
Prosinec je čas návratů

Často opožděných, ale přece jen 
návratů.
Všichni se vracíme, neboť domov je 
začátek
a konec každé z našich cest.
Domov je maminčin prostřený stůl,
i když dávno je tomu, co se pod ním 
zřítil náš dětský hrad z kostek.
Domov je cesta, která vede přes 
pole.
Přichází čas, kdy se v chalupách 
rozzáří světla
zavřené dveře se pootevřou.
Nejedno srdce si najde k druhému 
klíč.
Vzdálenosti se zkrátí na dosah ruky.

Prosinec je čas čekání.

Maminka hledí z okna,otec se 
chystá....

Půjde nám naproti, i když jsme 
vyrostli

z dětských let.
Vrací se dcera, vrací se syn.

Ubrus na stole je sváteční,
tak jako vždy ve vánoční čas.  

Budeme čekat i na ty, kteří už přijít 
nemohou.

Jejich místo u stolu zůstane prázdné.
 Chybí jeden z nás, chybí nám.

Co neřekl, už neřekne,
co neudělal,udělat už nemůže.

I když není s námi, je přesto 
v nás.

číslo 6 prosinec 2003 

Prosinec je časem návratů a čekání. Snad je to tím, že chceme nabrat nových sil. Snad je to stáří 
a dny vánoční, které nás volají domů, snad je to touha nebýt sám, snad je to vzpomínka, jak 
doma chutnal chléb.

A tak se znovu v tento čas vracíme tam, kde nás čekají.



Kamenec před 80 lety ( ze zápisu v kamenecké kronice. )

Rok 1923  Za souhlasu  všech občanů sloučeny jsou obce  Starý a Nový Kamenec v jednu obec 
a domy znovu očíslovány. Sloučení toto schváleno zemskou komisí správní ze dne 4.dubna 1923. 
Padlým vojínům ve světové válce postaven jest pomník.15.srpna byl slavnostně odhalen. 
Slavnost zahájena byla budíčkem, ve 13.30 šel průvod od Žákových v národních krojích, pak 
slavnost odhalení a večer divadlo.
Pomník stál 7.000 Kč, které byla vybrány od občanů jako dary. 
Ceny po sklizni: brambory 60 – 70 K za 1q,  žito a oves 200 K, prasata 10 – 11K za 1kg živé 
váhy, selata za 80 K.
Velké škody v lesích způsobené housenkami mnišky, které ožraly stromy až uschly.
Stará ves.  Jižně od Kamence 1,5 km směrem ke Korouhvi ve hlubokém údolí bývala dle pověsti 
vesnice, kterou Švédové vypálili (1622- 1648). Snad tu bylo několik budov třeba už na pozemcích 
Sádku a Kamence zdola a do dnešních časů se z pokolení na pokolení přenáší název Stará ves. 
Zdá se však, že zanikla mnohem dříve, neboť pruhy polí, tak jak jsou dnes, zřízeny byly za 
Přemysla Ot. II r.1265 a později.
Stavby: Vyhořelou hospodu č. 89 koupil a znovu postavil Vincenc Bednář z č.13.  Vincenc Just č. 
77 přestavěl světnice.  Jos. Bednář č. 63 postavil cementárnu, která dostala č. 83, ze zbourané 
pazderny Sedliských blíže  Sílových  v poli.
Požár.  23.října vyhořel mlýn p.Lidmily v Sádku
Sbor dobrovolných hasičů v Kamenci čítá 29 činných a 4 čestné členy.

Rok 1924  Povaha rolníka  (část zápisu). Zima – závěr roku. Vkrádá se nám otázka, jaký zas 
bude rok příští, co nového přinese. Myšlenka letí dál a napovídá nám, jak malicherný je život, 
kdybychom se naň měli dívat jen sklem všednoty pošetilých bojů nebo zloby. Léta plynou. 
Bezmezný je prostor, bezmezný čas, bezmezná je i změna. Naše přání do budoucna jako 
modlitba:

Pane Bože, ochraňuj nám naše pole, naše domy,
dej nám zdraví, sílu k práci,
živ naší lásku k domovině až na věky.

Společenská kronika
Zastupitelstvo obce Kamenec přeje všem jubilantům, kteří ve IV: čtvrtletí roku 2003 oslavili 

a nebo teprve oslaví významná životní jubilea, vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu.

Blahopřejeme těmto občanům: Krejčová Marie
Slezáková Josefa
Domorád František

Tříkrálová sbírka
Tak jako v předešlých létech bude začátkem ledna 2004 organizována Tříkrálová sbírka. 

Sbírka je povolena Ministerstvem vnitra ČR. V této době budou ve všech městech a obcích ČR 
chodit skupinky tří Králů s koledou a s prosbou o příspěvek do pokladničky. Tříkrálová sbírka je 
určena na pomoc rodinám a lidem v nouzi a na podporu charitního díla.



Sbírka je chráněna proti zneužití, neboť každá skupinka bude mít zapečetěnou 
pokladničku a dospělého vedoucího, který bude vlastnit průkazku s pověřením generálního 
sekretáře Sdružení České katolické charity.

Přestavba budovy Obecního úřadu
Postup prací proti původnímu záměru je pomalejší. Dle posledního jednání starosty s 

panem Páskem je termín dokončení posunut do konce března 2004. Nyní se provádí kanalizace 
ze severní strany a bezbariérový vstup do budovy, připravuje se instalace čistírny odpadních vod. 
Uvnitř budovy je provedena instalace topení a bude se provádět betonování podlah. 

Ing. arch. Karlem Šrámkem byl zpracován projekt na vybavení kuchyně včetně barového 
pultu. Tento projekt byl předán čtyřem firmám, které daly cenové nabídky. Cenově nejvýhodnější 
byla nabídka od firmy Dřevotvar Bystré.

Jak jsme Vás již informovali, podali jsme žádost na dotaci k provedení vytápění tepelným 
čerpadlem. Komise, která žádosti posuzovala, se sešla až v říjnu. Naše žádost byla kladně 
vyřízena. V minulém týdnu jsme dostali rozhodnutí podepsané ministrem životního prostředí 
panem RNDr Liborem Ambrozkem. Podle tohoto rozhodnutí je dotace 338 100 Kč a bezúročná 
půjčka 202 900,- Kč. Tato půjčka je splatná do tří let. Celkové náklady na provedení tohoto 
vytápění jsou 748 650 Kč. Zbytek, to je 207 650 Kč, bude platit obec. 

V zimní období není možné dělat zemní kolektor a proto se s těmito pracemi začne až na 
jaře. Pro letošní zimu je již namontován plynový kotel.

Chceme společenskou místnost vybavit novým nábytkem. Zastupitelstvo obce chtělo 
koupit dřevěné polstrované židle. Cena těchto židlí v lepší kvalitě se však pohybuje od 1200,-Kč 
za kus výše. Cenově výhodnější jsou zatím jen polstrované židle z kovovou konstrukcí. Cena 
těchto židlí je od 500 Kč za kus a mají další výhodu, jsou stohovatelné. Uvítáme názory občanů 
na vybavení společenské místnosti.

Finanční zabezpečení stavby
Při zahájení přestavby budovy obecního úřadu jsme věděli, že na celou stavbu nemáme 

dostatek finančních prostředků. Máme proto s Českou spořitelnou sjednán úvěr na dokončovací 
práce. Vzhledem k tomu, že práce probíhají pomaleji než bylo počítáno a obec získala finanční 
prostředky, s kterými jsme nepočítali, není potřeba tento úvěr zatím čerpat. 

Začátkem roku jsme dostali nabídku od Východočeské plynárenské na koupení 
plynovodu, který byl v majetku obce. V první nabídce byla navržena cena 652 000 Kč. Za tuto 
cenu jsme nechtěli plynovod prodat. Navrhovali jsme cenu 1 500 000 Kč. Konečná  cena, kterou 
zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání v srpnu, byla 1 200 000 Kč. Za tuto cenu byl 
plynovod prodán. V listopadu byla tato částka připsána na účet obce. 

Dostali jsme také dotaci na přestavbu budovy Obecního úřadu z programu obnovy 
venkova ve výši 150 tis. Kč.

Komunální odpad
Majitel firmy EKUS pan Libor Hromádka poslal dopis, ve kterém podrobně popisuje jak se 

během letošního roku změnily podmínky při likvidaci komunálního odpadu.  V tomto dopise 
například uvádí: Snižují se ceny za tříděný odpad. Jako příklad uvádí cenu za sběrné sklo. 



Koncem minulého roku sklárny za toto sklo platily 800,- Kč/1 tunu. V současné době se cena 
pohybuje ve výši 350 Kč/t, kromě toho se zvýšila cena za dopravu u Českých drah. 

Dalším příkladem jsou plasty, za které se v recyklačních zařízeních platilo ke konci 
loňského roku 400,- Kč/t, v současné době je to 1 500,- Kč/t a od 1. 1. 2004 je avizovaná cena 2 
000,- Kč/t. 

Ze všeho nejpodstatnější je nárust celkového množství komunálního odpadu a odpadu 
velkoobjemového a nebezpečného. V tomto odpadu se často objevuje starý nábytek v podobě 
těžkého čalouněného nábytku nebo ostatních velkých kusů nábytku různě kombinovaných s 
kovem a plastem.

Přílohou tohoto dopisu je cenová nabídka pro rok 2004. Podle této nabídky se roční 
poplatky za svoz a likvidaci komunálního, velkoobjemového a nebezpečného odpadu měly zvýšit 
na 383,- Kč za osobu. Začátken listopadu 2003 se uskutečnilo v Lubné setkání starostů s panem 
Hromádkou. Na základě tohoto jednání snížil majitel firmy EKUS roční poplatek na 369,- Kč za 
osobu. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 18. listopadu 2003 projednano tento návrh. 
Zvažovala se i možnost přejít opět k firmě LIKO SVITAVY. Poplatky jsou nyní u obou firem 
podobné. Rozhodlo vydat novou obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2003 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

Podle této vyhlášky se stanovuje poplatek za odpad ve výši 370,- Kč za osobu a 
kalendářní rok.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které do 31. 12. 2003 nedosáhly 18 roků věku.
Jiná osvobození nejsou.
Poplatek je splatný v termínu do 31. ledna 2004 za I. pololetí kalendářního roku. Za II. pololetí 
roku 2004 je poplatek splatný  do 31. července 2004. Poplatek je možné zaplatit na celý rok a to 
do 31. ledna 2004.

Zastupitelstvo dále rozhodlo, že při placení polatku dostane poplatník pro každou osobu 
dva pytle na plasty zdarma. Další pytle se budou platit dle aktuální ceny, nyní je cena 4,50 Kč/ks. 
Majitelé rekreačních chalup, které nejsou trvale obydleny, dostanou pytle na komunální odpad 
zdarma.

Upozorňujeme občany, že poslední svoz plastů v letošním roce bude v pondělí  15. 12. 
2003 a poslední svoz odpadů z popelnic bude  mimořádně  ve čtvrtek na Boží hod 25. 12. 2003.

Poplatek ze psů
Zastupitelstvo obce 18. listopadu 2003 také zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/1999 

o místních poplatcích a schálilo novou obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2003. Podle původní  
vyhlášky byl za druhého a dalšího psa poplatek 300,- Kč. V nové vyhlášce o místních poplatcích 
č. 3/2003 se za každého psa platí 100,- Kč. Povinnost přihlásit psa je nyní od tří měsíců věku psa 
(dle zákona č. 229/2003), dříve bylo od šesti měsíců.

Termín zaplacení tohoto poplatku se nemění a je do 30. 4. každého roku.

Územní plán obce
Ing. arch Milan Vojtěch provádí závěrečné práce na návrhu územního plánu obce. Budou 



do něho zapracovány všechny oprávněné návrhy, které v dosavadním řízení byly předány. 
Konečný termín předání návrhu územního plánu je 12. prosince 2003. Znamená to, že od 15. 12. 
bude k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Po tomto termínu bude zahájeno poslední kolo 
schvalování.

Informace o naší škole
 Paní ředitelka školy nám předala svůj příspěvek do našich "listů", který uvádíme v plném

znění. 

      Všichni zaměstnanci Základní a mateřské školy v Sádku Vás srdečně zvou na Den 
otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 11. prosince 2003. Při této příležitosti Vám naši školu i 
mateřskou školičku trochu přiblížíme. Třeba Vás zaujmeme a vyvoláme ve Vás zvědavost a touhu 
přijít se k nám podívat.

CO NABÍZÍ NAŠE ŠKOLA?

1.  Výuka
V naší škole se vyučuje podle vzdělávacího programu OBECNÁ ŠKOLA. Jde o výuku 

formou projektů, tj. ucelených tematických celků, které probíhají v různě dlouhých časových 
úsecích a jsou ve všech předmětech zaměřeny k jednomu tématu. Výuka může probíhat v 
blocích, které – zvláště v nižších ročnících – časově neodpovídají jedné vyučovací hodině a 
jednotlivé vyučovací předměty se mohou podle potřeby prolínat a doplňovat.

Obecná škola zdůrazňuje užití zajímavých a zábavných forem výuky, tedy her, soutěží, 
kvízů atd., a to za aktivní spoluúčasti dětí.

Tyto formy výuky a školní práce vedou k rozvíjení samostatnosti, logického myšlení, 
představivosti, k umění tvořit si a obhájit vlastní názor a vedou tak k lepšímu pochopení a 
zvládnutí učiva.

V Obecné škole je zvláštností předmět DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Pomáhá rozvíjet slovní 
zásobu a vyjadřování slovní i pohybové, vede k formování mezilidských vztahů. Děti se učí 
komunikovat, spolupracovat, dramatizovat pohádky, recitovat, celkově jsou vedeny ke kladnému 
vztahu k dramatickému umění. Dává velkou volnost a značný prostor vyučujícímu. Ve vyšších 
ročních se dramatická výchova nevyučuje jako samostatný předmět, ale prolíná se všemi 
předměty podle potřeby, situace a uvážení učitele.

Od 4. ročníku u nás všichni žáci začínají s povinnou výukou cizího jazyka, a to 
ANGLICKÉHO JAZYKA. Už mnoho let mají všechny naše děti od prvního ročníku, v posledních 
letech již v předškolním věku v mateřské škole výuku angličtiny v zájmovém kroužku. To se nám 
velmi osvědčuje a děti získávají dobrý základ pro pozdější povinnou výuku.

Velkou předností naší školy je možnost poskytování odborné LOGOPEDICKÉ PÉČE a 
nápravy vývojových poruch učení a chování dětí. Tuto péči věnuje dětem třídní učitelka 1. a 2. 
ročníku, která má pro tuto práci patřičné vysokoškolské vzdělání.

Můžeme se pochlubit i počítačovou vybaveností, která je na velmi dobré úrovni. Máme 
celkem 8 počítačů ve dvou učebnách, tvoří dvě samostatné sítě. Jednu počítačovou síť tvoří 1 + 3 



počítače v rámci akce INDOŠ. Jsou to moderní, výkonné počítače, připojené na internet. Druhou 
síť tvoří starší počítače darované škole Českou spořitelnou ve Svitavách. I tyto počítače plně 
vyhovují a plní svoji úlohu. 

Průběžně věnujeme značnou pozornost modernizaci a zkvalitňování výuky. Nakupujeme 
nové, moderní, pro naše formy práce a výuky vhodné pomůcky, učebnice apod. Podařilo se nám 
vybavit učebny novou didaktickou technikou.

Snažíme se u našich dětí všímat si jejich schopností, vloh i zájmů a rozvíjet je. 
Zapojujeme se do soutěží různého zaměření – děti posílají své výkresy či jiné výtvory do 
výtvarných soutěží, nejlepší zpěváčci jezdí pravidelně soutěžit do Poličky v soutěži „Zpívání“, 
máme i výborné sportovce s mnoha skvělými výsledky. V posledních letech se našim dětem velmi 
dařilo v poznávacích soutěžích – poznávání živočichů a rostlin.

Žáci čtvrté a hlavně páté třídy se již několik let zapojují do matematických soutěží 
Matýsek, Klokánek nebo Matematická olympiáda. Ani zde se někteří ve velké konkurenci 
neztratili. Tyto soutěže jsou výbornou průpravou pro děti, které chtějí v pátém ročníku zkusit štěstí 
a uspět v přijímacích zkouškách do matematických tříd poličských základních škol, případně do 
osmiletého gymnázia. Výsledky těchto zkoušek a množství přijatých dětí z naší školy v posledních 
letech ukazují, že vzděláváme děti kvalitně a na srovnatelné úrovni se školami městskými. 
Troufám si říci, že v mnohém ještě lépe, protože při menším počtu žáků můžeme dětem věnovat 
více času a prostoru.

2.  Školní družina
Je nedílnou a významnou součástí naší školy. Školní družina poskytuje ranní i odpolední 

provoz a její činnost je bohatá a pestrá. Děti tam odpočívají po dopoledním vyučování, hrají hry, 
soutěží.

Pan vychovatel se hodně věnuje různým sportovním aktivitám, děti velmi často pobývají 
venku. Časté jsou rovněž výtvarné a praktické činnosti, při nichž se děti seznamují s různými 
přírodními a dalšími materiály a vytvářejí zajímavé výrobky. Ty se vztahují k jednotlivým ročním 
obdobím a k různým příležitostem. V naší družině se také hodně zpívá.

Jsme rádi, že se nám podařilo pro školní družinu zřídit sice prostorově menší, ale vlastní 
místnost. Děti v ní mohou trávit čas mimo vyučování a také zde občas probíhá výuka.

3.  Nepovinné předměty
Jimi jsou již zmiňovaná logopedická péče a evangelické a katolické náboženství.

4.  Kroužky a mimoškolní zájmová činnost
Třetím školním rokem spolupracujeme s DDM v Poličce a pokaždé máme trochu jiné 

zaměření kroužků. Konečná nabídka vždy vychází z momentálního zájmu dětí.
Letos děti pracují v těchto kroužcích:
Anglický jazyk 1. – 3. ročník
Přírodovědný kroužek 1. – 3. ročník; 4. a 5. ročník
Kroužek se zaměřením na sportovní gymnastiku 1. – 5. ročník
Počítačový kroužek 4. a 5. ročník

Kroužky vedou pouze učitelky naší školy, proto v budoucnu rádi přivítáme jako své kolegy 
či kolegyně některé šikovné rodiče, kteří mají rádi děti a chtěli by s nimi pracovat.



5.  Školní stravování
Školní jídelna je v budově školy, takže děti mají vše pod jednou střechou. Naše paní 

kuchařky jim nabízejí pestrý, chutný, hodnotný a zdravý jídelníček, takže jistě hlady netrpí. V 
případě zájmu paní školnice dětem kupuje rohlíky k svačině, je možné i tyto svačiny zpestřit. Děti 
také mají v průběhu celého dne k dispozici dostatek uvařeného čaje, dvakrát týdně si mohou 
koupit dotované školní mléčné výrobky.

6.  Školní akce
V průběhu školního roku připravujeme pro děti a s dětmi mnoho akcí a zajímavostí, 

abychom jim pobyt ve škole zpříjemnili a zpestřili. V nich velmi často spolupracujeme s mateřskou 
školou.

Jsou to např.: Drakiáda, Mikulášský den, adventní a vánoční akce v různých podobách, 
kulturní a divadelní představení, Den Země, účast v různých soutěžích, exkurze, výlety, plavecký 
výcvik pro všechny ročníky v zimním období, vydávání školního časopisu atd. Každým rokem 
vymýšlíme akce nové a neokoukané.

7.  Pedagogický sbor
- kvalifikovanost a odbornost (logopedie, vzdělání v oblasti nápravy specifických poruch 
učení a chování, počítačová gramotnost)
- mládí, tvořivost, nápaditost, originálnost,…, stejné naladění
- zájem o další vzdělávání, samostudium, kontakty s kolegy a vzájemná výměna 
zkušeností
- snaha o kontakt, spolupráci a dialog s rodinou
- otevřenost školy vůči rodičovské veřejnosti – umožnit rodičům seznámit se s prostředím 
školy a třídy, nahlédnout do výuky apod.
- stále se zlepšující spolupráce s obcemi Sádek a Kamenec, pochopení většiny členů 
obecních zastupitelstev
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- Plavecký výcvik 1 x týdně od října do března
- Předškolní výuku anglického jazyka
- Pohodu a příjemnou atmosféru ve třídě
- Prima partu kamarádů a p. učitelek
- Pěkné prostředí
- Pobyt venku – různé hry v přírodě, soutěže, šipkovaná,…
- Přípravu na školu
- Práce s přírodním materiálem a papírem
- Pohybové hry
- Práce v měsíčních projektech a další činnosti – kreslení, zpívání, poslech čtených a 

vyprávěných pohádek, cvičení, rozvoj hrubé a jemné motoriky, návštěvy divadelních představení v 
Tylově domě v Poličce, dopravní hřiště, výlety pro děti i pro rodiče s dětmi,… a plno dalších aktivit

Naši mateřskou školu můžete navštívit nejen v Den otevřených dveří, ale každý den od 
8.00 hod. do 15.00 hod. Budete vždy vítáni.



Děkujeme, že jste věnovali chvilku našemu povídání. Skutečně velmi rádi Vás u nás 
uvítáme nejen v Den otevřených dveří, ale i ve středu 4. února 2004, kdy se uskuteční zápis do 1. 
ročníku. 

 
Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ Sádek a Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka mateřské školy.

NÁVŠTĚVA  V MUZEU  ŘEMESEL
V pátek 31. 10. 2003 uskutečnila základní škola malý výlet do Letohradu. V Muzeu 

řemesel mohli všichni účastníci vidět, jak naši předkové dříve opravdu byli zruční a co všechno 
museli ovládat.
Ve třech patrech bývalé sýpky jsou ukázky z dílen kovářů, bednářů, ševců, dráteníků, cukrářů a 
mnoha dalších řemesel.

Nahlédout se také dalo do mlýna, četnické stanice, staročeské světnice, hospody, školy a 
také jsme mohli vidět, co dříve používali hasiči, kloboučníci, výrobci perníku, zmrzliny, mýdla 
apod.
Po ukončení prohlídky někteří rovněž navštívili místní vkusnou a pěkně upravenou restauraci.
Návštěva muzea byla zajímavá pro malé i velké a jsme rádi, že se zdařila.

Petr Mach, vychovatel a učitel základní školy

Až zazní zvonky čarokrásných Vánoc,
prožijte je ve vzájemné svornosti,

poklidu a radosti.

Zaměstnanci základní a mateřské školy 

ZÁKLADNÍ  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA
SÁDEK

ZVE  VŠECHNY  DĚTI,  RODIČE  A  ŠIROKOU  VEŘEJNOST 
NA

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

VE  ČTVRTEK  11.  PROSINCE  2003
OD  8.00 HOD. DO 14.00 HOD.

A  OD  16.00  HOD.  DO  17. 00  HOD.

Vydává Obecní úřad Kamenec u Poličky jako nepravidelný informační buletin.
Vyšlo dne 5. 12. 2003


