Naše Kameničky
Rok vydání: 2015
Číslo: 2

Vydavatel: Obecní úřad Kameničky
Zpracoval: rattle

Vážení spoluobčané,
i když je opravdu horké léto v plném proudu, v Kameničkách se nenudíme: okolo
kontejnerů na tříděný odpad u obecního úřadu je stále nepořádek a nepomáhá ani
nainstalovaná fotopast. Ti, kteří nerespektují pravidla slušného chování, však budou ve
spolupráci s Českou policií potrestáni.
Na cyklostezce mezi Kameničkami a Jeníkovem jsme instalovali čtyři dřevěné
lavičky, které byly odcizeny hned za pár dní.
Doufám, že nepříjemné situace jsou již vyčerpány a před námi jsou jen pěkné letní
dny.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
RADA OBCE – SOUHRN VŠECH JEDNÁNÍ
Rada obce:
 rozhodla o poskytnutí grantů z rozpočtu obce;
 schválila Smlouvu o dílo na zpracování energetického auditu budovy č. p. 149,
Kameničky, s Ing. Vladislavem Schmidtem, Chrudim;
 schválila Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav
budovy č.p. 149, Kameničky, s firmou PLASTER HLINSKO s.r.o., Hlinsko v Čechách;
 rozhodla o výběru pana Romana Sadílka, Kameničky, na obsazení částečného
pracovního úvazku pracovníka údržby obce Kameničky a schválila uzavření
pracovní smlouvy na toto pracovní místo;
 schválila Smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení s firmou SpeedFree
s.r.o.;
 schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s.;
 rozhodla o poskytnutí odměny členům jednotky sboru dobrovolných hasičů;
 schválila Smlouvu o podmínkách provedení stavby na akci „Oprava silnice II/343
Jeníkov – Kameničky“ s Pardubickým krajem;
 schválila žádost J. Tichého, Kameničky, o dočasné uložení stavebního materiálu na
pozemku p.č. 732/29 v KÚ Kameničky;
 schválila pronájem 1 500 m2 pozemku p. č. 739/7 v KÚ Kameničky M. a R.
Netolickým, Kameničky;
 schválila žádost L. Jehličky o připojení pozemku p. č. 666/13 k inženýrským sítím;
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schválila navýšení nájemného v obecních bytech a DPS od 1. 9. 2015 takto: Filipov
36,- Kč/m2, Kameničky č. p. 149 – 37,- Kč/m2, Kameničky č. p. 180 – 38,- Kč/m2,
Kameničky č. p. 174 – 38,- Kč/m2, DPS 38,- Kč/m2
schválila projektový záměr na vybudování dětského hřiště na pozemku č. 729 v k.
ú. Kameničky;
schválila žádost dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., umožňující parkování
autobusu u budovy OÚ do 31. 12. 2015;
doporučila zastupitelstvu obce ke schválení Obecně závaznou vyhlášku obce
Kameničky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kameničky;
doporučila zastupitelstvu obce ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce
vody a odvádění odpadních vod pro Ing. M. a M. Sadílkovi, J. Zavřela a M. Gregora;
schválila pronájem pozemků p. č. 681/14 (3683 m2) a 681/15 (1074 m2) v KÚ
Kameničky L. Gregorovi;
schválila žádost KAVALE spol. s r.o. o umístění směrové tabule na sloup veřejného
osvětlení;
schválila Smlouvu o poskytnutí grantu z Programu podpory kulturních aktivit v
Pardubickém kraji v roce 2015 na akci „Výstavy výtvarného umění v Kameničkách
2015“.
schválila Smlouvu na provedení monitoringu kanalizace pod místní komunikací p.
č. m 732/37 v KÚ Kameničky;
schválila smlouvu na provedení monitoringu kanalizace pod místní komunikací p.
č. 732/37 v KÚ Kameničky.

ZASTUPITELSTVO OBCE 16.6.2015
schválilo:

závěrečný účet obce Kameničky včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce a
příspěvkové organizace za rok 2014 a uzavírá výrokem – souhlas s celoročním
hospodařením a to bez výhrad. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 a účetní
závěrku ZŠ a MŠ Kameničky za rok 2014;

žádost M. Kudyna, Kameničky 185, o prodej části pozemku p. č. 508/8 v KÚ
Kameničky;

žádost J. Bureše o prodej části pozemku č. 739/7 v KÚ Kameničky;

žádost V. a R. Vamberských o prodej části pozemku č. 739/7 v KÚ Kameničky;

žádost P. a J. Sádovských, Kameničky, o prodej části pozemku č. 739/7 v KÚ
Kameničky;

žádost M. a J. Sádovských, Kameničky, o prodej cca 87 m2 a pronájem cca 180 m2
pozemku č. 739/30 v KÚ Kameničky;

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, uzavřenou s Pardubickým krajem;

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s městem Hlinsko o projednávání přestupků
pro obec Kameničky, uzavřený s městem Hlinsko;

Dodatek č. 2 k ke smlouvě s Technickými službami Hlinsko, s.r.o., na zajištění
svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu;

Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova;
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žádost ZŠ a MŠ Kameničky o udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok
2015/2016;
žádost ZŠ a MŠ Kameničky o navýšení kapacity mateřské školy a školní jídelny;
finanční zálohu ve výši 250 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Kameničky na rekonstrukci třídy;
žádost P. Hegra o půjčku z Fondu rozvoje bydlení na opravu střechy objektu č. p.
74;
nákup osobního automobilu pro potřeby obce do max. výše 250 tis. Kč.

pověřilo:
 radu obce schvalováním a prováděním rozpočtových opatření do výše max. 200 tis.
Kč, jimiž: dochází k navýšení či snížení příjmů a výdajů rozpočtu nad schválený
objem rozpočtu, mění se výše rozpočtovaných paragrafů a položek v rámci
schválených objemů rozpočtu na jednotlivé organizace, dochází ke změnám
závazných finančních vztahů rozpočtu k příspěvkovým organizacím a uložilo radě
obce informovat o všech schválených a provedených rozpočtových opatřeních
vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
stanovilo:
 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisu, a v souladu s novelizovaným nařízením vlády č. 37
2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, s účinností od 16. 6. 2015 měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva města takto: J. Halamka 7 983 Kč, R. Adámek, M. Novák a J. Hladký 1
082 Kč.
neschválilo:
 žádost P. Hegra, Kameničky, o prodej části pozemku č. 692/1 v KÚ Kameničky.
vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku obce Kameničky č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Kameničky.
Zastupitelstvo obce 27.7.2015
schválilo:
 nákup st. pozemku č. 211 v KÚ Filipov (15 m2) od P. Bureše, Filipov, (na pozemku
je čekárna BUS;
 st. pozemku č. 215/2 v KÚ Filipov (7 m2) od V. Chmelíka, Hlinsko, (na pozemku je
čekárna BUS,);
 nákup cca 450m2 pozemku zjednodušené evidence č. 837 v KÚ Filipov od V.
Chmelíka, Hlinsko (umístění vrtu FI-1);
 rozpočtové opatření č. 1/2015;
 Smlouvu o dílo na opravu komunikace s REAL – speciální stavební práce s.r.o.,
Slatiňany;
 finanční příspěvek pro FK Kameničky za uvolnění garáže v budově OÚ Kameničky;
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neschválilo:
 žádost M. a L. Stehnových, Kameničky, o prodej cca poloviny pozemku č. 688/76 v
KÚ Kameničky.

PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE
Pro další dotační výzvy je připravena projektová dokumentace a energetický audit na
zateplení budovy OÚ.
Na základě výsledků ankety mezi obyvateli Filipova nebudeme připravovat žádost o
dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v této místní části. Zájem o tyto stavby
byl malý, nesplnili bychom požadavky poskytovatele dotace.

DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP KÚ KAMENIČKY A KÚ FILIPOV
V současné době probíhá digitalizace katastrálních map Kameničky a Filipov. Po jejím
dokončení bude katastrální operát k nahlédnutí všem občanům v termínu od 17. 8.
2015 do 28. 8. 2015 v budově OÚ. V tomto termínu je možné se k dokumentu vyjádřit.
Podrobné informace najdete na úřední desce.

LIKVIDACE BIOODPADU
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Kameničky č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Kameničky, kterou vydává Zastupitelstvo obce
Kameničky, zajišťuje obec Kameničky likvidaci bioodpadu od občanů v roce 2015
každý druhý víkend v termínech:
26.6.
27.6.
10.7.
11.7.
24.7.
25.7.
7.8.
8.8.
21.8.
22.8.
4.9.
5.9.
18.9.
19.9.
2.10.
3.10.
16.10. 17.10.
30.10. 31.10.
bude přistaven valník v lokalitě:
Kameničky - Kouty
Kameničky - OÚ
Filipov
Ovčín

pátek 12.00 – pátek 16.30 hod.
pátek 17.00 – sobota 9.30 hod.
sobota 10.00 – sobota 14.30 hod.
sobota 15.00 – sobota 18.00 hod.
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Specifikace odpadu - tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, popel ze dřeva, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů.
Chtěli bychom upozornit, že jakékoliv vyvážení bioodpadu na přilehlé louky
v Kameničkách (pod Volákovým kopcem, na loukách směrem na Filipov apod.)
nebude tolerováno a bude nahlášeno příslušným orgánům!!! Jsme snad rozumní
lidé a některé práce si umíme naplánovat tak, abychom maximálně využívali
této služby a nevyváželi odpad na turisticky navštěvované lokality naší obce. Na
tyto lokality budeme pravidelně umisťovat fotopasti, abychom usvědčili
případné viníky. Děkujeme.

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
U kontejnerů na tříděný odpad u OÚ je stále nepořádek. Důsledně žádáme všechny
občany, chalupáře i návštěvníky, aby do jednotlivých nádob odkládali jen to, co tam
patří - nádoby jsou popsané. Nelze nechávat kartony nebo odpad v pytlích na zemi u
kontejnerů. Tím vznikají v souladu se zákonem černé skládky, které nejsou povolené. V
této lokalitě je umístěna fotopast, která vše zaznamenává, viníci budou předvoláni k
přestupkové komisi a jejich činnost bude řešena pokutou.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Žádáme všechny občany, aby do WC nevyhazovali to, co tam nepatří - hadry, části
oblečení, hygienické potřeby apod. Dochází k ucpávání filtračních košů čistírny
odpadních vod a tím je ohroženo i její fungování. Snad je pro všechny jasné, k čemu
slouží WC a kam se ukládá ostatní odpad.

ŠETŘENÍ S VODOU
Žádáme všechny občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby omezili její
užívání na zálivku zahrad a napouštění bazénů. Nedostatek srážek a dlouhodobé
vysoké teploty, které přetrvávají, způsobují pokles hladiny podzemní vody. Proto je
třeba vodou šetřit.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Prázdniny se pomalu přehouply do své druhé poloviny a v naší škole se připravujeme
na další školní rok. Pro prvňáčky je vybudovaná nová třída v přízemí školy. Byly zde
provedeny sanační práce, inovovaly se elektrické rozvody, udělaly se nové omítky a
podlaha. Všichni věříme, že se v této třídě bude našim prvňáčkům líbit. Novou podlahu
také dostala i třída naší mateřské školy, která v letošním školním roce rozšiřuje svoji
kapacitu o pět míst.
Rozbíháme opět další projekt EU, tentokrát zaměřený na čtenářské dílny, které mají za
úkol přivést naše žáky zpět ke knihám. Z tohoto projektu zamýšlíme nákup nejméně
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dvou set nových knih do žákovské knihovny. V rámci tohoto projektu k nám dokonce
přijede i autor knih pro děti a mládež M. Kraus.
Ještě mi to nedá se neohlédnout za koncem minulého školního roku.
Základní škola se opět úspěšně zapojila do řady jak sportovních, tak i ostatních soutěží
a přehlídek. Dovolte mi připomenout aspoň některé:
Naši žáci si připomněli 73. výročí vyhlazení obce Ležáky dvěma velmi zdařilými
akcemi. Zúčastnili se 5. ročníku branného závodu Memoriál Karla Kněze a dále
vystavovali své práce na 1. ročníku výstavy „Květy pro Ležáky“.
Sportovní ambice jsme potvrdili i v druhém ročníku Olympijského víceboje, kde jsme
se mezi školami do 200 žáků umístili na krásném druhém místě v republice. Stejně tak
i v oblastní atletické soutěži žáků prvního stupně základních škol dosáhlo naše
chlapecké družstvo na metu nejvyšší a družstvo děvčat se o 1. příčku podělilo se
soupeřkami ze ZŠ Herálec.
Mimo sportovní klání bych ráda zmínila, že naši žáci vytvořili vítězné družstvo
regionálního kola YPEF 2015 a zúčastnilo se tak národního kola 5. ročníku
mezinárodní soutěže "Mladí lidé v evropských lesích". Tato mezinárodní soutěž se
uskutečnila v Kostelci nad Černými lesy v prostorách FLD ČZU Praha a byla částečně
vedena v anglickém jazyce.
Začátkem června se uskutečnil další ročník tradiční soutěže Skutečský slavík. Ani zde
se naši žáci v silné konkurenci neztratili.
To byl jen výčet několika velmi zdařilých akcí žáků naší základní školy. Pro vyčíslení
všech akcí a aktivit, kterých se naši žáci pravidelně zúčastňují a na kterých se podílejí,
zde není dostatečný prostor. Moje poděkování tak patří nejen všem žákům, kteří naši
školu vzorně reprezentují, ale i jejich učitelům a rodičům. Vždyť bez kvalitní rodinné
výchovy a přípravy máme my učitelé jen malou šanci něčeho dosáhnout. To platí nejen
v různých aktivitách, ale především ve výuce. Jenom tvořivá spolupráce mezi rodinou a
školou může nám všem dávat šanci vaše děti dobře učit a kvalitně připravovat do
budoucího života. Jsem ráda, že takové rodiče v naší škole máme. Za to všem rodičům
moc děkuji. Pracovníkům školy děkuji za spolupráci v minulém školním roce a se
všemi - jak dětmi, rodiči i spolupracovníky se těším v září na viděnou.
Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI

O Velikonocích si 7. chlapecký oddíl musel, jako již tradičně na Bílou sobotu, uplést
nejednu pomlázku, aby měl v pondělí čím omladit své skautské sestry. Jinak byl duben
ve znamení skautských svateb. Nemohli jsme si nechat ujít takové životní události
našich dlouholetých přátel, kterým jsme nejen drželi palce při skládání svatebního
slibu, ale také se aktivně zapojili do po-obřadové taškařice, kde jim byly připraveny
skautské úkoly, které nás měly ujistit, zda se k sobě pár skutečně hodí a zda jsou
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společně schopni překonat drobné
překážky, které jim život připraví.
24. dubna jsme oslavili mší svatou a
slavnými sliby nových skautů
našeho patrona.
V květnu se většina z nás zapojila do
19. ročníku akce Český den proti
rakovině. Zakoupeným květem
měsíčku lékařského se stříbrnou
stužkou jste podpořili léčbu a
prevenci nádorů reprodukčních orgánů. Dohromady se v ČR vybralo 17 475 000 Kč.
V červnu se skauti zapojili do obecního Dětského dne na fotbalovém hřišti, kde jste si
mohli vyzkoušet, jakou máte trefu, zda byste se osvědčili jako špioni při psaní zpráv
tajným písmem nebo jací jste provazochodci. V červnu také vrcholí přípravy na naši
největší akci – tábor.
Eliška Hromádková
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAMENIČKY
Po odmlce v prvním vydání letošního zpravodaje mi dovolte, abych
Vás seznámil s činnosti SDH Kameničky od začátku roku 2015.
V lednu se v Kladně konala VVH okrsku Kameničky. Zde proběhly
volby do VV okrsku. 15. ledna se starosta a velitel SDH zúčastnili
slavnostního otevření zrekonstruované sokolovny. V lednu T.
Krejčí a J. Pešek absolvovali školení velitelů družstev JSDH na
HZS Chrudim, které ukončili úspěšně. I díky tomuto školení a přístupu obce je dnes
situace v zásahové jednotce stabilizovaná. Jednotka má svého velitele (J. Písař), dva
velitele družstev a dva proškolené strojníky. Mladí hasiči se koncem března zúčastnili
12. ročníku Hlineckých piškvorek a z důvodu malého počtu dětí nastoupili jak mladší,
tak i starší pouze v kategorii starších žáků. Umístili se na 13. místě z dvaceti kolektivů.
V dubnu jsme pořádali tradiční a rok od roku úspěšnější pálení čarodějnic. V květnu
proběhla na letním parketě pouťová zábava. V červnu jsme se podíleli s OÚ a dalšími
spolky v Kameničkách na dětském dni. 19. června absolvovala JSDH námětové cvičení
v Hamrech. Prakticky od jara až do teď probíhá údržba letního parketu. V letošním
roce si náš sbor připomíná 130. výročí svého založení. Oslavy připadly na 24. a 25.
července. Já bych touto cestou chtěl poděkovat OÚ za pomoc při oslavách, FK
Kameničky za zapůjčení jejich sportovního areálu a Vám všem, kteří jste se našich
oslav zúčastnili, za podporu hasičů v Kameničkách. Poděkování pochopitelně patří
všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav. Stálo nás to mnoho sil a o to víc si
pomoci vážím. Na závěr si Vás dovolím pozvat na letní parket a to 14.7. (Mogul) a 28.7.
(Normál). Vážení spoluobčané, přeji Vám krásný a příjemný zbytek léta a u příštího
vydání zpravodaje nashledanou.
Jiří Kosař, člen VV OSH Chrudim a starosta SDH Kameničky
7

FK KAMENIČKY
Zhodnocení sezony 2014/2015
Muži A – po roce stráveném v okresním přeboru Chrudimska můžeme s nadsázkou
říci, že splnil naše očekávání. Mužstvo se drželo celou sezónu v postupových vodách a
hrálo pohledný, disciplinovaný fotbal, který je v polovině soutěže vynesl na 4. místo
tabulky. Jarní část se nám ale vůbec nepovedla, některé zápasy byly tragické a
prohrávalo se opravdu se slabými soupeři. V dubnu už bylo jasné, že postup zpět do
kraje je nereálný a to se odrazilo v kvalitě přípravy, zápasové morálce apod. Výsledné
4. místo je dobrým odrazovým můstkem pro novou sezónu.
Muži B – po podzimu jasně první ve IV. okresní třídě Chrudimska, na jaře pár
nevyrovnaných zápasů a zajímavých výsledků a z jasného postupu se stalo drama do
posledního kola, kdy nakonec šťastnějšími byli hráči rezervy Luže, naše „béčko“
skončilo druhé. Zde je nutno říci, že po ukončení sezóny se vedla velmi bouřlivá
debata, zda má na tak malé vesnici smysl držet a financovat dvě dospělá mužstva. Po
zvážení všech pro a proti se výkonný výbor rozhodl, že pro tento ročník budou oba
týmy zachovány.
Dorost FK Kameničky/FC Hlinsko – naši junioři nám udělali velkou radost a úspěšně
rozehranou soutěž dotáhli, sice až v infarktovém posledním zápase, do vítězného
konce a právem jim patří titul přeborníka okresu 2014/2015. Do nového ročníku
nastoupí samostatný dorost FK Kameničky do krajské soutěže skupiny A.
Starší žáci – v minulé sezóně jsme tuto kategorii neměli, o to více jsme rádi, že v novém
ročníku nastoupí naši kluci v souklubí s celkem z Vítanova.
Mladší žáci – minulý ročník jsme měli pouze 4 mladší žáky, kteří hráli v souklubí
s Vítanovem, spolupráce to byla velmi plodná, protože společný tým skončil na
celkovém druhém místě okresního přeboru Chrudimska. V letošním roce bude
spolupráce pokračovat a budeme věřit, že naši mladíci se pochlapí a navážou na
předešlé úspěchy.
Starší přípravka – zakončila sezónu na skvělém druhém místě okresního přeboru, ale
vzhledem k věku hráčů byla rozpuštěna a kluci i holky budou hájit barvy domácího
klubu v kategorii mladší žáci.
Mgr. Jiří Hrabčuk, předseda FK Kameničky z.s.

www.obec-kamenicky.cz
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