
číslo 18          červenec 2008 
 
  
          Vážení spoluobčané, 
 
 ráda bych vás na tomto místě seznámila s průběhem akcí, které jsme si na letošní rok naplánovali. 
V předchozích Kameneckých listech jsem vás informovala o podání žádostí o dotace. Obě žádosti o dotaci, 
které se týkaly dobudování běžecké dráhy nám byly přiděleny: jedná se o 350 tis. Kč od Pardubického kraje 
z Programu obnovy venkova a o 160 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Za finanční účasti obce ve 
výši 125 tis. Kč mohl být tedy povrch dráhy dokončen. 
 Dostali jsme i dotaci na opravu veřejného osvětlení ve výši 100 tis. Kč, která je podmíněna 
spoluúčastí obce ve stejné výši. V současné době provádíme výběr dodavatele. 
 Další akcí byla rekonstrukce hygienického zařízení a vybudování terasy v pohostinství, která byla 
financována pouze ze zdrojů obce, stejně jako oprava místní komunikace Na drahách a menších oprav na 
některých cestách. Na dětské hřiště jsme zakoupili dětský kolotoč a protože bychom tento prostor chtěli 
dokončit, zažádali jsme o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na úpravu povrchu dětského hřiště. Pro 
lepší vyžití občanů jsme zprovoznili v areálu Pod Lipou také kiosek, který byl zejména v době, kdy byla 
z důvodu oprav zavřena hospoda, hojně využíván.    
 Na veřejném zasedání obce, které se konalo dne 25.6.2008 byl  schválen návrh změny č. 1 
územního plánu obce a také závěrečný účet obce za rok 2007, který uvádíme níže. 
 Milí spoluobčané, přeji vám pěkné prožití léta a zasloužené dovolené. 

Milada Muffová 
 
 
Závěrečný účet obce za rok 2007 
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 
2007(údaje jsou v tis. Kč) 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění k 
31.12.2007 

%plnění k 
upravenému 
rozpočtu  

Třída 1 – daňové příjmy 4 233 4 4 237 4 638 109,46%  
třída 2 - nedaňové přijmy 245 81 326 349 107,06%  
třída 3 - kapitálové přijmy 54 16 70 52 74,29%  
třída 4 - přijaté dotace 92 308 400 400 100,00%  
Příjmy celkem 4 624 409 5 033 5 439 108,07%  
třída 5 - běžné výdaje 3 322 -5 3 317 3 251 98,02%  
třída 6 - kapitálové výdaje 1 235 414 1 649 1 651 100,15%  
Výdaje celkem 4 557 409 4 966 4 903 98,72%  
Saldo: Příjmy- výdaje 67   67 536 800,00%  
Třída 8 - financování -67   -67 -536 800,00%  
Financování celkem  -67   -67 536 800,00%  
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Společenská kronika 
 

 
Blahopřání 
 
         Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří v II. čtvrtletí roku 2008 oslavili své 
významné životní jubileum. Vše nejlepší do dalších let hodně zdraví,štěstí,spokojenosti a 
životního elánu přejeme paní Františce Augustýnové, paní Jiřině Groulíkové, paní Boženě 
Vávrové, paní Jiřině Bednářové, paní Marii Sedliské a paní Ludmile Švandové. 
 
         V dubnu 2008 oslavili manželé Jan a Marie Sedliský a manželé Antonín a Marie Žižkovi 
významnou životní událost -Zlatou svatbu. K tomu výročí jim přejeme mnoho štěstí, lásky a 
ještě spoustu společně prožitých let ve zdraví. 

                                                                                             Petra Dvořáková 
 
 

 
 
Slet čarodějnic v Kamenci 
 
    Každoročně si lidé o Filipojakubské noci pálením ohňů připomínají časy dávno minulé. Tak i my tady 
v Kamenci jsme chtěli přilákat k naší hranici postavené v areálu Pod Lipou pár takových čarodějnic a 
čarodějů, jak malých, tak velkých.  
       A myslím si, že se nám to vcelku vydařilo. Počasí se umoudřilo a i přesto, že byla zima, dorazila 
spousta dětí, pro které si naše mladé dorostenky připravily řadu sportovních a hlavně žertovných úkolů, 
které děti s radostí plnily, neboť za každou účast v tomto zápolení byly odměněny sladkostmi.  
      Pro nás, dospěláky, bylo cosi na zahřátí, či k snědku v našem kiosku, společně si pak rodiče s dětmi 
opekli vuřty, nebo si pochutnali na uzeném mase. Když se setmělo, všichni si zazpívali, za doprovodu kytar.                     
Letos to byl prví zkušební slet a soutěžících o nejhezčí čarodějnici bylo jen pár, ale už teď se těšíme na 
Vaši účast v příštím roce, takže ahoj čarodějnice 2009.  

                                                                                            Petra Dvořáková 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Návštěva divadla 
 
       V sobotu  dne 10.5.2008 se opět uskutečnil zájezd za divadlem, a jak jsem již psala v pozvánce, 
tentokráte jsme navštívili poprvé Horácké divadlo v Jihlavě. Vybrala jsem něco pro všechny věkové 
kategorie:  komedii Slaměný Klobouk od Eugéna Labiche. 
       Z Kamence jsme vyjeli již v 16.00 hodin, takže byla dostatečná rezerva pro případné hledání divadla, 
které je zasazeno do samotného historického centra města. Divadlo je nově zrekonstruované a uvnitř 
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působí velmi pohodově. Spokojeně jsme se usadili do pohodlných sedadel a čekali na začátek představení. 
Sál byl vyprodán, což svědčí o kvalitě divadelního souboru. Každého z diváků asi překvapila nízká cena 
vstupenky a snad nikoho neurazím,  když použiji  přirovnání:  ,, Za málo peněz spoustu muziky“. 
        Představení bylo krásné, plné muziky zpěvů a tance. Herci dokázali diváka zaujmout. Děj nás zavedl 
do časů minulých plných noblesy, na počátek 20 století do města Paříže a vyprávěl osud sukničkáře, 
Mauricia Fadinarda. který svým sňatkem s bohatou, leč trochu ošklivou nevěstou,  chtěl splatit své dluhy. 
           To bylo divadlo v Jihlavě, které řádi znovu navštívíme a těším se, že pro vás opět vybereme něco 
zdařilého co by Vás zaujalo. Váš zájem o zájezdy do divadla je stále nižší a nižší, již jsme uvažovali i o tom, 
zda se neomezit jen na jedno divadelní představení ročně. To by však byla škoda, neboť divadlo není  jen o 
tom zážitku, ale souvisí s ním i trochu péče o náš zevnějšek, hezky se obléct, zahodit starosti, uvolnit se 
odpočinout si a chvilku prožívat  děj a vžít se do role jiných a zapomenout, tak na své trable a starosti.  

Tak snad zase někdy na viděnou. 
                                                                                     Petra Dvořáková 

 
 
 
Vítání občánků 
 

          Dne 25.5.2008 se uskutečnilo vítání našich 
malých občánků. Opět jsme se těšili na setkání s rodiči 
a jejich dětmi. Sešli jsme se  v hojném počtu,  narodili 
se nám tři noví občánci - dva chlapci a jedno děvče. 
        Jsme rádi, že jsme tuto květnovou neděli s paní 
starostkou mohli společně  přivítat  Radima Andrlíka, 
Vítka Nováka a Janičku Cejpovou. 
         Rodiče s dětmi jsme slavnostně uvedli do sálu a 
po krátkém kulturním programu v podání Jitky 
Vosmekové a Hany Lněničkové, které svým zpěvem či 
recitací pohladily srdíčka maminek, tatínků a všech 
přítomných v sále. Poté přednesla svůj projev paní 
starostka Milada Mufová a oficiální část programu byla 
z námi. Rodiče a svědkové se podepsali do pamětní 
knihy a byl jim předán finanční dar,  gratulace a 
maminkám květina. Rodiče byli společně se svými 

dětmi  vyfotografováni do pamětní knihy a slavnostní odpoledne zakončil svou  písní Petr Dvořák. 
          Fotografie z vítání občánků si můžete prohlédnout na stránkách obce Kamenec u Poličky:www.obec-
kamenec.cz. 

                                                                                            Petra Dvořáková  
 
 
 
 
Zájmová činnost 
 
Česká beseda 
         V neděli 29. června 2008 jsme se na pozvání tanečníků z Mistrovic u Jablonného nad Orlicí 
zúčastnili Setkání České besedy – festivalu amatérských souborů Pardubického kraje, tančících tanec 
Česká beseda. 
          Při této příležitosti bych ráda vzpomněla soudobou historii tohoto tance v Kamenci. Na veřejnosti se 
v Kamenci u Poličky poprvé tančila Česká beseda v roce 1975 na oslavách 85. výročí dobrovolných hasičů. 
Znovu se tančila až v roce 1990, poté v roce 2000, vždy u příležitosti hasičských oslav. 

V roce 2000 jsme byli pozváni k vystoupení na setkání rodáků obce Herálec u Svratky, kdy jsme se 
stali také součástí natáčení pořadu o Venkovské kapele. V roce 2001 jsme zatančili Českou besedu 
v Olešnici na Moravě a v Bystrém, kdy jsme byli bysterskými zařazeni do jimi vytvořeného programu v rámci 
setkání evropských vesnic Cultural Village of Europe.  

K tanci jsme se poté sešli zase až v roce 2005, kdy naše obec uspořádala setkání rodáků. Ještě 
před tímto setkáním vystoupila jedna naše kolona na oslavách 100. výročí založení Smetanova domu 
v Litomyšli.  
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Většinou tančí tři kolony po osmi tanečnících. V nich se setkává několik generací lidí, kterým je 
spolu dobře. Za tuto tradici vděčíme manželům Neudertovým ze Sádku, kteří secvičili v roce 1975 Českou 
besedu s dnešními padesátníky, z nich ovšem dnes tančí již jen jeden, a pak také v roce 1990. Nyní již jen 
z povzdálí a s radostí sledují, že se v Kamenci dál tančí. Náš „soubor“ nemá vlastní kroje, vždy se 
zapůjčovaly z půjčovny kostýmů v Holicích, nyní jsme navázali spolupráci s paní Švecovou z Dolního 
Újezda u Litomyšle.  

Ale vrátím se k Setkání České besedy, kterého se zúčastnilo 8 souborů a konalo se pod záštitou 
hejtmana Pardubického kraje Ing. Ivo Tomana za jeho osobní účasti. Bylo zahájeno pouťovou mší za 
všechny, kdo tančí a tančili Českou besedu a po dopoledním stančení a společném obědě jsme šli 
průvodem na místní stadion, kde se za doprovodu kapely Mistrovanka tančilo. Bylo zajímavé sledovat 
jemné rozdíly v tanci jednotlivých souborů. Z Kamence tančily dvě kolony, posílené o tanečníky ze Sádku – 
manžele Boštíkovy.  

Vrátili jsme se z tohoto setkání plni těch nejlepších dojmů a těšíme se již teď na příští rok, kdy se 
setkání uskuteční v nedalekém Bystém a věříme, že se jednou ujmeme jeho uspořádání také my, tanečníci 
České besedy z Kamence. 
www.obec-kamenec.cz/aktuality 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miroslava Švandová 

 
 
Sbor dobrovolných hasičů  
 

Stejně jako několik posledních let, tak i letos se během uplynulých měsíců v areálu Pod Lipou 
intenzivně pracovalo na jeho rekonstrukci. Práce začali v březnu zpracováváním a úklidem palivového 
dřeva. Následně byla provedena celková úprava prostoru u obecního skladu, vjezd k němu byl nově 
zpevněn a zadlážděn. Přiléhající svah byl odvodněn a zakončen opěrnou zídkou z betonových tvarovek. 
Podél volejbalového kurtu byl zabetonován odvodňovací žlab pro zachycení přívalových srážek, chodníky 
ze zámkové dlažby byly znovu předlážděny. Nově byl zadlážděn i prostor přístupu ze zastřešené terasy k 
antukovým kurtům a ke schodišti do šaten. Poděkování patří členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří při 
těchto činnostech bezplatně odpracovali 651 brigádnických hodin. V dětského koutku pro nejmenší pak také 
nově přibyl kolotoč.  

V měsíci květnu provedla dodavatelská firma Linhart s.r.o. Stará Boleslav pokládku 
polyuretanového povrchu stometrové běžecké dráhy. Realizace tohoto projektu se uskutečnila na základě 
úspěšně získaných finančních prostředků z rozpočtu Pardubického kraje a z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. Povrch dráhy má označení Spurtan BS, je certifikovaným povrchem Mezinárodní atletickou federací. 
Areál Pod Lipou se tak zařadil mezi nejlepší podobné sportovní areály v České republice a je po právu 
chloubou a tou nejlepší prezentací naší obce 
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Jen týden po dokončení povrchu se v areálu uskutečnily již první velké závody - Krajské kolo hry 
Plamen pro Pardubický a Královéhradecký kraj – závod mládeže věkové kategorie 12 až 15 let, ze kterého 
vítězná družstva postoupila na Mistrovství České republiky. 

Slavnostní otevření nové běžecké dráhy se uskutečnilo 
v rámci zahájení tohoto závodu v sobotu 14. 6. odpoledne. 
Přestřižení pásky se společně ujali pan senátor Koukal, 
radní Pardubického kraje pan Šilar a starostka obce paní 
Muffová. Slavnostního aktu se dále zúčastnili starosta 
města Poličky pan Martinů, ředitel HZS Pardubického kraje 
pan Kvasnička, starostové okresních sdružení hasičů 
Pardubického a Královéhradeckého kraje a další hosté. 

Soutěžní disciplíny závodu pokračovaly i 
následující den v neděli 15.6.2008. Celkem závodilo 18 
družstev a v nich 180 závodících dětí. S členy doprovodu, 
rozhodčími a hosty to pak bylo 300 účastníků nepočítaje 

diváky. Areál tak zažil opravdovou premiéru a zatěžkávací zkoušku nejen na běžecké dráze, ale také 
v zázemí. Poděkování patří všem ochotným a obětavým lidem, kteří se prakticky po dobu tří dnů vzorně 
starali o všechny účastníky závodů a o celé zajištění sportovního zápolení. Vítězství si z naší obce odvezl 
Měník z okresu Hradec Králové za Královéhradecký kraj a Zderaz z okresu Chrudim za kraj Pardubický. 

Na tradiční srpnový termín se již připravuje další velká akce. V sobotu 9. 8. se uskuteční čtrnáctý 
ročník závodu Večerní stovka, opět zařazený mezi šest prestižních závodů Českého poháru 
Velkopopovického Kozla. Pro letošní ročník se znovu připravuje několik novinek. Kromě tartanové dráhy 
bude v premiéře instalována velkoplošná LED obrazovka, závod by měla natáčet Česká televize pro pořad 
na ČT4 sport. 

V neděli 10. 8. se bude pokračovat závody v požárních útocích O pohár starostky obce Kamenec 
včetně dalších závodů Seniorcup a Komficup. 

Aby byl výčet srpnových závodů kompletní, v sobotu 30. 8. se uskuteční pátý ročník závodu dětí O 
pohár SDH Kamenec. Závodit se bude jak ve štafetách na běžecké dráze, tak i v požárním útoku. 

Petr Šváb 
  
 
 

  
Zprávičky ze Sádecké školičky  
 
Ohlédnutí za školním rokem 2007/2008 
 
 V letošním školním roce jsme v naší škole i školce odvedli veliký kus práce a také zaznamenali 
mnohé úspěchy. O těch nejdůležitějších Vám teď napíšeme. 
 
 Začneme vyprávěním paní učitelky Evy Zdvořilé o životě v mateřské škole v uplynulých 10 
měsících a potom se od paní učitelky Štěpánky Doležalové dozvíte, jak si mateřáčci i jejich rodiče užili 
letošní výlet. 
 
Školní rok v Mateřské škole 
 

V letošním školním roce bylo zapsáno v MŠ 28 dětí, což je maximum dětí, co lze na jednotřídní MŠ 
mít. I průměrná docházka byla velmi vysoká, počet docházejících dětí  málokdy klesl pod  20  dětí 
(především nyní na jaře).        

 Jak jsme prožili podzim ve školce bylo psané v minulém zpravodaji, dnes bych chtěla navázat – jak 
a co jsme prožili v zimě a na jaře.      
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 Letošní zima, co se týče počasí, se moc nevydařila. Sáňky i boby zůstaly opět jako nové, lyže 
použil pouze ten, kdo se rozhodl strávit zimu na horách.  Začátkem února jsme s dětmi navštívili MOZAIKU 
v Poličce, kde jsme se zúčastnili pod vedením p. Brabce projektu ,,Ptáčci v zimě“. Dozvěděli jsme se, co 
můžeme ptáčkům sypat do krmítka, co ne a proč. Své poznatky jsme hned uplatnili s krmítkem, které máme 
před okny MŠ a téměř celou zimu pozorovali ptáčky (především sýkorky).                

Koncem února proběhl v MŠ karneval – celá školka se zaplnila princeznami, vílami a jinými 
krásnými maskami. Všechny masky byly velice pěkné, já osobně si nejvíce cením masky Honzíka Boštíka, 
který si ji sám vymyslel a zhotovil doma. 18. března k nám přijel zpěvák Jiří Bílý s programem ,,Písničky 
papouška Bubáka“. Děti se hravou formou naučily  zpívat nové písničky o zvířátkách, hádaly zvířátka podle 
fotografií, byly pro ně připraveny omalovánky k programu a dozvěděly se i zajímavosti ze života zvířat. 
Nejvíce děti ale stejně zaujal živý  papoušek Bubák.                   

 22.4. jsme si s dětmi připomněli DEN ZEMĚ. Povídali jsme si o Zemi, o přírodě - jak se k ní 
chováme a jak ji chráníme. Nakonec proběhla vědomostní soutěž ,,Co víš o přírodě“ (nechyběla ani sladká 
odměna). Poslední dubnový den se to u nás rojilo čarodějnicemi – proběhl čarodějnický rej, diskotéka, řekli 
jsme si, proč slavíme čarodějnice a zahráli jsme si různé hry. I  košťata jsme zkoušeli nastartovat, ale 
bezvýsledně.                             

Celé jaro bylo ve znamení dvou věcí – obnova školní zahrady a příprava  ,,Malé jarní pohádky“ 
Poděkování patří všem rodičům, kteří se na úpravě školní zahrady podíleli.Od března jsme se učili zpívat 
písničky, v dubnu jsme začali s dramatizací, v květnu jsme domalovali kulisy a celou ,,Malou jarní pohádku“  
o zvířátkách na dvorečku jsme zahráli 21.května na jarní besídce pro maminky. Ve čtvrtek 22.5. jsme 
navštívili divadelní představení v Poličce ,,Když jde kůzle otevřít“. Velice pěkná pohádka zaujala všechny 
děti.                                                                                                                            

,,…A slunce pálí jen“- to bylo motto našeho společného výletu s rodiči do Šiklova mlýna a na 
strašidelný zámek Draxmoor v úterý 27.května.                

 Den dětí jsme oslavili  v úterý 3.6. na školní zahradě. Děti překonávaly překážkovou dráhu, házely 
míčky na cíl, běhaly ve dvojicích se zavázanýma nohama, trefovaly se kostkami do kruhu atd. Za odměnu si 
všechny děti odnesly domů medaili a lízátko, ve školce dostaly  k svému svátku ještě hračky. Ve čtvrtek 5.6. 
jsme navštívili dopravní hřiště, v pondělí 9.6. byli předškoláci na výletě se ZŠ, v úterý 17.6. nás čeká 
návštěva POLICIE  v Poličce.  

Poslední týden v červnu bude ve znamení loučení. Ve středu 25.6.  odpoledne se rozloučíme 
s dětmi, které jdou po prázdninách do 1.třídy, v pátek 29.6. předají žáci  z 5.třídy symbolický klíč budoucím 
prvňáčkům. Mezitím nás ještě navštíví kouzelník, ve čtvrtek 28.6. přijede p.Havel se svým milým 
divadélkem. Následuje maxidiskotéka se spoustou her a soutěží na školní zahradě - no a potom?  

….Potom už na dveře zaklepou prázdniny a my si zase povzdechneme ,,To to letí, zase další školní 
rok za námi…“ Přejeme nejen všem dětem, aby se čas o prázdninách alespoň na chvíli zastavil, aby si jich 
užily co nejlépe, dospělým pěknou dovolenou a všem hodně sluníčka, modrou oblohu nad hlavou a nám 
pak spoustu sil do nového školního roku.                            

 Eva Zdvořilá, ved. učitelka MŠ 
 
 
 

Mateřská škola na výletě 
 
 Je úterý 27. května 2008 a děti z mateřské školy i jejich rodiče čeká den plný zážitků. Sluníčko nás 
vítá do krásného dne. Už za chvíli si děti mohou vyzkoušet svoji odvahu. Autobus přijel do Dolní Rožínky a 
zastavil u Strašidelného zámku – jen ti odvážní jdou dovnitř. Zde shlédnou kino 3 D plné strašidel. A ti 
nejodvážnější z naší dobrodružné výpravy si jdou prohlédnout zámek zlé a kruté čarodějnice. 
 

 Poté pokračujeme vstříc dalším zážitkům do Šiklova Mlýna. 
Na cestě do údolí nás vítají bizoni, býci, kamzíci, koně … Náhle se 
ocitáme o 100 let zpět v krásném westernovém městečku plném 
různých obchůdků s drobnostmi, které nadchly všechny děti. Za 
chvilku už nebyl nikdo, kdo by neměl westernovou kapslovku nebo 
ozdobu. 
 Ještě si zkusit jízdu na koni, udržet se na westernovém býku 
a jdeme se podívat na show plnou pyrotechnických efektů, krásných 
koní a odvážných kovbojů. 
Po skončení představení se ještě osvěžíme nanuky a unaveni, ale 
spokojeni se vracíme domů.                     Štěpánka Doležalová, učitelka MŠ 
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Letošní školní rok v Základní škole byl ve znamení celoročního projektu „Ten dělá to a ten zas 

tohle“. Cílem projektu bylo, aby si děti vážily každé práce a poznaly, že skutečně „bez práce nejsou koláče“, 
že často je cesta k jejímu konečnému výsledku dlouhá a namáhavá. 

Navštívili jsme pracoviště několika rodičů našich dětí a děti tak blíže poznaly jejich  profese a místa, 
kde pracují.  
 V září jsme byli v hlineckém Betlému. Tam se děti v programu „Trošku mlíčka do hrníčka“ 
dozvěděly něco o tradičním zpracování mléka ve venkovském hospodářství a o počátcích mlékárenství. 
 V listopadu jsme navštívili mlýn Hrubý v Poličce a na konci měsíce  jsme ještě stihli prohlídku firmy 
Ravensburger. 
 V dubnu jsme se šli podívat do truhlárny pana Boštíka v Kamenci. 
 V červnu navštívíme obvodní oddělení Policie ČR v Poličce a celý projekt letos uzavře návštěva 
místní knihovny v Sádku a beseda se starostkou Sádku paní Ludmilou Sládkovou. 
 V projektu bychom rádi pokračovali i v příštím školním roce, protože jsou další zajímavé profese, 
které stojí za poznání. 
 
Návštěvu truhlárny Vám přiblíží slohová práce jedné ze čtvrťáků: 
 
Dne 14. 4. 2008 byla celá naše škola na exkurzi v truhlárně. Provázel nás tam pan Boštík. Ukazoval nám 
různé stroje, které zpracovávají dřevo. 
Pak jsme šli do kanceláře a ukazoval různé plánky kuchyně. Byly tam vzorky dřeva, ze kterých se vyrábí 
nábytek a podlahy. 
Také jsme se dozvěděli, že existuje několik druhů dubu – např. dub evropský, dub červený a dub americký. 
V dílně vyrábějí dveře, skříně a okna. Návštěva truhlárny se mi líbila a byla poučná. 
 

                           Michalka Doležalová 
         

 
 
 Kromě zážitků z exkurze nám opravdu velkou radost připravili dva čápi, kterým se zalíbil komín na 
naší staré kotelně a oni se rozhodli, že se na něm uhnízdí. Jsou to právoplatní obyvatelé naší školy a my už 
netrpělivě čekáme, jestli bude mít sezení na vejcích očekávaný výsledek – malá čápata. 
 O čápech, ale také o svátku čarodějnic napsali žáci 4. a 5. ročníku další povedené slohové práce a 
básničky: 
  
 
NAŠI ČÁPI 
 
 V týdnu od 21. 4. 2008 k nám přiletěli čápi. Ve čtvrtek 24. 
4. začali nosit klacky a stavět hnízdo, ale nešlo jim to, protože jim 
klacky padaly do komína. V sobotu 26. 6. jim pánové Libor a Petr 
Baumrukovi dali na komín mříž a větve a čápi začali stavět znovu. 
 Začátkem května nakladli vejce. Od té doby se střídají 
v sezení na vejcích. Jeden sedí na vejcích a druhý shání potravu. 
Všichni v naší škole jsme rádi, že se čápi usadili právě na našem 
komíně. 
Hlavní údaje o čápech: 
Jejich výška je 80 cm, délka těla 100 cm, rozpětí křídel až 200 cm, 
délka zobáku 16 – 20 cm, váží průměrně 2,7 – 4,0 kg, délka života 
průměrně 8 – 10, maximálně 27 let. Na vejcích sedí 33 – 34 dní a 
pečují o svá mláďata 54 – 63 dnů. Vejce má barvu čistě bílou. 
Počet vajec ve snůšce je 2 – 5, výjimečně 1 a 6. Hmotnost vajec je 
80,3 – 124,8 g a rozměry 5,5 – 7,2 cm. Čápi se živí hraboši, 
myšmi, krtky, ještěrkami, hady, žábami aj. Starý pták má barvu 
zobáku jasně červenou a mladý oranžovočernou. Hlasový projev 
čápů je klapání zobáku a mláďata skřehotají. 

  Michalka Doležalová, Monika Zárubová, Martin Jandera,  
                          Lukáš Borovský, Víťa Borovský a Michal Nykl – 4. ročník 
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Čarodějnice 
Hanička Cacková, Klárka Boštíková, Fanda Zloch – 3. A 5. Ročník 
 
Haj, kdo to sem letí?    Čarodějnice tam spadne, 
Čarodějnice na koštěti     Všichvi volaj „pomoc“! 
Letí, letí na sraz     Jenomže je čarodějná noc, 
Čarodějnic a bab.    Mrak se náhle rozprší, 
Oheň vzplane hned,    Oheň rychle uhasí, 
Je tu čarodějnic slet.    Baba Jaga „zachráněna“ 
Letí, letí, kolem ohně,    Všichni volaj Sláva,sláva! 
 
 
 
Čarodějnice 
Eliška Boštíková, Tomáš Jakub, 3. a 5. ročník 
 
Dneska je den čarodějnic,   Teta má dnes narozky, 
Budem slavit víc a víc    Čarodky jsou na trosky. 
K večeři budeme mít slepici   My slavíme ve středu  
A zapálíme čarodějnici    Hrajem píseň pro dědu. 
Už ji vidím, čarodějnici zlou,   Čarodka je ze slámy, 
Nese si kočku s sebou    Chytla nemoc od krávy, 
A ny už se veselíme,     Vpadá jak nosorožec, 
Že už ji tu nemáme.       Na zádech má velký bodec, 
Má na sobě roztrhanýá hadřičky,  Ale my se máme rádi,  
Od naší babičky.      Že je tady jaro s námi. 
 
 
 
Čarodějnice 
Ivetka Drašarová, Terča Jakubová, Pája Škorpíková, 3. A 5. ročník 
 
Přiletěla čarodějnice    Přiletěla třetí, 
Na hranici u Kamence.                Bylo už půl třetí, 
Přiletěla další,                             Byly to tři babice, 
Do vesnice naší.    Přiletěly z kostnice. 
Strašily tam celou noc než odbila půlnoc. 
 
Přišlo hodně dětí, 
Čarodky shořely na smetí. 
To je konec básničky o čarodkách z vesničky. 
  

V polovině května jste možná také navštívili v KD pana Koláře Besídku ke Dni maminek. Hlavně pro 
ty, kteří na besídce nebyli, ale i pro ty ostatní, malá připomínka od p. učitelek Pavly Švábové a Věry 
Chválové: 
 
 Ve středu 21. 5. 2008 jsme uspořádali v kulturním domě pana Koláře BESÍDKU KE DNI MAMINEK. 
 Nejdříve vystoupily děti z mateřské školy a zahrály Malou jarní pohádku. Potom se postupně 
předvedly děti ze školy a ukázaly divákům, že každý něco umí. Prvňáčci přednesli básničky, třeťáci 
s jediným druhákem pohádku Tři prasátka a čtvrťáci žonglování. V podání děvčat jsme pak zhlédli taneček, 
písničku Pátá a hru na housle. Vyvrcholením celého odpoledne pak bylo vystoupení děvčat 
z gymnastického kroužku. 
 Na závěr maminkám děti předaly drobné dárečky, které sami zhotovily. Podle ohlasů diváků se 
vystoupení líbilo a všichni odcházeli spokojeni. 

     Věra Chválová a Pavla Švábová, učitelky ZŠ 
 
 



Školní výlet 
 
 Tak jako každý rok jsme se školou jeli na školní výlet. Tentokrát v pondělí 9. 6. 2008 jsme jeli na 
zámek Letovice. Vyjížděli jsme o půl osmé od školy. Po cestě jsme se jednou zastavili. 
 Když jsme přijeli k zámku, uvítal nás kat, který nás poslal k řezbáři. Ten nám ukázal, jak se vyrábí 
dřevěné šindele. Dále jsme se šli podívat, co se ve středověku vyrábělo z vlny, kůže, plsti a rostlinných 
vláken. 
 Potom jsme šli do mučírny, kde nám kat ukázal, jak se ve středověku trestali nepoctiví lidé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

O zemědělství jsme se toho hodně dozvěděli na nádvoří. Další řemeslo nám ukázal kovář, který 
nám předvedl různé zbraně, helmice a brnění. Ten nás pak dále poslal k hrnčířovi, který nám ukázal, jak se 
točí na kruhu a vyrábí se hliněné nádobí. Potom jsme se dívali na výcvik koně a jezdce. 
 Po všech těch řemeslech jsme měli přestávku na nakoupení různých upomínkových předmětů. Po 
přestávce jsme si šli prohlédnout interiér zámku. Zámek byl v rekonstrukci, takže jsme museli chodit 
opatrně. 
 Po prohlídce zámku začínalo historické divadlo, které se jmenovalo Muzeum v pohybu. Po 
skončení divadla jsme jeli domů. Cestou jsme se stavili do Kunštátu na zmrzlinu.  
 Při zpáteční cestě se malinko rozpršelo, ale přesto se nám výlet moc líbil a určitě bychom se tam 
všichni chtěli ještě jednou podívat. 

   Michal Kulíšek, Klárka Boštíková a Tomáš Jakub, 3. a 5. ročník 
  
 
 Letošní jaro bylo velmi hektické, ale především radostné a úspěšné.  
Již několik let se naše škola účastní celostátního projektu Zdravé zuby. Děti plní úkoly v pracovních listech 
a po jejich splnění paní učitelka Věra Chválová výsledky posílá firmě Media Dida Olomouc, kde provedou 
vyhodnocení. 

Před nedávnem nám z této firmy oznámili, že naše škola je jednou ze tří vylosovaných škol 
v republice. Ve čtvrtek 12. června se paní učitelka Věra Chválová zúčastnila slavnostního vyhlášení 
výsledků letošní soutěže v Praze a převzala cenu. 
 
 Úspěch jsme zaznamenali i ve dvou sběrových dnech. Velmi děkujeme obyvatelům Sádku i 
Kamence za účast v dubnovém sběrovém dni, který uspořádala Obec Sádek a na svozu starého papíru do 
školy se podíleli pánové Jan Jílek a Pavel Kvapil. Sběru se čím dál více účastní i obyvatelé Kamence a je to 
určitě znát. Za shromážděný papír jsme obdrželi částku 5 400,- Kč. 
Je dobře, že papír třídíte a sběrna opět zvýšila částky, které vyplácí za 1 kg. 
Sebrali jsme:  
- smíšený papír (1 kg á 1,- Kč)                   250 kg    250,- Kč 
- lepenka (1 kg á 1,50 Kč)       330 kg    495,- Kč   
- časopisy (1 kg á 1,90 Kč)    1 700 kg 3 230,- Kč 
- noviny (1 kg á 1,90 Kč)       750 kg 1 425,- Kč 
Celkem                   3 030 kg 5 400,- Kč 
       
Celkem jsme v letošním školním roce ve dvou sběrových dnech utržili částku 12 400,- Kč. 
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Peníze jsme použili na zaplacení části dopravy na plavání, vstupného do divadla, výtvarného 
materiálu, dopravy na výlet dětí MŠ a vstupného na výletu dětí ZŠ.Na konci školního roku ještě nakoupíme 
drobnosti na naše již tradiční „soutěžně – diskotékové“ dopoledne. Opět se v něm ve čtvrtek 26. 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 i zasoutěží.  
 
 Opravdu moc nám pomohly finanční i materiální příspěvky, na které byl letošní rok bohatý: 
4 000,- Kč od firmy Daniševský v Poličce – nákup florbalových holí a míčků 
4 000,- Kč od firmy Báča v Poličce – úhrada části nákladů na plavání dětí MŠ a ZŠ 
Nunvářovi – helma na florbal a materiál na kreslení a psaní 
Drašarovi – vánoční stromky a větve na adventní výzdobu školy a  pařezy na dekoraci do zahrady                   
Uhlířovi – smrčky do zahrady 
panové Kolář a Fišer – poskytnutí sálu a technického zázemí pro besídku i za uspořádání tradiční diskotéky 
pan Jílek – oprava lehátek v ložnici MŠ 
pan Baumruk starší - za perfektně opravený velký traktor ve školce. 
 
 
 Na závěr chceme připomenout naši největší letošní akci, zahájení přeměny školní zahrady na 
přírodní učebnu. Tuto touhu jsme měli již několik let, ale skutečným impulsem bylo přihlášení školy do 
„Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 
2008“, vypracování projektu a zažádání o přidělení dotace. 
 Na začátku byla práce celého kolektivu školy na projektu. Malým průzkumem mezi rodiči jsme 
zjistili jejich velký zájem pomoci nám při jeho realizaci.  Pak už jsme dali hlavy dohromady a vytvořili projekt 
pod názvem DO ZAHRADY ZA POZNÁNÍM I ODPOČINKEM.  
 Dotační program má jasně dané podmínky, které jsme splnili a k naší velké radosti jsme se na 
začátku května dozvěděli, že nám byla požadovaná dotace přidělena. Velmi nás potěšilo, že náš projekt byl 
hodnocen velmi dobře a byli jsme mezi čtyřmi školami v republice, které dostaly nejvyšší počet bodů. Je to 
o to cennější, že celkem bylo do tohoto programu přihlášeno takřka 700 škol. 
 Na realizaci projektu jsme ale začali pracovat již na začátku dubna. Na společné schůzce s rodiči 
jsme se domluvili na brigádách a na tom, co je kdo ochoten a schopen zařídit. 
 Od druhého dubnového týdne až do začátku června jsme všichni odvedli veliký kus práce. Rodiče 
postupně připravili záhony před školou i za školou a tatínkové pod vedením pana Lukáše Borovského 
vybudovali základ pro altán. Pak už nastoupily děti ze školky i ze školy se svými paními učitelkami. 
Mateřáčci odváželi drny ze záhonů a školáci postupně osázeli všechny záhony.  
 Při hodinách prvouky děti upravily zeleninové záhony a vysely zeleninu. Členové přírodovědného 
kroužku vyrobili hnízdní budky a jejich vedoucí je potom rozvěsil po stromech v zahradě. 
 V současné době jsou všechny záhony osázeny a rostlinky už nám začínají dělat radost svými 
květy. Sklízíme první plody z naší zeleninové úrody a zpestřujeme jimi dětem svačinky i obědy. Zbývá ještě 
dokončit bylinkový záhon a oblázkový koutek, odpočinkovou lavici pod borovicí, umístit jezírko a postavit 
altán. 
 Oceňujeme ochotu všech, kteří přiložili ruku k dílu. Moc se nám líbilo, jak mnozí rodiče chodili 
s nápady a radami, jak si prostě všichni vzali tu naši zahradu k srdci.  
 Letošní školní rok už pomalu končí. Naše, pro někoho možná příliš rozsáhlé vypravování, ukazuje, 
že byl skutečně bohatý a plodný. Měli jsme potřebu pochválit naši práci, protože lidé se mají chválit. Je 
hezké, že jsme se všichni dokázali semknout, když to bylo potřeba. V dnešní době je to velmi cenné. 
 Za pár dní se sejdeme na slavnostním zakončení školního roku, my děti si převezmeme vysvědčení 
a poběžíme na prázdniny. Přejeme nám všem zasloužené dva měsíce odpočinku a pohody a těšíme se na 
shledání 1. září.  

          Děti a učitelky ZŠ a MŠ 
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Co nás čeká ……… 
 

Termíny svozů popelnic a pytlů s plasty 
 

 Svozový plán pro 2. pololetí 2008  
Týden č. Svozový den  Popelnice Plasty 

27. středa 2.7. X  
28. pondělí 7.7.  X 
29. středa 16.7. X  
30.     
31. středa 30.7. X  
32. pondělí 4.8.  X 
33. středa 13.8. X  
34.     
35. středa 27.8. X  
37. pondělí 8.9.  X 
37. středa 10.9. X  
38.     
39. středa 24.9. X  
41. pondělí 6.10.  X 
41. středa 8.10. X  
42.     
43. středa 22.10. X  
45. pondělí 3.11.   
45. středa 5.11. X X 
46.     
47. středa 19.11. X  
48.     
49. středa 3.12. X  
50. pondělí 8.12.  X 
51. středa 17.12. X  
52.     
53. středa 31.12. X  

 
 
 
 

Dovolená MUDr. Lubomíra Jílka 
 

    od 30.6.2008 do 11.7.2008                        a                        od 21.7.2008 do 25.7.2008 
 
 

 
 

13.9.2008 – Výzva Sádek - Kamenec 
 

 
 

A také platby poplatků za komunální odpad za II. pololetí 2008 
 



 
 
 

 
              

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Hezkou dovolenou a příjemné léto 

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 
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