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Vážení spoluobčané,
máte před sebou poslední číslo zpravodaje roku 2017. Věnujte, prosím, velkou
pozornost informaci o odečtu vodoměrů a úhradě za odebranou vodu.
Doufám, že končící rok byl pro vás rokem úspěšným a příjemným. Do nového roku
vám všem přeji hodně zdraví, spokojenosti a pohody, ať se vám všechno daří v
osobním i pracovním životě.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Rada obce – souhrn všech jednání
• schválila žádost V. Klabana, Brno, o pronájem bytu v DPS Kameničky,
• schválila žádost Městského muzea a galerie Hlinsko o příspěvek na tisk
katalogu „Josef a Anna Dvořákovi“,
• schválila žádost M. Zavřela, Kameničky, o připojení objektu na st.
pozemku č. 208 v KÚ Kameničky k vodovodu a kanalizaci,
• schválila rozpočtové opatření č. 4/2017,
• schválila odměnu PhDr. Dagmar Nejedlé, ředitelce ZŠ a MŠ Kameničky,
• schválila žádost SDH Kameničky o bezplatný pronájem sokolovny dne
18.11.2017,
• schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene s Římskokatolickou farností Kameničky.
Zastupitelstvo obce 22.8.2017
schválilo:
• rozpočtové opatření č. 2/2017,
• Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce komunikace na
pozemku p. č. 833 v Kameničkách“ s firmou M-SILNICE a.s.,
• nákup části 125 m2 pozemku p. č. 130/3 v KÚ Kameničky od
Římskokatolické farnosti Kameničky,
• nákup části 125 m2 pozemku p. č. 130/3 v KÚ Kameničky od
Římskokatolické farnosti Kameničky.
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Zastupitelstvo obce 16.10.2017
schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3/2017,
• Smlouvu o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických
pohotovostních služeb s městem Hlinsko,
• nákup pozemků p. č. 723/6, 871/5 a 225/53 v KÚ Kameničky od
J. Holase, Mikulovice a P. Martana, Pardubice,
• nákup kondenzačních kotlů včetně příslušenství a provedení
souvisejících prací pro ZŠ a MŠ Kameničky.
Zastupitelstvo obce 22.11.2017
schválilo:
• uzavření smlouvy o dodávce kolového nakladače s firmou JV
AGROTRADE s.r.o., Tábor, smlouvy o dodávce traktorového nosiče
kontejnerů, ocelových a plastových kontejnerů s firmou ZD
SLOUPNICE, Sloupnice a smlouvy o dodávce drtiče větví s firmou
AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Měřín,
• žádost L. Adámka, Kameničky, o poskytnutí půjčky z FRB,
• úhradu nákladů na vybudování mlatových cest a zpevněných ploch u
křížové cesty firmě ZAHRADA HARTA s.r.o., Vysoké Mýto.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

AKTUALITY
Oprava silnice II/343
V minulém výtisku jsem Vás informovala o problematické rekonstrukci
zbývající části silnice II/343, úsek Kameničky – hranice kraje.
Schůzka s hejtmanem Pardubického kraje M. Netolickým se uskutečnila za
účasti radního M. Kortyše a vedoucího odboru dopravy a silničního
hospodářství L. Umbrauna a výsledek je pro nás velmi příjemný – oprava
silnice proběhne v příštím roce. Nemusíme tedy čekat na rok 2022, ale v roce
2018 bude celá silnice od Hlinska opravena.
Odečty vodoměrů
V závěru roku 2017 proběhnou druhé, závěrečné odečty vodného a stočného
v tomto roce a to 19. a 20. prosince. Protože je konec roku, pro jeho uzavření
musíme mít k dispozici nejen údaje o stavu vodoměrů, ale je nutné, aby
všichni uhradili částky za vodné a stočné do 31. 12. 2017, není možné platby
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vybírat ještě v průběhu roku 2018. Opět bude možné zaplatit přímo při
provádění odečtu, tohoto způsobu využívá stále víc občanů, v hotovosti bude
možné uhradit částku pouze do 22.12.2017. Dále bude možná úhrada
převodem z účtu pouze do 31.12.2017. Prosím všechny o odpovědný přístup,
není možné platbu odkládat nebo vyčkávat na doručení upomínky. V krajním
případě můžeme jako vlastník vodovodu a kanalizace odpojit objekt, jehož
vlastník včas nezaplatí. V minulých letech jsme takto „rychlou“ úhradu
nepožadovali, ale hned na začátku roku 2018 musíme všechny údaje odesílat
a žádné opoždění nám není tolerováno.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Konec roku je vždy spojen s bilancováním, my školáci to ale máme trochu
jinak. U nás se po prázdninách nový rok rozbíhá a všichni - učitelé i žáci – jsou
rádi, že mezník v podobě vysvědčení je ještě až za…
Nový školní rok začal i našim novým kolegům – paní učitelce Lence
Hladíkové a Janě Pavlišové. Kolegyně Veronika Jílková v těchto dnech
očekává narození miminka.
Naše škola zahájila školní rok hned několika soutěžemi, kde jsme se
neztratili.
Hned v září se uskutečnil další ročník soutěže v první pomoci, kterou
každoročně pořádá Junák Hlinsko s FARG o. s. při SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod.
Na modelových situacích si žáci vyzkoušeli ošetření běžných úrazů a
poranění.
Vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili již tradičního atletického čtyřboje, který
každoročně pořádá ZŠ Svratka. Sportovci základních škol ze Svratky,
Kameniček, Sněžného, Jimramova, Krouny a Herálce poměřili své výkony v
běhu na 1500 m, sprintu 60 m, skoku dalekém a hodu granátem.
V říjnu jsme si již počtvrté úspěšně zasoutěžili v celostátní dětské recitační
přehlídce „Ležácké veršování“, kterou pořádá ke Dni válečných veteránů
Památník Lidice ve spolupráci s NKP Ležáky. Na čtyřicet soutěžících bojovalo
o přízeň odborné poroty, do které zasedli herci Dana Černá, Máša Málková,
Petr Burian a umělecká pedagožka Klára Litterová. I oni přednesli své
oblíbené texty.
Všem, kdo školu reprezentují, blahopřejeme.
3

Koncem října proběhl na naší škole sběr papíru. Hlavní cena, týdenní
jídelníček na přání pro vítěznou třídu, zafungovala přímo magicky a nám se
podařilo nashromáždit neuvěřitelných necelých 5 tun starého papíru. Částí
výtěžku si žáci vydělali na podporu indické holčičky, kterou jsme adoptovali.
Jednou z novinek v tomto školním roce je, že ovoce dotované EU dostávají
jednou týdně nejen žáci I. stupně, ale i žáci II. stupně. Dále je EU dotováno
neochucené mléko, které dodává Mlékárna Hlinsko, a. s. žákům celé školy 2
x do měsíce.
Díky podpoře zřizovatele – Obci Kameničky – máme vyměněné kotle
ústředního topení za moderní, které lépe reagují na změny venkovní teploty
a jsou mnohem úspornější. Děkujeme.
Opět jsme se sešli při rozsvícení vánočního stromu, díky našim dětem
z mateřské školy a nejmladším žákům jsme si vychutnali krásnou podvečerní
atmosféru, kterou završil i jarmark s výrobky žáků naší školy.
Protože se blíží konec kalendářního roku, chtěla bych všem pracovníkům
školy poděkovat za práci, kterou dělají pro naši školu, mnohdy i nad rámec
svých povinností, všem žákům přeji krásné a zasněžené vánoční prázdniny a
Vám všem krásné Vánoce strávené s těmi, které máte rádi, a do nového roku
hodně zdraví a štěstí.
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Jako každý rok jsme se na začátku července sbalili a přestěhovali na 14 dní
na tábořiště u Lhot. Celotáborová hra byla na téma Výcvik FBI. První týden
uchazeči podstupovali náročný výcvik v nejrůznějších oblastech – vyplňovali
psychotesty a dostávali se do psychicky náročných situací, cvičili se ve
střelbě, fyzické odolnosti a vytrvalosti, učili se chemické pokusy užitečné při
práci agentů, trénovali přežití v přírodě, šifrovali, malovali se maskovacími
barvami, vytvářeli mezi sebou pevné vazby, aby vydrželi i během velmi
náročné akce. Druhý týden dostali z ministerstva úkol vypátrat a zlikvidovat
velitele IS Abú Bakra Bagdádího, který jim unesl jednoho člena tábora. Adepti
byli opravdu špičkově vycvičeni, a proto se jim to povedlo.
Během náročného výcviku si z chlapeckého oddílu udělal Víťa Kamarád,
Páťa Černý a Martínek Pešek skautský slib a splnili zkoušku Tři bílé tesáky
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(8 hodin v samotě přírody, noční cesta na hřbitov a 8 km trasa podle mapy
s dozorem). Ze skautů splnili Výzvu (postup) do plnění další stezky Péťa
Sadílek, Tom Pavlíček, Filip Brázda, Péťa Řezníček a Romča Pešek. Ten
zvládl noční výsadek, ostatní denní. Martin Sadílek a Lukáš Hitzger splnili
úkoly pro Roverskou zkoušku a udělali si roverský slib (nejvyšší stupeň ve
skautské „hierarchii“). Filip Brázda splnil Bobříka mlčení.
Nový skautský rok jsme s dívčím oddílem zahájily oddílovou schůzkou
motivovanou Králíčkem a továrnou na čokoládu. Užily jsme si spoustu
legrace, poznávaly podle chuti ovoce, vytvořily reklamu na čokoládu a užily
si sladkou tečku na konci.
Na konci září jsme vyrazili za hraběnkou Vilemínou Auerspergovou do
Slatiňan na Kočičí hrádek. Cestou z nádraží jsme plnili úkoly, které si pro nás
hraběnka Vilemína připravila a na Kočičím hrádku nás čekala odměna v
podobě Stezek, Nováčků pro skautky a světlušky. Jsou to knížečky, ve kterých
jsou úkoly pro rozvoj dětí a ty je v průběhu roku plní a díky tomu se rozvíjejí
v komunikaci, spolupráci, poznávání světa. Cestou zpátky jsme se ještě
zastavili v muzeu koní na Švýcárně.

Začátek října je spojen s tradiční Drakiádou. Přálo nám počasí i vítr.
Děkujeme sponzorům Tatra Mléko, Kongregace Sester Těšitelek Božského
srdce Ježíšova za podporu!
V soutěži o Nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka vyhráli Pavlišovi,
Novákovi a Pavlíčkovi a Nejlépe létal drak Černým, Vodičkovým a
Mudrochovým. Děkujeme, že jste přiletěli!
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Jako středisko jsme se také v říjnu zúčastnili Memoriálu bratra pátera
Křivského ve Skutči, který byl soutěží jednotlivých družin a družina našich
kluků (Panteři) se umístila na prvním místě.
V listopadu jsme s dívčím oddílem navštívily tělocvičnu hlineckého gymnázia
a při záchraně Mauglího ze zajetí proradných opic Bandarů jsme si
vyzkoušely salta, cvičení na hrazdě a na kruzích, šplhání po tyči a provazu a
kotouly a stojky.
V prosinci nás čeká pečení perníčků, Mikulášská besídka a Vánoční besídka.
Stanislava Nováková
OREL KAMENIČKY - Futsalisté zpět na palubovce.
Letošní sezonu „A“ tým neposílil žádný hráč. Sezonu jsme zahájili 12.
listopadu v Heřmanově Městci. A zahájili jsme úspěšně, po výhrách 3:1 a 5:3
jsme si odvezli 6 bodů. O týden později, tedy 19. 11. jsme zajížděli opět do
haly Heřmanova Městce. Odehráli jsme dva zápasy, jeden nám nevyšel a
prohráli jsme 4:0. Druhý už byl lepší a dokázali jsme zvítězit 3:2, takže
bereme 3 body za toto kolo. Vstup do soutěže nám prozatím vyšel. Další kolo
nás čeká 2. prosince v Chocni.
Když máme sezónní pauzu, organizujeme Dětské dny, karnevaly, zábavy,
plesy, turnaje a snažíme se tak o kulturní dění v naší malebné vesničce. Letos
jsme zorganizovali 22. dubna Retro párty v místní sokolovně, 3. června
odpoledne plné her společně s místními spolky, školou a obcí. Poslední, co
jsme organizovali, byl turnaj v malé kopané 1. srpna na zdejším travnatém
hřišti. Na všech akcích nás přišlo podpořit mnoho lidí. Děkujeme za Vaši
účast! Především děkuji za účast na odpoledni plné her, kde si stanoviště
prošlo 82 dětí, a to je nádherná účast! Chtěl bych poděkovat rodině a
přátelům, kteří pomohli při organizaci a při sloužení na již zmíněných akcích.
Náš B-tým jsme rozšířili o 3 hráče, Milana Jehličku, Šimona Brázdu a Martina
Vamberského. Sezonu zahájíme 26. listopadu v hale v Hlinsku. Letos opět
prošel tým hodně změnami. Tyto změny jsou, doufám, už definitivní. Protože
chceme nadále pracovat s tímto mladým a nadějným mužstvem. Hlavně se
musí kluci sehrát, mít dobrou partu a radost z předvedené hry. S tímto
týmem máme velké plány do budoucna. Chceme do 3 let tento tým přihlásit
o 3 soutěže výš, tedy do Krajského přeboru, aby mohli nabírat cenné
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zkušenosti a herně růst. Tak uvidíme, jak se náš plán bude vyvíjet. Nově
příchozím hráčům přeji hodně štěstí a ať se jim u nás daří.
Pro rok 2018 máme v plánu tyto akce:
20. leden – organizujeme 4. Futsalový ples,
27. leden - organizujeme společně s obcí a školou - Zpívá celá dědina s
karnevalem pro děti
Duben - Retro párty
Jakub Chmelík, Místopředseda klubu Orel Kameničky
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAMENIČKY
Rok 2017 chvátá mílovými kroky ke svému silvestrovskému cíli a pro mnohé
z nás nastává čas bilancování. Nejinak tomu je i u hasičů. Musím přiznat, že
se nám nepodařilo splnit a dokončit vše to, co jsme si pro letošní rok
naplánovali. Na druhou stranu to, co se nám podařilo uspořádat a udělat,
mělo, myslím, velmi vysokou úroveň. A tak stále platí, že hasiči
v Kameničkách patří k nositelům jak kulturního, tak společenského i
sportovního života. Pro děti se na jaře pálily čarodějnice, na začátku roku
jsme pořádali hasičský ples, v létě to byli taneční zábavy na parketě u
Krejcaru. Největší letošní akcí bylo kácení máje, do kterého se zapojilo i velké
množství Vás, spoluobčanů Kameniček.
Po roce vybojovalo družstvo mužů „Kameničky 2001“ první místo v Ok lize a
stali se MISTRY Ok ligy v požárním útoku pro rok 2017. Říjnový orkán
HERWART prověřil připravenost výjezdové jednotky obce (JSDH). Dne
29.10. měla jednotka první ostrý výjezd v 09.22 hodin a z posledního se
vracela kolem 20.00 večer. Tady bych chtěl poděkovat R. Tichému a
J. Dvořákovi za pohoštění pro členy jednotky. Ke všem aktivitám SDH se
samozřejmě musí připočítat pravidelné školení členů jednotky, strojníků a
velitelů.
Než ukončím svůj příspěvek, dovolte mi jeden takový postřeh (nebo to byl
jen můj dojem?). Letošní kácení máje spojilo obrovské množství lidí. Pojďme
zkusit být k sobě tolerantní, ohleduplní a mějme pochopení a uznání pro jiné
i jindy než jen při dalším kacení máje, nebo při dalším návratu zlatých hochů
z olympiády. Na úplný závěr příspěvku chci ještě jednou poděkovat všem,
kdo nám letos pomohli a komu nejsou hasiči lhostejní.
Jiří Kosař ml., člen VV OSH Chrudim a starosta SDH Kameničky
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