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Rok 1935 v Kamenecké kronice 
  
 6.března oslavovány byly 85.narozeniny pana presidenta T.G.Masaryka. Osvětová 
komise Sádek – Kamenec uspořádala slavnostní pořad o 1/2  8.hod. večer u Netuků v Sádku. 
Místní sbor dobr.hasičů zapálil hranici při slavnostní řeči a zpěvu hymny. Obecní zastupitelstvo 
v Kamenci zaslalo pozdravný telegram panu presidentovi. Pan president T.G.Masaryk odstoupil 
dne 14.prosince 1935. Byl  17 roků presidentem republiky. Vděčný národ československý nazývá 
ho „ President osvoboditel“. 
 Dne 18.prosince zvolen byl nový president Dr. Eduard Beneš, dosavadní ministr 
zahraničí. 
 Počasí a úroda. Zima byla zpožděna. Nejvyšší mráz  -26°C v březnu, 60 cm sněhu. 1.- 
2.května sníh a celodenní mráz 6 1/2  °C. 14.května - 6 °C . Na půdách vynošené brambory 
zmrzly. Při jarním setí byly veliké a stálé deště, potom po celý rok veliké sucho. Větší jak roku 
minulého. Nouze o vodu však již nebyla. Řepa sázena byla koncem června. Hlavatice byl veliký 
nedostatek. Sekáči chodili na louku v noci, již o 2 hodinách, aby něco urazili. Nejvyšší teplota 
koncem června 37°C. 9.července mráz. Sklizeno bylo průměrně sena, žádná otava, nedostatek 
jetele, žita, málo ovsa, velmi málo řepy a brambor. Třešně kvetly v polou května, ovoce žádné. 
Jabloně kvetly koncem května až začátkem  června. Ovoce opadalo suchem. V dubnu bylo 
sčítání ovocného stromoví. Při skromností a zvyklostí občanů udáváno raděj méně  z obavy před 
novou daní. Každoročně se vysazuje velké množství ovocných stromků. Většinou od p.Peňáze 
z Poličky, od Vlka z Vanovic a i od jinud. 
 Velikonoce.  Velikonoční svátky, svátky míru a lásky slaví celý svět. Po tři dny ustávají 
v novinách naprosto stranické hádky. Dobrý tisk, jest heslo dnešní doby, která poznává, co 
nenávisti  mezi lidmi způsobily noviny svým štvaním. Památce padlých zachovávány jsou na Bílou 
sobotu ve 12 hodin  3 minuty ticha. Znamení dávají trubači sboru hasičů. 
 Sjezd katolíků v Praze  ve dnech 29. a 30. června. Z farností Sádek-Kamenec 
zúčastnilo se sjezdu 73 osob. Významnou osobností sjezdu byl  papežský legát francouzský 
kardinál Jan Verdier. 



 Zemřelí. Frant.Zahradník a jeho žena Josefa Zahradníková,  Albína Švandová, Anna 
Tomšová A.Bednářová, Procházka Josef z Jelínka., Šváb Jan (hošík), Jos.Ježek a Jan Švanda, 
oba hoši na záškrt.  
 Stavby. Puchýř postavil chalupu č.140, Švanda Jan č.22 výměnek, Just Vinc. č.77  
stodolu, Popelka Jer. č.85 stodolu, Martinů Jos. č.105  stodolu a světnici. Ve veřejné dražbě 
prodána byla Hanikova chalupa č 132 p.Klusoňovi za 33.000 Kč, Dvořákovu chalupu č.42 za 
22.000 Kč koupila spořitelna. Z.úsporných důvodů odhlášen byl telefon na obecní úřad ku dni 
1.1.1935. Konána byla pátá sbírka na nezaměstnané (peníze,jídlo,oděv) 
 Vybírán byl obecní rybník u Mufových. Bláto vybrali lidé zdarma, hráze upravil Vilém 
Černý drenážník za 750 Kč. Koncem dubna byli v Sádku misionáři. Krupobitím poškozeno bylo 
obilí o 1/3 na hranicích Šir.Dolu. Obecní noclehárna byla zřízena v chalupě č.42 u Dvořáku. Do 
roka bylo 378 nocležníků. Pekařskou živnost otevřel dnem 15.července Karel Neudert v Buchtově 
továrně. 
 Dne 19.května byly volby do poslan.sněm. a senátu a 26.5. do zemského a okresního 
výboru. 
 
Výsledky voleb v naší obci: 
                                           sněmovna             senát               země               okres 
1.    Agrárníci                          94                         84                   92                     94 
2.    Nár.social.                       14                         13                   11                     11 
3.    Soc.demokraté                84                         80                   77                     78 
4.  Komunisté                         4                           5                     9                       7 
5.    Lidovci                           224                       201                 213                   211 
10.  Živnostníci                       14                         12                   10                     11 
13.  Fašisti                               7                           4                     3                       5 
16.  Nár.sjednoc.                     4                           4                     5                       3 
 
19.května volilo v Kamenci 448 lidí,   26. května  426 lidí. 
Průběh voleb byl klidný. 

Jan Mlynář, kronikář 
 
 
 
 
Společenská kronika 
 

 
Blahopřání 
 

Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří v II. čtvrtletí roku 2007 
oslavili své významné životní jubileum. Do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu panu Antonínu Žižkovi, paní Anně 
Drašarové a panu Pavlu Bednářovi. 

                  
Petra Dvořáková                   

 
 



Vítání občánků 
 

Stalo se již tradicí dvakrát 
ročně přivítat nové občánky obce 
Kamenec a nejinak tomu bylo i 13. 
května v Den matek. 
Tuto krásnou májovou neděli jsme 
se na našem obecním úřadě sešli již 
k pátému uvítání nových občánků. 
Byli jsme rádi, že jsme tu v tento 
významný den mohli společně 
přivítat do života dva  nové občánky: 
Michala Kocha a Patrika Švejdu.  
Rodiče a jejich děti jsme slavnostně 
uvedli do sálu a po krátkém 
kulturním programu v podání Jitky 
Vosmekové a Hany Lněničkové 
přednesla svůj projev starostka obce paní Milada Muffová. 

Po této oficiální části se rodiče a svědkové podepsali do pamětní knihy a byl jim předán 
finanční dar, gratulace a květina. Slavnostní odpoledne zakončil písní Petr  Dvořák a přítomní 
rodiče byli s dětmi vyfotografování do pamětní knihy. 

Na závěr nezbývá než si přát, aby toto odpoledne patřilo mezi ty vzpomínky, ke kterým se 
vždy rádi vrátíte.  

Petra Dvořáková 
 
 
Návštěva divadelního představení 

 
Dne 24.6.2007 jsme opět vyjeli do divadla nebo spíše za 

divadlem. Po předešlých zkušenostech jsme raději volili včasnější 
odjezd, aby bylo na přesun od autobusu na místokonání dost 
času. Jelikož jsme opět zvolili něco netradičního a vybrali si 
divadelní představení venku v přírodě. A to ne v ledajaké přírodě, 
ale v krásném postředí pod hradem Kunětická Hora.  

Bylo to premiérové představení a vůbec první  představení 
na nově vybudované přírodní scéně na vyhlídce, v takzvaném 
Rondelu, hned pod  věží Kunětické Hory.  

Hrál se muzikál Malované na skle od Ernesta Brylla a 
Kateřiny Gartnerové. Děj nás zavedl do lesů a hor ke zbojníkům a 
vyprávěl trochu jinak známý příběh jednoho z nich, Juraje 

Jánošíka. Texty přebásnil Jaromír Nohavica a herci z Východočeského divadla v Pardubicích 
opět nezklamali a hráli s plným nasazením, takže opravdu bylo co poslouchat a na co se dívat.  

Počasí nám přálo a tak doufám , že si všichni zúčastnění odnášejí stejně hřejivé pocity ze 
společně stráveného večera tak, jako já. I nadále se těším na Vaši přízeň a doufám, že se nám 
příště opět podaří vybrat něco líbivého pro všechny. 

Petra Dvořáková 
 



Hospodaření obce 
 
Závěrečný účet obce za rok 2006 
  
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 (údaje jsou v tis. Kč)    
       

  
Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění k 
31.12.2006 

%plnění k 
upravenému 
rozpočtu  

třída 1 - daňové příjmy 4 230   4 230 4 252 100,51%  
třída 2 - nedaňové příjmy 224   233 206 88,22%  
třída 3 - kapitálové příjmy 0   0 120 0,00%  
třída 4 - přijaté dotace 142   1 197 1 294 108,16%  
Příjmy celkem 4 596   5 660 5 872 103,74%   
třída 5 - běžné výdaje 3 781   3 828 4 391 114,71%  
třída 6 - kapitálové výdaje 2 219   3 019 2 632 87,18%  
Výdaje celkem 6 000   6 847 7 023 102,57%  
Saldo: Příjmy- výdaje -1 404   -1 187 -1 151 96,99%  
Třída 8 - financování 1 404   1 187 1 151 96,99%  
Financování celkem  1 404   1 187 1 151 96,99%  
       
Zůstatek peněžních 
prostředků       
k 31.12. v Kč na bankovním 
účtu    822.566,08   
 

Dne 7.6.2007 Krajský úřad Pardubického kraje provedl přezkum hospodaření obce za rok 
2006 s vyjádřením, že v souladu se zákonem o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávních celků a  dobrovolných svazků obcí nebyly v hospodaření obce zjištěny chyby a 
neodstatky.  

Ing. Milada Muffová, starostka 
 
Zájmová činnost 
 
Úspěchy našich hasičů 
 

Jako každý rok, tak i letos začala v květnu pro mladé hasiče sezóna závodů. Již 6.května 
jsme se zúčastnili závodu „Májové štafety“ ve Vysokém Mýtě. 25. – 26. května se v Městečku 
Trnávka konalo okresní kolo hry Plamen, kde družstvo mladších žáků skončilo 5. a starší žáci po 
dobrých výkonech obsadili 2. místo. Se sestavením družstva dorostenců byly potíže, ale nakonec 
obsadilo 5. místo a dorostenky tuto soutěž vyhrály a postoupily do krajského kola, které se konalo 
16. května ve Dvoře Králové nad Labem. Shodou nepříznivých okolností na této soutěži skončily 
druhé a unikl jim tak postup na mistrovství republiky.V běhu na 100 m s překážkami zde zvítězila 
Hanka Lněničková, na 2. místě skončila Tereza Švandová a na 3. místě Lenka Dvořáková.  

19. května proběhlo v Sádku okrskové kolo soutěže dospělých, kde obě naše družstva 
zvítězila a postoupila do kola okresního, které se konalo 17. 6. u nás, v Kamenci. Zde se již našim 
mužům  tolik nedařilo a obsadili až 4. místo. Zato ženy podaly kvalitní výkon a podařilo se jim 



postoupit do krajského kola. To se konalo dne 23. 6. v Pardubicích a zastihlo naše děvčata 
v dobré formě. Vybojovala postup na Mistrovství ČR, které bude v polovině září v Plzni. 
V Pardubicích se v závodu na 100 m s překážkami umístila Tereza Švandová na 3. místě a Lenka 
Dvořáková skončila pátá.  

Družstvo žen se také pravidelně 
účastní závodu Okresní ligy Svitavska, 
která se skládá z 8 závodů. Lenka 
Dvořáková, Tereza Švandová a  Hanka 
Lněničková  se 6. 5. zúčastnily Memoriálu 
Vendulky Fráňové. Ze zúčastněných 45 
dorostenek z celé republiky se Tereza 
Švandová umístila na 3. místě a Hanka 
Lněničková obsadila 8. místo. 

Mohu si jen přát, aby děvčatům 
vydržel elán do soutěžení a zdraví. 

Josef Švanda, vedoucí mládeže 
 
Chovná stanice Samojedů – Z Kamenného údolí 
 

Pan Petr Trávníček je chovatelem severských tažných psů – samojedů. Na tomto místě 
přetiskujeme jeho příspěvek do Kameneckých listů: 

V letošní zimě nebyly příznivé podmínky pro maximální vyžití těchto severských tažných 
psů. 
Zúčastnil jsem se pěti závodů psích spřežení, které se konaly ve městech 

- Červený Kostelec, kde jsem se z 10ti spřežení umístil na 1. místě, 
- Cakov – Nové Dvory, kde jsem se z 5ti   spřežení umístil na 1. místě, 
- Hostěnice u Brna, kde jsem se z 6ti spřežení umístil na 3. místě a 
- Hradec Králové, kde jsem se z 6ti spřežení umístil na 2. místě. 

Vzhledem k nepřízni sněhových podmínek byly zrušeny závody na saních na dlouhé tratě, proto 
jsem se zúčastnil alespoň jednoho závodu na sprint v Bystřeci na Červenohorském sedle, kde 
jsem skončil 4. z pěti spřežení. 

V průběhu sezóny jezdím na akce pořádané pro malé děti, kde je vozím pro jejich radost a 
zážitek z jízdy i pomazlení s mými chlupáči. 

Významnou událostí v závěru loňského roku bylo narození šesti štěňátek, která našla do 6ti 
týdnů od narození své nové pány. Z důvodu potřeby rozšíření psího spřežení jsem si z tohoto 
vrhu ponechal jednoho psa, který dostal jméno Ben. Jeho výchově budu věnovat maximální 
pozornost, aby se Ben mohl v příští sezóně zúčastnit závodů s ostatními psy.  
 

                                       Petr Trávníček 
 
Zprávičky ze Sádecké školičky  

Lidičky, 
také máte pocit, jako by se dny stále zkracovaly a čas pospíchal stále rychleji? 
Školní rok utekl jako voda a před námi jsou opět prázdniny. Ani letos jsme si nenechali ujít 
tradiční společný výlet pro rodiče s dětmi. Tentokrát jsme vyrazili od školy v 8 hodin do ZOO 
v Jihlavě. Přestože nás cestou doprovázel déšť, na našem optimistickém naladění to nic 
nezměnilo. Překročením pomyslné hranice Jihlavy však jakoby zázrakem nekápla ani kapka a 



my jsme si se zájmem prohlédli exotické obyvatele ZOO. A která zvířata nejvíce zaujala?  Na 
základě vyprávění zážitků dětí zvítězili klokani, na druhém místě tygři. Nezapomenutelným 
zážitkem byl však také dětský koutek. Takový tobogán – to byla věc!  
Letošní jaro je teplotně nadprůměrné, ale v den výletu? – zima, zima, zima… Odchovance 
„české Sibiře“ však jen tak něco nerozhází. Výlet se vydařil a my jsme se s počátečním 
optimismem navrátili domů. Pravdou je, že jsme letos nezpívali „Sláva nazdar výletu, nezmokli 
jsme, už jsme tu…“  

                                                                                                                Eva Zdvořilá, MŠ Sádek 
  

Slohové práce na téma Babička 
 
Moje babička se jmenuje Marta. Je jí 64 roků. Bydlí s námi v domě. Nosí kabát, čepici a teplé 
boty. Na jaře a v létě nosí sukně, zástěry, kalhoty nebo trička. Ráda vaří jídla a každou sobotu  
nám peče buchty. Také ráda pracuje na zahrádce a stará se o domácí zvířata. Babička umí hezky 
malovat a psát. Učí mně k tomu, abych byla hodná a poslušná.  
Babičku mám moc ráda 

Pavlína Škorpíková, 4. ročník  
 

Školní výlet tentokrát očima našich dětí 
 
Ve čtvrtek 14. 6. 2007 jsme jeli na výlet na Veselý kopec. Na Veselém kopci jsme viděli malé 
chaloupky, velký vodní mlýn. Pak jsme procházeli chaloupkami, ve kterých nám ukazovaly 
pracovnice, co dělali naši předkové. Například nám předváděli drátkování, jak se zpracovává 
vlna, různé starodávné věci, jako je žentour na obilí, kolovrátek a další. 
Pak jsme přejeli do města Chrudim, kde jsme navštívili muzeum s loutkami. Po prohlídce muzea 
jsme odjeli do Slatiňan, tam nám předváděli krásné koně. Viděli jsme kobyly s hříbaty. Byly 
hnědé, černé a nakonec jsme si je pohladili. 
Výlet se mně moc líbil. 

    Ivetka Drašarová, 2. ročník 
 
Ve čtvrtek 14. 6. 2007 ráno jela celá škola na výlet. Nejdříve jsme navštívili Veselý kopec. Viděli 
jsme tam staré domy, mlýn, ovčín, pazdernu a také vícebokou stodolu ze Sádku. 
Potom jsme v Chrudimi navštívili muzeum, kde byly samé loutky. Já jsem si pohrál se šaškem. 
Poslední zastávka byla prohlídka koní ve Slatiňanech. 
Školní výlet se mi moc líbil. 

Míša Nykl, 3. ročník 
 
Dne 14. 6. 2007 jsme jeli na školní výlet. 
Nejdříve jsme jeli na Veselý kopec. To je vesnice, kde jsou staré stavby, které přivezli z různých 
míst na Vysočině. Jsou tady obytné domy, chlévy a stodoly. Je tu také mlýn na vodu. V domech 
nám ukázali různá řemesla. Některá jsme si mohli vyzkoušet, například plstění ovčí vlny. Ve 
stodolách byly schované vozy, pluhy a další zemědělské náčiní. 
Potom jsme jeli do Chrudimi do Muzea loutek, kde jsme šli ke studni, která má dno v prvním 
patře. V muzeu měli mnoho loutek, které se mi líbily. Potom jsme šli do světelné místnosti, kde 
byly nasvíceny obrázky. 



Nakonec jsme jeli do Slatiňan do hřebčína, který byl založen v roce 1897. Chovají tam vraníky. 
Byli jsme tam v muzeu, kde měli výstroj pro koně, lebku koně a fotky koní. Naproti muzeu 
trénovali koně. 
Bylo hezké počasí a výlet se vydařil. 

Fanda Zloch, 4. ročník 
 
Náš školní výlet se konal 14. 6. 2007. Byli jsme na Veselém kopci, v Muzeu loutek a potom jsme 
se jeli podívat na koně. 
Na Veselém kopci nám říkali, jak se žilo, jaké byly hračky, proč se drátkovaly hrnce. V muzeu 
jsme si prohlíželi loutky, mohli jsme si zahrát divadlo. Nejvíc se mi líbila místnost, kde svítily 
všechny bílé věci. 
U koní jsme se mohli podívat do stájí, na hříbátka a k ohradě. Moc se mi to líbilo a těším se na 
další výlet. 

Toník Bohuněk, 5. ročník 
 
Tak šel čas v naší škole … 
 
 Leden – měsíc sněhových vloček byl ke smutku našich dětí místo sněhu plný práce. 
Končilo 1. pololetí a to znamenalo opakování a také hodnocení jejich práce na pololetních 
vysvědčeních. Většinou byla vysvědčená pěkná a převažovaly na nich hezké známky. Těsně 
před ukončením pololetí děti v našem kostele se zájmem vyslechly koncert varhanních píšťal. 
 
 Únor – měsíc sněhuláků byl letos krátký, protože hned po jednodenních pololetních 
prázdninách následovaly prázdniny jarní. Sněhu jsme si opět moc neužili, ale volné dny se dětem 
líbily. Po návratu do školy na ně ve školní družině čekal tradiční karneval. Letošní masky byly 
velmi povedené. 
 15. února jsme vyrazili na exkurzi do Hradce Králové. Navštívili jsme místní hvězdárnu a 
planetárium a poté jsme se podívali do obřího akvária. 
 
 Březen – měsíc vracejícího se sluníčka byl především ve znamení každodenní školní 
práce. 12. března se z oblastního kola ve stolním tenise vrátil s krásným 3. místem Martin Sedlák, 
žák 5. ročníku a žáci 2. – 5. ročníku se stali účastníky tradiční mezinárodní matematické soutěže 
KLOKAN. Ukončili jsme plavecký výcvik a těšili se z otvírajícího se jara. 
 
  V Dubnu – měsíci stromů se naše družstvo zúčastnilo oblastního kola ve florbalu a 
umístilo se na 6. místě. Ve středu před velikonočními prázdninami proběhl velikonoční projekt. 
Děti si domů vyráběly velikonoční výzdobu. 30. dubna jsme společně s dětmi mateřské školy 
„čarodějnili“. Ve škole jsme nejdříve vyrobili krásné malé čarodějnice a potom jsme na zahradě 
opékali hady z těsta. 
 
 Květen – měsíc maminek  a červen – měsíc přicházejícího léta byly ve znamení 
krásného počasí a také mnoha sportovních a dalších událostí. 
Dne 4. června proběhlo oblastní kolo v poznávání přírodnin žáků 3. a 4. ročníků za účasti naší 
Klárky Boštíkové. Ta výborně zúročila své znalosti a umístila se na krásném 2. místě v kategorii 4. 
třídy se ziskem 64 bodů. 
 



Ve středu 6. června se konalo oblastní kolo v atletické všestrannosti žáků 2. – 5. ročníků. 
Naše družstvo ve složení Ivetka Drašarová, Michal Kulíšek, Monika Zárubová, Martin Jandera, 
Michal Nykl, Tereza Jakubová, Tomáš Jakub, Pavlína Škorpíková a Toník Bohuněk obsadilo 5. 
místo. Mezi jednotlivci se naše děti ve svých kategoriích také neztratily. Na 4. místě se umístili 
Michal Kulíšek (žáci 2. ročník) a Tomáš Jakub (žáci 4. ročník), na 5. místě Ivetka Drašarová 
(žákyně 2. ročník), Monika Zárubová (žákyně 3. ročník), Michal Nykl (žáci 3. ročník), Pavlína 
Škorpíková (žákyně 5. ročník) a Toník Bohuněk (žáci 5. ročník). 
 

Ještě větších úspěchů dosáhli někteří v dílčích disciplínách, i když ty, bohužel pro ně, 
nebyly vyhlašovány a diplomy za ně udělovány nebyly. Stojí za zveřejnění, protože jsou vynikající 
a jejich význam je o to větší, že škola nemá takové podmínky k přípravě, jako mají školy městské. 
  
pořadí  jméno   disciplína  výkon   kategorie  
1.  Tomáš Jakub  běh na 800 m  3:04.4 min.  4. roč./ch. 
1.  Toník Bohuněk hod míčkem  44,38 m  5. roč./ch. 
2.  Iveta Drašarová běh na 600 m  2:41,3 min.  2. roč./d. 
2.   Monika Zárubová hod míčkem  18,18 m  3. roč./d. 
3.  Michal Kulíšek běh na 50m  9,2 s   2. roč./ch. 
3.  Michal Nykl  skok daleký  3,32 m   3. roč./ch. 
3.  Tomáš Jakub  hod míčkem  29,26 m  4. roč./ch. 
 

13. června proběhla poslední sportovní soutěž letošního školního roku. Naše tříčlenné 
družstvo ve složení Toník Bohuněk, Michal Nykl a Dominik Drašar se zúčastnili střelecké 
soutěže „O pohár starosty města Poličky“. Naše družstvo bylo ve své kategorii mladších žáků 
jediným účastníkem a tudíž zvítězilo. Za zmínku stojí, že Toník Bohuněk by se neztratil ani mezi 
mnohem staršími střelci. Nastřílel celkem 85 bodů, což bylo jen o jeden bod méně, než nastřílel 
absolutně nejlepší střelec, který soutěžil v kategorii středních škol. 
 
Vážení čtenáři, 

velmi Vám děkujeme za Vaši účast v dalším sběrovém dni, který uspořádala Obec Sádek 
a na svozu starého papíru do školy se podíleli pánové Jan Jílek a Pavel Kvapil. Za shromážděný 
papír jsme obdrželi zatím nejvyšší částku – 3 530,- Kč.! 
Vyplatilo se třídění papíru a také sběrna zvýšila částky, které vyplácí za 1 kg. 
Sebrali jsme:  
- smíšený papír (1 kg á 0,50 Kč)   290 kg  645,- Kč 
- lepenka (1 kg á 1,20 Kč)    960 kg          1 152,- Kč 
- časopisy (1 kg á 1,70 Kč)    550 kg  935,- Kč 
- noviny (1 kg á 1,90 Kč)       420 kg 798,- Kč 
 
Celkem      2 220 kg        3 530,-Kč 
 

K této krásné finanční částce ještě firma STAP Svitavy věnovala škole dva univerzální 
míče. 
Tyto peníze jsme spravedlivě rozdělili na dvě poloviny dětem mateřské i základní školy. Většina 
této částky pokryla výdaje za vstupy na školních výletech MŠ a ZŠ. Za zbytek nakoupíme 
drobnosti na naše již tradiční „soutěžně – diskotékové“ dopoledne. Opět se v něm ve čtvrtek 28. 



června na naší školní zahradě rozloučíme se školním rokem. Děti si zde za hudebního 
doprovodu, který připraví zase pánové Kolář a Fišer, zasoutěží, zahrají, zatančí, prostě zařádí.  
Další sběrový den plánujeme opět na podzim. Je vidět, že jste si již zvykli a že je pro Vás 
samozřejmostí papír třídit. Každý příspěvek od Vás se promění v peníze a ty jsou potom ku 
prospěchu a k radosti našich dětí. 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 

K tomuto příspěvku paní ředitelky bych chtěla dodat, že bychom rádi příspívali do kasičky 
naší společné školy i my. Zatím jsme pouze věnovali papír, který byl odpadem z provozu 
obecního úřadu, ale myslím si, že sběr tříděného  papíru ve prospěch školy by bylo vhodné 
uspořádat i v naší obci. Termín sběru i jeho způsob na podzim včas zveřejníme. 

       Mirka Švandová 
 
Prázdninový provoz mateřské školy - otevřena bude ve dnech: 

2. 7. 2007 – 13. 7. 2007 a od 27. 8. 2007 
 
Informace ke školnímu roku 2007/2008 
 
Přípravný týden ve škole začíná v pondělí 27. srpna 2007. 

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2007 v 8.00 hodin. 
Veškeré další důležité informace pro rodiče dětí mateřské školy i rodiče žáků základní školy 
najdete ve vývěskách MŠ a ZŠ u Obecního úřadu v Sádku, ve vývěsce u Obecního úřadu 
v Kamenci, případně budou oznamovány při hlášeních obecních rozhlasů obou obcí. 
 

Letošní školní rok je v cílové rovince. Děti dělí od protnutí cílové pásky už jen 
kousek. V pátek 29. června si odnesou domů výsledky své celoroční práce, svá 
vysvědčení. Přeji jim, aby dva vytoužené měsíce prázdnin byly naplněné jen hezkými 
zážitky a odpočinkem.  
 Krásnou dovolenou, plnou pohody, přeji také všem zaměstnancům naší školy a 
rovněž Vám všem obyvatelům Sádku a Kamence. 

     Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Areál Pod Lipou 
 
 Dne 10. května 2005 předala firma Pásek obci stavbu přístavby šaten a hygienického 
zařízení v Areálu Pod lipou. O finanční stránce této akce se již zmínila starostka obce  
v předešlém článku. Po mnoha hodinách dobrovolné práce hasičů na úpravě terénu areálu a 
vnitřních prostor kiosku a výdejny jídla proběhla v těchto prostorách již dne 17. června okresní 
soutěž hasičů. V současné době je ve výstavbě prodloužení STL plynovodu a přípojky plynu.  Na 
dětském hřišti byla znovu sestavena houpačka a uvažuje se o případném dovybavení hřiště.    
 Od 1.6.2007 byl uveden do provozu tenisový kurt, který po stavebních pracech, které 
v areálu probíhaly, není v dokonalém stavu. Na jeho úpravy není  v současné době dostatek 
peněz, ale protože jsme měli zájem, aby byl využíván, byl  zprovozněn za následujících 
podmínek:  
 
Provozní doba:              8.00 hod. – 20.30 hod. denně  
                                       vždy 60 min. hry + 15 min. na úpravu hřiště 



 
Cena za kurt:                 30,-- Kč/hod. 
 
Klíče:                              k vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu  
                                       pondělí –  čtvrtek  8.00 – 12.00 hod.  
                                                                     13.00 – 15.00 hod.   
                                       pátek                      8.00 – 12.00 hod. 
 
Po této době volejte:       737 940 189, 731 612 068 
Kontakt pro rezervaci:    461 724 517,  731 612 068 
 
Za pronájem ostatních prostor pro rodinné a sportovní akce  byly stanoveny tyto ceny: 
 
        Občané     Cizí 
Kiosek               200,-- Kč  500,-- Kč    
Kiosek + kuchyně                   300,-- Kč  700,-- Kč  
Kiosek + kuchyně + sprchy 500,-- Kč  900,-- Kč    
Celodenní použití kurtu        300,-- Kč  300,-- Kč 
 
V době prázdnin, tj. od 1.7.2007 do 31.8.2007 je čas od 8.00 hod do 11.45 hod. rezervován 
pro žáky a studenty z naší obce a použití tenisového kurtu je pro ně bezplatné. 

Mirka Švandová 
 

Oprava požárních nádrží 
 

Počínaje červencem loňského roku, proběhla oprava obou požárních nádrží a tato stavba 
byla předána dne 25. 6. 2007. Vzhledem k nutnosti odvézt vytěžený materiál na úložiště se 
zvýšila cena opravy  a v prosinci 2007 jsme požádali o dotaci na II. Etapu opravy požárních 
nádrží ve výši 200.000,-- Kč, která nám byla v těchto dnech připsána na účet. Dosud nedošlo 
k úplnému odvozu vytěženého bláta, ale celková cena na obě etapy opravy požárních nádrží 
budou činit asi 670.000,-- Kč, z toho z vlastních zdrojů obce bude proinvestováno cca 370.000,-- 
Kč. Po zaměření obou výpustí do Bílého potoka bude požádáno o kolaudaci díla.  

Mirka Švandová 
 
Vysílání obecního rozhlasu 
 

S obecním rozhlasem byly do dnešní doby časté problémy, a to jak s vysíláním, tak i 
s jeho přijmem na domácích rozhlasových přijímačích. Protože je třeba toto uvést do pořádku, 
uskutečníme dne 4.7.2007 v 18.00 hod. zkušební vysílání a žádáme znovu majitele domácích 
přijímačů, aby nám sdělili, v jaké kvalitě vysílání poslouchali.  

Kontaktovat nás můžete na tel. číslech 461724517, 731612068 nebo 731495198.  
Nedostatky budou na základě tohoto zjištění řešeny s firmou Bártek – rozhlasy. s.r.o. tak, že by 
jejich technik provedl doladění příjímačů přímo na místě.  

Děkuji za pochopení. 
Miroslava Švandová 



 
Upozornění 
 

I. AGRO Oldřiš, s.r.o. nás upozornila na skutečnost, že posečená tráva nemůže být 
navážena na jejich komposty, protože pak působí potíže při aplikaci kompostu na pole. Týká se to 
samozřejmě i obce, ale prosím tímto občany, aby již další travní odpad na tato místa nevozili.  

I. AGRO Oldřiš s.r.o. navrhla, že by po posečení luk u obecního úřadu bylo možné na toto 
místo navozit posečenou trávu na rulíky  a firma by ji odvezla. Vzhledem k tomu, že má zájem, 
aby tráva byla ještě zelená, byl by termín odvozu určen. 
Děkuji vám za  pochopení. 

Mirka Švandová 
 
 
 
 

Svoz plastů ve II. pololetí roku 2007 
 

Ve druhém pololetí roku 2007 zůstává svozovým dnem plastů v pytlích pondělí,   a to 
jednou za měsíc v těchto termínech: 
 
  9. 7.2007     29.10.2007 
        6. 8.2007    26.11.2007 
  3. 9.2007    17.12.2007 
  1.10.2007 
 
 Termíny svozových dnů již nebudou plakátovány, proto prosím občany, aby si je 
vyznačili ve svých kalendářích. 

Naše obec se zapojila do sběru nápojových kartonů (od mléka, džusů apod.) a tento sběr 
by se měl odrazit i ve výši odměny za sběr odpadů pro obec. Sběrné nádoby na plasty byly 
označeny oranžovými nálepkami a do nich mohou občané vhazovat i nápojové kartony. Stejně 
tak mohou být nápojové kartony vhazovány do pytlů na plasty.  

Zároveň upozorňuji občany, kteří využili možnosti hradit poplatky za komunální odpad 
pololetně, že poplatky za II. Pololetí jsou splatné do 31.7.2007. 

Mirka Švandová 
 
 
 
 
Oznámení 
 

MUDr. Lubomír Jílek svým pacientům oznamuje termíny dovolené 2007: 
 

od 30.července 2007  do 9. srpna 2007 a od 31.8.2007 do 7. září 2007 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Přejeme občanům příjemné prožití léta, zasloužené dovolené a prázdnin.  

                                               Redakce Kameneckých listů    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydává Obec Kamenec u Poličky, povolení Ministerstva kultury MK ČR E 14736. 
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Vydáno dne 28. 6. 2007 
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