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Vážení spoluobčané,
Po mrazivé zimě, které jsme již trochu odvykli, snad konečně přichází jaro.
Protože už nemáme tolik zaměstnanců přes úřad práce jako v minulosti, prosím
o trpělivost při průběhu jarního úklidu obce, případné pomoci se nebráníme. V
dubnu bychom měli získat z dotace mikroregionu Hlinecko nádoby na likvidaci
a svoz bioodpadu. O jejich umístění i systému svozu budete včas informováni ve
vývěsce úřadu i na webových stránkách obce.
Přeji všem krásné jaro.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Rada obce – souhrn všech jednání
• schválila uzavření Smlouvy o nájmu pro nebytové prostory Filipov
č. p. 56 s SDH Filipov,
• schválila žádost SDH Filipov o prominutí nájemného po dobu 3 měsíců
provozování klubovny v nebytovém prostoru v objektu Filipov č. p. 56,
• schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 148/2017 s firmou ENVIREX spol.
s r.o. Chotěboř,
• schválila žádost SDH Kameničky o prominutí poplatků ze vstupného na
akce pořádané v roce 2017,
• schválila žádost OREL KAMENIČKY, futsalový oddíl o prominutí
poplatků ze vstupného na akce pořádané v roce 2017,
• schválila žádost M. Nováka, Kameničky, o pacht části parcely
p. č. 866/2 v KÚ Kameničky,
• doporučila ZO Kameničky uzavření smluv na akci výměna oken a dveří
v budově OÚ Kameničky s firmami PKS okna a.s. a Stanislav Černý velkoobchod Černý a synové,
• doporučila ZO Kameničky navýšení místního poplatku za likvidaci
odpadů od 1. 1. 2017,

• doporučila ZO Kameničky schválit darování části pozemku p.č. 465/1
v KÚ Kameničky Sboru dobrovolných hasičů,
• nedoporučila ZO Kameničky schválit darování části pozemku
p.č. 465/2 v KÚ Kameničky Sboru dobrovolných hasičů.

Zastupitelstvo obce 14.12.2016
schválilo:
• rozpočet obce Kameničky včetně sociálního fondu na rok 2017 dle
předloženého návrhu, výdaje a příjmy ve výši 13 207 tis. Kč,
• rozpočtový výhled obce Kameničky na období 2018 – 2021,
• rozpočtové opatření č. 5/2016,
• ve smyslu § 6 odstavce 5 písmeno b) a § 47 odstavce 5 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění zadání Změny č. 1 Územního plánu Kameničky,
které zpracoval Ing. Vladimír Zavřel, MÚ Hlinsko, stavební úřad – úsek
územního plánování a GIS a Ing. Yvona Jandová v prosinci 2016,
• prodej cca 300 m2 pozemku p. č. 666/2 v KÚ Kameničky J. a L.
Jehličkovým, Kameničky,
• prodej cca 300 m2 pozemku p. č. 666/2 v KÚ Kameničky L. a V.
Jehličkovým, Kameničky,
• prodej pozemku p. č. 727 v KÚ Kameničky P. Preislerové, Svratka,
• pronájem cca 252 m2 pozemků p. č. 472/15 a 472/16 v KÚ Kameničky
J. a D. Žďárským, Kameničky
vydalo:
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku ze psů,
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatku za vodné a za stočné na rok 2017 se nemění.
Zastupitelstvo obce 7.2.2017:
schválilo:
• uzavření smluv na akci výměna oken a dveří v budově OÚ Kameničky
s firmami PKS okna a.s. a Stanislav Černý - velkoobchod Černý a
synové,
• uzavření smlouvy na zhotovení křížové cesty s P. Tasovským, Náměšť
nad Oslavou,

• nákup pozemků o celkové výměře 10 371,75 m2 od paní J. Plíškové,
Chrudim.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Dnes bych vám chtěla představit práce žáků. Žáci 8. a 9. třídy se zapojili do
dějepisné soutěže Lidice pro 21. století. Kromě hledání odpovědí ve
vědomostní části soutěže, žáci tvořili krátkou literární práci.
Letošními tématy byly
1) K čemu jsou dnes pomníky a památná místa?
2) Co pro mě znamená slovo svoboda.
Pomník Pražák
K čemu slouží? To je asi jasné, mají za úkol připomínat katastrofu nebo
nějaký statečný čin. Ovšem každý takový čin skončil smrtí. Ale zase nebýt
toho, dnes bychom nemohli pohlížet na půvabné pomníky a malebné nápisy.
„Vidíš ho?“ zeptal se první pomník. „Ten jeho otrávený kukuč, a to v našem
rajónu!“
„Je to naprosto nepřístupné!“ zavrčel druhý. „Je už rok 2016?“
„Jo,“ vzdechl první. „Čekal bych, že se v tý dnešní moderní době budou chovat
slušně.“
„Jestli se mu tu nelíbí, tak ať si políbí pr…“
„Pomníku!“ zaburácel třetí pomník.
„Pamatuj, kdo jsi! Chovej se kultivovaně. Jó, tohle by se za mejch mladejch let
nemohlo stát. My bejvávali…“ v tu chvíli ho první dva přestali poslouchat.
„Zas ty jeho blbý moudra.“ Zašeptal první pomník druhému.
„Jo no,“ odpověděl druhý. „Asi už mu kape na žulu.“
„Tak ten se ti poved.“ Zachechtal se první.
„Sice je cáklej, ale asi má pravdu. Za poslední léta jsou ti lidi strašně voprsklí.
Třeba včera – pamatuješ, jak si o tebe ten dědek nerudnej típl cigaretu?“ řekl
druhý.
„Je to tak, pořád to bolí. Asi si neuvědomují, že je tu vzpomínkové místo. Měli
by se tu zamýšlet. Připomínat si, proč jsme tu. Vždyť tu jsme jen kvůli nim!“
rozzuřil se první.
„Hele – další znuděnej ksicht…“

Svoboda
Od rána škola, sedm hodin učení, odpoledne doučování, trénink, konečně
domů, večeře s rodiči a spát. To je každodenní maraton povinností, všechno
to, co musím, nic z toho, co bych chtěla. Cítím se jak ve vězení. Pro všechny
„nutné věci“ nemám čas na kamarády ani ty ostatní „blbosti“, jak by řekla
máma. Třeba Anna, Týna a Niko chodí každý večer bruslit na jezero za
městem a čekají, že se tam někdy objevím. Tak ráda bych tam přišla. Rodiče
jdou dnes do divadla a vrátí až pozdě večer. Naskytla se mi očekávaná
příležitost. Popadla jsem brusle, rebelsky prolezla oknem a s chutí zamířila
tam, kam chci. Sníh křupal pod nohama a příjemně chladil. Už z dálky byly
slyšet hlasy od jezera. To krásné místo se blížilo čím dál tím víc, obešla jsem
poslední keř a přede mnou se rozprostřela rozlehlá ledová hladina obarvená
oranžovou září zapadajícího slunce. Ozval se Annin pištivý výkřik
překvapení: „Anžo, ty jsi tady!“ Okamžitě mě přijali do společenství
večerního bruslení. Bruslili jsme si, jak jsme chtěli, bez omezení, bez pravidel.
Byla jsem konečně tam, kde jsem chtěla být, s těmi, se kterými jsem chtěla
být, a dělala jsem to, co jsem chtěla dělat. I když vzduch mrznul v hrdle a mráz
štípal do očí, všichni jsme si s radostí užívali volnost. Měla jsem úžasný pocit,
který skoro ani neznám, to, co mi v životě moc chybělo, cítila jsem... svobodu.
Slovo svoboda je slovo jako každé jiné, ale toho, co vyjadřuje, si musíme
náležitě vážit, jelikož to není vůbec tak docela samozřejmost. Svoboda má
mnoho podob. Nejčastěji si představíme fyzickou svobodu, stav, kdy jsme
navenek volní. Jenže nikdo neví, jestli je člověk volný uvnitř. Tam někde
v hloubi duše může být utlačován svým nehmatatelným okolím, či sám
sebou. Může trčet v duševním vězení. V tom případě se musí vzchopit, najít
závady, vydat oběti a vybojovat opravu, vybojovat své duši svobodu. O
všechnu svobodu ve světě se musí bojovat, kdyby byla zadarmo a bez
námahy, ztratila by svou hodnotu, nebyla by nic víc, než jen slovem.
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Letošní zima nás zasypala spoustou sněhu. Museli jsme toho využít, a tak
jsme v největší chumelenici vyzkoušeli sjezdové kvality Volákova kopce. Byla
to velká zábava pro malé i velké. Během prosince jsme pro Kameničky a okolí
přivezli Betlémské světlo. Před Štědrým dnem jsme měli tradiční vánoční
besídku, na které se všechny družiny předvedly se svými dramatickými

scénkami. Nechyběl zde muzikál Mrazík od světlušek, vystoupení skautů ani
improvizované otočné hlediště rádců družin.
Na začátku ledna jste nás mohli na ulicích zahlédnout s plášti, korunami a
kasičkami. Tříkrálová sbírka, do které jsme se zapojili, tradičně podporuje
lidi v nouzi žijící v ČR. Počítají se mezi ně lidé nemocní, s postižením, matky
s dětmi v tísni, senioři a další. Většina příspěvku se využívá v dané oblasti
regionu. V naší spádové oblasti se pro charitu Nové Hrady celkem vybralo
866 295,- Kč. Děkujeme Vám všem za příspěvky a koledu pro koledníky.
V únoru jsme si připomněli narozeniny zakladatele světového skautingu
Roberta Badena Powella, které i se svojí ženou Olave Baden Powellovou
slavili 22.2. Kluci přitom ještě využili dobrý stavební materiál a postavili ze
sněhu Powellovy podobizny a holky se společně sešly na velké oddílové
schůzce. Na konci února si pro nás naši rodiče a kamarádi připravili Skautský
candrbál. Téma bylo inspirované loňským táborem - Staré pověsti české.
Sami můžete posoudit, jak nápadité a autentické kostýmy si účastníci
připravili.

Do budoucna se můžete těšit na akce jako Misijní koláč, kdy si před kostelem
po mších svatých za dobrovolný příspěvek budete moci koupit kousek koláče
a podpořit tím misie.
Eliška Hromádková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAMENIČKY
Vážení spoluobčané, dovolte abych Vás seznámil
s činností Sboru dobrovolných hasičů od počátku
letošního roku po začátek měsíce března.
Už v prosinci loňského roku jsme začali s přípravami
hasičského plesu, které trvaly až do jeho uspořádání a
následného úklidu sokolovny tj. do 12. února. Poděkování patří všem, kteří
věnovali svůj volný čas a často i své finanční prostředky k tomu, abychom
ples uspořádali. Zároveň nemohu zapomenout poděkovat spoluobčanům,
kteří nejsou členy sboru a i oni přispěli svou pomocí k tomu, aby se ples mohl
uskutečnit. Poděkování míří i k Vám, kteří jste si našli cestu do sokolovny a
podpořili tak místní hasiče.
V lednu si začala plnit své povinnosti JSDH, která má za sebou první školení
z celkových čtyřiceti hodin ročně. V únoru prošla výjezdová jednotka
krajskou kontrolou s velmi dobrým hodnocením. Velkou zásluhu na tomto
hodnocení mají velitel jednotky a velitelé družstev.
Stejně jako v minulosti, tak i letos se snažíme připravit pro Vás společenské,
kulturní a sportovní akce. Protože je ale vše ve stádiu jednání a nic není
doladěno na sto procent, tak se raději nebudu zatím o ničem zmiňovat.
Zároveň Vás mohu ujistit, že když budou přípravy na akce, které
připravujeme probíhat hladce a podaří se nám je dotáhnout do konce, tak
budete o všem včas informováni.
Na závěr bych rád touto cestou ještě jednou popřál pohodu, klid a pevné
zdraví našemu členovi Františku Pérkovi, který v únoru oslavil své životní
jubileum. A protože nám kalendářně pomalu klepe na dveře jaro, tak Vám
všem přeji co nejvíc prosluněných dní.
Jiří Kosař ml., člen VV OSH Chrudim a starosta SDH Kameničky

OREL KAMENIČKY
Futsalisté opět na bedně!
Do letošní sezony jsme vstoupili s novými dresy, mikinami, ambicemi
dosáhnout dobrého umístění a také s novým názvem Orel Kameničky. Náš A
tým jsme rozšířili o jednoho hráče, Patrika Tlapáka, z MFK Chrudim. Tato
spousta nových věcí měla možná za následek trochu pomalejší rozjezd, kdy
se nám nevydařil vstup do soutěže a za první turnaj jsme získali pouze 1 bod.
S přibývajícím počtem turnajů se lepšila hra i výsledky. Po polovině soutěže

jsme se nacházeli na 3. místě. A toto místo jsme už nepustili! Na první místo
jsme ztratili 4 body a na druhé pouhé body 2. Nakonec jsme získali 35 bodů!
Obhajobu 3. místa z minulého roku považuji za velký úspěch našeho mladého
týmu. A tento úspěch bude navždy zapsán v historii třetiligové soutěže Divize D! Mezi největší tahouny mužstva patřil brankář Lukáš Mrázek, dvojka
mezi tyčemi Martin Severýn, kapitán a zároveň nejlepší střelec mužstva
Vojtěch Řezníček s 16 zásahy a samozřejmě také náš druhý nejlepší střelec
Petr Rybička, který nasázel v letošní sezoně 15 branek.
Náš B tým jsme rozšířili o 2 hráče, Lukáše Vodičku z Kameniček a Václava
Spilka ze Skutče. 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. S ohledem na tyto
skutečnosti se letošní sezona nevyvíjela podle našich představ. Na první
body se čekalo do 4. kola. Poté se béčko rozehrálo a po 8. kole jim o 3 body
unikla postupová skupina a museli hrát ve skupině o záchranu. Tu nakonec
zvládli odehrát a celkově obsadili předposlední místo, tedy místo 10. Ale i tak
si zajistili stejnou soutěž pro nadcházející ročník, tedy 1. třídu Hlinecka!
Nejlepším střelcem byl Vojtěch Pešek s 11 zásahy.
Před startem soutěže jsme v listopadu uspořádali Posvícenskou zábavu, na
kterou si našlo cestu 220 platících lidí! Děkujeme všem zúčastněným.
V lednu jsme společně s obcí a školou uspořádali 2. ročník společného
projektu: Zpívá celá dědina s karnevalem pro děti. Na tuto akci přišlo 60 dětí.
Pro děti byla připravena různá stanoviště, např. překážková dráha, výrobní
stanoviště, skládání puzzle, chytání rybiček, skládání polen do hranice,
házení kroužků či poznávání pohádkových bytostí.
V únoru jsme uspořádali 3. ročník našeho sportovního plesu ve zdejší
sokolovně. Zaznamenali jsme 150 platících lidí, děkujeme všem
zúčastněným.
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, zábavy a plesy.
Jakub Chmelík, místopředseda klubu Orel Kameničky

FK KAMENIČKY, Z.S.
Na úvod bych chtěl občany Kameniček pozdravit za nový výkonný výbor FK
Kameničky, který si členové zvolili začátkem roku na valné hromadě. Novým
předsedou se stal Marek Valla, místopředsedou pak Tomáš Sochor.
První akcí, kterou klub pod novým vedením ve spolupráci s obecním úřadem
uspořádal, byly Staročeské vepřové hody. Již 3. ročník této akce se uskutečnil
4. března v sokolovně, doufáme, že ke spokojenosti většiny občanů
Kameniček.
11. března nám už také začalo fotbalové jaro, které jsme zahájili na hřišti
Svídnice. Vstup do jarní části sezony se nám podařil. První zápas po zimní
přestávce jsme díky gólům Marka Čermáka a Petra Mitáčka vyhráli 2:1.
Nejbližší zápas, na který můžete naše mužstvo přijít podpořit, se bude hrát
v sobotu 25. března od 15 hodin na hřišti v Kočí. Nejbližší zápas na domácím
hřišti nás pak čeká v neděli 2. dubna od 16:30 proti Heřmanovu Městci.
Na letošní rok plánuje klub dvě významné akce. První je stavba nové pergoly,
která nahradí tu stávající a druhou je oslava 60. výročí založení FK
Kameničky, která se bude konat 8. a 9. července. Na oba dny plánujeme
bohatý sportovní i kulturní program.
Pro příznivce našeho fotbalu přidáváme rozpis všech našich zápasů.
Za FK Kameničky člen VV Ing. Jiří Lukášek
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