské stezky, ti odvážnější i různé skautské výzvy a užili si dva táborové ohně.
Přestože nás čekal průchod dějinami, tak stovky let utekly velmi rychle a tábor dospěl ke svému konci. Ovšem další
dějiny našeho skautského střediska začneme psát už od 6. září na všech družinových schůzkách a výpravách.

Iveta Cachová
HLINEČTÍ ORLI - ZPĚT MEZI ELITOU
Po půlroční pauze náš tým Hlinečtí Orli čeká zahájení nové futsalové sezóny. V minulé sezóně jsme byli úspěšní a
podle našich přání se nám podařilo postoupit do Divizní soutěže. Tímto postupem nás čekají zápasy nejen ve
Skutči, ale také v Chocni, Předměřici, Ledči nad Sázavou a nově také v Hlinsku. Před prvním zápasem, který se
odehraje v polovině listopadu, je nutné se řádně připravit. Naším zázemím bude prozatím tělocvična ve Svratce.
Dalším úspěchem bylo také obnovení týmu B, který začne hrát druhou třídu Hlinecka, očekáváme, že se bude
prát o přední umístění v tabulce. A cíl pro Áčko? Ten je zřejmý, udržet se v Divizi. Máme velké plány – o vánoční
pauze uspořádat v Hlinsku vánoční turnaj pro futsalové týmy z okolí a také uspořádat historicky první futsalový
ples ve zdejší nově zrekonstruované sokolovně, který je naplánován na únor.
Jakub Chmelík, místopředseda klubu Hlinečtí Orli

25. říjen kostel Nejsvětější Trojice
Jindřich Macek – loutna
Jitka Baštová - akordeon
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