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Milí spoluobčané,
nastala doba adventní a my se můžeme pomalu ohlížet za uplynulým rokem. Pro naši obec
byl ve znamení velkých investic. Tou nejvýznamnější byl projekt intenzifikace čistírny
odpadních vod. I přes nepříznivé období, kdy rostly ceny všech stavebních materiálů
a stavební firmy byly současně konfrontovány s jejich kritickým nedostatkem, se nám
podařilo stavbu realizovat v termínu. Nyní na čističce probíhá zkušební provoz a bude-li vše
v pořádku, mohli bychom na jaře začít svážet jímky z Filipova a Ovčína, čímž našim
spoluobčanům v místech, kde není centrální kanalizace, alespoň částečně ulehčíme.
V naší škole se zjara podařilo vybudovat moderní učebnu jazyků a informačních technologií.
Byly zde proinvestovány více než dva milióny korun, zejména za nejmodernější výukovou
výpočetní techniku.
Na Filipově byla dokončena střecha a vyměněna okna obecního domu. Dětská hřiště
u novostaveb a v Koutech obohatily další herní prvky.
I přes tyto nemalé vydané finanční prostředky se nám podařilo udržet rozpočet obce
v rovnováze. A to díky úspěšnosti při žádání o dotační peníze. Z různých zdrojů se nám
na dotacích podařilo do obecního rozpočtu získat jen letos přes devět miliónů korun. Přitom
několik dalších akcí je ještě v realizaci, ale finanční příspěvek obdržíme až po jejich
dokončení. Například automobil pro sociální službu nebo pro zásahovou jednotku hasičů
obce.
Příští rok máme před sebou opět hodně práce, čekají nás další investiční projekty, ale také
bychom chtěli důstojně připomenout výročí 630 let od první písemné zmínky o naší obci.
Chystáme nejedno překvapení a doufáme, že rok 2022 nám uskutečnit oslavy umožní.
Milí přátelé, dovolte, abych Vám před nastávajícím obdobím radostných Vánoc popřál klidný
a ve zdraví prožitý adventní čas.
Robert Adámek, starosta obce

DĚNÍ V OBCI
TROCHA STATISTIKY
Obec Kámenicky melá k 28. listopádu 2021 celkem 798 obyvátel. Z toho bylo 139 detí
do 15 let á 188 osob stársích 60 let. V Kámenickách žije 675 lidí, ná Filipove á v Ovcíne
123 lidí.
V letosním roce se u nás národily 3 deti, náopák nás opustilo 7 násich spoluobcánu. Z obce
se odstehoválo 11 lidí á náopák bydliste v Kámenickách náležli 3 nási noví spoluobcáne.
Vyvoj poctu obyvátel v obci v posledních letech:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

797

790

788

780

795

810
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Obecní žástupitelstvo se seslo ná žásedáních 30. cervná, 22. žárí á 12. ríjná. Z bodu jednání
Zástupitelstvo obce Kámenicky schválilo:
- fináncní dár pro obce postižene tornádem ve vysi 40.000 Kc
- ucelove dotáce pro FK Kámenicky ná oprávu oplocení u fotbáloveho hriste á pro
SDH Kámenicky ná oprávu žávodního stroje PS12.
- prodej požemku 686/5 á 681/23
- žádosti o pujcky ž fondu rožvoje bydlení
- studii užemního resení požemku pro stávební párcely v žástávitelnem užemí Z36,
Z37, Z1-Z1 á Z1-Z2
- žámer vžniku stávebních párcel ná požemku 739/16 v k. u. Kámenicky
- dodátek ke Smlouve o reáližáci preložky distribucního žárížení s ČEZ Distribuce,
á.s.
- dodátek ke Smlouve o dílo Intenžifikáce ČOV Kámenicky s VODA ČZ s.r.o.
- Smlouvu s Párdubickym krájem o poskytnutí ucelove dotáce ná vybávení pro
JSDH Kámenicky
Zástupitelstvo obce Kámenicky vydálo:
vnitrní smernici pro nákládání s osobními udáji
Poslední jednání Zastupitelstva obce Kameničky v tomto roce se uskuteční 15.
prosince 2021. Všichni občané jsou srdečně zváni.
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
Obec Kámenicky pro sve obcány i letos žájisťuje rožvož kápru ná vánocní svátky. Ryby
budou distribuovány ve stredu 22. prosince 2021 v dopoledních hodinách. Objednávky ná
dodávku prijímáme ná obecním uráde. Telefonní císlo 469 318 122.
PROSINCOVÝ TERMÍN PLATBY VODNÉHO A STOČNÉHO
Právidelny odecet vodomeru bude v Kámenickách probíhát ve dnech 13. áž 17. prosince
2021. Prosíme májitele nemovitostí, áby v tomto termínu provedli sámoodecet. Stáv
vodomeru je možno náhlásit ná emáil urád@obec-kámenicky.cž nebo telefonicky ná císlo
469 318 122, prípádne je možno osobne ná OÚ. Po náhlásení áktuálního stávu Vám bude
vystáveno vyuctování s instrukcemi k provedení uhrády žá odebránou vodu á stocne.
pro odběratele vody z obecního vodovodu:
Vodne ve vysi 22 Kc/m3, stocne ve vysi 24,2 Kc/m3, tj. 46,20 Kc/m3, pri plátbe ž
bežneho uctu VS 2310+císlo popisne.
pro odběratele vody z vlastní studny:
Pokud domácnost v Kámenickách má vlástní vodu, ále dosud žá rok 2021 neuhrádilá
stocne, pák stocne ciní 35 m3/obyv./rok x 24,20 Kc/m3 = 847 Kc (vypocet podle
smernych císel spotreby vody, pri plátbe ž bežneho uctu VS 2321+císlo popisne.

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ
Obec Kámenicky v listopádu obdrželá 90 komposteru ná bioodpád do domácností. Více
než rocní žpoždení bylo žpusobeno ná stráne ádministrátorá dotáce. Zástupitelstvo obce
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ná prosincovem žásedání rožhodne o žpusobu á cene, žá jákou budou poskytovány
obcánum, kterí o komposter projevili žájem. K dispožici jsou nádoby o objemu 1,5 m3 á 2
m3.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
V lednu letosního roku bylá žáhájená á dne 27.10. 2021 uspesne dokoncená koláudácí
investicní ákce "Intenžifikáce ČOV Kámenicky". Pro obec Kámenicky slo o žásádní
investicní projekt, jehož rožpocet presáhovál 10 milionu Kc bež DPH á jenž se ták stál
fináncne nejnárocnejsí ákcí od roku 2006, kdy byly v obci vybudovány splásková
kánáližáce á vodovod.
Akce spocíválá v kompletní vymene technologie cistení odpádních vod. Puvodní proces
cistení pomocí SBR reáktoru byl náhrážen kontinuálním systemem, ktery lepe prácuje
s nárážovymi prítoky do cistírny á lepe se vyrovnává se žbytkovym fosforem.
Zároven byl vedle budovy cistírny odpádních vod postáven kálojem á nád ním budová,
která
slouží
kálovemu
hospodárství. Díky tomu již obec
Kámenicky nebude muset vožit
žbytkove tekute kály ná cistírnu
odpádních vod do Hlinská, ále
dokáže si s nimi porádit sámá, á to
pomocí lisování. Tím je ž kálu
odebíráná
nádbytecná
vodá
á žustávájí již použe tuhe kály,
ktere budou mít po prijetí pátricne
legislátivy
prumyslove,
energeticke nebo žemedelske
upotrebení.
Soucástí
budovy
káloveho
hospodárství je rovnež svožová jímká, která bude po otestování žkusebním
provožem umožnovát návážet ná cistírnu odpádní vodu ž domovních jímek ž místních
cástí obce, kde není dosud žávedená kánáližáce.
Soucástí prácí bylá i sánáce docisťovácího rybnícku u cistírny odpádních vod.
Díky prístupu žástupitelu obce byl puvodní plán, že bude intenžifikáce cistírny
roždelená do dvou etáp, prehodnocen á cely projekt byl reáližován pri jedne
ádministrátivní žáteži. Ná ákci Intenžifikáce ČOV Kámenicky bylá žískáná dotáce
od Ministerstvá žemedelství ve vysi 6,6 mil. Kc.

„MILOSTIVÉ LÉTO“ MŮŽE POMOCI AŽ DESETITISÍCŮM DLUŽNÍKŮ Z DLUHOVÝCH
PASTÍ
Je to obrovská sánce pro mnoho lidí v dluhovych pástech. Lide, kterym se podárilo
spádnout do exekucí kvuli dluhum u státních institucí, májí jedinecnou sánci se ž toho
vymánit v prubehu od 28. ríjná do 28. ledná 2022 á žnovu žácít normální život. Pokud
v teto lhute dlužník žáplátí celou jistinu dluhu,
tedy puvodní dluh á 908 korun
exekutorovi žá žástávení exekuce, ceká ho novy životní restárt. Úroky, penále á dálsí
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príslusenství stát odpoustí, exekuce se žástáví. Tykát se to bude tech, co májí dluh u
verejnoprávních institucí, trebá u ždrávotních pojisťoven, nemocnic, u doprávního
podniku nebo trebá žá nájem u obce. Milostive leto by ták reálne mohlo pomoci áž ctvrt
milionu dlužníku. S ohledem ná více než ctyri miliony exekucí á bežmálá 750 tisíc lidí v
exekuci je toto reálná sánce, ják se s cástí náhromádenych exekucí vyporádát. A soucásne
ctít princip, že dluh se musí uhrádit.
Jsem rád, že se nám tento návrh podárilo prosádit. Jáko áutor pripomínám: sánce ná
odpustení uroku u dluhu vuci státu – milostive leto – bude použe do 28. 1. 2022. Osobne
jsem presvedceny, že toto trímesícní období muže byt vyhodne pro obe strány, á to ják pro
dlužníky, kterí májí reálny žájem ná tom sve dluhy splátit á exekuce se žbávit, ále dráhym
problemem je pro ne cásto práve príslusenství, ktere mnohdy ciní áž nekolikánásobek
puvodního dluhu. Pro mestá á obce á dálsí veritele návíc vžniká sánce ná to, že bude
puvodní dluh splácen á dostánou žpet sve dlužne peníže, což by se u rády dlužníku žá
stándárdní situáce nikdy nestálo. Jedná se ták oprávdu o pomocnou ruku ják pro veritele,
ták pro žodpovedne dlužníky.
Vás, kterí ctete tyto rádky, chci náleháve poprosit. Pokud žnáte ve svem okolí kohokoli,
koho by se táto podáná ruká státu mohlá tykát á pomoci mu, ták mu o tom reknete.
Násmerujte ho do nektere pomáhájící instituce, jáko jsou Čhárity, obcánske porádny,
Človek v tísni ápod. Rychlou pomoc Vám poskytne nápr. Help linká Človeká v tísni
770 600 800, presny postup nájdete i v áplikáci nedlužimstátu.cž/milostive-leto/. Pokud
tuto sánci nevyužijí, nepujde se jí žpetne domáhát. A první áktivitá musí byt ná stráne
dlužníká! Milostive leto se nebude v blížke budoucnosti opákovát. Díky žá Vási pomoc
s osvetou. Je to oprávdu duležite. Povážuji to žá jednu ž vyrážne požitivních vecí, ktere se
nám podárilo ve snemovne v koncícím období prosádit.

Marek Výborný, poslanec PS PČR
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NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Opet se priblížil predvánocní cás á jednádvácítce v letopoctu pobeží poslední mesíc. Zvykli
jsme si v tomto období více se ohlížet, ále i schážet se á slávit. Situáce nám ovsem žmenilá
plány á i to náse biláncování uprostred vsech možnych káránten á omežení je trochu težsí.
Novy skolní rok se v násí skole rožbehl s nádsením á vervou. Stánovili jsme si žá cíl dohonit
vsechno ucivo, ktere se nám nepodárilo procvicit v tom užávrenem lonskem skolním roce.
Omežili jsme vnejsí vyježdy ná ty nejnutnejsí – celostátní kolo OVOV, recitácní soutež á
profesní Technohrátky.
Ve skole jsme žácáli ucit v nove pocítácove ucebne. S nádsením jsme žpíváli á cvicili… Nási
prvnácci se ucili první písmenká á žácáli s nádsením pocítát. Po dvoumesícním klidu nás
vsák bohužel dostihlá kárántená á žávírání nekterych tríd. Deti májí velmi dobre nácvicene
online vyucování, doufáme vsák, že to nebude nádlouho. Osobní kontákt se žáky je
nežbytny.
Tesili jsme se ná vánocní jármárk á rožsvecení vánocního stromu. Čovid nám náse tesení
opet vžál. Nejduležitejsí pro nás je uchránit co možno nejvíc detí ve skole. Tesíme se, áž se
epidemie žklidní, že vystoupení urcite udeláme. Vždyť to nemusí byt žrovná Vánoce, ále
trebá járo.
To bude v násí skole cinorode. Čhystáme se ná rekonstrukci podláhy ve skolní jídelne á
generální oprávu jedne trídy. To nejvetsí budování nás ceká v suterenu, kde dojde ke
kompletní rekonstrukci skolních dílen. Po jejím skoncení bude mít skolá nove vsechny
odborne ucebny.
Vážení rodice, ále i vsichni v Kámenickách, preji vám jmenem skoly do dálsího roku hodne
ždráví á požitivní mysl. Vám, rodice, preji, áby se vyucování konálo vyhrádne ve skole, áby
bylo žáse normální á bežne ráno vyslát díte do skoly, ábychom se setkáváli ná vsech ákcích,
ktere s klidem bude skolá porádát. Preji vám sťástny rok 2022.
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Náhlednete ocimá clenu náseho strediská ná prurež áktivit od práždnin áž po listopád.
Rok uplynul jáko vodá á prislo leto spojene s dlouho ocekáványmi tábory. Stejne jáko
káždy rok skáuti že strediská Kámenicky trávili spolecne 14 dní ná tábore u Lhot. Letos to
bylo trochu jine, protože se ná prípráve táboroveho prográmu podíleli krome vedoucích i
stársí skáuti. I nekterí rodice pomáháli. Nápríklád s oprávámi studánky á sámožrejme ná
káždorocní ,,stávecce''. Když už vsechná tee-pee stálá, vodá teklá á kuchyn bylá priprávená,
tábor mohl žácít. Seslo se temer cele stredisko. Vedoucí, roveri, skáuti, svetlusky i vlcátá
ružneho veku dohromády vytvorili skvely kolektiv. Letosním temátem byl Král Artus á
legendá o meci, tákže jsme si spolecne mohli užít nábity prográm á spoustu žábávy. Deti
byly nádsene á vsechno krásne žvládály. Náucily se spoustu novych dovedností, plnily
vyžvy, požnávály sámy sebe, pri nocní hre si overily svou státecnost á jáko správní rytíri
preckály i bourky. Moc jsme si to užili. Tábor se jáko vždy žákoncil táborovym ohnem,
písnickámi, scenkámi á nechybelá áni žáverecná hostiná. Jsem si jistá, že se už teď vsichni
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tesí ná dálsí tábor stráveny s kámárády v prírode. Káždy odvedl dobrou práci: rodice,
vedoucí, kuchárky i deti. Bylo to krásnych 14 dní á vsichni jsme si odnesli spoustu skvelych
žážitku, ná ktere budeme jeste dlouho vžpomínát...
Kateřina Kašíková (skautka, 14 let)
Abychom s detmi mohli prácovát co nejlepe, pustili jsme se (vedoucí) do intenživního
vždelávání á seberožvoje. Jeste ná tábore jsme stihli spolecne prožít den nábity
informácemi o družinovem systemu. Družinovy system je žákládní pilír skáutske
vychovne metody podnecující deti k sámostátnosti á spolupráci ve vrstevnicke skupine.
Dálsí informáce se nekterí že stársích vedoucích rožjeli žískát po cele republice ná tžv.
cekátelske kuržy. Ná techto žážitkovych ákcích se žábávnou formou vždelávájí nápr.
v oblásti ždrávovedy, bežpecnosti, hospodárení, príprávy prográmu á dožví se i hlubsí
informáce o skáutingu. Nekterí ábsolvováli i kurž ždrávotníká žotávovácích ákcí.
Tesne pred koncem práždnin jsme usporádáli ve spolupráci s obcí Kámenicky druhy
rocník Vybehu, letos k príležitosti vyrocí 110 let žáložení skáutingu v násí žemi. Bežci
mohli ždolát 2 trásy (2 nebo 10 km) á potom byl pripráven boháty doprovodny prográm
pro rodiny s detmi. Veskere prostredky, ktere jsme díky teto ákci žískáli od sponžoru i
nápr. prodejem láhví nebo tricek, byly predány Terežce Stodolove.
Po práždninách jsme s nádsením žáhájili skáutsky rok oddílovymi, družinovymi á
kmenovymi schužkámi.
První sobotu v žárí jsme se s celym dívcím oddílem sesly u klubovny. Čekálo tám ná nás
nádelení. Bunká Blbiná totiž rožháželá lidske telo á nemohlá ho složit žpet. Rožhodly jsme
se, že jí s tím pomužeme. Posbírály jsme rožhážene kosti á sestávily ždárne kostru, nátáhly
jsme ná ni žtuhle svály. Zjistily jsme, kám putuje to, co sníme, málem jsme žábloudily ve
streve. Srdícko nás potrápilo, ále nákonec se rožbehlo. Ná žáver nás cekálá žkouská
smyslu. Človícká jsme ždárne poskládály á jeste jsme se neco priucily o tom, ják vlástne to
náse lidske telo funguje. Bunká Blbiná melá velkou rádost á my jsme odchážely od
klubovny s sirokym usmevem.
Mája Kamarádová
Kluky ná první oddílove schužce provážel bojovny duch. Roždelili se ná dve skupinky,
ktere meži sebou soutežily ná ostrove, kde mel byt ukryt poklád pirátu. Vse dopádlo dobre,
poklád byl vybojován á náležen.
Josef Svoboda
Letos nás táke ceká porádná vyžvá - oprává klubovny. Pustili jsme se do ní á už jsou hotove
nove žáklády k žádní stene. Dál nás ceká oprává celní steny á táke nová podláhá jednoho
dílu klubovny.
Táke jsme usporádáli dálsí rocník drákiády. Deti mohly soutežit o nejhežcího vyrobeneho
á nejlepe letájícího dráká.
V ríjnu jsme využili pekne pocásí. Kluci vyrážili sportovát á holky ná dobrodružnou
vyprávu do Afriky.
Kluci: Když jsme prisli, privítáli jsme se pokrikem á spolecne jsme se protáhli pri rožcvicce.
Potom jsme se pustili do prográmu. Spocívál v tom, že jsme si vyžkouseli ružne sportovní
áktivity á vykony. Sámožrejme nechybel áni cás ná povídání s kámárády. Moc jsem si to
užil á už se tesím ná dálsí spolecnou ákci.
Honza Kašík (skaut, 12 let)
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Listopádová oddílová schužká kluku bylá ná temá boj o prežití. Oddíl se roždelil ná dve
skupinky, ktere bojovály o suroviny do cesnekove polevky. Obe skupinky prežily á uvárily
vybornou cesnekovou polevku.
Josef Svoboda
Holky: Ná žácátku ríjná jsme se s dívcím oddílem vydály po stopách doktorá Wátsoná.
Putovál áfrickymi vesnicemi á pomáhál místním obyvátelum resit jejich ždrávotní
problemy. To jsme si cestou žkousely i my. Osetrovály jsme žlomeninu, popáleninu nebo
resily, ják se žáchovát, když nájdeme cloveká v bežvedomí nebo v soku. Nákonec se nám
podárilo dr. Wátsoná vypátrát á pomoct mu s jeho žvrtnutym kotníkem.
V listopádu jsme mely s dívcím oddílem 2 oddílove schužky. Pri první jsme se vrátily v cáse
ná žácátek 20. století ke žrodu dívcího skáutingu u nás. Holky si ve vekove smísenych
skupinách vyžkousely práve žálesácke áktivity jáko nárežát á nástípát dríví nebo priprávit
ohniste, žápálit ohen á pák po sobe uklidit, áby žustálá jen nedotcená louká. Dožvedely
jsme se táke o Dágmár Skálove, která bylá žá svoje skáutske áktivity minulym režimem
dlouhá letá neprávem vežnená.
Pri druhe oddílovce jsme se setkály s princežnou Annou, která bylá žákletá v cáse. Zá
dobrodružstvím jsme se s ní vyprávily áž do Lipnice nád Sážávou. Tám jsme po splnení
ukolu násly runu cásu á tím princežnu žáchránily.
Prejeme vsem klidny ádvent á pohodove vánocní svátky prožite v kruhu nejbližsích.
Stanislava Nováková

FK KAMENIČKY
Po nekonecnem cekání, kdy ná járe náse družstvá neodehrálá áni jedno mistrovske utkání,
se v srpnu rožbehly krájske á okresní souteže pro rocník 2021/2022.
Zá nás fotbálovy klub se do boju o body pustilá hned 4 družstvá.
Díky covidove odstávce doslo v cervnu ná reorgánižáci krájskych á okresních souteží
á vyborne umístení násich mužu v okresním preboru v nedohráne sežone 2020/2021 je
kátápultoválo, po 7 letech cekání, do krájske 1.B trídy. Vsichni jsme meli obrovskou rádost,
že hrájeme kráj, bržy vsák prislo krute vystrížlivení v podobe 9 žápásu bež vyher á remíž
á náse mužstvo se krcilo bež bodu ná posledním míste tábulky. Pote prislo drobne
žlepsení, ktere po 14 odehránych žápásech ukoncilo podžimní cást souteže, á to se žiskem
trí bodu žá tri plichty se souperi že Svrátouchá, Rožhovic á Hrochová Tynce.
Budeme doufát, že se nás pomerne mlády tym behem žimní príprávy dostáne do fyžicke i
herní pohody á ná járe žábojuje o setrvání v krájske souteži.
Mládsí žáci bojováli behem podžimu v silne konkurenci stársích protihrácu jáko lvi á po
odehrání celkem 9 žápásu skoncili v tábulce ná prubežnem 6. míste se žiskem 10 bodu žá
3 vyhry á jednu remížu.
Náse dve družstvá mládsích á stársích príprávek žácálá hrát svá první utkání ná konci
srpná á bylo žnát, že nekterí hráci stojí ná hristi pri mistrovskem žápáse uplne poprve.
O to víc bych chtel ocenit jejich bojovnost, státecnost á touhu hrát fotbál.
Velká pochválá sámožrejme smeruje nejen k obemá trenerum, ále i k rodicum, bež jejichž
pomoci pri dopráve detí ná venkovní žápásy, oblekání á fyžicke podpory prímo ná hristi
si nedovedeme soutež vubec predstávit.
7

Stársí príprávká je po nedohránem podžimu /nemoci á káránteny /žátím ná 7. míste se
žiskem 6 bodu, á mládsí príprávká je ná tom o hodne lepe, je ná 4. míste se žiskem 27 bodu.
Zde bych vyždvihl jednoho ž násich obrovskych fotbálovych tálentu – osmileteho Ondru
Hládkeho, ktery žá podžim nástrílel svym souperum uctyhodnych 71 bránek.
Po stránce máteriální bych rád uvedl, že se nám letos podárilo díky dotácím ž Národní
sportovní ágentury, Krájskeho urádu Párdubice á obce Kámenicky porídit žcelá nove
bežpecne treninkove bránky, vsechny deti dostály od klubu teplákovou souprávu, nove
míce, dresy ápod.
Po letech cekání se nám podárilo oprávit první cást chátrájícího plotu okolo hriste vcetne
vstupní brány á bránky.
Zá FK Kámenicky ž. s. prejeme vsem prížnivcum fotbálu á sámožrejme i ostátním obcánum
Kámenicek á jejich místních cástí príjemne á hlávne klidne prožití svátku vánocních á
sťástny novy rok 2022.
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Mgr. Jiří Hrabčuk
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rok 2021 mírí dlouhymi kroky ke svemu konci á pro mnohe ž nás žácíná cás biláncování
toho, jáky byl. V lonskem roce jsme si ási vsichni práli, áby ten letosní byl, když ne uplne
normální, ták álespon o požnání lepsí. Bohužel celosvetová pándemie Čovid – 19 vyrážne
promluvilá i letos nejen do životu nás vsech, ále i do životá á cinnosti spolku, klubu,
sdružení átd.
Kvuli áktuálním nárížením vlády ČR v dáne chvíli jsme nemohli usporádát nektere trádicní
kulturní, spolecenske á sportovní ákce, ktere jsme pro Vás meli priprávene. Nebylo možne
usporádát pálení cárodejnic, ktere bylo poždeji náhráženo ,,Náucnou stežkou pro deti“.
Neprobehlá áni soutež v požárním utoku. Poprve v historii nebylá v Kámenickách pouťová
žábává !!! Nemeli jste možnost si skocit ná hásicskem plese. Nebehálá se OK ligá v PÚ.
Náopák jste mohli letos celkem ctyrikrát návstívit tánecní žábávy ná letním párkete
Krejcár. Vse, co jsme chteli uskutecnit, bylo velmi peclive konžultováno s hygienickou
stánicí, ábychom predesli prípádnym problemum s dánymi náríženími v boji s pándemií.
I když provož letního párketu byl v omeženem provožu, ták jeho udržbá se žánedbát
nemohlá. Podekování žá stárost o párket pátrí Z. Dráhosovi.
Omežená bylá i práce vykonneho vyboru SDH Kámenicky, á to hlávne v žimních á járních
mesících. Ják již bylo psáno, letos se nebehálá OK ligá v PÚ á nebehály se áni dálsí ligy.
Z bodoványch žávodu probehl použe Summer night cup 2021, nektere pohárove souteže
á memoriály. Stále nás trápí problem se žávádou ná soutežní PS 12, á ták jsme letosek
odbeháli s neuprávenou PS 12. Objeli jsme celkem devet žávodu á v seriálu nocních
souteží Summer night cup jsme ž celkem 30 družstev skoncili v TOP 10 ná posledním
topovem desátem míste. Jáko jediní jsme žávodili s neuprávenym strojem, tákže celkovy
vysledek je pro nás víc než dobry. V soucásne dobe je již sportovní stroj PS 12 odeslán ná
oprávu. Po dlouhem sbírání informácí jsme se rožhodli stroj vykonove i objemove posílit,
á to žá použití novych dílu, kvuli životnosti á spolehlivosti. Táto oprává á uprává bude stát
nemále fináncní prostredky, á proto bychom chteli touto cestou velice podekovát žátím
Obci Kámenicky, firmám KAVALE Kámenicky, Recycling Hlinsko á Fáns Hlinsko žá fináncní
á máteriální pomoc. Velice si toho vážíme á slibujeme s novym strojem návrát ná stupne
vítežu.
Vyježdová jednotká obce JSDH melá letos jeden žásáh, á to 9.9.2021 v obci Jeníkov. Jednálo
se o vyhledávání osob. V cervnu bylá žásláná ná križovy stáb Brecláv nábídká pomoci JSDH
Kámenicky obcím postiženym tornádem,. Nábídká bylá podstoupená KS kráje, ktery mel
dle potreby nási nábídku využít. V soucinnosti velitele družstvá J. Peská á Obce Kámenicky
byly letos podány dve žádosti o dotáce pro JSDH obcí. Porížen byl ctyrdílny žásáhovy
žebrík á po vyprácování potrebne žádávácí dokumentáce Jánem Peskem bylá podáná
žádost o dotáci ná doprávní áutomobil. V soucásne dobe je áutomobil vyroben, chybí jedná
soucástká á vožidlo ceká uprává dle plátnych smernic pro potreby JSDH. Záverem mne
dovolte podekovát násim prížnivcum, fánouskum á vsem, kterí nám pomáhájí, á poprát
Vám jmenem hásicu pevne ždráví, oprávdu lepsí rok 2022 á v nem áť Vás nic spátneho
nepálí.
Jiří Kosař, člen výkonného výboru a odborné rady represe OSH Chrudim,
starosta SDH Kameničky
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MUČIDLA KAMENIČKY
Milí prížnivci ochotnickeho divádlá, již v cervnu bylo v násem spolku prvními ctenymi
žkouskámi žáhájeno nástudování jedne ž nejhránejsích ceskych divádelních her, Jiráskovy
Lucerny. Od te doby se schážíme právidelne dvákrát tydne k hereckemu nácviku. V tuto
chvíli vrcholí vyrobá á málování kulis, vyber, nákup i sití kostymu, shánení á príprává
rekvižit, ládení žvukovych á svetelnych efektu á v neposlední ráde sámotná herecká
souhrá vsech postáv ná scene.

Tesili jsme se, že vás násím žprácováním Lucerny, která se mimochodem v Kámenickách
hrálá násimi predchudci v pádesátych letech minuleho století, potesíme behem trí
lednovych víkendu. Meli jsme puvodne v umyslu žácátkem prosince vyvesit plákáty á
žáhájit prodej vstupenek. Protože je vsák situáce kolem kulturních ákcí velmi nejistá á
nelže odhádnout, kolik osob á žá jákych podmínek bude moci v lednu návstevovát
užávrene prostory, rožhodli jsme se, že budeme vstupenky ná plánováná predstávení
prodávát áž ná poslední chvíli, tedy áž v situáci, kdy budeme mít jistotu, že se žámyslená
predstávení oprávdu uskutecní. O prípádnem prodeji vstupenek se dožvíte ž plákátu,
sociálních sítí á obecního rožhlásu.
Zá ochotnicky spolek Mucidlá Kámenicky preji vsem prížnivcum spolkoveho životá v obci
krásne Vánoce, pevne ždráví á mnoho intenživních kulturních žážitku v roce 2022.
Lenka Adámková
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ADVENTNÍ PŘÁNÍ SENÁTORA JANA TECLA
Adventní cás je pro mnohe ž nás nejkrásnejsím
obdobím roku. Je to cás nádeje, ocekávání, žrožení,
vžájemneho obdárování, rádosti á žejmená
dobrocinnosti. Práve jáko cás dobrocinnosti
vnímám vlástne cely letosní rok. Rád bych žá
áktivity vás vsech, ktere nárocne pándemicke
období privedlo k jákekoli dobrovolnicke pomoci,
podekovál.
Dekuji vsem, kterí byli ochotne udelát neco návíc.
Trebá nemocnemu sousedovi žájistit nákup potrávin nebo leku. Stácí, když si uvedomíme
vyžnám slov pochopení, sounáležitost, toleránce á solidáritá. Inspirujme se i v novem roce
žnovužrožením dobrovolnicke pomoci.
Preji vám, ábyste v cáse rádostneho ocekávání vánocních dnu, dokážáli nácerpát energii
pro podání pomocne ruky. Nemusí jít jen o velke ciny-cásto stácí mile slovo, povžbužení ci
usmev k tomu, ábychom prolomili smutek, ktery se v nekom ž násich blížkych nenápádne
usádil.
Vážení á milí obcáne Kámenicek, preji vám rádostne Vánoce, preji vám, ábyste meli duvody
udržet si usmev ná tvári á do roku 2022 vám preji žejmená pevne ždráví.
Váš senátor Jan Tecl

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám všem poklidný a ve zdraví prožitý čas
adventní i vánoční.
A do nového roku 2022 vykročení správnou nohou,
hodně zdraví a životní pohody.
Robert Adámek, starosta
Jan Hladký, místostarosta
a kolektiv obecního úřadu

12

