
číslo 13          duben 2007 
 
 
Rok 1934 v Kamenecké kronice 
 

Zima krátká, sněhu málo, největší mráz byl 27°C v únoru. Brzo bylo jaro, suché léto, suchý 
rok, veliká bída o vodu. 
V dubnu kvetly třešně , květy zmrzly. 16., 30. a 31.května byly veliké mrazy. Pomrzly brambory. 
13., 14. a 22. června také velké mrazy. Všechno je ranější o 2 týdny. 
Senoseč od začátku do polou června. 21.července u nás první žně. I oves dozrál (doschl) 
v červenci. Brambory sklizeny byly v druhé polovině září. 
Příští zima začala až po novém roce 1935. O Vánocích u nás kvetly prvosenky.Jinde i ovocné 
stromy. 

Veliká vichřice 4.srpna rozmetala obilí a otloukla ovoce. 
Úroda Bylo pěkné žito a pšenice. Sypalo až 80 kg mandel. Pěkné ječmeny a horší ovsy.Mnoho 
brambor a špatnější řepa. Velmi málo jetelin neboť vymrzly zimními holomrazy. Vikev a hrách 
napadeny byly mšicí, která je úplně zničila. V jiných krajích byla úroda horší. 
Mnoho krádeží bylo na polích. Kradeno bylo obilí,zelí,mák,brambory. Zvláště na straně severní při 
stezkách od Poličky k Oldříši. 
Stavení č. 109 koupil od Zindulky Stanislav Žaloudek a zařídil v něm obchod se smíšeným 
zbožím. 
V dubnu žito 96,- Kč, v červnu  116,- Kč 
 oves 68,- Kč  140,- Kč 

Cena rychle stoupala a klesala. Aby cena obilí odpovídala výrobě a poměru k cenám 
jiným a vyloučena byla spekulace, ze které rolník nic nemá, ustanovena byla cena obilí státem. 
Utvořena obilní společnost a tyto monopolní ceny: 
V Poličce 1.srpna 1934  Pšenice  154,- Kč,  
   Žito  117,- Kč,   119,- Kč 
   Ječmen a oves 107,- Kč,   109,- Kč 

Tato cena se zvyšuje od 1.září až do 1. června 1935 měsíčně u žita o 1,50 Kč, u pšenice o 
1,80 Kč,  u ovsa  o 1,- Kč. 
Ceny jiné:   máslo  11,-  až 13,- Kč  za 1 kg 
   vepři živí   3,50 – 3,75 Kč za 1 kg v dubnu 5,25 Kč  v září, 
     4,50 Kč v červenci 



   telata 2,-    Kč v červenci 
  krávy 1.tř. 3,50 Kč 
  selata 8-10 kg  30,- Kč za kus 
  brambory  22,- Kč  - 30,- Kč  za 1q 
  seno 45,- Kč  za 1 q 
Letos bylo vsazeno nejvíce ovocných stromků. 
První týden v květnu byli v Sádku misionáři. 
23.září světil prapor sbor dobrovolných hasičů v Sádku. 
Při jízdě na kole narazila na strom a zabila se Regina Feltlová ze Sádku č.94. 
Tohoto roku v době žní rostlo veliké množství hub (hřibů). 
V Sádku zemřela výměnkářka Dvořáková ve věku 98 let 
8.dubna vyhořela chalupa Nového č.4. 
Postaven domek č.4  Nového a č. 130  Vác.Mufa č.10. 
Zemřelí: Fr.Sedliský č. 8. 75 let 
 Oldř.Jílek č .136 9 měsíců 
 Roz.Feltlová č. 72 78 roků 
 Jan Bednář č. 9 63 roků 
 Václav Palla č. 116 53 roků 
 Albína Jílková  č.125 66 roků 
 Ludm.Kvapilová č.15 2 roky,  utopila se 
 Jos.Zahradníková  č.26 73 roků 
Narozených 5 hošů, 4 děvčata.    3 svatby. 

                                                                                                                                      Jan Mlynář 
 
Tříkrálová sbírka 
 

Dne 6. ledna 2007 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Obcí prošly tři skupiny 
koledníků, jejich zásluhou a díky štědrosti dárců jsme mohli předat Farní charitě Polička  celkem 
11.425,50 Kč. Tyto penízky budou použity na nákup osobního automobilu pro zabezpečení 
terénní práce sester a pečovatelek Farní charity Polička, drobné úpravy a opravy sklepa pro 
humanitární šatník v Nízkoprahovém denním centru při FCHP a přímou pomoc sociálně slabým 
v místě působnosti FCHP, případně na humanitární pomoc. 
Moc děkujeme všem, kdo na Tříkrálovou sbírku přispěli, děkujeme všem koledníkům a 
v neposlední řadě paní Miroslavě Kadidlové, která již poněkolikáté svojí obětavou prací tuto 
sbírku v naší obci zorganizovala.  
                                                                                                Miroslava Švandová 

 
Společenská kronika 
 
Hasičský ples a Maškarní karneval 
 

O společenský život v naší obci se v období plesů a karnevalů postaral již tradiční 
Hasičský ples, pořádaný opět ve dvou termínech a Maškarní karneval pro děti. Na prvním plese 
10. 2. 2007 se o dobrou zábavu starala hudební skupina Úžas pana Antonína Divokého. 
Opravdovou zkouškou plesové kapacity společenského sálu byl pak druhý ples 17. 2. 2007. 
Skupina Univerzál po své úspěšné premiéře v roce 2006 lákala velké množství hostů. I přestože 
byl sál plně obsazen, zbyl dostatek místa na tanec. Na obou plesech vládla velice přátelská, 



rodinná atmosféra a hosté se cítili příjemně. K dobré atmosféře přispěla vzorná obsluha, výborná 
večeře od paní Boštíkové ze Sádku a také i velice chválená nová výzdoba sálu. Pro svoji 
ojedinělou atmosféru v komornějším prostředí si tak naše plesy získávají stále větší oblíbenost. 

Podobnou tradici si vytváří Maškarní karneval pro děti, pořádaný v neděli 18. 2. 2007. 
Když společenský sál zažíval plnou zátěž při plese, při maškarním karnevale pak toto platilo 
dvojnásob. Je potěšitelné, že na něj nacházejí cestu rodiče s dětmi nejen z naší obce, ale také ze 
širokého okolí. O program se soutěžemi a s rozdáváním dárků pro děti se starala „mimina“ – 
kamenecká děvčata a tradiční masky Teletubies. Kromě nich se o příjemnou atmosféru nedělního 
odpoledne na závěr masopustního období zasloužilo bohaté občerstvení pro všechny generace 
návštěvníků. 

Zbývá všem, kteří se na těchto akcích svojí dobrovolnou prací a aktivitou podílejí, moc 
poděkovat. Spokojení hosté na plese, unavené a spokojené děti po karnevale, jsou pak pro 
každého z pořadatelů tou nejlepší odměnou. 

Pro příští rok 2008 byl již nyní dohodnut program plesů v nové podobě a to v termínech 
pátek 1. 2. 2008 a sobota 2. 2. 2008. V obou případech nám zahraje hudební skupina Univerzál. 
Maškarní karneval pro děti bude následovat v neděli 3. 2. 2008.  

 
                                                                                                                                    Petr Šváb ml.                   

 
Blahopřání 
 

Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří v I. čtvrtletí roku 2007 oslavili své 
významné životní jubileum. Do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a životního elánu paní Marii Odvárkové, paní Marii Radiměřské apanu Ladislavu Radiměřskému. 
                                                                                                                      
                                                                                                                                 Petra Dvořáková 
 
 
Návštěva divadelního představení 
 

Dne 10. března 2007 jsme uskutečnili zájezd do Národního divadla v Brně, scény Reduta, 
na komedii TERASA, světoznámého scénáristy Jeana-Clauda Carriera. ¨ 
Po malých komplikacích s dopravou a s malým zpožděmím jsme vyjeli k Brnu. V Brně jsme 
svižným krokem přešli k divadlu Reduta. Všichni, kdo Redutu dříve znali, byli překvapeni 
proměnou jejího interiéru. 

Poté, co jsme se pohodlně usadili, začalo představení. Jednu z hlavních rolí hrála 
oblíbená herečka Zuzana Slavíková, která spolu se svými kolegy nejednou rozechvěla naše 
bránice, a to hlavně v první polovině představení. 

Oproti představením v Pardubicích nebo v Olomouci nebylo toto představení tak výpravné, 
odehrávalo se v jedněch kulisách, ale zase dalo vyniknout hercům a jejich skvělým výkonům. 
Doufám, že se všem zúčastněným představení líbilo a těším se na váš zájem i nadále, jelikož 
bychom rádi připravili další výlet za kulturou ve druhém čtvrtletí roku 2007. 

 
                                                                                                                                 Petra Dvořáková 
 
 
 



Beseda s důchodci 
Jarní beseda s důchodci 

proběhla ve společenském sále 
obecního úřadu v sobotu dne 24. 
března 2007 a připravily ji opět 
kamenecké ženy ve spolupráci 
s obecním úřadem. Svůj pěkný 
program představila hasičská 
mládež a po ní vystoupil kouzelník 
pan Krejčí. Přestože se mu 
nepodařilo přítomné naučit kouzlům, 
jeho představení se moc líbilo. 
Zábavu pak rozproudil harmonikář 
pan Zdeněk Kvapil z Pohory, který 
zahrál k poslechu a dokonce i k tanečku.  

Věřím, že jsme všichni prožili pěkné odpoledne. Domů jsme se v dobré náladě rozešli 
v pozdních večerních hodinách a již dnes se těšíme na další setkání v roce příštím. 

                                                                                                                         Miroslava Švandová                   
 
Hospodaření obce v roce 2006 
 
 Celkové příjmy v roce 2006 činily 5818 tis.Kč. Z toho dotace činily celkem 1194 tis.Kč. 
Byly to tyto dotace: 
– Pardubický kraj   -dotace na státní správu 8 tis.Kč 

                            -dotace na volby 48 tis.Kč 
                            -dotace na opravu požárních nádrží 200 tis.Kč  

– Úřad práce – dotace na veřejně prospěšné práce 138 tis.Kč 
– Ministerstvo vnitra – dotace na přestavbu šaten a hygienického zařízení v areálu Pod lipou 400 

tis.Kč 
– Ministersvo pro místní rozvoj – dotace za Bílou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku  

                                                    400 tis.Kč.  
 
 Celkové výdaje za rok 2006 činily 6969 tis.Kč. Největší výdajovou položkou byly výdaje na 
přestavbu areálu Pod lipou – 1668 tis.Kč, dále výdaje na opravy a údržbu místních komunikací -  
1195 tis.Kč. 
  V rozpočtu roku 2006 byl do příjmů zapojen zůstatek na běžném účtě ve výši 1404 tis.Kč, 
stav na běžném účtě na konci roku 2006 byl  823 tis.Kč.  
                                                                                                                           Ing. Milada Muffová 

 
Schválený  rozpočet pro rok 2007 

 
    PŘÍJMY v tis. Kč skutečnost návrh 

paragraf položka Text 2006 2007 

  1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 940 930
  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výdělečné činnosti 201 200
  1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálu 46 45
  1121 Daň z příjmu právnických osob 851 850



  1211 Daň z přidané hodnoty 1 374 1 370
  1337 Poplatek za komunální odpad 174 180
  1341 Poplatek ze psů 7 7

  1361 Správní poplatky 1 1
  1511 Daň z nemovitostí 658 650
  2411 Splátka půjčky 42 48
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pok. Správy 

SR 
48 0

  4112 Dotace na státní správu 8 12
  4116 Veřejně prospěšné práce - dotace Úřadu práce  138 80
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 205 0
  4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 41 0
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 800 0

1012   Podnikání a restruktualizace v zemědělství 28 16
1032   Podpora ostatních produkčních činností 0 31
2141   Vnitřní obchod 32 37
3341   Rozhlas,televize 0 30
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 15 15
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 2 2
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 1 1
3632   Pohřebnictví 14 0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 121 54
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 27 30
6171   Činnost místní správy 14 15
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 20

    Příjmy celkem 5 818 4 624
 

    
VÝDAJE v tis. Kč skutečnost návrh 

paragraf položka Text 2006 2007 
2141   Vnitřní obchod 467 23
2212   Silnice 1 195 245
2310   Pitná voda 16 0
2321   Odvádění a čištění odpadních vod   317 150
3113   Základní školy  287 295
3314   Činnosti knihovnické 2 3
3316   Vydavatelská činnost 2 0
3319   Ostatní záležitosti kultury 2 5
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot mistního 

kulturního,národního a historického povědomí 
1 2

3330   Činnosti registrovaných církví 60 60
3341   Rozhlas,televize 262 0
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 38 40
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 1668 1 146
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 2 2
3631   Veřejné osvětlení 82 120
3632   Pohřebnictví 1 0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 445 340
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 245 269



3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň  359 360
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 8 11
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 60 20
5512   Požární ochrana - dobrovolná část  39 50
6112   Zastupitelstva obcí 695 898
6114   Volby do Parlamentu ČR 8 0
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 19 0
6171   Činnost místní správy 512 470
6310   Obecné  výdaje z finančních operací 11 11
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 16
6399   Ostatní finanční operace 150 0
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 21

    Výdaje celkem 6969 4557
 
Komentář k rozpočtu obce 2007 
 
 Ve schváleném návrhu rozpočtu na rok 2007 je největší výdajovou položkou 1146 tis.Kč 
výdaj na přestavbu  šaten a hygienického zařízení v areálu Pod lipou. Vzhledem ke změně 
projektu došlo k navýšení rozpočtu na tuto akci o 755 tis.Kč. Toto navýšení bude po dohodě s 
dodavatelem stavby uhrazeno ve splátkách do 30.6.2008. 
 V paragrafu 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část je rozpočtováno 50 tis. Kč. Jsou to 
výdaje na zajištění činnosti výjezdové jednotky SDH Kamenec.  
                                                                                                                           Ing. Milada Muffová 
 
Zprávičky ze sádecké školičky  
 
Přírodovědná exkurze 
 

Čtvrtek 15. února 2007 byl pro naše žáky i pro nás učitele velmi zajímavý den. Ráno jsme 
totiž s naším „dvorním řidičem“ panem Pavlem Fliedrem vyrazili na exkurzi. Cílem naší cesty byl 
Hradec Králové.   

Nejprve jsme navštívili místní HVĚZDÁRNU A PLANETÁRIUM. Zde jsme se rozdělili do 
dvou skupin podle věku. Každou skupinu měl na starosti jeden pracovník hvězdárny. 

Na děti z 1. – 3. ročníku čekal dvouhodinový výukový program POPRVÉ NA 
HVĚZDÁRNĚ. Dozvěděly se v něm o Sluneční soustavě, viděly zmenšené modely jednotlivých 
planet. Zhlédly film o Marsu a sondách, které na něm již několik let pracují a sbírají poznatky o 
této „Rudé“ planetě. Potom jim pustili krátkou kreslenou Mokrou pohádku, která vhodnou formou 
dětem ukázala koloběh vody v přírodě. V druhé části programu se děti podívaly do planetária, tam 
viděly hvězdnou oblohu a různá souhvězdí a hvězdy. Z planetária se pak šly podívat 
k dalekohledu. Protože ale nepřálo počasí, bylo zataženo a pršelo, bohužel se jím nemohly 
podívat na oblohu. 

Pro žáky 4. a 5. ročníku byl připraven dvouhodinový výukový program SLUNEČNÍ 
SOUSTAVOU. V něm se dozvěděli spoustu informací o Slunci, jednotlivých planetách i o Zemi. 
Velkou část programu strávili v planetáriu, podívali se k dalekohledu a prohlédli si Foucaultovo 
kyvadlo. 

Když se děti po dvou hodinách sešly ve vestibulu, nakoupily si na památku např. brýle, 
kterými můžeme sledovat zatmění Slunce, mapu hvězdné oblohy nebo pohlednice s vesmírnou 
tématikou. 



 Před odjezdem z hvězdárny jsme ještě prošli začátek Planetární stezky. To je model naší 
sluneční soustavy v měřítku 1 : 1 miliardě. Tomuto měřítku odpovídají rozměry modelů Slunce a 
planet i vzdálenosti, které se mezi nimi musí ujít. Na každé zastávce je malá kulička znázorňující 
planetu a příslušná informační tabule, na níž jsou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané 
planetě. Planetární stezka začíná před hvězdárnou u modelu Slunce a její celková délka je 6,5 
km. V této vzdálenosti leží model dnes již bývalé planety Pluto. 
 
Zápis do 1. třídy 

Ve středu 14. února proběhl na naší 
škole zápis do první třídy, kterého se 
účastnilo 10 dětí. Byl zahájen krátkou 
pohádkou o budce, kterou si pro budoucí 
školáčky připravili žáci naší školy. Školáci 
převlečení za zvířátka si pak všech 10 dětí 
rozdělili a spolu s jejich rodiči je doprovázeli 
při plnění úkolů. Učitelé při nich zjišťovali 
úroveň řeči, prostorovou orientaci, základní 
matematické znalosti, pohybovou zdatnost, 
hudebnost i výtvarný projev, schopnost 
komunikace s dospělým, znalost 
základních informací o sobě a rodině. 
Odměnou za splněné úkoly byla papírová zvířátka z úvodní pohádky. Příjemně strávené 
odpoledne jsme pak společně zakončili předáním pamětních listů. 

Na zářijové setkání s novými prvňáčky se všichni moc těšíme. 
                                                                                                                    Věra Chválová 

  
Nakládání s povrchovými vodami dle zákona č. 254/2001 Sb.  
 

Ke žhavému tématu současné doby přinášíme několik informací. 
Fyzické osoby, které odebírají podzemní vodu, ať již pro spotřebu v domácnosti, pro zvířata či 
k zalévání zahrádek: 

- ze studny vybudované do roku  1955 – tzv. historické studny – nepotřebují žádné povolení 
k odběru vody, tyto studny se považují automaticky za zkolaoudované a s povolením. 
Ovšem při případné kontrole by bylo třeba prokázat její věk – např. čestným prohlášením 
vlastníka nebo svědectvím pamětníka. O legalizaci takové studny je vhodné zažádat, 
pokud by se v okolí počítalo s další výstavbou domů a přitom se stavbou studny, jako 
ochrana majitele studny před stržením vody.  

- ze studny budované po roce 1955 musí mít stavební povolení nebo kolaudaci, nebo 
doložit čestným prohlášením, že dokumentaci není možné dohledat. Tyto studny musí mít 
povolení k nakládání s vodami a pokud ho nemají, pak by měli zažádat o nové povolení. 
Obrátit se musí na Městský úřad v Poličce, vodoprávní úřad, kde dostanou další informace 
k této problematice. Formuláře lze získat na zdejším obecním úřadě. 

- Studny budované po roce 2001 mají již stavební povolení i povolení k nakládání s vodami. 
 

V případě povrchových vod je třeba mít povolení k nakládání, pokud je tato čerpána 
technickým zařízením. 



Osoby právnické musí mít ve všech případech povolení k nakládání s podzemními a 
povrchovými vodami. 
                                                                                                                           Miroslava Švandová                  
 
Domácí rozhlasové přijímače 
 

Mnozí občané si zakoupili domácí rozhlasový přijímač a ptají se, kdy na něm budou moci 
přijímat hlášení obecního rozhlasu. 
Po mnoha peripetiích se nám nový vylepšený systém rozhlasového vysílání podařilo uvést do 
chodu a doufáme v jeho bezproblémový chod. 
Proto vlastníky domácích přijímačů žádáme o jejich zapojení do el. sítě. V případě hlášení 
obecního rozhlasu jim bude svítit červená LED kontrolka, kterou po vyslechnutí hlášení tlačítkem 
vyruší. V případě, že hlášení neslyšeli, mohou si zavolat na tel. číslo 461723790, kde jim bude 
zpráva zopakována.  
                                                                                                                           Miroslava Švandová 
 
Nebezpečný odpad 
 

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci ve čtvrtek dne 24. 
května 2007. Automobil společnosti TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem bude přistaven na 
obvyklém místě – u bývalého transformátoru ve středu obce, a to v 16.00 hodin. 
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v letošním roce ještě dne 31. října 
2007 také v 16.00 hod.  
                                                                                                                           Miroslava Švandová 
 
Upozornění pro řidiče 
 
na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.  
Vzhledem k tomu, že platnost těchto řidičských průkazů končí 31.12.2007, může být výměna ke 
konci roku spojena s dlouhým čekáním ve frontách na úřadě. 
Protože řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku,  
s výměnou řidičského průkazu neotálejte. 
 

Přejeme  všem  občanům příjemné 
prožití velikonočních svátků a  
těšíme se na další setkání 
v novém vydání Kameneckých listů. 
 
Redakce Kameneckých listů                                                   
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