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Stavební úpravy budovy prodejny a pohostinství 
 V dubnu to bylo 10 roků od doby, co naše obec koupila od spotřebního družstva Jednota 
Svitavy budovu prodejny a pohostinství. Za tuto dobu se prováděly jen menší udržovací práce. 
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že se začne s většími úpravami stavby. V prvé řadě to bude 
výměna oken a dveří. Místo každého výkladu budou dvě okna. Okna budou plastová. Dodávku a 
výměnu oken bude provádět firma STREFA spol.  r. o. z Poličky. Výměna oken bude zahájena 
v druhé polovině června. Je také navržena úprava vstupu do pohostinství. Návrh stavebních 
úprav provedl ing. arch. Petr Talanda, s kterým máme dobré zkušenosti s architektonickým 
řešením přestavby budovy Obecního úřadu. 
 
Oprava požárních nádrží 
 Obě požární nádrže jsou ve špatném stavu. Je potřeba provést odbahnění nádrží, 
zpevnění břehů a vybudovat nová vypouštěcí zařízení. Projektovou dokumentaci vypracovala 
paní Ladislava Dostálová z Vysokého Mýta. Při výběrovém řízení byly nabídky zaslány čtyřem 
firmám. Výběrová komise po zvážení všech kriterií vybrala firmu ISMA Jevíčko s. r. o. 
 Pardubický kraj na opravu těchto nádrží přispěl částkou 200 tis. Kč.  
 
Oprava místního rozhlasu 
 Oprava místního rozhlasu se připravovala delší dobu. Nabídky byly od čtyř firem, které 
byly po finanční stránce dosti rozdílné. Po technické stránce jednotlivé návrhy provedení dle 
nabídky nebo přímo se zástupci firem konzultoval pan Jiří Dvořák (bývalý spoluobčan z čp. 46). 
Starosta obce podepsal smlouvu o dílo s firmou BÁRTEK, Podlesí u Valašského Meziříčí. Oprava 
se bude dle této smlouvy provádět od 15. 7. do 15. 9. 2006.  
 
Stavební úpravy v areálu Pod Lipou 
 V areálu Pod Lipou budou dvě stavební akce. V červnu a v červenci se bude budovat nový 
sklad pro požární techniku společně s novou rozhlasovou věží. Součástí této akce je i změna 
povrchu na stometrové běžecké dráze. Současný povrh bude nahrazen povrchem asfaltovým. 
Druhou akcí bude přestavba hygienicského zařízení s výstavbou šaten a umýváren. Obě tyto 
akce bude  provádět firma Pásek, stavební firma spol. s r. o. Polička.  
 



 
Oprava místních komunikací 
 Také letos bude provedena oprava některých místních komunikací. Počítáme s opravou 
úseku od tírny po čp. 51 (Žižkovi). Vzhledem k velkému převýšení je v pro tento úsek navržena 
oprava penetrací. Dále se bude dělat nový povrch od čp. 24 po křižovatku pod čp. 29. Posledním 
úsekem, který se bude letos opravat je cesta od křižovatky u domu čp. 30 po dům čp. 152. Tyto 
dva úseky budou opraveny asfaltovým betonem (obalovačkou).  
 
Rok 1932 v Kamenecké kronice. 
 Těžce doléhá na občany bída, u dělníků následkem nezaměstnanosti, neb nízkého platu, 
u rolníků zase jsou příčinou vysoké daně, dávky, úroky, pojistné -  naproti tomu nízká cena 
zemědělských výrobků. Přestali občané jezdit na výlety neb na výstavy, mládež méně chodí 
k tanečním zábavám. 
Činnost obecní knihovny: v roce 1928 bylo  19  vypůjčovatelů,  119 výpůjček 
   1929  63  712  
   1930  72  870 
   1931  76  860 
   1932  78  876 
 Obecní podpora stoupla z 358 K na 389 K ročně. 
 Knihovna čítá 218 svazků. Z nich 196 zábavných, 22 naučných.  
 Mimo toho vypůjčeno bylo obec. knihovnou 45 knih z Poličky 
 a 50 knih z knihovny nedvězké. Čteny jsou nejvíce spisy Baarovy. 
Požáry: 21. června vyhořela Zástěrova chalupa č. 56 
 26. července hořelo u Večeřů č. 103 
 23. října požár u Nunvářů č.3  a od nich  vyhořeli Švandovi č. 2 

 



 
Stavby:  Adolf Groulík č. 84 postavil stodolu. 
  Jan Krejčí č.43              „  kůlnu a podstáj 
 Silv. Koukal  č.92          „   pilu na elektrický pohon 
 Jos. Fenik  č.106          „ ze stodoly byt 
 Znovu postavil vyhořelý dům Večeře č.103. a Antonie Vosmeková domek č. 56. 
 
Blahopřání 
 Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří ve II. čtvrtletí roku 2006 oslavili nebo 
teprve oslaví významné životní jubileum. Vše nejlepší do dalších let hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu přejeme panu Josefu Smolkovi a paní Boženě Zárubové. 

Miloslava Cacková 
Diamantová svatba  
 V dubnu 2006 oslavili manželé Adolf a Marie Uhrovi významnou životní událost – 
DIAMANTOVOU  SVATBU. K tomuto výročí jim přejeme hlavně hodně štěstí, spokojenosti, lásky 
a spoustu společně prožitých let ve zdraví.  

Miloslava Cacková 
Beseda s důchodci 
 Dne 22.4.2006 se po roční přestávce sešli ve společenském sále obecního úřadu 
v Kamenci naši spoluobčané, kteří si již užívají svého zaslouženého odpočinku, na Besedě 
s důchodci, kterou uspořádaly ve spolupráci s obecním úřadem kamenecké ženy.  
 Po pěkném programu, který připravily dorostenky a starší žákyně SDH Kamenec společně 
s mladšími žáčky, následoval proslov starosty obce pana Ladislava Martinů, přípitek a malé 
občerstvení. Mezitím se v sále rozproudila zábava, neboť na této akci se potkávají i spoluobčané, 
kteří se během roku nemají mnoho příležitostí setkat a mají si proto co povídat. Zábavu 
prodkresloval hrou  na heligonku pan Jiří Bednář.  
 Snad toto sobotní odpoledne přišlo vhod všem, kdo přišli, neboť přestože se udělal krásný 
jarní den, který zval spíš k pobytu v přírodě, překvapila nás hojná účast přítomných. 
 Ozvaly se také kritické hlasy, že organizátoři se málo věnují svým hostům, málo se 
zajímají o jejich život, nepohovoří s nimi. Je to určitě téma k zamyšlení, přestože jsme se ze 
všech sil snažily, aby se všem zúčastněným na besedě líbilo. 
 Budeme se tedy těšit na další setkání. 

     Miroslava Švandová 
 
 Vítání občánků 
 Narození dítěte je radostnou událostí jak pro jeho rodinu, tak i pro obec, v níž nový 
občánek žije. 

Třetí vítání občánků  se uskutečnilo v neděli 23. dubna 2005 a byli jsme rádi, že jsme 
mohli přivítat do života  tři děvčátka a dva hoši doprovázené rodiči a jejich nejbližšími příbuznými. 

Rodiče s dětmi slavnostně uvedla do sálu paní Míla Cacková, která slavnost také zahájila. 
Poté následoval krátký kulturní program v podání Hany Lněničkové a Jitky Vosmekové a svůj 
projev přednesl starosta obce pan Ladislav Martinů. Po této oficiální části se rodiče se svědky 
podepsali do pamětní knihy a byl jim předán finanční dar, gratulace a květina. Odpoledne bylo 
ukončeno opět přednesem básně a písně a přítomní rodiče s dětmi byli vyfotografováni do 
pamětní knihy.  

Fotografie z vítání občánků jsou umístěny na internetových stránkách obce Kamenec u 
Poličky: www.obec-kamenec.cz. 



 Při třetím vítání občánků jsme do života uvítali: Lucii Ptáčkovou, Jana Kůlu, Bohuslava 
Bednáře,  Markétu Machovou  a Magdalénu Otcovská. 

 M. Cacková, M. Švandová 
 
Komise životního prostředí 
 Jako každý rok, začalo období sečení trávy. Chtěl bych poprosit všechny spoluobčany, 
aby byli mezi sebou tolerantní a neobtěžovali v neděli hlukem sekaček své okolí. 

       Jiří Doležal 
 
Soutěž vesnice roku 2006 
 Také letos jsme přihlásili naši obec do soutěže Vesnice roku. V letošním roce nebude 
okresní kolo. Obce budou hodnoceny jen jednou, a to v krajském kole. Vítěz krajského kola 
postoupí do celostátního kola soutěže. Z celého kraje je přihlášeno 29 obcí z toho z okresu 
Svitavy 20 obcí.  
 Do naší obce přijede hodnotící komise ve středu 31. května 2006 odpoledne. Obracíme 
se na občany s žádostí, aby se podívali na pořádek v okolí svého bydliště a odstranili vše co kazí 
vzhled obce.  

Petr Šváb 
 
Odpad 
 Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se v Kamenci uskuteční v sobotu 17. 
června 2006.  Vozidlo bude přistaveno uprostřed obce na odbočce k areálu Pod Lipou od 8.00 
do 9.30 hodin. 
 Přehled odebíraných odpadů: 
Ledničky, mrazáky, trouby, sporáky, televizory, radia. a jim podobná zařízení, počítače, starý 
nábytek, podlahové krytiny, bojlery, keramika, pneumatiky, plastové předměty, hračky, matrace, 
železo, akumulátory, olejové filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a tuky, léky, monočlánky, 
asfaltové lepenky (v malém množství bez stavebních příměsí),  nádoby od barev, lepidel, ředidel 
a rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, nádoby od sprejů, zářivky a výbojky. 
Náklady na svoz a likvidaci těchto odpadů jsou hrazeny z poplatků za odpad. 

Do odpadů nepatří: 
Zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad (bioodpad), popel, škvára, dřevo a autogramy a 
zbytky autovraků) 
 
Termíny odvozu plastů v pytlích ve II. pololetí 2006: 
 10. 7. 2006   7. 8. 2006  4. 9. 2006  2. 10. 2006 
    30. 10 2006   27. 11. 2006  18. 12, 2006  
Odvoz komunálního odpadu z popelnic bude i ve II. pololetí vždy ve středu v lichém týdnu. 
První svoz v červenci bude ale vzhledem ke státnímu svátku v úterý 4. 7. 2006. 

Petr Šváb  
 
Zájezd do divadla 
 V minulém čísle Kameneckých listů jsme informovali o možnosti přihlášení se na zájezd do 
Východočeského divadla v Pardubicích. Podařilo se prodat všech 40 lístků. Veselohra se všem 
líbila. Umění herců divadla v Pardubicích nás na dvě hodiny upoutalo tak, že jsme zapomněli na 
všední starosti a v myšlenkách se můžeme vracet k pěkně prožitému večeru.  

Petr Šváb 



Z NAŚÍ MATEŘINKY 
 
Zápis do mateřské školy 

Zápis dětí do Mateřské školy v Sádku pro školní rok 2006/2007 bude probíhat v měsících 
květen – červen 2006. 

Rodiče mají možnost seznámit se s prostředím i organizací mateřské školy denně od 8.00 
hodin do 15.00 hodin. Rodiče se svými dětmi jsou srdečně vítáni. 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
I děti s postižením patří mezi nás 

V měsíci únoru jsme se přihlásili do celostátního výtvarného projektu, kdy nám byla 
zaslána předloha na výtvarné zpracování obrázku „dráčka BODA“. 

Všechny děti ve školce se na tvorbě obrázku podílely  a společně jsme jej zaslali na danou 
adresu do Prahy. Obrázek putoval na prodejní výstavu prací dětí z MŠ. Peníze z této výstavy 
budou použity pro děti s mentálním nebo tělesným postižením.  

S dětmi jsme si o různě nemocných dětech povídali a rozhodli jsme se, že druhý obrázek 
dráčka BODA si vystavíme ve třídě MŠ a tak si na nemocné děti vzpomeneme. 

Společnost  Thovt, s. r. o. nám za tento obrázek zaslala sladkou odměnu: gumové 
bonbónky ve tvaru dráčka BODA. 

Štěpánka Doležalová 
 

Rodiče dětem
Je úžasné, že v době, kdy mnoho lidí neustále někam spěchá, se najdou lidé, kteří nejsou 

k okolí lhostejní a pokud mají pro ostatní něco udělat, neptají se „Co za to?“ !!  
V sobotu 4. 3. 2006 se v MŠ v Sádku uskutečnila dobrovolná akce, kde se společnými 

silami zlepšilo a zkulturnilo prostředí ložnice a šatny ve školce.  
Rodiče natírali lehátka, skříně, botníky, vymalovali stěny obou místností a namalovali 

krásné obrázky na stěny. Věřím, že jejich děti jsou na ně náležitě pyšné. Chtěla bych jmenovitě 
poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli: 
manželé Zdeněk a Jitka Nunvářovi, Petr a Martina Jílkovi, Dalibor a Zdena Fišerovi,Vít a Jana 
Borovský, Josef a Andrea Boštíkovi, Jarmil a Jana Feltlovi, paní Zdeňka Pospíšilová, Jana 
Nováková, Martina Juklová, Ivana Nováková, Milada Sedláková, pan Lukáš Borovský, Pavel 
Valouch, Jaroslav Machač a Jaroslav Švejda. 

Děkuji 
Štěpánka Doležalová 

 
Návštěva divadla

V sobotu 11.3. jsme společně rodiče a děti navštívili Národní divadlo (bývalé Mahenovo) 
v Brně. 

V odpoledních hodinách jsme odjížděli ze Sádku. Po cestě nám pršelo, ale měli jsme 
zkušeného a příjemného řidiče pana Pavla Fliedra, tak nám to ani trochu nevadilo. 

Po příjezdu do divadla jsme měli dostatek času si odložit věci v šatně a prohlédnout si 
divadlo. Dětské představení, na které jsme přijeli, se jmenovalo „Tři prasátka“ a hráli ho na Malé 
scéně. Při vstupu do toho malého divadélka jsme byli trošku překvapeni, neboť nebylo tak hezké, 
jak jsme očekávali, ale když začalo představení, na vše jsme zapomněli a ohromně  se bavili. 
Dětem se nejvíce líbila lištička a spolupráce s herci. Nás dospělé okouzlil “číňánek“ a jeho ANO, 
ANO, NE, NE se ujalo v nejedné domácnosti. 



Po skončení představení jsme se  spokojeni vrátili domů.  
        Štěpánka Doležalová 

 
 

Z NAŠÍ ŠKOLY 
Chci Vás již nyní seznámit s několika změnami, k nimž dojde v základní škole od 1. 9. 

2006. 
První a nejpodstatnější změnou je, že vzhledem k výraznému poklesu žáků na asi 21 se 

ze současné trojtřídky stane dvojtřídka se všemi pěti ročníky 1. stupně. Tento počet žáků je nižší, 
než stanovují zákonné normy pro dvojtřídku, proto škola podala ke svému zřizovateli žádost o 
udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2006/2007 a ta jí byla zřizovatelem již udělena. 

Spojení ročníků, přidělení výuky jednotlivým učitelům, rozvrh hodin a další jsou ve stadiu 
našich úvah a příprav, proto nebudu a ani nemohu být konkrétní. 
V současnosti je jasné to, že v jedné třídě budou spojeny 1., 4. a 5. ročník – celkem 9 žáků, třídní 
učitelka L. Plachá, ve druhé třídě budou spojeny 2. a 3. ročník – celkem asi 12 žáků, třídní 
učitelka P. Švábová. 

Další změnou bude povinná výuka cizího jazyka, v našem případě anglického jazyka, již 
od 3. ročníku. Dojde k navýšení počtu vyučovacích hodin v některých ročnících a anglický jazyk 
se bude vyučovat takto: 3. ročník – 3 hodiny, 4. a 5. ročník – 4 hodiny. 

Jsem si vědoma toho, že výše uvedené změny v životě našich dětí mohou vyvolat 
oprávněné obavy. Obavy rodičů, aby neutrpěla kvalita výuky, když budou spojeny tři ročníky; aby 
vyučující měli na své žáky dostatek času atd. 
Pevně věřím v to, že tomu tak z mnoha důvodů nebude. Jednotlivé ročníky mají velmi rozdílný 
týdenní počet vyučovacích hodin. Rozvrh budeme tvořit uvážlivě a budeme  velmi pečlivě 
zvažovat co nejvhodnější kombinace předmětů. A konečně počet dětí je takový, že  přestože 
ročníky budou spojené, jistě budeme mít prostor a možnosti věnovat se všem dětem tak, jak 
budou potřebovat. 

Změny, které nastanou, ale nejsou doprovázeny jen obavami či starostmi. Je třeba v nich 
hledat i to dobré. Snížením počtu tříd se uvolní jedna místnost a po letech budeme mít ve škole 
opět „tělocvičnu“. Uvozovky jsem použila záměrně, protože to bude nejen prostor pro cvičení, ale 
bude to místnost víceúčelová. Bude ji využívat mateřská škola i školní družina, případně některý 
ze zájmových kroužků. 

S úpravou dnešní II. třídy na tělocvičnu půjdou ruku v ruce i další úpravy – přesun počítačů 
do dnešní III. třídy, malování a další změny. To vše nás čeká o letních prázdninách a já věřím, že 
tak jako při změnách prováděných v mateřské škole se opět najde spousta ochotných rodičů, kteří 
nám při těchto pracích pomohou. 

Klad vidím i v tom, že budeme všichni jednou velkou rodinou a že budeme moci ještě více 
držet spolu – děti i my dospělí. 

A když pohlédnu do nejbližší budoucnosti, vidím život naší školy optimisticky. 
Demografický vývoj obou obcí nám naznačuje, že počet dětí bude opět stoupat a že za několik let 
se dostaneme minimálně na dnešní počet. V tomto optimismu mne utvrzuje i fakt, že v příštím 
školním roce bude mít naše mateřská škola kolem 28 dětí, což je naopak nejvyšší počet za 
několik posledních let a zde byla naším zřizovatelem udělena také výjimka, a to z vyššího počtu 
dětí. 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
 



 CYKLO - SKI  Polička 
 hodnotilo kladně zimní období a protože jeho členy jsou též občané Kamence, chceme 
Vás s jejich dosaženými výsledky seznámit. 
 Ukončení staré a zahájení nové sezóny jako tradičně zahajuje silvestrovský běh, který 
letos vyhrál Zdeněk Otcovský. Pak už následovala řada závodů, které jsme jeli. 
 Jako tradičně začínáme na Jizerské padesátce, ale někteří mladší členové jedou ještě 2 
dny před ní tzv. Bedřichovskou třicítku, zde skončil Martin Šafář 123. a ve své kategorii do 40 let 
73. v čase 1:28:34 hod. 
 Výsledky 39. ročníku Jizerské padesátky : 
  Otcovský Zdeněk 212. v kategorii do 40 let  143. v čase  2:58:06 hod. 
  Šafář Martin 826.         -„- 419.                 3:36:49 hod. 
  Andrlík Vladimír st.  l593 v kategorii do 60 let  287.                  4:09:46 hod. 
 Další závod, který absolvovalo 8 členů Cyklo-Ski se jel v Itálií, 14 dní před zahájením OH. 
Jedná se o třetí nejdelší klasický závod běhaný v Evropě a to 33. ročník MARCIALONGI. O tomto 
závodě bych se chtěl v krátkosti zmínit, protože pro mě to byl osobně zážitek na celý život. Jak 
někdo dokáže bez problému zvládnout závod, kde startuje 5 tisíc lidí, z toho 660 žen a 4340 
mužů. Posuďte sami startuje se v městě Moeně, cíl 45 km trati je v Predazcu a cíl 70 km trati 
v Cavalese. Dojedete do cíle a máte tam veškerý komfort od  převléknutí,občerstvení atd. A to na 
start i z cíle Vás přivezou i odvezou. Startovalo 28 zemí z celého světa, je potěšující, že Česká 
republika byla co do početnosti pátá v počtu 112 mužů a 4 žen. Po Itálii 2294 účastníků, Norsku 
1113, Švédsku 567, Německu 174. Startovní čísla jsou přidělována dle výsledků z ostatních 
dálkových běhů, startuje se ve vlnách po tisíci lidech v intervalech 10 minut. A pak Vás čeká 
neznámo v délce 70 km v překrásné krajině Dolomitů. Co je ale překvapující je neuvěřitelná 
atmosféra v průběhu celého závodu, protože závod projíždíte vesnicemi, městy, není vyjímkou, 
že projíždíte náměstím kde vyhrává kapela, stadiónem, ulicemi měst, kde navezou sníh a 
nebývalá divácká kulisa, kde se fandí všem od prvních až po poslední závodníky. 
 A jak jsme uspěli: 
  427.  Otcovský Zdeněk   v čase 4:20:31hod. 172. ve své kategorii 
  1903  Andrlík Vladimír st.   v čase 5:41:15 hod. ve své kategorii 408. 
 Po návratu z Itálie jsme absolvovali v měsíci únoru Orlický maratón a Bielou stopu na 
Slovensku a na závěr a ukončení sezóny 51. ročník Krkonošské 70, a to závodu 5 tičlených 
družstev. Zde nás reprezentovala dvě družstva: tzv. veteráni, kteří jeli trať 23 km ve složení 
Andrlík Vlad.st., Otcovský Zd., Heyer, Šimko Štef. a Dan. skončili na 6. místě z 22 družstev. 
Druhé družstvo jelo 50 km tratˇ ve složení ( Klepárník O., Boštík J., Andrlík Aleš, Šafář Martin., 
Běhounek), a dosáhlo vynikajícího výsledku. Vždyť ze 40 družstev našli přemožitele jen 
v soupeřích z Německa a skončili na 2.místě. 
 Zimní sezóna skončila a začala jarní cyklistická, kde naši členové absolvují závody na 
horských kolech. Přejeme mnoho úspěchů a krásných zážitků a děkujeme za vzornou 
reprezentaci.  

Vlad.Andrlík st. 
 
Kurz základů práce na počítači 
 Stejně jako na  mnoha místech po celé republice je možné v naši obci uskutečnit kurz 
základů práce na počítači. Kurzy jsou určeny začátečníkům nebo méně pokročilým uživatelům, 
kteří se chtějí seznámit s počítačem a internetem. 



 V současné době jsou v nabídce čtyři dvouhodinové kurzy, za každý z nich zaplatí 
účastník pouze 100 Kč, přičemž v ceně dotovaného školení jsou příručky a pro absolventy 
prvních tří kurzů i certifikát podepsaný ministryní informatiky. 
 V prvním kurzu se účastník seznámí se základy práce s počítačem a běžnými programy, 
poté se naučí základům psaní textu a ve třetím kursu s pod vedením zkušeného lektora podívá na 
internet a prozkoumá možnosti elektronické pošty. Ve čtvrtém kurzu se zájemci dozvědí řadu 
užitečných informací o Portálu veřejné správy, největším zdroji informací o úřadech a  úředních 
záležitostech. 
 Minimální počet účastníků kurzu je pět, maximální počet v jednom kurzu je 15 školených. 
Začátkem května byl tento kurz v Oldřiši. Kurzu je zúčastnilo 12 občanů a byli spokojeni. 
 Pokud se chcete seznámit se základy a nebo se zdokonalit v práci s počítačem přihlaste 
do konce května v kanceláři Obecního úřadu. Kurz je organizován ve dvou dnech vždy po čtyřech 
hodinách. Celý osmihodinový kurz stojí 400,- Kč.   
 
 
Upozornění pro chovatele 
 Od 9. července 2005 platí „Nařízení Komise Evropského společenství“ č. 21/2004. Vyplývá 
z toho povinnost týkající se označování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem č. 154/2000 
Sb. (Plemenářský zákon), a jeho prováděcími předpisy platí pro všechny jejich chovatele bez 
rozdílu, kolik těchto zvířat daný chovatel chová. 
 Znamená to tedy, že povinnost zaregistrovat svoje hospodářství u pověřené osoby, zajistit 
označení zvířat, vést vlastní evidenci a předávat údaje pověřené osobě (do ústřední evidence) 
platí i pro chovatele pouze jedné ovce či kozy.  
 Tato registrace se provádí na základě vyhlášky č. 136/2004 Sb. formou vyplnění a předání 
„Registračního lístku“, který chovatel obdrží buď a adrese Českomoravské společnosti chovatelů, 
nebo u kontaktního pracoviště ČMSCH v Hradci Králové, případně na webové stránce 
www.cmsch.cz 
Adresa ČMSCH:  Českomoravská společnost chovatelů, a. s. 
  útvar ústřední evidence 
 252 09 Hradišťko pod Medníkem 
Zodpovědný pracovník: p. Klímková, tel.: 257 896 284, fax.: 257 840 491 
 
Adresa kontaktního pracoviště ČMSCH: Chovservis, a. s. 
       Zemědělská 897 
  500 03 Hradec Králové 
Zodpovědný pracovník: p. Knajflová, tel.: 495 404 157, mobil 724 171 227 
 
 
Bezpečnost na místních komunikacích 
 Před časem jsme umístili u místních komunikací dopravní značky obytná zóna nebo 
omezení rychlosti. Někteří řidiči tyto značky nerespektují. Opět je vyzýváme, aby na těchto 
komunikacích jezdili tak, jak předepisuje vyhláška o provozu na komunikacích.  
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