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Milí spoluobčané,
na začátku letních prázdnin bych Vám všem rád popřál příjemné prožití nastávajícího času dovolených, aby
se Vám podařilo důkladně si odpočinout a načerpat nové fyzické i duševní síly do dalších dní.
Dětem přeji, aby jim prázdniny utíkaly co možná nejpomaleji a dokázaly si je užít podle vlastních představ.
Petr Rybička, starosta obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
RADA OBCE – SOUHRN VŠECH JEDNÁNÍ
RADA OBCE ROZHODLA O:
- poskytnutí grantů z rozpočtu obce dle předložených návrhů
- umístění 1 ks kontejneru na použité oděvy v souladu s nabídkou firmy REVENGE, a.s., Praha
- podání žádosti z OPŽP, prioritní osa 2, opatření 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů (LIX. výzva) na pořízení vhodného vozidla a uzavření Smlouvy o dílo s fy CTS corp.,
s.r.o., Praha, na zpracování dokumentace k podání žádosti a administraci veřejné zakázky na dodavatele
vozidla
- uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA – Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, o.s.
- uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím a
kalového čerpadla s příslušenstvím
- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu požární nádrže
Kameničky – Filipov
- uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO – KOM, a.s.,
Praha 4, dle předloženého návrhu a uzavření Dodatku č. 1 k této smlouvě o pověření Technických služeb
Hlinsko s.r.o., obcí Kameničky k zajištění určených povinností vůči společnosti EKO – KOM, a.s.
- rozpočtové změně č. 1/2014
ZASTUPITELSTVO OBCE
ZO PROJEDNALO:
- zprávu o činnosti Rady obce Kameničky za období od 14. 3. 2014 do 12. 6. 2014
- zprávu finančního výboru ze dne 2. 6. 2014
- prodej parcely č. 12/2 v KÚ Kameničky paní V. Moučkové, prodej nebyl schválen
- prodeje parcel č. 688/76 a 688/82 v KÚ Kameničky M. a L. Stehnovým, prodej nebyl schválen
- směnu parcely č. 723/5 v KÚ Kameničky, která je ve vlastnictví M. a H. Půlpánových, za parcelu
č. 688/76 v KÚ Kameničky, směna nebyla schválena
- schválení žádosti o poskytnutí půjčky z FRB paní J. Staňkové, Filipov
- závěrečný účet obce Kameničky včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a uzavírá
výrokem – souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad
- udělení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Kameničky na školní rok 2014/2015

DOTAČNÍ AKCE
ZAJIŠTĚNÍ NOVÝCH ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍ VODY PRO OBECNÍ VODOVOD V KAMENIČKÁCH A NA FILIPOVĚ
Obdrželi jsme dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Hydrogeologický průzkum –
provedení vrtů KAM-2 a FI-1 za účelem zajištění nových zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod“. Dotace je
ve výši 1,135 mil. Kč a pokrývá 90% celkových uznatelných výdajů projektu.
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POŘÍZENÍ SAMOSBĚRNÉHO ZAMETACÍHO STROJE
Podali jsme žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Čisto na silnicích v obci
Kameničky“. Pokud bude žádost schválená, pořídíme samosběrný zametací stroj se soustavou kartáčů se
zkrápěním za cenu 2,524 mil. Kč. Dotace je ve výši 85% uznatelných výdajů.
VODOVOD FILIPOV
Ministerstvo zemědělství nám poslalo oznámení o přesunu projektu „Vodovod Filipov“ z programu záložních
projektů do programu možné realizace. Ministerstvo k tomuto kroku pravděpodobně přistoupilo po výtkách
Evropské unie o špatném čerpání evropských financí v České republice. Podmínky však nejsou pro Kameničky
výhodné, maximální možná výše dotace je nejvíce 60% z celkových uznatelných výdajů. Vzhledem k tomu, že je
třeba znovu zrealizovat výběrové řízení na dodavatele stavby, je časově náročný i termín na doložení veškeré
dokumentace stanovený ministerstvem na konec letošního září. I když je výstavba vodovodu na Filipově pro nás
důležitá, po zralé úvaze jsme tuto možnost odmítli. Nové plánovací období EU 2014 – 2020 musí pokrýt i tyto
oblasti a je reálný předpoklad, že poměr dotací ke spolufinancování bude pro žadatele výhodnější, proto
vyčkáme na aktuální výzvy a pak žádost o dotaci obnovíme.
DOTACE NA POŽÁRNÍ TECHNIKU A VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY
Z tohoto grantu Pardubického kraje bude pořízena elektrocentrála, kterou bude možné využít pro obec jako
záložní zdroj při delším výpadku elektrické energie např. pro čerpání vody z vodojemu.
Yvona Jandová, místostarostka obce

AKTUALITY
NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
VYSVĚDČENÍ JSOU ROZDÁNA, TŘÍDY OSIŘELY A VE ŠKOLE ZAVLÁDLO TICHO.
Školní rok však takto tichý nebyl. Podařilo se nám dosáhnout mnoha úspěchů. Standartní jsou úspěchy na poli
sportu – ať již v okresním či krajském kole OVOV nebo v atletickém čtyřboji ve Svratce. Zapojili jsme se rovněž
do Olympijského šestiboje a mezi školami do 200 žáků jsme obsadili první místo.
Družstva 7. a 9. třídy reprezentovala naši školu i na branném závodě Memoriál Karla Kněze v Ležákách. V silné
konkurenci se naše družstva neztratila.
Letos jsme se také poprvé zúčastnili lesnické olympiády na České lesnické akademii v Trutnově a pěvecké
soutěže Skutečský slavík. Josef Myška zde skončil na 1. místě s postupem na koncert vítězů.
Toto však nejsou všechny naše úspěchy. Za námi je řada dalších úspěšných účastí v soutěžích, přehlídkách,
předmětových olympiádách, ale také běžná poctivá práce jak žáků, tak i pedagogů a pracovníků školy. Té si
vážím neméně a všem za ni děkuji.
Za úspěch považujeme i to, že se nám daří zlepšovat prostředí naší školy. Velkou změnou prošla učebna
informatiky, školní cvičná kuchyně, o prázdninách vyměníme část oken na budově základní školy. Také nás čeká
postupná rekonstrukce učebny chemie a fyziky.
Pochlubit se chceme ještě jednou novinkou - letošní devátá třída založila novou tradici. Zasadili jsme společně
první lípu v aleji deváťáků, kam se po létech mohou vracet ti, kteří naši školu opustili.
I v tomto školním roce se nám ale bohužel nepodařilo kladně vyřídit všechny žádosti rodičů o přijetí jejich dětí
do naší mateřské školy. Naštěstí se jedná o děti maminek, které jsou na mateřské dovolené s dalším dítětem, a
my je přednostně přijmeme v příštím roce.
Školní rok skončil, třídy osaměly. Žáky čekají dva měsíce prázdnin, pracovníci školy se chystají na dovolenou.
Všem přeji krásné léto, všem rodičům spoustu krásných zážitků s jejich dětmi, a pokud těch zážitků bude na vás
moc, mám pro vás dobrou zprávu - už teď se na vaše děti těšíme 1. září.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
Žáci, kteří pracovali v některém z pěti zájmových útvarů našeho projektu „Další možnosti studia - nepovinné
předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034, odvedli spolu se svými lektory mnoho práce. Lektoři připravovali nové
metodiky a ověřovali jejich správné nastavení v jednotlivých předmětech. Žáci se dozvěděli spoustu nových
informací z ekologie, informatiky, zeměpisu, naučili se domluvit se v běžných konverzačních tématech anglicky a
vytvořili velké množství krásných výrobků ze skla a keramiky.
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Na exkurzích si svoje znalosti ověřili a poznali práci odborníků v daném oboru, ať již keramiků v Maříži, včelařů
nebo pracovníků věnujících se různým provozům, které se starají o naše životní prostředí.
Projekt ještě několik měsíců pokračuje, zprávy o jeho průběhu můžete sledovat na našem webu.

PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky
SRPŠ
Náš spolek dokončil v květnu na školní zahradě
altán – teepee, který bude sloužit dětem za
pěkného počasí k vyučování nebo třeba
k odpočinku či hrám ve školní družině. Altán
postavili svépomocí členové spolku. Velký dík patří
zejména Romanu Peškovi za materiál na latě a
vůbec za vedení a organizování celé stavby. Spolek
získal grant od obce na úhradu poloviny nákladů.
S basketbalovým kroužkem jsme se v květnu již
podruhé zúčastnili turnaje pro neregistrované děti
2.-5. tříd v Havířově. Pro děti z kroužku je účast na
turnaji velkou motivací a jelikož jsme amatéři a
nehrajeme žádnou soutěž, tak také jedinou
možností, jak porovnat své dovednosti. Sice jsme
skončili předposlední, ale děti rozhodně předvedly
slušný výkon a sklidily pochvalná slova od
profesionálních trenérů. Turnaje jsme se mohli
zúčastnit také díky grantu obce Kameničky,
druhou polovinu nákladů uhradil spolek. Tímto
bychom obci chtěli za všestrannou podporu
srdečně poděkovat.
Tečkou za naší sezónou byl turnaj s rodiči, kteří se
přišli podívat, co se děti naučily. Rodiče se také
aktivně zapojili do hry a společně jsme si užili
příjemnou sportovní neděli.
I v dalším roce bude náš kroužek pokračovat a
tímto bych chtěla pozvat všechny děti od 4. třídy,
které by se k nám chtěly připojit. Všechny potřebné kontakty najdete na www.osrps.freepage.cz. Trénujeme
každé úterý na umělém povrchu, přes zimu v Hlinsku na ZŠ Smetanova a po dokončení sokolovny už pouze
v Kameničkách.
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za SRPŠ Martina Hitzgerová

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Jarní měsíce byly pro naše skautské středisko zejména ve znamení závodů. Světlušky a vlčata měly příležitost
porovnat své znalosti a dovednosti s ostatními skautskými družinami z okresu Chrudim a Pardubického kraje.
Okresní kolo závodů probíhalo na závodišti v Pardubicích. Všichni účastníci se pomyslně přesunuli do roku 2042
na vesmírnou loď Archa, se kterou se vydali objevovat novou planetu. Cestou je čekaly mnohé disciplíny v
podobě zdravovědy, logického myšlení, poznávání přírodnin, řešení dopravních situací a mnohé další. Za naše
skautské středisko závodily dvě družiny světlušek, které obsadily 1. a 2. místo a jedna družina vlčat oceněná také
1. místem. Těmito výbornými výsledky si všechny naše družiny zajistily postup do krajského kola. To se konalo
v prvním červnovém víkendu v Semíně u Přelouče. Světlušky zde závodily jako jedna společná družina a
vybojovaly krásné 5. místo. Vlčata se umístila na 8. místě. Našim nejmladším členům gratulujeme a děkujeme za
výborné prezentování skautského střediska Kameničky.
Iveta Cachová

2. srpen – 31. září budova OÚ
Anna Dvořáková – výstava k 90. výročí narození
16. srpna kostel Nejsvětější Trojice
Žesťové kvinteto Komorní filharmonie Pardubice
25. říjen kostel Nejsvětější Trojice
Jindřich Macek – loutna
Jitka Baštová - akordeon
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