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Milí spoluobčané,
máme za sebou období nouzového stavu v České republice, způsobené
epidemií koronaviru COVID-19. Nebyl to čas lehký, byli jsme výrazně omezeni
při pohybu a roušky přes obličej se staly běžnou součástí našich životů. Zdálo
se, že jsme těžké období přestáli a situace se vrací do běžných kolejí, avšak
poslední dny opět přinesly nějaká omezení. Doufejme, že epidemie již neudeří s
novou silou a my budeme moci normálně žít.
Chtěl bych touto cestou velmi ocenit všechny dobrovolnice a
dobrovolníky z našich řad, kteří přiložili ruce k dílu přímo při šití roušek nebo
nezištně pomáhali s donáškou nákupů starším spoluobčanům. Zapojili se i
firmy z našeho regionu a zjištění, že si stále dokážeme pomáhat, je velmi milou
odezvou jinak nepříjemného času epidemie.
Robert Adámek, starosta obce

AKTUALITY
INVESTIČNÍ AKCE V OBCI
V nadcházejících letních měsících nás čeká větší investice do opravy střechy
na bytovém domě č. 56 na Filipově. O dotační příspěvek na tuto akci jsme
žádali i Pardubický kraj a věříme, že nám bude vyhověno. Výměna již
špatných oken proběhne rovněž na domu s pečovatelskou službou.
S Ministerstvem zemědělství pokračujeme na přípravě intenzifikace naší
ČOV. Máme přislíbenu dotaci ve výši 70%. V těchto dnech se připravuje
výběrové řízení na dodavatele stavby, předpokládaná cena je 13 mil. Kč vč.
DPH, ale věříme, že se nám podaří výběrovým řízením trochu srazit. Půjde-li
vše dobře, chtěli bychom akci, původně rozdělenou na dvě časově oddělené
etapy, zvládnout najednou. Stavební práce by mohly začít již na podzim
tohoto roku.
PARCELY
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání smlouvu s firmou BOGUAJ
stavební inženýrství s.r.o., která pro obec zajistí veškeré činnosti spočívající
v získání stavebního povolení pro zasíťování nových stavebních parcel v
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lokalitě k Filipovu. V současné době byl vydán územní souhlas pro přeložku
vysokého napětí a jsme tak opět o krok blíže k nové řadě rodinných domků.
DOTACE NA KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ
V únoru jsme domy v Kameničkách obeslali s výzvou, aby se přihlásili zájemci
o dotované kompostéry. Shromáždili jsme požadavky na celkem 90
kompostérů. Nyní podklady od jednotlivých obcí zpracovává Mikroregion
Hlinecko pro podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí.
Termín je do 1.7.2020. Výsledek dotačního řízení bychom mohli vědět na
podzim a pokud vše dobře dopadne, kompostéry budou k dispozici pro rok
2021.
HASIČI
U Nadace Agrofert, se obci podařilo vyjednat dotaci ve výši 50 tisíc Kč na
vybavení zásahové jednotky obce. Pro část
našeho mužstva jsme tedy pořídili kvalitní
zásahové obleky Patriot Elite a zásahovou
obuv Primus. V případě požáru nebo
přírodní
katastrofy
budeme
mít
k dispozici,
kromě
party
vždy
připravených a ochotných hasičů, také
odpovídající vybavení, abychom své
hasiče při zásahu i chránili.
Po loňském neúspěchu s dotací na nový
dopravní automobil jsme letos znovu
podali žádost. Opakované žádosti mají
lepší bodové ocenění při hodnocení, a tak
věříme, že bychom tentokrát mohli být
úspěšní.
ÚDRŽBA ZELENĚ V OBCI
V prvním čtvrtletí roku jsme odbornou firmou nechali ošetřit zeleň v obci. Na
vzrostlých stromech byly provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy. V aleji
na Podhrázi byly odstraněny náletové břízy, které omezovaly a bránily v
košatění lípám. Památeční lípa u silnice na Dědovou je ve špatném stavu.
Dřevomorná houba zasáhla výraznou část kmene. Aby nehrozilo rozlomení,
bylo nutné strom výškově redukovat a v následujících letech bude nutné
udělat bezpečnostní vazbu.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Obec se pustila do postupné obnovy kontejnerů na odpad v obci. Jistě jste již
zaznamenali nové zvonové kontejnery s velkými vhozovými otvory. Rádi
bychom časem nahradili všechny staré nádoby modernějšími. Proto nás
mrzí, že i přesto někteří z nás s klidným srdcem ponechají odpad mimo
kontejner a zakládají černé skládky. Nikomu by se určitě nechtělo
přehrabovat se v těchto odpadcích, když pytle promoknou, roztrhají je kočky
a je třeba to uklidit. Moudrý občan, který tyhle důsledky domýšlí, by jistě
pytel vedle kontejneru nepoložil. Nehledě na to, že kontejnery vždy stojí u
něčí nemovitosti a nepořádek tím děláme někomu přímo pod okny.
KULTURA
I letošní léto budou na obecním úřadě probíhat výstavy výtvarného umění.
Jako první se v červenci představila díla paní Lydie Němec, v srpnu naváže
výstava krajinomalby Jiřího Vosičky.
PODĚKOVÁNÍ
Naše šikovné spoluobčanky se zapojily do humanitárního pletení dek.
Společným úsilím se podařilo vytvořit 14 dek. Všem pletařkám a dárcům vlny
děkuje: Slávka Adámková, P. Tomáš C. Havel, kněz z Písku, P. P. Josef Aicher,
misionář z Bavorska.
Robert Adámek, starosta obce
CELÝ KRAJ BUDE LÉPE DÝCHAT, POMOHOU TOMU NOVÉ KOTLE ZA
PENÍZE KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé mají mít stejné možnosti a výhody
na kterékoli části území. Kotlíkové dotace toto kritérium splňují na sto
procent. Další žadatelé budou podpořeni v letošním roce. Ukončení příjmu
žádostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá.
Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových dotací v loňském roce
8. října. Zájem byl obrovský hned od začátku otevření výzvy. Ukončení
příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá.
Žádosti o poskytnutí této dotace mohou lidé podávat prostřednictvím
webové aplikace na internetových stránkách Pardubického kraje. V polovině
února 2020 bylo zaregistrováno kolem 1840 žádostí. Žadatel může získat
dotaci až do výše 127 500,- Kč.
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V 5. výzvě je podpora poskytována na pořízení nových automatických kotlů
na biomasu, kotlů na kusové dřevo s ručním přikládáním, kondenzačních
plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena může být pouze výměna
starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez
určení třídy.
Rada průběžně schvaluje podané žádosti. V současné době pracovníci
Regionálního rozvoje Pardubického kraje podepisují smlouvy s první
polovinou žadatelů. Druhá polovina žadatelů byla prozatím vyrozuměna o
tom, že peníze dostanou. Na podpis smlouvy si počkají na konec léta, ale mají
jistotu, že peníze zde pro ně jsou již připravené a kotel mohou vyměnit.
Žádosti, které se nepodaří uspokojit, jsou zařazovány do tzv. zásobníku
projektů. V případě odstoupení příjemců od smlouvy nebo nedočerpání
schválené výše dotace, budou uvolněné příspěvky nabídnuty žadatelům
právě v tomto zásobníku, a to dle pořadníku podání žádosti. Tyto žádosti mohou
být v letech 2021 – 2023 uspokojeny z prostředků výzvy MŽP pro kraje
v rámci podprogramu, prostřednictvím něhož má kraj možnost získat částku
okolo 70 milionů Kč.
Hana Štěpánová, (STAN), radní Pardubického kraje zodpovědná
za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA

Skončil školní rok, podivný školní rok. Když jsme rozdávali pololetní
vysvědčení, netušili jsme, že normální škola bude jen pár týdnů.
To, co bylo dál, byla řada zkoumání i poznávání. Učili jsme se všichni – žáci,
učitelé i rodiče. Ne vždy všichni na výbornou, ale postupně jsme to zvládli.
Musím poděkovat všem rodičům i prarodičům, kteří se k nové situaci
postavili statečně čelem. Nejen žáci, ale i rodiče se postupně učili zvládat
techniku, našli si svůj rytmus. Bylo to namáhavé, kdybych mohla psát
vysvědčení právě vám, kteří jste nastoupili doma a dozírali nebo vysvětlovali,
musela bych vám napsat jedničku dvakrát podtrženou.
Musím ale poděkovat i učitelům. Bylo to nové, nevyzkoušené, mnohdy hodně
obtížné a namáhavé zvládání toho, co dávno umí, ale „naživo“. Učili jsme se
nové programy tak, abychom měli další nástroj pro výuku. Na dálku to bylo
také hledání a zkoušení. Ale i oni obstáli na výbornou, zvláště po návratu
prvního stupně do školy. Práci dělali nadvakrát. I všechny asistentky se
zapojily tak, abychom pokryli družinu odpoledne po jednotlivých třídách
nebo ve výuce tak, aby učitelé nepřecházeli mezi jednotlivými skupinami a
paní družinářka mohla mít jen jednu skupinu.
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Takže všem velké, velké díky a užívejte si zasloužené prázdniny. A hlavně v září už snad bude vše normálně!
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Na konci února jsme si s dívčím oddílem připomněly tzv. Thinking Day (Den
přemýšlení, nebo také Den sesterství). Tento den připadá na 22.2. a je to
výročí narození zakladatele skautingu Lorda Roberta Baden-Powella a jeho
ženy Olave. Oslavily jsme ho cestou kolem světa za sportem v tělocvičně
hlineckého gymnázia.

Na začátku března několik členů střediska navštívilo skautské vzdělávací
setkání Trignis v Praze. Tato akce je zaměřená na duchovní, skautský,
společenský a kulturní rozvoj účastníků. Tohle k němu říká jedna ze
zúčastněných:
„Na Trignis jsme se přihlásily kvůli spoustě zajímavých přednášek a
workshopů, které jsme si mohly samy zvolit. Vybraly jsme si Estetickou
výchovu dětí prakticky a Hudbu. Přednáška byla udělaná zajímavě formou
prezentace a her. U estetické výchovy jsme dostaly spoustu skvělých tipů na
hry na schůzky a na tábor.
Na workshopu o hudbě jsme při pohádce Včelí medvídci například hrály
hudební hry a zkoušely zpívat při kloktání. Na závěr dne na nás pak čekala
skautská čajovna. Musím říct, že jsme si to užily a určitě bych to doporučila
ostatním!“
Poté došlo k pozastavení naší činnosti v kontextu výjimečné situace u nás i
ve světě. A tak jsem bohužel neuskutečnili tradiční pečení misijních koláčů,
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závody světlušek a vlčat, ani slavnostní oheň k poctě patrona skautů svatého
Jiří.
To ale neznamená, že jsme zaháleli. Byli jsme s dětmi ve spojení alespoň
prostřednictvím moderních technologií. Vedoucí připravovali tábor, i když
nebylo jisté, zda se vůbec uskuteční.
Také jsme se vzdělávali a zavedli novou podobu seberozvojových materiálů
pro děti ve skautském věku – novou skautskou stezku. V tomto „průvodci“ je
množství úkolů, které pomáhají dětem v osobním rozvoji. Jedná se o oblasti,
které se týkají praktických dovedností, týmové spolupráce a přátelství,
okolního světa, přírody, rodiny a osoby každého jednotlivého skauta/ky.
Pokud
by
vás
zajímalo
víc
informací,
najdete
je
na
https://stezka.skaut.cz/co-je-stezka/.
Díky pozvolnému návratu k normální činnosti se v průběhu května a června
opět uskutečnily družinové schůzky a výpravy. Samozřejmě také vrcholí
přípravy tábora a děti se mají na co těšit.
Tereza Schmidtová, Stanislava Nováková
ČINNOST A VÝSLEDKY DRUŽSTEV FK KAMENIČKY
Tak jako celou naši zem, tak i fotbalový klub v Kameničkách velmi ovlivnila
údajná pandemie viru COVID – 19. Jarní část soutěží se vůbec nerozběhla a
rozhodnutím výkonného výboru FAČR byly následně podzimní výsledky
anulovány, takže to vypadá, jako by se fotbal v této zemi v ročníku
2019/2020 vůbec nehrál.
V našem klubu toto rozhodnutí nejvíce poškodilo dorost, který měl po
podzimu našlápnuto na zisk třetího titulu přeborníka krajské soutěže za
sebou.
Během nucené odstávky jsme ale rozhodně nezaháleli, na hřišti a v
technickém zázemí došlo k několika opravám, úpravám a renovacím a to díky
našim dvěma správcům a také díky několika brigádám samotných hráčů a
členů klubu.
Díky uvolnění vládních opatření jsme se konečně mohli, po nekonečných
třech měsících, fotbalově nadýchnout a uspořádat Pouťový fotbal za účasti
našich družstev a také starých gard z Kameniček a Svratouchu. Velmi
povedené nedělní odpoledne ukázalo, že se život i u nás v Kameničkách vrací
do normálu.
Další velmi povedenou akcí bylo Sportovní odpoledne s ukázkou
modelového fotbalového tréninku, který vedl profesionální trenér OFS
Chrudim Honza Uhlíř. Více jak 40 dětí z prvního stupně ZŠ z Kameniček,
Jeníkova a dalších okolních obcí si mohlo vyzkoušet na několika stanovištích
své pohybové nadání. Pro každého účastníka bylo poté připraveno
občerstvení a sladká odměna.
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Tako akce se uskutečnila v rámci projektu našeho fotbalového klubu s
názvem „Nastartujme dětský fotbal v Kameničkách“. Pevně věříme a uděláme
pro to maximum, aby se po našem hřišti opět proháněly, „za kulatým
nesmyslem“ děti v různých věkových kategoriích a za podpory rodičů jsme
navázali na veleúspěšné fotbalové roky.
Snad se nám to společně podaří.
Mgr. Jiří Hrabčuk

Podpora lokální ekonomiky skrze prezentaci místních
podnikatelů na webu REGIONY SOBĚ!
Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. se zapojila do projektu Národní sítě
Místních akčních skupin České republiky s názvem REGIONY SOBĚ. Jedná se o projekt na
podporu lokální ekonomiky skrze prezentaci místních podnikatelů na webu
http://www.regionysobe.cz/. Zde si každý může vyhledat podnikatele a podniky z různých
odvětví (obchody a prodejny - potraviny a přírodní produkty - řemesla - rukodělné výrobky služby - stravování a ubytování), a to nejenom ty, kteří působí na území MAS Havlíčkův kraj,
ale i po celé České republice. Zákazník získá přehled o službách, které určitá lokalita nabízí,
ale také možnost kontaktovat podnikatele a podpořit ho koupí voucheru. Podnikatel po
zaplacení vystaví zákazníkovi fakturu, kterou mu pošle e-mailem spolu s příslušným
voucherem.
Cílem není jen propagovat tisíce drobných regionálních producentů, ale vytvořit i unikátní
databázi toho nejkvalitnějšího, co české regiony nabízí a co je třeba zachovat a podporovat.
Prezentace každého podnikatele na webu bude zdarma a bude zahrnovat identifikační a
kontaktní údaje, informace o činnosti a sortimentu, fotografie a umístění na mapě ČR.
V případě, že máte zájem o prezentaci na webu REGIONY SOBĚ, prosím, kontaktujte
správce webu Kateřinu Niklfeldovou na e-mailové adrese niklfeldova@havlickuvkraj.cz,
telefon 722 945 540.
FORMULÁŘ k vyplnění naleznete na www.havlickuvkraj.cz v sekci Aktuality.
K vyplněnému formuláři přiložte do přílohy také fotografie ke zveřejnění.
Vyplněné formuláře zasílejte na e-mailovou adresu: niklfeldova@havlickuvkraj.cz

K rozvoji regionu můžeme přispět také my všichni!
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