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Milí spoluobčané,
po náročném jaru, které opět otestovalo naši trpělivost s epidemií Covid-19, se znovu
probouzí i spolkový život v naší obci. Jsem rád, že na akce, které organizovaly SDH
Kameničky a FK Kameničky a obec je podporovala, jste dorazili v hojném počtu. Potvrdilo se,
že vynucená přestávka u nás společenský život nezničila. Budu se těšit, že se s Vámi potkám
na dalších akcích, které nás čekají.
Obec Kameničky na letní měsíce opět připravila dvě výstavy výtvarného umění v prostorách
obecního úřadu. Jedná se v červenci o dílo akademického malíře Rudolfa Hanycha a v srpnu
výstavu obrazů akademického malíře Bohumila Puchýře a jeho dcery Heleny.
Robert Adámek, starosta obce

DĚNÍ V OBCI
ZASTUPITELSTVO OBCE
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 28. dubna 2021 řešilo hospodaření s majetkem
obce. Schválilo prodej pozemku p.č. 811/3 a části pozemků 714/10 a 849/1 v
Kameničkách. Dále zastupitelstvo schválilo dotaci pro Junák – český skaut, středisko
Kameničky ve výši 70.000 Kč na obnovu táborového vybavení a souhlasilo s dotační
smlouvou s Pardubickým krajem, který obci přispěje částkou 110.000 Kč na výměnu oken
v obecním domě na Filipově.
KNIHOBUDKA
Naproti odbočce na Podhráz vyrostla nová
knihobudka. Je určena pro všechny milovníky
čtení, kteří si z ní mohou vzít jakoukoli knihu. Po
přečtení je možné knihu vrátit nebo si ji i
ponechat. Naopak do knihobudky můžete odložit
přebytky ze své knihovny, určitě udělají radost
někomu dalšímu.
ČIPOVÁNÍ ODPADOVÝCH NÁDOB V OBCI
Obec Kameničky zajistila očipování veškerých
popelnic. Nyní se čeká na zaevidování nádob do systému Technických služeb Hlinsko.
Prosíme občany, aby své popelnice označili číslem popisným. Zároveň prosíme, pokud
bude někdo z důvodu např. opotřebení popelnici vyměňovat, aby toto sdělil na obecní
úřad a nová nádoba mohla být očipována.
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ČERVNOVÝ TERMÍN PLATBY VODNÉHO A STOČNÉHO
Pravidelný odečet vodoměrů bude v Kameničkách probíhat ve dnech 28. až 30. června
2021. Prosíme majitele nemovitostí, aby v tomto termínu provedli samoodečet. Stav
vodoměru je možno nahlásit na email urad@obec-kamenicky.cz nebo telefonicky na číslo
469 318 122, případně je možno osobně na OÚ. Po nahlášení aktuálního stavu Vám bude
vystaveno vyúčtování s instrukcemi k provedení úhrady za odebranou vodu a stočné.
pro odběratele vody z obecního vodovodu:
vodné ve výši 22 Kč/m3, stočné ve výši 24,2 Kč/m3, tj. 46,20 Kč/m3, při platbě z běžného
účtu VS 2310+číslo popisné.
pro odběratele vody z vlastní studny:
stočné 35 m3/obyv./rok x 24,20 Kč/m3 = 847 Kč (výpočet podle směrných čísel spotřeby
vody), při platbě z běžného účtu VS 2321+číslo popisné.
NOVÉ HERNÍ PRVKY NA DĚTSKÝCH
HŘIŠTÍCH
V uplynulých dnech byly na dětská hřiště na
kopci a v Koutech instalovány nové herní
prvky. Určeny jsou pro děti všech věkových
kategorií a věříme, že našim nejmenším
udělají radost.
Za nezištnou pomoc při instalaci děkujeme
panu Jiřímu Preislerovi z Kameniček.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Investiční akce intenzifikace obecní čistírny
odpadních vod pokračuje dle plánovaného
harmonogramu. Technologie vlastní čistírny
již byly zcela modernizovány, nyní probíhají
práce na venkovním kalojemu. Jakmile
proběhne zkouška nepropustnosti, začne
odklízení zeminy deponované u OÚ, která
bude použita na terénní úpravy v okolí nově
vzniklého kalojemu.
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NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA

Vážení spoluobčané,
je čas poohlédnout se za dalším školním rokem a podělit se tak s vámi o to, čím žila naše
škola. Byl jako každý v minulosti zajímavý, pestrý, náročný. Náročný pro všechny
zúčastněné. Pro žáky, vás rodiče a hlavně také pro pedagogy. Učili jsme se učit a učit se
jiným způsobem, bojovali jsme s technikou, připojením, dalšími nepřízněmi distanční
výuky a všichni se těšili, až se sejdeme opět ve škole. Snahou pedagogů bylo zajistit
kvalitní výuku, ještě více ji obohatit o zajímavosti a rozšířit tak žákům jejich rozhled.
Strašáka, kterého přineslo do školy testování žáků i pracovníků v souvislosti s možností
nákazy covid 19, jsme zvládli velmi dobře. Zpočátku jsme měli velké obavy, ale musím
pochválit všechny žáky a poděkovat pedagogům, že testování u nás probíhalo velmi dobře.
Bohužel se nám nevyhnula karanténa některých tříd, ale vzhledem k připravenosti
v oblasti online výuky žáci nepocítili žádný problém. A vůbec - na celé situaci můžeme
nalézt i pozitivní věci. Kromě již zmiňovaných digitálních technologií a jejich zvládání
všemi zúčastněnými musím zmínit i faktor lidský. Velmi mě potěšila sounáležitost všech,
pokud nastal problém a třída musela být v karanténě. Spolupráce s vámi rodiči byla skvělá
i co se týká informací o PCR testování.
Blíží se konec školního roku a ve škole to vypadá jako každý běžný rok. Učitelé „šturmují“
se známkami, žáci obhajují známky nebo někteří i zachraňují ještě poslední možnosti
opravy známek. O to víc nás těší i to, že i my ve vedení školy finišujeme a chystáme se
uvést do provozu novou učebnu informatiky a jazyků, kterou se nám podařilo realizovat
díky podpoře obce, a hlavně díky financování MAS Havlíčkův kraj a fondům EU.
Milí rodiče, prarodiče, žáci a všichni moji spolupracovníci v naší základní a mateřské
škole. Všem vám přeji krásné prázdniny, sluníčko, pohodu, nabrání nových sil do dalšího
školního roku. A s jeho příchodem bych hodně moc chtěla říct: „Milí rodiče, vážíme si vaší
spolupráce v době online výuky slibujeme vám, že si žáky v září od vás opět vezmeme do
školy, abychom i vám umožnili oddech a nabrání sil. Už teď se na ně a normální výuku
moc těšíme.“
PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
SKAUTI
Když se po začátku nového roku situace nijak neuklidňovala a návrat k činnosti naživo byl
jasně v nedohlednu, přešly všechny družiny na program na dálku. Co to v praxi
znamenalo? Nejmladší členové se setkávali prostřednictvím online schůzek, na kterých se
dozvídali více o skautských principech, o své družině, … a zároveň se bavili hrami a
povídali si.
Starší děti měly online schůzky v omezené míře a více fungovaly samostatně při plnění
úkolů. Ty je měly pobavit, ale i posunout, a hlavně jim pomoct zvládnout období, kdy byly
zavřené doma, bez kontaktu s vrstevníky. Družina Karamelek tímto způsobem pomáhala
Malému princi dostat se zpět na svoji planetu a kluci z družiny Orli ztroskotali během
zaoceánské plavby a museli se vypořádat s pobytem na opuštěném ostrově.
Družina Kosatek zase plnila nejrůznější výzvy zaměřené na kreativitu, překonání sebe
sama (otužování, víkend bez mobilu,…) a taky na vyzkoušení si nových věcí (znaková řeč).
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Starší skauti a vedoucí se začali připravovat na expediční výpravu na obávanou horu K2.
Oslovili je dva známí horolezci – Radek Jaroš a Klára Kolouchová. Každý týden účastníci
hledali a následně plnili úkol zašifrovaný pomocí QR kódu, který byl umístěný někde
v krajině. Přípravy byly zaměřené na fyzickou zdatnost, vytrvalost, ale i třeba kuchařské
dovednosti, nebo zdravovědu. Prostě na to, co se při expedici v horách může hodit.

Celkově toto období nebylo pro nikoho snadné. Ale vypořádali jsme se s ním a když se na
začátku května postupně začala obnovovat činnost na živo, byli jsme všichni zúčastnění
(vedoucí, děti, rodiče) nadšení.
Vzhledem k tomu, že jsme optimistického založení, začali jsme už během dubna
připravovat tábor 😊. Během něj vrcholí naše celoroční činnosti a myslím, že více než kdy
jindy se ho všichni nemůžou dočkat. Jsou to dva nezapomenutelné týdny v přírodě, kde se
děti ponoří do příběhu celotáborové hry a zároveň se o sebe musí každý den postarat.
Podílí se na chodu tábora, zajišťují dřevo do kuchyně, připravují pro ostatní jídlo, hlídají
tábor a spoustu dalších věcí, které by jinde často nezažili.
Přejeme všem pohodové a klidné léto prožité naplno!
Stanislava Nováková
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FK Kameničky z. s.
Fotbalová sezóna 2020/2021 nebyla opět dohrána a výsledky z podzimu 2020 byly
anulovány. Co k tomu více říci? Dění v naší zemi, ať to společenské, pracovní i sportovní
ovládala pandemie nemoci COVID - 19 a ač na toto můžeme mít rozdílné názory, bude tu
v nějaké podobě už asi napořád.
Nehrálo se, netrénovalo, děti místo pohybu na čerstvém vzduchu seděly doma u mobilů a
počítačů a nikdo nevěděl, co bude.
Ale už se snad začíná blýskat na lepší časy, pseudopandemie ustupuje, konečně se zase
můžeme volně a svobodně pohybovat, pomalu ožívají i dětská hřiště a sportovní areály.
Věřme všichni, že už bude líp a hlavně napořád.
Začátkem května 2021 bylo konečně možné uspořádat volební valnou hromadu FK
Kameničky z. s., ze které vzešel staronový výkonný výbor ve složení: Mgr. Jiří Hrabčuk,
Mgr. Vít Zavřel, Ing. Martin Brázda, Jiří Sadílek ml., Marián Pérko, Michal Hrabčuk a
František Sádovský DiS. Předsedou byl na další dva roky zvolen opět Mgr. Jiří Hrabčuk,
jeho zástupcem poté Mgr. Vít Zavřel.
Kontrolní komise ponovu čítá tři členy, předsedou se opět stal Ing. Jiří Lukášek, a členy
Josef Adámek st. a Josef Lukášek.
FK Kameničky v tomto roce získal řadu dotací a to jak na rozvoj práce s dětmi a mládeží,
tak i jednu investiční, a to konečně po letech na opravu plotu okolo hřiště, který je již
několik let v havarijním stavu. Velké díky tu patří Pardubickému kraji a samozřejmě obci
Kameničky za obrovskou podporu.
Dne 11.6.2021 proběhlo na hřišti sportovní odpoledne s trenérem GMT Chrudim Honzou
Uhlířem, kde si 60 dětí z Kameniček a blízkého okolí mohlo vyzkoušet modelový trénink
mladých fotbalistů. Za nepříznivého počasí se i tak děti náramně vyřádily a odměnou jim
bylo opékání buřtíků, krásná keramická medaile, diplom a baliček sladkostí.
Připomínám jen potencionálním novým členům přípravek a mladších žáků, že tréninky
jsou vždy ve středu a v pátek od 16 hodin.
Druhý týden v srpnu se na příští FK Kameničky uskuteční 1. příměstský tábor – sportovní
kemp pro děti prvního stupně ZŠ. Během celého týdne budou děti pod dozorem
zkušených trenérů nejen hrát fotbal, ale čeká je řada her, výletů a dalších zajímavých
činností. Informace podá trenér přípravek Marian Pérko.

Mgr. Jiří Hrabčuk

5

6

