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Milí spoluobčané,
léto je za námi a přichází podzim. Babí léto je zejména pro děti symbolem
začínající školy. Obec pro naše školáky na začátek nového roku připravila
překvapení v podobě přístřešku na kola, na který si děti částečně samy vydělaly
na vánočním jarmarku. Chtěl bych poděkovat i obci Jeníkov, která se na stavbě
finančně podílela. V plánu máme ještě přístup ke stojanům oplotit a odradit tím
případné poberty. Našim nejmenším jsme kolem hřiště mateřské školy vyměnili
již notně omšelé oplocení.
Robert Adámek, starosta obce

AKTUALITY
VYHLÁŠKA ZAKAZUJÍCÍ PODOMNÍ PRODEJ
Na svém dubnovém zasedání rovněž Zastupitelstvo vydalo nařízení
č. 1/2019, kterým na celém území obce zakázalo pochůzkový podomní
prodej. Pokud vás tedy u vás doma neohlášeně navštíví prodejce čehokoli
(energií, telefonních služeb apod.), jedná protiprávně a může být pokutován.
Odkazem na toto nařízení jej také můžete velmi rychle poslat pryč od vašich
dveří.
INVESTIČNÍ AKCE
V polovině září se podařilo dokončit napojení rezervního vrtu KAM-2 na
vodovodní řad Kameniček a stavbu řádně zkolaudovat. Pro případ havárie
nebo kolapsu stávajícího zdroje vody je tedy připravena rezerva, odkud
bychom mohli brát vodu. Zároveň jsme vstoupili do jednání s Pardubickým
krajem, abychom se pokusili získat podporu na projektovou přípravu
napojení Filipova na vodovodní a kanalizační řad Kameniček. Vnímáme, že
nedostatek vody se na Filipově stal citelným problémem a pokusíme se jej
vyřešit. Zde nás však čeká ještě dlouhá cesta. Je dobře, že se podařilo učinit
první krok, aby se v následujícím roce mohlo již naplno pracovat na
projektové přípravě.
Obec v těchto dnech dokončuje opravy kanalizačních šachet na Mundilce. Do
rekonstrukce jsme se pustili svépomocí, protože dohonit v této době
odbornou firmu je prakticky nadlidský úkol. Po opravě dostane silnice nový
povrch. Tento projekt byl podpořen dotací z Pardubického kraje a měl by být
hotov do zimy.
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Do konce roku nás čeká ještě dokončit krajská investice na silnici v
Kameničkách. Je nám líto, že se doba stavby protahuje, bohužel se však po
odkrytí spodní vrstvy vozovky objevilo několik problémů, které rekonstrukci
komplikují. Věřím, že pokud nyní přetrpíme trochu nepohodlí, budeme
odměněni zcela novou komunikací, která bude bez velkých úprav sloužit
mnoho dalších let.
ODPADY
Jak jste jistě zaznamenali, v polovině prázdnin jsme k obecnímu úřadu
nechali přistavit červený kontejner na drobný elektroodpad. S vyřazenými
malými spotřebiči tak již nemusíte do sběrného dvora do Hlinska nebo čekat
na sběr nebezpečného odpadu, ale můžete je odložit zdarma do tohoto
kontejneru. Obec má tuto službu zdarma.
Přes léto jsme rovněž začali bojovat s hromadícím se papírovým odpadem.
Přistavili jsme velký kontejner, který se cca jednou za 14 dní naplní a obec jej
vyváží do sběrných surovin.
Nyní čekáme na dodávku dalšího kontejneru, tentokrát na použitý
potravinářský olej. Jak všichni víme, přepálený tuk nepatří do kanalizace.
Nejenže negativně působí na bakterie, které v naší ČOV čistí odpadní vodu,
ale také se usazuje v potrubí a způsobuje jeho korozi a ucpávání. Prosíme
tedy, abyste do kontejneru, po jeho osazení u obecního úřadu, odkládali
potravinářské oleje a tuky v uzavřených obalech (např. PET lahvích).
Děkujeme.
Druhý pravidelný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se v obci
uskuteční v sobotu 19. října 2019. Na sběrných místech bude odpad
odebírán přímo od občanů. Časy: Kameničky – OÚ v 8 hod., Kameničky –
Kouty v 8:45, Filipov – zastávka 9:30, Filipov 9:45, Ovčín 10:00.
KULTURA
Jsem rád, že se v letní sezóně podařilo zorganizovat dvě krásné výstavy
obrazů, hojně navštěvované nejen místními, ale i milovníky umění ze
vzdálenějších koutů naší vlasti. Byly to výstavy obrazů Markéty Adámkové a
Jaroslava Sodomky k jeho nedožitým stým narozeninám. Celková
návštěvnost obou výstav přesáhla 1.000 lidí.
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Obec Kameničky ve spolupráci s obcí Jeníkov připravila další zájezd na
divadelní představení, tentokrát do Divadla Na Fidlovačce na milou komedii
Famílie. Zájezd se uskuteční v neděli 27. října 2019. Těšíme se na Vaši účast.
Ze zákulisních informací mohu prozradit, že kameničovští ochotníci
MUČIDLA pilně nacvičují druhý kus – hru L. Stroupežnického Naši furianti –
a půjde-li vše podle plánu, na přelomu roku bychom se mohli dočkat
představení v naší Sokolovně.

SPORTOVNÍ KROUŽKY V SOKOLOVNĚ
PING-PONG
Přes zimu bude opět v naší Sokolovně probíhat ping-pong pro děti, mládež i
dospělé. Začíná se v pondělí 7. října 2019 od 18 hodin. Pravidelně si pak
můžete přijít zahrát každé pondělí od 18 do 20 hodin a čtvrtek od 18 do 19
hodin. K dispozici je 5 hracích stolů. Na své si přijdou pokročilí i začínající
hráči. Přijďte si zahrát!
PILATES
Pravidelně každé úterý a čtvrtek mezi 19-20 můžete přijít protáhnout své
tělo na pilates. Cvičení je zaměřeno na zpevnění těla, rovnováhu a flexibilitu
a je vhodné i pro začátečníky. Lekce probíhají pod vedením Martiny
Řezníčkové.
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA PRO DĚTI OD 4 DO 6 LET
Pro naše nejmenší, kteří milují
pohyb, bude každý čtvrtek od
16:30 do 17:30 volný taneční
parket, kde se mohou vyřádit a
sportovně zabavit. Na všechny
děti se těší Jitka Brožová.
Přihlášky možno na tel. 724 787
071. První hodina 3. října 2019
nebo případně po zprovoznění
mostku v Kameničkách.
Robert Adámek, starosta obce
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NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Nový školní rok v naší škole přivítal prvňáčky, kterým nastává nová životní
etapa. Všichni natěšení se posadili poprvé do školních lavic, učí se první
písmenka, počítají, nacházejí nové kamarády.
Ale i žáky na druhém stupni
přivítala
po
měsíčním
zkušebním provozu nová
učebna chemie a fyziky.
Rozpočtem téměř dva milióny
korun je to velmi moderní
zařízení. I učitelé se seznamují
s novými pomůckami, začínají
používat nové technologie.
Při slavnostním zahájení,
kterého se zúčastnili radní
Pardubického
kraje
Ing. Bernášek i vedoucí
odboru
školství
kraje
Mgr. Kiss, zhlédli žáci
zajímavé pokusy v provedení
ředitele Střední průmyslové
školy chemické v Pardubicích
Ing. Ptáčka. Spolu s vedením
MAS Havlíčkův kraj i vedením
obce Kameničky byl zahájení přítomen i pedagogický sbor školy. Věřím, že
žáky bude vyučování v této moderní učebně bavit a naučí se mnoho z toho,
co po nich bude život potřebovat.
Čas rychle běží a my se budeme spolu s vámi potkávat při rozsvěcení
vánočního stromu. Jak už jsme si minulý rok vyzkoušeli, je v nejistém počasí
sázka na jistotu vystoupení žáků v sokolovně. Tentokrát připravujeme dobré
ozvučení, tak, aby všichni dobře slyšeli. Také obvyklý jarmark změníme letos
na pracovní dílničky pro rodiče a děti. Myslíme si, že společné zastavení a
výroba adventních dekorací každého z nás provoní kouzlem Vánoc a chvílí
pro ty naše nejbližší. Těším se na setkání s vámi 29. listopadu.
Teď bych ale chtěla popřát všem žákům, ať se jim daří v celém školním roce,
všem pracovníkům školy hodně sil i úspěchů v celém školním roce a všem
rodičům hodně radosti z jejich dětí.
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
V krátkosti bych vás ráda seznámila s naší činností skautů od začátku roku
2019.
Letošní zima byla pro milovníky sněhu mimořádně vydařená. Proto jsme si i
my v lednu užívali zimní radovánky, když jsme se jako celé středisko sešli na
Volákově kopci a bobovali.
V únoru s dívčím oddílem slavíme tradiční Den přemýšlení. Letos nás
navštívila vzácná návštěva – zakladatel skautingu lord Robert Baden-Powell
se svojí ženou Olave. Zahráli jsme si s ním typické hry, které se hráli v jeho
době. Dokonce jsme si vyzkoušeli napsat proslov, ve kterém ho dívky žádaly,
aby vymyslel nějakou podobu skautingu i pro ně (skauting byl na svém
začátku jen pro chlapce).
V březnu jsme vyrazili na pyžamovou párty a podpořili tím kreativitu a
hravost. V dubnu jsme pekli tradiční misijní koláče, které jsme pak prodávali
před kostelem. Výtěžek byl věnován na pomoc potřebným v rámci
papežského misijního díla.
V květnu si každá družina vymyslela vlastní výlet. Někdo se podíval do
Jihlavy do ZOO a větší holky si užily přespávačku v klubovně. Družina
skautek Tygřice se také zúčastnila okresního kola Svojsíkova závodu
v Heřmanově Městci. Na této akci si děti můžou vyzkoušet svoje znalosti a
dovednosti z oblasti zdravovědy, poznávání přírody, spolupráce,
komunikace, přežití v přírodě atd.
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Konec skautského roku byl ve znamení příprav tábora, který se uskutečnil na
začátku července. Přenesli jsme se do Bradavic a spolu s Harry Potterem
studovali na místní škole čar a kouzel.
Náš tábor je výjimečný tím, že děti během dvou týdnů bydlí v indiánských
stanech tee-pee. Jsou 24 hodin v přírodě, starají se samy o sebe. Podílí se na
chodu celého tábora a baví je to. Vyzkouší si spoustu věcí, které by v domácím
prostředí těžko hledaly. Spolupracují ve věkově smíšených skupinách a učí
se jeden od druhého. Starší pomáhají mladším. Letošní tábor se mimořádně
vyvedl a my už nedočkavě vyhlížíme příležitosti nového skautského roku.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům, aby byl pro ně nový školní/skautský
rok přínosný a vydařený.
Stanislava Nováková
ČINNOST A VÝSLEDKY DRUŽSTEV FK KAMENIČKY
Fotbalový klub Kameničky ukončil sezónu 2018/2019 s velmi příznivými
výsledky. Družstvo starších žáků ovládlo soutěž Okresního přeboru
Chrudimska a s velkým náskokem zvítězilo před mužstvy ze Stolan a Zaječic.
Dorostenci poté po druhé za sebou vybojovali titul přeborníka Krajské
soutěže Pardubického kraje, tentokrát ve skupině B, kde dominovali před
celky z Jaroměřic a Zaječic.
Družstvo mužů bylo po podzimní části Okresního přeboru Chrudimska na
hranici sestupu, v jarní části se jim povedlo několik výborných zápasů a
nakonec z toho bylo 12. místo a setrvání v soutěži.
Klub také nezahálel v oblasti investic do fotbalového areálu. Díky dotacím
obce a Krajského úřadu v Pardubicích byl realizován tolik potřebný hlubinný
vrt na vodu, který zajistí dostatečnou kapacitu vody na zavlažování hřiště, ale
také na zásobování kabin a klubovny pitnou vodou.
Do začátku nové sezóny 2019/2020 nastoupil klub s celkem pěti družstvy.
Muži, dorost, starší žáci a poprvé také, v souklubí se Svratouchem, mladší a
starší přípravky, což je velkým příslibem pro mládežnický fotbal v
Kameničkách do dalších let.
Mgr. Jiří Hrabčuk
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