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Vydavatel: Obecní úřad Kameničky
Zpracoval: rattle

Vážení spoluobčané,
dostává se k vám první letošní zpravodaj. Pravděpodobně velký rozruch
způsobily připravované stavební parcely, zejména stanovená prodejní cena.
Jejich nelehkou přípravu popisuji v samostatném příspěvku.
Velkým zklamáním je pro nás postup Pardubického kraje při dokončení opravy
silnice II/343, i o tom se dočtete v tomto zpravodaji.
Doufám, že nás i přes mnohé problémy potěší jaro, které snad konečně dorazilo
i do Kameniček.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
RADA OBCE – souhrn všech jednání
• schválila Smlouvu o výpůjčce majetku č. UZSVM/HPU/9681/2017HPUM uzavřenou s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových,
• schválila žádost M. Nováka, Kameničky, o pacht pozemků p. č. 1270/1
a 1339/3 v KÚ Filipov,
• schválila Dodatek č.1 k Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k
podnikání uzavření s SDH Filipov 30. 11. 2016,
• schválila dodavatele AKVOPRO s.r.o., Praha na akci „Intenzifikace ČOV
Kameničky – projektová dokumentace“,
• schválila dodavatele Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim III, na akci „Obec
Kameničky – posílení vodárenské soustavy“,
• schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-2008440/VB/1
Kameničky p. Adámek p. č. 487/3 knn,
• schválila inventarizaci majetku obce včetně odpisů za rok 2017 dle
předložené inventarizační zprávy sepsané dne 5. 2. 2018,
• schválila žádosti SDH Kameničky a Orel Kameničky z. s. o prominutí
poplatků z akcí roku 2018 pořádaných v roce 2018 v Kameničkách,
• schválila dodavatele Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, na
akci „Řešení odpadu v obci Kameničky – dodávka štěpkovače,
traktorového nosiče kontejnerů a kontejnerů“ a souhlasí s uzavřením
kupní smlouvy s tímto dodavatelem,
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• schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené se Sdružením
Krajina 27.8.2013,
• schválila nákup účetního programu KEO4,
• zamítla žádost Mgr. Z. Roušara, Hlinsko, o koupi nebo pronájem části
pozemku p. č. 1305/1 v KÚ Filipov,
• zamítla žádost Tlapnet s.r.o., Praha o instalaci stožáru u vodojemu,
• vyhlásila v souladu se Zásadami o poskytování dotací z rozpočtu obce
Kameničky podávání žádostí o dotaci v termínu od 12 3. 2018 do
29. 3. 2018.
ZASTUPITELSTVO OBCE 20.12.2017
schválilo:
• rozpočet obce Kameničky včetně sociálního fondu na rok 2018 dle
předloženého návrhu, výdaje a příjmy ve výši 15 816,7 tis. Kč,
• střednědobý výhled ZŠ a MŠ Kameničky na období 2019 – 2021,
• rozpočtové opatření č. 5/2017,
• žádost B. Pérkové, Kameničky, o poskytnutí půjčky z FRB,
• Smlouvu o dílo č. 148/2018 s firmou ENVIREX spol. s r.o. na
poskytování laboratorních služeb,
• Dodatek č. 4 ke smlouvě č. O-19/2011 s Technickými službami Hlinsko,
s.r.o., na zajištění svozu, recyklace a odstranění komunálního odpadu.
stanovilo:
• v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, měsíční odměny svým neuvolněným členům
zastupitelstva města takto: místostarosta: 10 000 Kč, člen
rady: 2 000 Kč s účinností od 1.1.2018.
ZASTUPITELSTVO OBCE 15.2.2018
schválilo:
• přistoupení obce Kameničky do Sdružení místních samospráv ČR,
• smlouvu s dodavatelem Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. na akci
„Obec Kameničky - Posílení vodárenské soustavy“,
• bezúplatné nabytí pozemků – stavební parcely č. 287 a pozemkových
parcel č. 130/2, č. 130/4, č. 130/5 a č. 854/33 v k. ú. Kameničky od
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
• Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 6.9.2017 o spolupráci mezi obcemi při
zajišťování stomatologických pohotovostních služeb,
• Dodatek č. 6 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování
Lékařské služby první pomoci v Hlinsku, ze dne 28.3.2012.
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vydalo:
• formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu
Kameničky.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

AKTUALITY
OPRAVA SILNICE II/343
Podle informací z loňského roku jsme byli všichni natěšeni na dokončení
opravy silnice II/343, poslední úsek Kameničky – hranice kraje. Na schůzce
s hejtmanem Pardubického kraje M. Netolickým, radním M. Kortyšem a
vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství L. Umbraunem bylo
domluveno, že silnice od křižovatky na Chlumětín až na hranice kraje bude
opravena v roce 2018. Ale skutečnost je jiná: podle informací Správy a
údržby silnic Pardubického kraje rozhodl Krajský úřad z důvodu nedostatku
financí o rozdělení tohoto úseku na dva a v roce 2018 bude opraven pouze
jeden z nich: konec Kameniček - hranice kraje. O této změně nás Krajský úřad
neinformoval, nemám žádné zprávy ani o termínu dokončení posledního
úseku. Bohužel informace od Krajského úřadu směrem k nám neproběhly a
neprobíhají.
STAVEBNÍ POZEMKY V KAMENIČKÁCH
Obec Kameničky má zájemce o stavební parcely, ale má pouze jednu lokalitu
vhodnou pro stavbu rodinných domů – pozemky mezi novou ulicí, která bude
protažena směrem na silnici Kameničky – Filipov. Při objevení této lokality
jsme se radovali, že budeme mít alespoň pár vhodných pozemků. Bylo ale
nutné změnit stávající územní plán, který výstavbu rodinných domů v tomto
místě neumožňoval. Proto byl zahájen proces pořízení Změny č. 1 územního
plánu Kameničky, který má termíny dané zákonem a trvá téměř dva roky.
Zároveň začala příprava projektové dokumentace zasíťovaných stavebních
parcel (vodovod, kanalizace splašková i dešťová, plynovod, veřejné
osvětlení, elektrorozvody a komunikace). Naše radost ale brzy skončila. Už
při projednání záměru s CHKO Žďárské vrchy jsme dostali podmínku
připravit stavební pozemky o velikosti 1 000 m2 bez ohledu na požadavky
zájemců. Tím byl dán počet 13 parcel.
Přes pozemky vede elektrické vedení VN, pod kterým bude vedena
komunikace. Bylo nutné vybudovat odbočující slepé vjezdy vždy mezi dvěma
domy, umožňujícími zásah hasičských jednotek při vzniku požáru – nelze
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hasit oheň pod elektrickým vedením. Záborem půdy pro slepé vjezdy byl
původně nastavený záměr 13 parcel snížen na 11. Dalším problémem je
strouha vedoucí podél stávající zástavby, která je evidovaným levostranným
přítokem Chrudimky, s ochranným pásmem. Tento vodní tok bude nutné
přeložit, aby i parcely navazující na Kameničky měly požadovanou velikost
1000 m2. Přeložené koryto povede souběžně s novou komunikací. Bez
nadsázky můžeme konstatovat, že naše původní nadšení překrylo obrovské
množství problémů, které se projevily v ceně realizace - náklady na tyto
pozemky jsou vzhledem k popsaným komplikacím podstatně vyšší než jsme
očekávali, 16,4 mil. Kč. V dnešní době již nejsou žádné dotační tituly
podporující vybudování infrastruktury stavebních pozemků, takže celá
realizace bude financovaná z rozpočtu obce a z úhrad za prodané parcely.
Proto rada obce a zastupitelstvo obce rozhodlo o prodejní ceně ve výši 450
Kč/m2, jako pomoc stavebníkům přidá obec Kameničky ze svého rozpočtu
1000 Kč na každý m2, v případě navýšení původních nákladů se tento
příspěvek obce adekvátně zvýší. Chápu, že tato prodejní cena není malá, ale
vzhledem k dalším investičním potřebám obce nemůžeme stavebníkům
přispívat vyšší částkou. Pro mnohé občany je tato cena nepochopitelná a
neakceptovatelná, ale její výši jsme nemohli ovlivnit a částka, kterou
stavebníkům přispějeme, bude pro rozpočet obce velkou zátěží. Bohužel ani
do budoucna nebudeme mít žádné další stavební pozemky, CHKO další
možnosti nepřipouští.
PŘIPRAVOVANÉ A REALIZOVANÉ AKCE 2018
• zahájení realizace dotační akce „Posílení vodárenské soustavy“ napojení záložního vrtu na vodojem
• dokončení dotační akce „Řešení odpadu v obci Kameničky“ - nákup
techniky: kloubový nakladač, štěpkovač, nosič kontejnerů a 8 ks
kontejnerů
• zahájení projektu „Intenzifikace ČOV Kameničky“ - příprava
projektové dokumentace technologie ČOV a následné podání žádosti o
dotaci na realizaci projektu
• podání žádosti o dotaci na akci „Areál pro separaci odpadů v obci
Kameničky“ - vybudování jednoho centrálního místa pro ukládání
separovaných odpadů v sousedství ČOV
• podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce odborné učebny fyziky
a chemie“
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• příprava žádosti o dotaci na obnovu pietních míst věnovaných obětem
I. sv. války – restaurování sochy raněného vojáka od K. Lidického
• pokračování výstavby křížové cesty u kostela
TERMÍNY SVOZU ODPADŮ
Svoz bioodpadu bude zahájen 16. 4. 2018, bioodpad bude svážen každé
pondělí. Hnědé kontejnery na ukládání bioodpadu budou opět rozmístěny po
obci jako v loňském roce.
Svoz nebezpečného odpadu:
30. 4. 2018: 16 hod. OÚ, 17 hod. Kouty, 18 hod. Filipov
30. 10. 2018: 16 hod. OÚ, 17 hod. Kouty, 18 hod. Filipov
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Pekařství Vacek a spol., v.o.s. Hlinsko, za ochotu a vstřícnost při
dovozu pečiva do Kameniček pod dobu uzavření místní prodejny.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce
DÁREK
Už jste někdy dostali vánoční dárek o několik dní dříve? Nám se taková
událost přihodila 19. prosince 2017. Nový nakladač Schäffer 2445 doputoval
do Kameniček. Je pravda, že se nejednalo o žádné překvapení, protože výběr
toho správného pomocníka probíhal s přestávkami více než rok. Prověřovali
jsme nejen stroje světoznámých značek, jako jsou Avant, Multione,
Weidemann, Kramer, a další, ale i nakladač domácí provenience – Dapper.
Nabídky od jistých východních dodavatelů za podezřele nízkou cenu jsme
raději odkládali stranou. Každý výrobce něčím zaujal, všechny uvedené
značky nabízely kvalitní stroje. Chtěli jsme kvalitu za přijatelnou cenu a
zároveň jednoduché zařízení s minimem elektronických systémů. Zároveň
jsme museli splnit náročné dotační podmínky. A podařilo se.
Tak už máme nový „bagýrek“, zaslechl jsem jeden hovor. Ano, i takhle
můžeme nazývat univerzální kloubový nakladač se stálým pohonem všech
kol, poháněný spolehlivým japonským čtyřválcem Kubota s výkonem 45
koní. Na širokých pneumatikách má šířku 1,20 m a na úzkých kolech projede
uličku, která má pouhý 1 metr. Umí nakládat s univerzální lopatou, skládat
palety s materiálem, vyhrnovat sníh, sypat chodníky a v létě bude pomáhat
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při
údržbě
trávníků.
V budoucnu je možné dokoupit
další potřebné příslušenství.
Rozdělím se s Vámi o zážitky
s úklidem sněhu na chodnících.
Letos většinou padal těžký,
mokrý sníh. Dříve to byl pro
ruční sněhovou frézu, a hlavně
pro její obsluhu náročný úkol.
Nyní jsme mohli z vyhřáté
kabiny naklápět radlici na obě strany a hrnout sníh tam, kde ještě bylo dost
volného prostoru. Občas jsme se o sníh přetahovali s údržbou silnic. Musím
pochválit ukázněné řidiče, kteří v zimě neparkují na chodnících. Byla jen dvě
místa na chodníku směr Filipov, kde jsme tato auta museli vždy doslova
zahrnout sněhem. Parkování vozidel na chodníku je dopravní přestupek,
řidič tím nejen znemožňuje údržbu chodníku, ale omezuje také průjezd
dětských kočárků a invalidních vozíků. Doufám, že po tomto upozornění
budou tito řidiči ohleduplnější ke svým spoluobčanům a budou parkovat
lépe. Děkuji.
UDÁLOSTI NA FARNOSTI
27. květen - Poutní slavnost
3. červen - První svaté přijímání
11. listopad - Slavnost posvěcení kostela -Posvícení
Josef Halamka, místostarosta

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Pololetí uteklo jako voda a už se pomalu blížíme k dalšímu mezníku, ale i
k slavnostnímu dni pro ty, kteří se na školu těší, k zápisu do první třídy.
Uskuteční se ve středu 11. 4. a děti tradičně přivítají paní učitelky z I. stupně.
Z těch, kteří už školu navštěvují, musíme zvláště pochválit ty, kteří kromě
svých studijních výsledků dělají něco navíc a reprezentují naši školu. Za
všechny zde jmenujme Filipa Brázdu, který postoupil v olympiádě z chemie
do celostátního kola, a Zuzku Řezníčkovou, která se umístila v okresním kole
olympiády ze zeměpisu na 3. místě a v kraji se umístila na 9. místě.
Pravidelně se také zúčastňujeme dalších aktivit, jako je např. Matematický
klokan. Skvěle se naše škola zapisuje v celokrajském projektu Technohrátky,
kde v různých soutěžích naši žáci bodují. Všem žákům, kteří se zapojují nad
rámec výuky, děkujeme.
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Probíhaly také různé školní akce, např. Vzpoura úrazům (beseda
s vozíčkářem), Stolování, Kurz první pomoci. Děkujeme také všem, kteří se
zúčastnili akce Zpívá celá dědina, oceňujeme všechny vystupující i zdařilé
vystoupení deváťáků.
Co se týká provozu, ve školní jídelně došlo k výměně sporáku a myčky a
pořídili jsme konvektomat.
Na závěr zbývá jen popřát Vám krásné jaro a mnoho dalších úspěchů v práci.
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Na začátku prosince dívčí oddíl pekl perníčky a těsně před Vánocemi se
konala tradiční vánoční besídka plná zdařilých dětských představení, koled
a pohody.
Rok 2018 jsme zahájili zimními radovánkami. Když konečně napadl sníh,
vyrazili jsme na Volákův kopec vybaveni pekáči a boby.
V únoru se konal turnaj v deskových hrách a taky vyrábění paracord
náramků. Oslavili jsme také Den zamyšlení, který slavíme na počest
narozenin zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella a jeho ženy Olave.
Letos na téma „Ovlivni svět kolem sebe!“ Porovnávali jsme svoje hodnoty a
jejich propojení s hodnotami skautského hnutí. Učili se svahilská slova a
rozvíjeli svoji kreativitu.
V březnu jsme pekli misijní koláče,
které jsme pak prodávali v neděli před
kostelem. Díky štědrosti všech
přispívajících jsme vybrali přes 21.000
Kč, které jsme odeslali na účet
Papežských misijních děl. Děkujeme
všem maminkám za pomoc a také obci
za poskytnutí prostor pro pečení
v domě s pečovatelskou službou.
Na venkovní aktivity to ještě moc není,
a tak jsme využili prostor sokolovny a uspořádali zde Olympijské hry.
Účastníci byli rozděleni do skupin, ve kterých si vytvořili vlajku a název a
soutěžili v nejrůznějších disciplínách včetně biatlonu!
Do konce školního roku nás čekají družinové a oddílové schůzky, výpravy
a přípravy tábora, které už jsou v plném proudu!
Stanislava Nováková
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OREL KAMENIČKY
Do letošní sezony „A“ tým vstoupil s ambicemi dosáhnout toho nejlepšího
umístění a chtěl soutěž vyhrát. Po polovině soutěže jsme se nacházeli na
děleném 1. - 3. místě, jelikož první tři týmy měly shodný počet bodů. Po
vánoční pauze přišel zlom, po pár nepovedených zápasech jsme ztratili
dobrou pozici. Nakonec jsme získali 30 bodů. I když se nám nepodařilo
naplnit sezónní očekávání, naše konečné 6. místo v Divizi D považuji za
úspěch. Mezi největší tahouny mužstva patřil brankář Lukáš Mrázek, kapitán
a zároveň nejlepší střelec našeho týmu Vojtěch Řezníček, který vstřelil 10
branek, a dále také střelci s 9 zásahy: Nekvinda Josef a Jakub Sádovský.
Náš B-tým se oproti minulému ročníku rozrostl o tři hráče: Šimona Brázdu,
Milana Jehličku a Martina Vamberského. Náš B tým se skládá především
z mladých hráčů v rozmezí 16-20 let. Je tam spousta nadějných kluků.
Největší slabina je v nezkušenosti a nesehranosti. Ale pevně věřím, pokud
kluci budou hrát i nadále spolu, tak se sehrají, získají zkušenosti a výsledky
přijdou. „B“ tým se probojoval do play off a skončil na 5. místě. Naši mladíci
tak naplnili předsezonní očekávání a můžou být se sezonou spokojeni.
Zajistili si stejnou soutěž pro nadcházející ročník, tedy 1. třídu Hlinecka!
20. ledna jsme uspořádali 4. ročník našeho sportovního plesu ve zdejší
sokolovně. Zaznamenali jsme 160 platících lidí, děkujeme všem
zúčastněným.
28. ledna jsme společně s obcí a školou uspořádali 3. ročník společného
projektu: Zpívá celá dědina s karnevalem pro děti. Na tuto akci přišlo 55 dětí.
Pro děti byla připravena různá stanoviště, např. výrobní stanoviště, skládání
puzzle, chytání rybiček, skládání polen do hranice, házení kroužků či
poznávání pohádkových bytostí.
Chtěl bych poděkovat rodině a přátelům, kteří nám fandí a pomáhají nám
nejen po celou herní sezonu, ale také pomáhají při náročných přípravách
akcí, které pořádáme jako je: karneval, dětský den, turnaje, zábavy a plesy.
Máme v plánu tyto akce:
14. dubna organizujeme Retro párty
1. července organizujeme 2. ročník Orel Cupu
Jakub Chmelík, Místopředseda klubu Orel Kameničky
FK KAMENIČKY, Z.S.
FK Kamenicky loni v cervenci oslavil krasne kulate jubileum a jiz 60 let dela
fanouskum v Kamenickach radost. Rozhodne to tedy platí v teto sezone.
V zatím rozjetem soutezním rocníku se místní A tym muzu statecne rve o
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prední prícky a snazí se tak nalakat co nejvíce divaku na stadion. Proto
rozhodne nevahejte a prijďte se podívat na hrace, ktere vsichni znate, jak
bojují na hristi a k tomu zakousnout vybornou klobasku.
Domací utkaní muzu do konce sezony:
8.4. 16:30 Miretice
22.4. 17:00 Holetín
6.5. 17:00 Slatinany B
20.5. 17:00 Rvacov
3.6. 17:00 Kocí
17.6. 17:00 Ronov
Dalsím druzstvem, na ktere muzeme byt pysní, jsou dorostenci, kterí ve sve
skupine pouze jednou prohrali, a tak ji celou vedou a jdou za celkovym
vítezstvím. Tym na podzim spolupracoval s FC Hlinsko, tato spoluprace vsak
skoncila, a tak nyní na hristi muzete sledovat pouze hrace FK Kamenicky.
Utvarející se druzstvo zaku zatím nema valne uspechy, avsak hraci kolem
trenera Víta Zavrela na sobe hodne pracují a da se ocekavat, ze brzy pojedou
na vítezne vlne.
Zmínit musíme take príchody nekterych hracu behem ledna. Nejvíce posílil
dorost, ktery privedl hrace k moznemu vyuzití pro A tym. Ze Zďaru nad
Sazavou se do Kamenicek vratil Vojta Pesek, z Vítanova pak navrat ucinil Petr
Sodomka, dalsími posilami jsou Zdenek Hlousek z Hlinska a Tomas Rys z
Heralce.
Za zmínku stojí take nektere projekty, ktere fotbalovy oddíl ve spolupraci s
obcí, krajem ci fotbalovym svazem dela nebo ma v planu.
Nejvetsím zasahem do okolí hriste je v loni zapocata stavba uplne nove
pergoly s garazí.
Dalsím velkym projektem bude vymena strídacek, ktere byly poskozeny
silnymi vetry.
Pokud máte zájem dozvědět se o aktivitách klubu více, neváhejte a vyhledejte
facebookovou skupinu FK Kameničky Fans Club, kde se dozvíte vždy aktuální
informace. A samozřejmě budeme rádi, pokud přijdete podpořit některé z
našich društev přímo na hřiště.
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Za FK Kameničky člen VV Ing. Jiří Lukášek
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