
 

číslo 15               říjen 2007 
 
 
Rok 1936 v Kamenecké kronice 
 
Dne 24. února 1636 zemřel p. Ferdinand Mach. 
Nad otevřeným jeho hrobem si uvědomujeme,že mezi počátkem a koncem života jest 
doba , kterou nutno vyplnit životním úkolem. A pan Mach vyplnil ji ve prospěch nás všech. 
Svěřený jemu úkol vykonával pečlivě a byl příkladný vždy tam, kam zařadily ho jeho 
schopnosti. 
O pohřbu jeho posoudil jeho neúnavnou činnost pan starosta Jan Švanda. Řekl mimo jiné 
o veliké myšlence zamřelého, která vedla k povznesení obce. 
Pan Ferd. Mach byl prvním velitelem hasičského sboru v Kamenci, založeného r.1890. 
Velitelem byl po 20 roků. Byl prvním pokladníkem spořitel. a záložního spolku v Kamenci 
založeného r. 1901 po 9 roků. Od r. 1910 do r. 1919 byl obecním starostou. Mimo to 
zastával mnoho jiných čestných a významných funkcí, byl zakladatelem této pamětní 
knihy. 
Za svou poctivou a nezištnou práci ve prospěch obce jistě si zaslouží pocty i naše uznání. 
Počasí. Od vánoc do půl ledna bláto. Celkově zima blátivá. Nejvyšší mráz byl 12.února 
19°C. 
V březnu většina hospodářů má zaseto. V mrazivém dubnu poněkud vymrzla žita. 
V květnu byly veliké lijáky. Až do podzimu bylo velmi deštivo. 
Sklizeno bylo mnoho sena, slámy, krmiv. Žito leželo a hnilo. Porostlo posekané i ještě 
neposekané. Porostla pšenice i oves. Vše muselo se sekat kosama, neb strojem to nešlo. 
Obilí málo sype a je lehké, zadní. Obilní společnost strhuje na ceně. Platí v Poličce: žito 
105,- Kč, oves 92,- Kč, pšenice 120,- Kč, brambory 22 - 25,- Kč.  
Daně jsou o něco vyšší, i všechny výrobky průmyslové jsou kartelem zdraženy. 
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Hovězí dobytek byl od jara do podzimu drahý. Pěkná kráva stála 3.000,-- - 3.500 Kč. 
Prasata po celý rok za 6.50 - 7 Kč za 1 kg živé váhy. Selata 220 - 300 Kč, 8 - 10 kg, za 
párek. Máslo nemělo odbyt po celý rok, 1 kg za 8-10 Kč. Vejce jako jindy – v létě 30 h., 
v zimě 60 h. 
Požáry.   8. ledna vyhořela Střílkova stodola, 12. května vyhořelo stavení Domorádovo 
č.60, 13. shořela chalupa Justova č. 20, majitel p. Lorenc (zapálily děti). 
Stavby. Postavili znovu vyhořelé stavení Domorádovi, Alois Just novou chalupu, Ant. 
Krejčí stáje a chlév. 
Zemřelí.  Machová Marie     (srdeční vada) ve věku 48 roků 
                Mach Ferdinand   mlynář                       71 
                Andrlíková Kateřina    výměn.                   78 
                Zindulka Josef             výměnkář           71 
                Tobiášová Růžena      (souchotiny)           31 
                Tobiáš Josef 
                Tobiáš František 
                Tomšů Jan                                      1 rok 
Na výstavě  hospodářských plodin dne 27.- 28. září v Poličce obdrželi čestný diplom 
p.Jos. Síla za vystavované ovoce a p.Jos. Bednář za plodiny. 
Různé.  Obec pronajala rybolov rybníka u Mufových panu J. Jílkovi zvěrolékaři z Poličky 
za  150,- kč ročně. 
V Buchtově továrně bylo vybudováno skladiště pro obilí agrár. družstva z Poličky. Roční 
nájemné činí 7.000,- Kč. 
V lednu byl pletařský kurz košů a ručních prací  v host. u Bednářů. 
Obec Kamenec a i ostatní obce dodají dobrovolně a zdarma kámen na silnici na 
štěrkování. 
Okres jest zadlužený a sotva zaplatí úroky a jiné nejnutnější (vys. platy svých úředníků). 
Obecní knihovna  měla tohoto roku 83 vypůjčovatelů, 87 výpůjček a 73 nových knih. Čítá 
nyní 394 svazků. 
V hostinci u Žáků zřízena je veřejná telefon. hovorna. 
Dvořákovu chalupu č.42 koupil Fr. Břeň ze Sádku za 19.000 Kč. 
Veřejnou dražbou bylo prodáno Hanikovo pole. 
Stav dobytka při sčítání letošního roku:  221 krav, 66 jalovic, 11 býků, 143 telat, 32 koní - 
z toho 18 klisen, 283 prasat - z toho 16 prasnic a 1 kanec, 13 ovcí, 96 koz, 51 včelstev u 
8 včelařů (průměrný výnos od 1 včelstva : 4 kg medu a 0,2 kg vosku). 
K vojenské službě bylo v Kamenci odvedeno 6 hochů a 1 propuštěn. 
Byla sbírka na letectví. Náš stát je nyní vojensky velmi dobře vyzbrojen. Opevňují se nyní 
hranice Čech. 
Válečná opatření. Ve všech obcích a městech naší vlasti byla učiněna opatření na 
ochranu obyvatelstva. Byla utvořena četa býv. starých vojínů, důstojníků a poddůstojníků 
ze svět. války a z jiných starších neb pro válku méně schopných lidí. Členové této čety 
rozdělují se na skupiny - družstva:  samaritní, policejní - dbající o pořádek v obci 



v případě letec. útoků aj., skupinu požární, asanační a ochrannou proti plynům. Četa tato 
měla v červenci u nás a i všude jinde svoje noční veřejné cvičení. Četa měla název 
„Civilní protiletecká obrana“. 

  Jan Mlynář, kronikář         
 
Společenská kronika 

 
Blahopřání 
 
Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří v III. čtvrtletí roku 2007 
oslavili své významné životní jubileum. Do dalších let přejeme vše nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu paní  Marii Cackové, paní 
Hedvice Kvapilové a panu Jeronýmu Popelkovi. 

Petra Dvořáková  
 
Válečné tažení 
 
I takhle by se dalo nazvat sobotní odpoledne dne 22.září 2007, kdy jsme se měli utkat na 
sportovním poli se sádeckými zastupiteli  obce a  jimi vybranými dětmi od 5 do 10 let, ale 
v žádném případě nešlo o žádnou válku ,ale krásně se rýsující odpoledne v nově 
opraveném areálu „Pod lipou“. 
Před druhou hodinou dorazilo na kolech i pěšky hrozivě vypadající družstvo borců ze 
Sádku v slušivých červených tričkách a bílých kšiltovkách a v doprovodu svých fanoušků.I 
my se na to patřičně připravili a děti i družstvo zastupitelů  hájilo čest obce v modrých 

tričkách se znakem Kamence na 
srdci. 
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Tak tedy začalo klání, soutěže 
vymyslely naše mladé dorostenky a 
byli to samé legrácky. Hned v první 
soutěži si na své přišli milovníci 
mléčných výrobků, starostky se 
zavázanýma očima krmily svá 
družstva.Přes házení vejci jsme 
prošli až do posledního kolo, a to 
přetahování lanem. 
Stejně tak i družstva dětí měřila 
svoje síly, nejkrásnější bylo vidět 
v jejich očích chuť s jakou šly do 

každého úkolu a obrovskou radost z každého vítězství. 
A bylo dobojováno, už zbývalo vyhodnotit soutěže a předat drobné ceny. 
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Ačkoliv jsme se ,,bili jako lvi“, Sádek měl o malý kousek víc štěstí a šikovnosti navíc a v  
tomto prvním společném klání zvítězil. 
Nikdo myslím netruchlil, protože paní starostka Sládková se nechala slyšet, že se jim u 
nás moc líbilo a příští rok určitě dá Kamenci možnost odvety. Myslím si, že bylo nač se 
dívat, některé okamžiky nejednou rozechvěly bránice soutěžících i diváků, kterým 
chceme poděkovat za podporu družstev. A snad příští rok zase s chutí do boje. 

Petra Dvořáková 
 
Zájmová činnost 
 
Sportovní činnost sboru dobrovolných hasičů 
 
V sobotu 11. 8. 2007 jsme uspořádali 16. ročník závodů Večerní stovka kterého se 
zúčastnilo 118 mužů a 82 žen z celé republiky .V neděli potom proběhl  závod O pohár 
starostky obce v kagoriích ženy, muži, seniorky a senioři a tzv. Konficup, těchto závodů 
se dohromady zúčastnilo 76 družstev. 
1. září 2007 proběhl 4. ročník závodu O pohár starosty SDH  za účasti 11družstev 
mladších žáků, kde naše družstva obsadila 3. a 7. místo a z  9 družstev starších žáků 
naši žáci skončili na  4. místě. 
Ve dnech 14. - 16. září 2007 proběhlo v Plzni Mistrovství České republiky v požárním 
sportu, kterého se zúčastnilo i družstvo našich žen. Po slibném začátku ve stovkách 
(7.místo) si naše děvčata vybrala trochu smůly ve štafetě a klesla na 12. místo, desátým 
útokem už toto umístění nevylepšila, ale i tak si myslím že už jenom účast na tomto 
mistrovství je velkým úspěchem 
Družstvo žen se pravidelně zúčastňovalo závodů Okresní ligy a v celkovém hodnocení 
obsadilo 4. místo. 

Josef Švanda, vedoucí mládeže 
 
Zprávičky ze Sádecké školičky  
 
Začal nový školní rok 2007/2008 
 
V tomto školním roce je naše škola rovněž dvojtřídní. Dětí nám přibylo, letos usedlo do 
lavic 24 žáků, a proto poprvé po několika letech zřizovatel nemusel škole udělovat 
výjimku z počtu žáků.  
V mateřské škole je i nadále „plno“. Letos máme opět více dětí, než povoluje zákon. Proto 
zřizovatel udělil výjimku z počtu žáků, ale v tomto případě je to proto, abychom mohli mít 
dětí více než je zákonem stanovený počet. 
Takřka každý školní rok přináší do škol nějakou změnu. Ani ten letošní není výjimkou. 
Všichni prvňáčci a také žáci 6. ročníků v celé naší republice jsou prvními dětmi, které se 
začaly učit podle osnov, které si každá škola „ušila“ sobě a svým možnostem a 
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podmínkám „na míru“. 
Náš školní vzdělávací program nese motivační název „STROM, aneb od hraní 
k poznání, od poznání k vědění“. Vystihuje hlavní záměry, cíle a snahy naší práce, je 
zaměřen na osobní maximum každého žáka, respektuje jeho možnosti, schopnosti a 
individuální potřeby.  
Jeho cílem je vést děti od hraní v nižších ročnících přes aktivní poznávání učiva až po 
vědění a pochopení, ke kterému dospějí na konci 5. ročníku, v době, kdy budou končit 1. 
stupeň základní školy a tím i opouštět naši školu.   
Jsme škola vesnická a vedeme děti k lásce k přírodě a k její ochraně. Proto jsme si jako 
symbol našeho ŠVP zvolili STROM. 
Znamená to, že chceme být škola: 
S = srozumitelná a spolupracující 
T = tvořivá a tolerantní 
R = rodinná a radostná 
O = otevřená a objevující 
M = motivující, myslící a málotřídní, a to neznamená malé třídy! To je, že se všichni znají, 
že si pomáhají, že se mají rádi, že jsou kamarádi … 
V našich osnovách se objevují nové vyučovací předměty i další změny proti osnovám 
Obecné školy, podle nichž se v naší škole vyučuje již více než deset let.  
Povinnou výuku cizího jazyka zařazujeme již od druhého ročníku a máme rovněž dva 
nové předměty. Pracovní činnosti a zcela novým předmětem, který jsme si sami utvořili, 
je Osobnostní výchova. Tento předmět v sobě integruje tématické okruhy předmětů 
prvouka, přírodověda a vlastivěda a dále se do jeho osnov promítá ve velké míře učivo 
předmětu Dramatická výchova. 
Kromě toho, že začínáme učit podle ŠVP, bude po celý školní rok probíhat projekt „Ten 
umí to a ten zas tohle“. Spolu s našimi žáky chceme postupně poznat profese některých 
jejich rodičů i další profese. Každý měsíc navštívíme jedno nebo i více pracovišť a 
dozvíme se přímo na místě co nejvíc o profesi i pracovišti rodičů, kteří nám vyšli vstříc a 
tyto návštěvy umožnili a zařídili. Jsme rádi, že jsme se u rodičů setkali s příznivým 
ohlasem a děkujeme jim za to, jak už návštěvy zařizují a „chystají“ se na nás. 
 
„TROŠKU MLÍČKA DO HRNÍČKA“ 
 
Ve čtvrtek 20. září navštívili žáci ZŠ a předškoláci z MŠ výstavu s názvem „Trošku mlíčka 
do hrníčka“. Výstava byla součástí programu Živá historie a konala se v Betlémě Hlinsko. 
Byla zaměřena na poznání tradičního zpracování mléka ve venkovském hospodářství a 
počátky mlékárenství. 
Děti byly seznámeny s těmito tématy: chov a využití skotu na venkově, způsoby dojení a 
první práce s mlékem, domácí výroba mléka, tvarohů a sýrů, počátky mlékárenského 
průmyslu. Nejvíce děti samozřejmě zaujala domácí výroba másla, tvarohů a sýrů, kde si 
mohly vyzkoušet i stloukání másla. Nechyběla ani možnost ochutnávky, a tak děti 
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s nadšením uždibovaly kousky chleba s máslem a tvarohem. S sebou si pak odvezly 
nejen pracovní sešity s úkoly k danému tématu, ale i  malý dárek - mléčnou svačinku 
z Mlékárny Hlinsko. V závěru si pak děti prohlédly roubené chaloupky, kde nahlédly do 
způsobu bydlení a hospodaření v dřívějších dobách. 
Myslím, že tato exkurze povzbudila u dětí zájem o poznávání tradičních způsobů života a 
výroby základních potravin, obohatila jejich vědomosti podpořené praktickou činností a 
radostí z výsledků vlastní práce. Všichni se tedy těšíme na další poznávání řemesel, 
která nás tento školní rok čekají. 

Pavla Švábová 
 
Na téma  TROŠKU MLÍČKA DO HRNÍČKA přetiskujeme několik  prací čtvrťáků základní 
školy: 
 
20.září jsme jeli do Hlinska na exkurzi tradičního zpracování mléka. Nejvíce se mi líbil 
dřevěný džbán, do kterého se nalila smetana a navrch se nasadil dřevěný kornout. Pak 
se vzala dřevěná provrtaná palice, kterou se stloukalo máslo. Určitě to tenkrát dalo hodně 
práce. 
Také tam byly chaloupky, do kterých jsme mohli jenom nakouknout. Menší světničku měli 
starší lidé a větší světnici měli mladší lidé.  Na výletě se mi moc líbilo.   

Víťa Borovský, 4. ročník 
 
Dne 20. září byla celá škola na exkurzi v Hlinsku. Paní nám povídala, jak se dříve 
zpracovávalo kozí a kravské mléko. Lidé pojmenovávali krávy jmény Stračena, Líza,… 
Děti vodily každý den krávy na pastvu. Děti nemohly chodit do školy, protože doma 
pomáhaly. Maminka musela vstávat ve 3 hodiny, aby podojila krávy. 
Mléko se muselo dát do chladu. Dávalo se chladit do potoka, a aby mléko neukradli, 
stavěli nad nimi domečky. Máslo se stloukalo v máselnici. Sýr se dělal z tvarohu. Děti pily 
syrovátku. Tvaroh se také dával na brambory. Z tvarohu se dělaly homolky a ty se sušily 
v kleci.  
Lidé vymýšleli stroje. Pak vznikly mlékárny. Mlékárny se stavěly ve větších městech. 

Michalka Doležalová, 4. ročník 
 
Z naší školky 
 
Léto je za námi (to astronomické skončilo sice v neděli 23. září, ale pro většinu z nás je 
léto synonymem pro prázdniny) a čeká nás nový školní rok. 
Začátek školního roku je pro každého velkou změnou – opustíme prázdninovou pohodu a 
jsou před námi každodenní povinnosti. Z dětí, které ještě v červnu patřily mezi 
„předškoláčky“, jsou najednou „velcí školáci“, na jiné děti čeká první den v mateřské 
škole. Jak si zvyknou na nový režim dne, učitelky i kamarády? Především těmto dětem se 
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snažíme nejen my, obě učitelky, ale i ostatní pracovníci školy, a dokonce i starší děti ve 
školce, co nejvíce usnadnit adaptaci na nové prostředí. 
O 28 dětí zapsaných pro tento školní rok se starají učitelky Eva Zdvořilá a Štěpánka 
Doležalová, o úklid a pomoc s dětmi školnice Jana Borovská. Kuchařka p. Helena 
Justová vaří nejen pro děti z MŠ, ale i pro školáky. Již čtvrtým rokem pracujeme podle 
Rámcového programu pro mateřské školy – letošní rok máme téma „Svět plný sluníček“. 
A co nás kromě jiného čeká? Je to opět plavecký výcvik v Poličce, pro starší děti je 
připravena angličtina, kterou povede p. uč. Švábová ze ZŠ, 1x za měsíc navštívíme DDM 
v Poličce, kde budeme pracovat s keramickou hlínou, p. uč. Hegrová bude procvičovat s 
dětmi logopedii. Ve středu 3. října se chceme s dětmi zúčastnit plavecké štafety v Poličce. 
Jednou z důležitých oblastí ve výchově dětí je rozvíjet kladný vztah k přírodě. Po dohodě 
s učitelkami ze ZŠ jsme se rozhodli, že děti více zapojíme do činností, které se týkají 
ochrany přírody. Máme naplánováno, že bychom ve vestibulu chodby postavili malé 
barevné ,,kontejnerky“ a třídili odpad. A to nejen papír, plasty a sklo, ale i použité baterie 
a barevná víčka z plastových lahví (ta se po zpracování používají jako přídavný materiál 
při výrobě prolézaček na dětská hřiště). Kromě toho je možné nosit i usušenou citronovou 
a pomerančovou kůru – ta by měla být dostatečně umytá. 
Dítě se nejlépe učí příkladem dospělého. Nejvíce si navzájem pomůžeme tím, že ani 
doma nebudeme házet „vše do jednoho pytle“. Děkujeme. 
Přejeme nejen dětem, aby do nového školního roku vstoupily tou „správnou nohou“, a 
aby jim síly, které načerpaly během prázdnin, vydržely co nejdéle. 

       Eva Zdvořilá, učitelka MŠ Sádek 
 
Provoz ve společenském sále obecního úřadu  
 
Od počátku října se pro občany naší obce otevírá znovu možnost vyžití při akcích, 
konaných ve společenském sále obecního úřadu.  
 
Pondělí  - stolní tenis                                                              17.00 hod. – 19.00 hod. 
Úterý      - stolní tenis    17.00 hod. – 19.00 hod. 
Středa    - Sluníčko – setkávání maminek s dětmi  16.00 hod. – 18.00 hod.   
               - kalanetika – cvičení pro formování postavy  18.00 hod. – 19.00 hod.    
Čtvrtek  - aerobic – cvičení pro fyzickou zdatnost  17.00 hod. -  19.00 hod.   
 
Cvičení aerobicu bude probíhat pouze v případě zájmu cvičenek, které nechť se hlásí u 
paní Pavly Švábové, Kamenec 129 
 
Kalanetika začíná ve středu 10. října 2007 – vede sl. Lenka Dvořáková. 
 
A ještě nabídka cvičení od sousedů ☺ 
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Chcete zlepšit svou fyzickou a psychickou kondici? 
 
Tak powerjóga  je to pravé. 
Je určena pro lidi všech věkových kategorií, kteří chtějí zlepšovat svoji sílu a pružnost, 
odbourat stres a naučit se správně dýchat, řídit své tělo a pozvnávat sama sebe. 
Začínáme v listopadu každé úterý a čtvrtek v 18.00 hod. ve školní tělocvičně.
Podložky na cvičení a dobrou náladu s sebou. 
Pro další informace volejte 732 803 803. 

 Na setkání se těší Olga Kotvová 
 
Chceme žít v pěkné vesnici 
 
Určitě ano a veliká většina z nás se o to pilně snaží. V poslední době se však stále častěji 
stává, že v okolí kontejnerů na tříděný odpad zůstávají volně ležet věci, které do těchto 
nádob nepatří. Vznikají tak nepěkné skládky, proto bychom chtěli občany požádat, aby 
věci, které patří spíše do velkoobjemového odpadu, odevzdávali při svozu tohoto odpadu, 
který probíhá vždy dvakrát do roka. 

Vladimír Andrlík, komise pro životní prostředí 
 
Oznámení 
 
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci ve středu 31. 
října 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. 
 
Zájemci o vymetání komínů se mohou jako každoročně nahlásit v kanceláři obecního 
úřadu, a to do 31. 10. 2007. Termín přítomnosti kominíka v naší obci bude oznámen. 
 
 
 
 

Podzim, čas sklizně, čas zklidnění přírody i člověka. Užívejte 
tento barevný čas plnými doušky.  
                                               Redakce Kameneckých listů    
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