
číslo 17          březen 2008 
 
 
 Vážení spoluobčané, 
 
 máme poslední měsíc prvního čtvrtletí roku a před námi je jaro. S jarem přichází i do naší obce 
spousta nové práce.  
 V letošním roce nás čekají tyto úkoly: opravit alespoň část veřejného osvětlení, provést rekonstrukci 
hygienického zařízení a terasy u pohostinství a dokončit povrch běžecké dráhy.Na všechny tyto akce jsme 
požádali o dotace jak Krajský úřad Pardubického kraje, Ministerstvo pro místní rozvoj a prostřednictvím 
Místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska také o dotace z evropských fondů. V neposlední řadě 
plánujeme i opravu obecní cesty a ošetření stromů. 
 Na poli společenském se chystáme uspořádat pálení čarodějnic, uskuteční se vítání nových občánků 
obce, zájezd na divadelní představení, případně i do bazénu, dětský den a tradiční posvícenské posezení i 
vánoční výstavu.  
 Na poli sportovním bude zastupitelstvo naší  obce vyzváno k souboji zastupitelstvem obce Sádek, a 
to v září letošního roku na hřišti v Sádku.  
 Přivítali bychom velice pomoc Vás občanů při péči o životní prostředí v naší obci a její vzhled. 
Musíme konstatovat, že z některých jejích částí se stávají šrotoviště a skládky. Zvažovali jsme podání 
přihlášky do nového ročníku soutěže Vesnice roku, to by znamenalo, abychom společně tento problém 
začali řešit.  
 Život není jen o práci, máme proto snahu organizovat pro občany společenské akce a  potěšila by 
nás Vaše účast na nich. Jsme občany jedné vesnice, společně tu žijeme a při společném setkávání máme 
šanci se lépe poznávat.  
 Přeji Vám pěkné velikonoční svátky a hodně pohody po celý rok. 

Milada Muffová 
  
   
  
Z kroniky obce – rok 1937 
 
14.září 1937 zemřel na zámku v Lánech první president republiky, president Osvoboditel prof.dr. 
T.G.Masaryk ve věku 87 let, 6 měsíců a 7 dní. 
Celý národ československý a s ním ostatní kulturní svět sklání se před světlou památkou našeho 
Osvoboditele, velikého učence a bojovníka za pravdu, právo a lepší život příští všeho lidstva. 
Zemřel muž, který nestanul před žádnou otázkou bezradně. Genius ducha - a  také muž vytrvalosti. 
Věčným mírem uzavřel zápas, který snad celý život vedl za pravdu, spravedlnost a šlechetnost svého lidu. 
Dobojoval i poslední boj trvající téměř tři roky – boj se Smrtí. 
V této velké smutné chvíli, kdy cítíme i nesmírný tlak mocného souseda, uvědomujeme si dosah dějinných 
událostí. Snad přijde doba, kdy národ zapomene zásluh Masarykových – i chyby snad vypočítávat bude 
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z jeho života. Přijde jistě doba, která zhodnotí jeho příkladný život a všechno jeho konání, které je tak blízké 
nám občanům republiky. 
 Buď -  s Bohem ! 
 
Heslo. Jako každý rok nějaké, tak i letos je heslo: „ Upravme svoje vesnice“. Noviny a rozhlas hlas věnují 
mnoho úvodních článků na toto heslo. Nechybějí ani ankety s odměnami o úpravě a čistotě domácností. 
Ostatně některý z minulých let měl již heslo :   „ Dbejte o čistotu domácností „. 
Soutěž..  Soutěže v ošetřování dobytka a úpravu v hospodářství zúčastnili se Jan Švanda č.31, Jan 
Švanda č.22, Josef Lorenc č.144, Josef Procházka č. 96 a umístili se většinou na třetím místě. 
Počasí.  Do poloviny ledna trvalé mrazivé větry bez sněhu, 25.1.  20 stupňů mrazu. Těmito větry zmrzala 
řepa v krechtech. Od poloviny ledna do konce února prudké tání a rozvodnění, na to zase mráz a sníh a 
opět první týden v březnu mnoho vody. Jaro bylo studené a mokré. Setí započalo od poloviny dubna a 
skončeno začátkem května. 
Žito pod ledovou pokrývkou vyhynulo a muselo být zaoráno, asi 1/3 až 1/2.  Kdo nechal řídké, tomu zarostlo 
trávou. V důsledku tom byl ječmen a jarní pšenice velmi vzácné. Stál 1q ječmene 180 Kč, pšenice 200 Kč. 
Teplé a vlhké léto. Zápas s plevelem byl nekonečný a nebylo ani dost času ku zdolání. Ohnice bylo víc jak 
obilí. Trávy na lukách se zelenaly již koncem března. O nic víc však koncem května.  Sena ( na suchých 
lukách) a jetele bylo hodně. V Kamenci jsou louky již vyhnojené, odvodněné  a v pořádku.  Do 12.června 
bylo veliké horko, 32 °C. Do 20. Června deště, až seno shnilo.I v kupách a na stojanech. Potom prší každý 
týden, však sklízet se již dá.Od 10. do 13.července liják. Jetel promokla i v nejlepších kupách.  24.července 
započalo sekání žita. Do konce měsíce bylo posekané. Oves prudkými lijáky ležel na zemi (v zemi). Do 
sv.Václava sklizeny jsou u většiny hospodářů v Kamenci brambory. Úroda jich byla veliká. Ceny vládou 
stanoveny velmi nízko – 17 Kč. Pozdější otavy sklizeny jsou v deštích. 
Podzim byl dlouhý a dosti pěkný. V listopadu a začátkem prosince každý týden sněžilo a mrzlo, a zase bylo 
teplé pěkné počasí, takže na poli a v zahradě vše bylo řádně doděláno. 
11.XI. první sníh. Listí na jabloních zůstalo do jara.  Až 14.listopadu první  mráz   (zmrzly jiřiny). Snad proto 
nalíhlo se takové množství housenek, že řepu do hola ožraly.I zelí bylo velmi vzácné.  Byla veliká úroda 
jablek a hrušek,  peckovité ovoce nebylo žádné. Stále ještě vysazuje se zde mnoho ovocných stromků. 
Loňská výstava  hospodářských plodin a ovoce v Poličce a letošní v Oldříši ukázala, jaké pěkné ovoce u 
nás roste. 
Ceny. Letošní monopolní ceny byly zvýšeny,  asi o 10 Kč,- Kč. Výrobky průmyslové jsou mírně zdraženy. 
Látky hodně.  Obuv Baťa o 25 %. 
Zaměstnání.  Muniční továrna v Poličce stále přibírá nových sil při výrobě střeliva a zaměstnává tak i 
mnoho lidí z naší vesnice. Dívky chodí do Poličky lepit krabice pro střelivo.  
Firma Pražan vyrábí zase bedny k témuž účelu. 
Osvětová činnost. Sdružení republ. Dorostu v Kamenci pořádalo přednášku se světelnými obrazy  
„Nakažlivé choroby hospodářských zvířat“. Osvětová komise Sádek –Kamenec pořádala přednášku  p.zvěr. 
veter.Šperla z Litomyšle „O porodu domácích zvířat“.  
P.Vlk z Prahy přednášel „ Mobilizace mravních sil národa“. 
Smuteční tryzna za pana presidenta T.G.Masaryka byla v úterý 20.září u Bednářu. Proslov 
říd.uč.Jos.Uherka, žačky  zpěv,recitace. 
Pohřeb presidenta.  Na pohřeb pana presidenta jelo několik lidí též z Kamence. Slavné smuteční 
bohoslužby byly v sádeckém kostele v úterý v 8 hod.  Jich zúčastnily se v krojích orli a sbory dobr.hasičů ze 
Sádku a Kamence.  
Hasiči.  Velitel kameneckého sboru hasičů se vzdal. Br.Sylv.Havlík byl velitelem 17 let. Nový velitel je 
br.Adolf Groulík.     Českosl. hasič bude mít nový kroj.  Sbor kamenecký dá obrátit a přešít blůzy a koupeny 
budou nové čepice. 
Sjezd. 15.září na eucharistický sjezd do Hradce Králové vyjelo z Kamence auto s 30 občany.   
Silnice.  Jest navrhnuta a  projektována silnice od transformátoru směrem ku státní silnici proti silnici 
k Šir.Dolu. Náklad odhadnut je na 200 000 Kč. Státní a zemský příspěvek by byl  90 % , obec hradí 10%.  
Projekt svěřen jest p. architektu Šmídovi.   
Koupě.  Jan Švanda prodal chalupu č. 23 Jos.Štusákovi.  Fr. Augustin koupil a znovu zřídil domek č. 138 
od Sommera.  
Zemřeli:   Jan Švanda               výměnkář ve věku     76 roků 
                 Jos. Lopour                 zedník                        60 roků 
                 Jos. Šlosr                   výměnkář                 67 roků 
                 Fr.Zelenda                  výměnkář                76 roků 
                 Fr.Juklová                 výměnkářka          74 roků 



                 Marie Krejčová           výměnkářka              79 roků 
                 Marie Machová ze mlýna                             67 roků 
 
Zemřelých 7 ,  narozených  10. 
Stavby.  Nově postavené budovy byly: č. 141 Al.Just,  č. 142  Fr.Dvořák,  č. 143  Arnošt Bednář,   č. 144  
Anna Slavíčková,  č.145  Jos.Gloser. 
Obecní úřad povoluje přeložení cesty p.Jos.Bednářovi č.13 za účelem postavení stodoly. 
Školní rada.  Do školní rady zvoleni jsou z Kamence Jos.Lorenc č.19  a Jos.Švejda  č. 65. 
Sčítání dobytka.  V naší obci napočteno: 175 telat do 1 roku.  Od  1 – 2 roků  2 býci,  7 ja- lovic, 7 volů.  Od 
2 roků  13 býků,  246 krav a jalovic.  Z toho 153 krav tažných. 28 koňů,  300 prasat,  6 ovcí,  96 koz. 
Veřejný býk umístěn je u Bednářu  č. 32.   Během roku uhynulo 5 krav a byly místním spolkem členům 
rozděleny a rozprodány. 
 
 
 
 
Společenská kronika 
 

 
 
Blahopřání 
 
Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří v I. čtvrtletí roku 2008 oslavili své 
významné životní jubileum. Do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu paní Marii Hauptové, paní Anežce Krejčové, paní Marii 
Žižkové a paní Růženě Doležalové.                                      

 
Petra Dvořáková                       

 
 
 
 
 
 

Mé srdce plné díků jest 
 

Mé srdce plné díků jest,                                                       Mne učiň tklivým pěvcem svým, 
že dals´mi duši člověka                                                        ať svědčím lidem všem, 
bych tušil směry Tvojích cest                                               že to, co cítím a co zřím, 
a tajemství tvá odvěká.                    jest Tvého roucha lem 
                      
Že oči jsi mi otevřel,                                                              A srdce učiň takovým, 
pro mnohou Tvoji krásu,                                                       co čirou krůpěj rosy, 
jíž bránou Tvé jsem dílo zřel                                                 již průzrak třpytný – ano, vím, 
pln pokory a žasu                                                                 Tvůj obraz v sobě nosí. 
 
Že oslnil mi zrak i cit                                                             Ať hyne čas a bělí vlas, 
Tvůj odlesk velkolepý.                                                           když v nitru dítě jsem, 
Ó, kdo Ti nechce vděčen být,                                               kol nesmrtný mi září jas, 
ten hluchý jest a slepý.                                                         Tvé slávy diadém! 
 

J.V.Síla 
. 
 Dne 11. února 2008 jsme si připomněli 100. výročí narození akademického malíře Josefa Václava 
Síly, dlouholetého občana naší obce. 

Na jeho život jsme měli možnost zavzpomínat na neformálním setkání, které se konalo v Městském 
muzeu a galerii Polička dne 10.2.2008. Setkání s těmi, kdo se s mistrem znali a jejich osobní vzpomínky, 
nám dokázaly přiblížit jeho životní postoje a přesvědčení i jeho bohémský způsob života. 
 J.V.Síla, krajinář i portrétista a jak vidíme shora, také autor básní.  

Vzpomeňte s námi.                                                                                                  Miroslava Švandová 

 3



 4

 
 
Tříkrálová sbírka       
 

V sobotu 5. ledna 2008 proběhla v naší obcí Tříkrálová sbírka, kterou pořádala Česká katolická 
charita.  

Výtěžek z této sbírky byl v naší obci celkem 12.848,50 Kč a bude použit na vybavení nové 
terapeutické dílny, charitního obchodu   pro osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním 
postižením,  nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro středisko domácí péče, přímou pomoc 
sociálně slabým v místě působnosti Oblastní charity Polička a  pomoc chudým dětem v Bangladéši. 

Děkujeme všem štědrým dárcům. Poděkování patří také paní Miroslavě Kadidlové, která již 
tradičně zabezpečila hladký průběh sbírky v naší obci a hlavně všem koledníkům, kteří měli letos svoji 
dobrovolnou činnost ztíženu vzhledem k silnému a studenému povětří.  

Miroslava Švandová 
 
 
 
 
Hasičské plesy a dětský karneval ☺ 
 

Společenský sál v budově obecního úřadu vstoupil v letošním roce do své čtvrté plesové sezóny. 
Tradiční dva termíny Hasičského plesu byly tentokráte nově naplánovány do jediného víkendu, na pátek 1. 
2. a sobotu 2. 2. Na obou se pak představila velmi oblíbená kapela Univerzál ze Ždáru nad Sázavou. 
Zatímco v pátek kapacita sálu nebyla zcela vyčerpána, v sobotu byl sál plně obsazen. Hosté si velice 
chválili hudební produkci kapely i dostatek prostoru pro tanec. Však také velká většina z nich taneční parket 
skoro neopouštěla. K příjemnému zážitku přispělo také předtančení tanečního kroužku ze ZUŠ Polička. 
Svoji osobitou atmosférou, výzdobou sálu, výběrem z bohatého občerstvení, obsluhou až ke stolu si plesy 
v naší obci získávají velkou oblíbenost a určitě také přispívají k dobrému jménu naší obce. 
 Jaký by to byl konec masopustu bez pořádného karnevalu ? A tak v neděli 3. 2. vše zakončil 
Maškarní karneval pro děti. Sál se tak opět zcela zaplnil dětmi již od těch nejmenších. Bylo hezké sledovat 
pestrou škálu masek a velkou nápaditost jejich tvůrců. Program se soutěžemi a s rozdáváním dárků vedlo 
sedm trpaslíků - kameneckých děvčat pod vedním Katky Muffové a Markéty Drašarové. O příjemnou 
atmosféru nedělního odpoledne se pak postaralo občerstvení pro všechny generace, včetně tradičních 
palačinek se šlehačkou.  
 Na závěr bych rád poděkoval – všem hostům, pořadatelům, dětem - za společné vytvoření 
příjemné amosféry po všechny tři dny.  

Pro rok 2009 byl již nyní dohodnut program plesů ve stejné podobě a v podobném termínu - pátek 
6. 2. 2009 a sobota 7. 2. 2009. V obou případech nám opět zahraje hudební skupina Univerzál. Maškarní 
karneval pro děti bude následovat v neděli 8. 2. 2009.  

Petr Šváb ml. 
 
 
 
Zájmová činnost 
 
 
Jizerská 50. Patria Direct 
 
 Dne 13. ledna 2008 se po roční odmlce pro nedostatek sněhu uskutečnil 41. ročník této akce 
dálkových běhů na lyžích klasicku technikou v Bedřichově. Navíc byl letošní ročník doslova mezinárodní, 
neboť vedle sousedních států a tradičně evropských lyžařských velmocí jako je Norsko a Švédsko, se 
zúčastnili také závodníci například až z Japonska a Nového Zélandu. Z celkového počtu 3.306 přihlášených 
byla téměř třetina ze zahraničí, z čehož nejsilněji byly zastoupeny německé barvy.  
 Náš oddíll CYKLO-SKI klub Polička reprezentovalo 11 členů. Za krásného slunečného počasí se od 
9,00 hod. vydalo na trať v 5 minutových intervalech 9 vln závodníků zařazených podle výkonnosti a časů 
z minulých ročníků. Naši členové byli zařazení takto: 



1. vlna: Andrlík Aleš, Boštík Jiří, Otcovský Zdeněk 
2. vlna: Šimko Štefan, Klepárník Otakar, Jiráň Oldřich, Jána Miroslav 
3. vlna: Šafář Martin 
4. vlna: Andrlík Vladimír st. 
7. vlna: Šimko Daniel 
9. vlna: Gracias Vladimír 
 Měření časů bylo prováděno pomocí čipů na třech kontrolních stanovištích a v cíli. Taktéž start 
jednotlivých vln byl odlišný od minulých ročníků a myslím si, že přispěl k velmi dobrému začátku závodu při 
velkém počtu zúčastněných. A jak dopadli naši spoluobčané? 
  191. Zdeněk Otcovský v čase 2:59:30,9 hod. v kategorii muži do 40 let – 123 místo 
  858. Martin Šafář          v čase 3:39:39,7 hod. v kategorii muži do 40 let – 419. místo 
1574. Vlad. Andrlík st.    v čase 4:11:56,6 hod. v kategorii muži do 60 let – 311 místo 
 Ovšem největšího úspěchu dosáhl 
v tak nabité zahraniční konkurenci 
kamenecký rodák Aleš Andrlík, který se 
umístil nejlépe z našeho oddílu, a to celkově 
v čase 2:49:25,4 hod. na 113. místě, na 83. 
místě v kategorii muži do 40 let a jako 47. z 
českých závodníků. Je nutno poznamenat, že 
někteří členové jeli ještě v pátek 
Bedřichovskou třicítku volným způsobem.  
 Poděkování patří všem zúčastněným, 
kteří se přes špatné sněhové podmínky 
dokázali připravit nejen na tento závod, ale i 
na ostatní, které je ještě čekají: Dolomit-Lauf 
v Rakousku, Orlický maratón, který se jede 
jako mistrovství republiky veteránů, Biela 
stopa na Slovensku, Šumavský maratón a 
hřeb závodní sezóny: Krkonošská 70. – 
závod pětičlenných hlídek, kde naše I. 
družstvo už po dva roky stálo na                                                                           
stupních vítězů na trati 50 km.                             Aleš Andrlík na startu JIZ50 (181), za ním Jiří Boštík (180) 
     

 Vladimír Andrlík st.   
 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů v roce 2007 
 

Sbor dobrovolných hasičů v naší obci vstoupil rokem 2008 do 118. roku své činnosti. Sbor má nyní 
90 členů, z nichž je 59 hasičů a 31 mladých hasičů. Z hasičů je 14 žen a 45 mužů. Nejdéle jsou členy Josef 
Švanda starší - 58 let a Josef Groulík 57 let. 
 Kromě vlastní spolkové práce zajišťují členové sboru také činnost výjezdové jednotky naší obce. 
Zatímco sbor je finančně zcela samostatný a nezávislý, výjezdová jednotka je financována obcí z 
jejího rozpočtu. Obec tímto splňuje povinnost a odpovědnost za zajištění požární ochrany v obci. V roce 
2007 jednotka zasahovala při dvou technických zásazích a jednom námětovém cvičení na Březinách. O 
současnou výjezdovou techniku je pečováno průběžně během celého roku. Mimo to se podařilo uvést do 
provozuschopného stavu i historickou motorovou stříkačku DS 16 z roku 1939. Rekonstrukci provázely 
značné technické problémy, ale díky nadšení a zápalu pana Jana Procházky a pana Jiřího Bednáře se vše 
podařilo a stroj je opět plně funkční. 

Spolková činnost sboru v roce 2007 se dá rozdělit do několika částí. V pracovní části jsme se ve 
spolupráci s obecním úřadem soustředili na dokončení rekonstrukce areálu Pod Lipou. Naši členové při 
rekonstrukci odpracovali za minulý rok 1170 hodin.. 
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V části pořádání kulturních a společenských akcí jsme v únoru uspořádali dva již tradiční hasičské 
plesy a následný dětský maškarní karneval. V březnu si naše mládež  připravila kulturní program na tradiční 
setkání důchodců naší obce. V květnu jsme mší svatou a posezením oslavili svátek sv. Floriána a 
vzpomněli tak na všechny, kteří tu s námi již nejsou. Léto jsme zahájili pouťovým posezením na areálu, v 
listopadu jsme pak posezením ukončili sportovní sezónu.  
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 Jednou z největších spolkových činností je pořádání sportovních akcí v areálu Pod Lipou. V červnu 
jsme uspořádali okresní kolo soutěže v požárním sportu mužů a žen. V sobotu 11. srpna proběhla naše 
nejvýznamnější akce, a to Večerní stovka, zařazená do Českého poháru 2007. K vidění byly opět vynikající 
výkony a v ženské kategorii pak dokonce i nový český národní rekord Kláry Šenkyříkové z Pravčic ze 
Zlínského kraje, Čas 17,60s je dosud platným českým maximem. V neděli 12. srpna proběhly soutěže 
v požárním útoku „O pohár starostky obce“, Seniorcup a Komficup. Celkem se jich zúčastnilo 60 družstev. 
V sobotu 1. září jsme přivítali při pohárovém závodu mladých hasičů 9 družstev starších a 11 družstev 
mladších hasičů. Družstva našich dětí obsadila 3., 7. a 4. místo. 
 Velmi významná je celoroční práce sboru s mládeží a její zapojení do sportovní činnosti 
v hasičském sportu, kde pak velmi významně reprezentují naši obec. Děti se zúčastnily s výbornými 
výsledky závodů ve Vysokém Mýtě, Městečku Trnávce, Kamenci, Pomezí. V okresním kole družstvo 
mladších žáků skončilo 5., starší žáci obsadili 2. místo. V dorosteneckých kategoriích skončili dorostenci 
v okresním kole pátí, dorostenky zvítězily. V krajském kole pak skončily druhé. Základ tohoto družstva 
reprezentoval naši obec i v kategorii žen, kde se po vítězstvích v okresním , posléze krajském kole 
probojoval na Mistrovství ČR v Plzni a obsadil tam 12. místo. V mužské kategorii se i díky pracovnímu 
zapojení mladých do rekonstrukce areálu výrazných úspěchů nepodařilo dosáhnout a tak jediným 
vítězstvím v uplynulém roce bylo vítězství v okrskovém kole v Sádku. 

Tolik velmi stručný pohled zpět na rok 2007. Poděkování patří všem, kteří stále neváhají obětovat 
svůj volný čas, jehož je čím dál méně, ve prospěch společné zájmové činnosti, která dokáže tak krásně 
vzájemně spojovat několik generací obyvatel naší obce. 
 Práce s dětmi a s mládeží je jednou z našich hlavních priorit, rádi přivítáme v našich řadách další 
děti. Nyní v zimním období jsou schůzky dětí každý pátek od 15.30 do 17. hodin v sále obecního úřadu. 

Petr Šváb ml. 
 
  
 
 
Zprávičky ze Sádecké školičky  
 
 

 
Z Á  P  I  S 

 DO   MATEŘSKÉ ŠKOLY V SÁDKU SE  KONÁ 
25. 3. 2008 - 31. 3. 2008 

 
U ZÁPISU OBDRŽÍTE ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A PŘIHLÁŠKU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

S PŘÍPADNÝMI DOTAZY SE OBRAŤTE NA VEDOUCÍ UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY PANÍ EVU ZDVOŘILOU 
 

 
 
Zápis do 1. třídy 
 
           Ve středu 6.2. 2008 proběhl na naší škole zápis do první třídy, kterého se účastnily 4 děti. Letos byl 
motivován krátkým příběhem Ferdy mravence, který budoucím prvňáčkům přečetl ,,mravenec“ -Vojtíšek 
Švejda ve společnosti ,,Berušky“ - Veroniky Jílkové. Stejně tak jako Ferda dokáže spoustu věcí, tak i děti 
nám předvedly, co všechno umí.  
         Hravou formou jsme zjišťovali úroveň řeči, prostorovou orientaci, základní matematické znalosti, 
pohybovou zdatnost, znalost základních informací o sobě a rodině. 
Než se všichni rozběhli plnit úkoly, rozdali jsme děvčátkům krovky a klukům mašle. Černé puntíky, které na 
nich chyběly, děti získávaly za splněné úkoly. Ty si pak na krovky i mašle nalepily a společně s pamětním 
listem na tento významný den odnesly domů. 
                                        Věra Chválová 
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Ze slohových prací žáků 
 
Kterou historickou postavou bych chtěl být a proč? 
 
 Chtěl bych být Karel IV., protože byl velice chytrý a vzdělaný a uměl několik cizích jazyků. Byl 
skvělý diplomat. Neměl nepřátele, spíš naopak měl mnoho spřízněnců. 
  Platil po svém otci dluhy, což značí, že se nechtěl bít. 
 Udělal mnoho dobrých skutků, proto ho měli rádi. Nebyl hloupý ani lakomý, byl ochotný a rád se 
s ostatními dělil. 
 Chtěl bych být jako on. 
                         Víťa Borovský, 4. ročník 
 
V jaké historické době bych chtěl žít a proč? 
 
 Já bych chtěl žít v pravěku.  
 Lidé nevyhazovali odpadky, byli na sebe hodní a mohli běhat se sundanými botami. Sami si stavěli 
domy a vynalezli oheň, zbraně a ještě hodně vynálezů. 
 Zkusili chovat zvířata v ohradě, aby měli dost masa, mléka a také pomocníky. 
 Já bych tam asi neuměl žít, ale asi trošku jo. 
                                                Martin Jandera, 4. ročník 
 
Jarní prázdniny 
 
 V neděli 11. 2. jsme jeli celá rodina k babičce, moje babička totiž měla 70. narozeniny. Ode mě 
dostala panenku. A od nás všech ždímačku, od sestřenice dostala podložku pod myš  a kytičku. Byl velký 
dort se třemi růžičkami a tlustou čokoládovou polevou. Tak jsme ten dort velkým nožem rozkrojili. Moc mi 
chutnal, tak jsem si ještě přidala. 
 Potom jsme šli s mojí sestřenicí a nahoru, tam jsme zapnuly počítač a hrály jsme hry. 
 Jarní prázdniny se mi moc líbily a těším se na ostatní prázdniny. 
                                Hanička Cacková, 3. ročník 
 
 
Jarní prázdniny 
 
 Budu vám vyprávět, jak jsem prožila jarní prázdniny. O prázdninách bylo docela sluníčko, chvilkami 
větrno a v pátek dokonce trochu vítr. 
 První den, neboli v sobotu jsem šla s mamkou a sestrou na procházku po Kamenci. Když jsme 
přišly domů, dívaly jsme se na DVD. Když jsme se dokoukaly, šly jsme se sestrou uklízet do pokojíčků. 
Když už jsme měly uklizeno, dívaly jsme se na televizi a udělaly jsme si jahodovou zmrzlinu. Já a moje 
sestra jsme šly spát v 10 hodin večer. 
 Ostatní dny jsem si hrála a dělala náramek z korálků. A ve čtvrtek jsme jeli do Poličky. Protože byl 
Valentýn, tak nás taťka pozval na večeři. 
 Jarní prázdniny se mi moc líbily a těším se na další. 
                               Pavlína Škorpíková, 5. ročník 
   
 

 
 
Hospodaření obce v roce 2007 
 

Závěrečný účet obce bude schválen až po přezkoumání hospodaření obce, které proběhne 
v červnu letošního roku. Za rok 2007 činily celkové příjmy 5,439 tis. Kč a výdaje celkem 4,903 tis. Kč. 
Zůstatek na běžném účtě k 31.12.2007 činil 1,256 tis. Kč.  
 V loňském roce byla naší obci poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova od Pardubického 
kraje, a to ve výši 200 tis. Kč na dokončení opravy požárních nádrží a 100 tis. Kč na opravu cest. Dotace 
byla také na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce 88 tis. Kč.  
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Rozpočet pro rok 2008 
 
Do příjmů rozpočtu na rok 2008 nebyl zapojen zůstatek z roku 2007. 
Významnými položkami ve výdajích obce jsou stále ještě výdaje na provedenou přestavbu areálu ve výši 
500 tis. Kč, dále výdaje na dokončení povrchu běžecké dráhy ve výši 200 tis. Kč,  na opravu veřejného 
osvětlení ve výši 300 tis. Kč a na rekonstrukci pohostinství  ve výši 900 tis. Kč.  
 
 
     

    PŘÍJMY v tis. Kč skutečnost návrh 
paragraf položka Text 2007 2008 

  1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 049,0 940,0
  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výdělečné činnosti 190,1 170,0
  1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálu 55,0 35,0
  1121 Daň z příjmu právnických osob 989,8 1000,0
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 500,0 1700,0
  1337 Poplatek za komunální odpad 194,0 207,0
  1341 Poplatek ze psů 6,5 6,5

  1361 Správní poplatky 0,7 1,0
  1511 Daň z nemovitostí 654,0 872,0
  2411 Splátka půjčky 48,0 48,0
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pok. Správy SR 0,0 0,0
  4112 Dotace na státní správu 12,0 13,0
  4116 Veřejně prospěšné práce - dotace Úřadu práce  88,0 0,0
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300,0 0,0
  4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 0,0
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0,0 0,0

1012   Podnikání a restruktualizace v zemědělství 0,0 0,0
1032   Podpora ostatních produkčních činností 32,0 0,0
2141   Vnitřní obchod 90,0 24,0
2369 2210 Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,0 25,0
3341   Rozhlas,televize 28,0 0,0
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 18,0 20,0
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 5,0 5,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3,9 4,0
3613   Nebytové hospodářství 5,7 0,0
3632   Pohřebnictví 1,2 0,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 70,0 19,0
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 0,5 0,0
3724   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0,9 1,7
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 34,0 30,0
6171   Činnost místní správy 52,0 24,0
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11,3 15,0

    Příjmy celkem 5 439,6 5160,2
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VÝDAJE v tis. Kč skutečnost návrh 

paragraf položka Text 2007 2008 
1032   Podpora ostatních produkčních činností 0,0  30,0
2141   Vnitřní obchod 79,9 967,0
2212   Silnice 309,5 200,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3,6 0,0
2310   Pitná voda 0,0 0,0
2321   Odvádění a čištění odpadních vod   304,0 25,0
3113   Základní školy  291,9 335,0
3314   Činnosti knihovnické 4,8 5,0
3316   Vydavatelská činnost 0,0 0,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 2,4 3,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot mistního 

kulturního,národního a historického povědomí 
0,4 0,5

3330   Činnosti registrovaných církví 60,0 20,0
3341   Rozhlas,televize 3,5 0,0
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 40,6 45,5
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 1394,0 998,5
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 10,9 0,0
3429   Ostatní zájmová činnost a rekr… 3,3 3,0
3631   Veřejné osvětlení 83,4 375,0
3632   Pohřebnictví 0,1 0,2
3635   Územní plánování 0,0 70,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 358,8 67,0
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 284,0 299,0
3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň  271,0 297,4
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0,0 0,0
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 30,0 30,0
4356   Denní stacionáře a centra denn……Charita 5,0 5,0
5512   Požární ochrana – náklady na výjezdovou jednotku obce 19,9 50,0
6112   Zastupitelstva obcí 846,4 767,0
6114   Volby do Parlamentu ČR 0,0 0,0
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,0 0,0
6171   Činnost místní správy 450,6 537,1
6310   Obecné  výdaje z finančních operací 7,0 10,0
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16,0 20,0
6399   Ostatní finanční operace 0,0 0,0
6402   Finanční vypořádání minulých let 21,0 0,0

    Výdaje celkem 4902,0 5160,2

 
Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2008. 
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Poděkování 
 
          Přišel první víkend  února a my jsme se, tak jako v předešlých letech, chystali na již tradiční 
hasičský ples. Plesy byly jako každoročně dva, první  se konal v pátek 1.2.a druhý v sobotu 2.2.2008. 
             V jednom víkendu  oba dva plesy? Už to samo napovídá o daleko složitější přípravě a spolupráci 
mnoha lidiček. Já si vybrala pátek, možná proto, že jsem si myslela, že kapela by měla být svěžejší a méně 
unavená, což se ukázalo jako nesmysl. Kapela je profesionální a byla skvělá jak v pátek tak i v sobotu. 
Zahráli úplně vše podle našich přání.  

No a proč to všechno píšu? Chtěla bych poděkovat všem pořadatelům, kteří se o nás po celý večer 
skvěle starali. Byla to vesměs parta mladých lidiček, kteří  splnili každé naše přání, čímž jen podtrhli celý 
zážitek z plesu. A samozřejmě chci také  poděkovat všem, kdo se podíleli na výzdobě sálu a ostatních 
přípravách. Je krásné slyšet od odcházejících hostů z Poličky a okolí, že ani netušili, jak pěkný tu máme sál 
a jaká tu vládne příjemná atmosféra. 

Takže děkuji a těším se zase na  ples příští. 
                                                                                                 Petra Dvořáková  

 
 
Co nás čeká ……… 
 
Akustická zkouška sirén 
 
 Obec má ze zákona povinnost upozorňovat občany na případná nebezpečí, proto je třeba, aby 
siréna umístěná v bývalé trafostanici byla funkční. Proto bude  čtvrtletně prováděna akustická zkouška 
sirény, kdy první středu příslušného čtvrtletí ve 12.00 hodin bude vysílán signál ve tvaru nepřetržitého tónu 
sirény.  
 O konání zkoušky sirény budeme den předem informovat ve vysílání místního rozhlasu.   
 
Svoz nebezpečnézho odpadu 
 
 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci ve středu 14. května 2008. 
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. 
Podzimní termín svozu je 15. října 2008. 
 Upozorňujeme občany, že na tomto místě nesmí být odpad ukládán dříve, aby nevznikala 
skládka. Děkujeme za pochopení. 
 

Svoz plastů v pytlích proběhne ve II. čvrtletí roku 2008 ve dnech: 
pondělí 14.4.2008                                       pondělí 12.5.2008                                           pondělí   9.6.2008 
                                                                      
V dubnu 2008 proběhne opět sběr starého papíru ve prospěch Základní školy Sádek. Termín bude 
upřesněn.  
 
 
 
Oznámení 
 
Obecní úřad nabízí 
 
- od dubna, resp. května do října až listopadu 2008 jedno pracovní místo pro zajištění veřejně 

prospěšných prací, zájemce musí být veden v evidenci úřadu práce,  
 
- pracovní místo správce sportovního areálu Pod lipou  
 
Bližší informace získáte v kanceláři obecního úřadu od 25.3.2008.  
 
 



Finanční úřad ve Svitavách informuje o změně v distribuci daňových složenek na daň z nemovitostí, 
které již nebudou zasílány přes obecní úřady, ale daňoví poplatníci je obdrží prostřednictvím dodavatelské 
firmy.  
 

Miroslava Švandová 
 
 
 
Pozvánky 
 
 
 
 

Obecní úřad Vás srdečně zve na 
 

SLET ČARODĚJNIC, 
který se uskuteční dne 30.4.2008 v 18.00 hod. 

v areálu Pod lipou. 
 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 

Srdečně zveme všechny občany 

 
 
 
 

Přichází pomalu jaro a já bych Vás, přátele a milovníky divadla, opět ráda  pozvala na pokračování 
naší cesty za divadlem.  

 
Tentokráte se vydáme za divadlem úplně jiným směrem - projedeme Vysočinou až do Jihlavy do 

Horáckého divadla na představení 
 

Slaměný klobouk 
 

od Eugéna  Labiche v překladu Jiřího Voskovce a Jana Wericha 
Tato komedie se odehrává na počátku 20. století a vypráví o pařížském sukničkáři, který přišel na 

mizinu a byl nucen strčit hlavu do chomoutu s bohatou nevěstou. 
  
Představení se uskuteční v sobotu dne 10. května 2008 a začíná v 19.00 hod. 
 
Zájemci se mohou hlásit již nyní v kanceláři obecního úřadu, vstupenky bude možno zakoupit od 5. 

do 10. května 2008. Cena jedné vstupenky 105,-- Kč nebo 110,-- Kč, podle umístění. Autobus bude 
odjíždět od Obecního úřadu v 16.00 hod. 

 
Těším s Vámi všemi opět  nashledanou a Vy ostatní neseďte doma, zkuste to taky a pojeďte s námi 

za dobrou zábavou.          
Petra Dvořáková 
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a příjemné prožití období  jara 
Vám přeje 

 
Redakce Kameneckých listů 

 
 
 
 

 
Vydává Obec Kamenec u Poličky, povolení Ministerstva kultury MK ČR E 14736. 

Vychází také v elektronické podobě na www.obec-kamenec.cz
Neprošlo jazykovou úpravou 

Vydáno dne 17.3. 2008 
 12

http://www.obec-kamenec.cz/

	Zemřel muž, který nestanul před žádnou otázkou bezradně. Gen
	Společenský sál v budově obecního úřadu vstoupil v letošním 
	Jaký by to byl konec masopustu bez pořádného karnevalu ? A t
	Na závěr bych rád poděkoval – všem hostům, pořadatelům, děte
	Petr Šváb ml.
	Sbor dobrovolných hasičů v roce 2007
	Pozvánky
	a příjemné prožití období  jara
	Vám přeje




