
číslo 19          září 2008 
 
  
          Léto se nám chýlí ke svému konci a já věřím, že jste jej všichni užili k nabrání sil do další práce.  
 Té ani na obecním úřadě neubývá, chystáme se k provedení revize el. osvětlení a jeho opravy v části  
obce a vzhledem k tomu, že jsme byli úspěšní i při podání druhé žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR a získali tak 109 tis. Kč na úpravu povrchu dětského hřiště, bude do konce září dokončena také 
tato akce. Dobudovat zbývá ještě topení a zakoupit zařízení posilovany, a tím bude plán našich akcí 
naplněn.  
 Jak jistě víte, čekají nás ve dnech 17. a 18. října 2008 volby do zastupitelstva Pardubického kraje, ke 
kterým bych vás ráda pozvala, stejně jako na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 29. září 2008.  

Milada Muffová 
 
 
 
 
Setkání starostek Pardubického kraje 
 

Dne  18. září se konalo v Poličce v Tylově domě Setkání starostek Pardubického kraje, které 
uspořádaly starostky obcí Pomezí Věra Chemišincová, Sádek Ludmila Sládková a Kamenec u Poličky 
Milada Muffová ve spolupráci se starostou a místostarostkou města Polička panem Jaroslavem Martinů a 
paní JUDr. Marií Tomanovou. Akce byla uspořádána za přispění sponzorů a starostek. 

Málokdo by věřil, že v celém pardubickém kraji stojí v čele obcí i měst 80 starostek. Z nich se 
tohoto setkání zúčastnilo 50 starostek a navštívili ho také radní Rady Pardubického kraje v čele 
s hejtmanem Ing. Ivo Tomanem. 

 Setkání bylo zahájeno uvítacím projevem starosty Města Polička pana Jaroslava Martinů, 
příspěvky radních i hejtmana, který také předal přítomným starostkám krásnou růži. Poté následovala 
návštěva expozic v radnici a muzeu a prohlídka hradeb. Po dobrém obědě shlédly starostky ještě módní 
přehlídku modelů z dílny paní Jany Stursové a po rozloučení se spokojeny rozjely do svých obcí i měst. 
Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a poděkování za pěkné prostředí i spolupráci patří zaměstnancům 
Tylova domu.  

Milada Muffová 
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Společenská kronika 
 
Divadlo  
       V sobotu 30. srpna jsme autobusem opět dojeli pod Kunětickou Horu a pěšky pomalu vystoupali, až 
k takzvanému amfiteátru na vyhlídce hradu Kunětická Hora, kde jsme se usadili a všichni netrpělivě čekali 
na začátek divadelního představení Cikáni jdou do nebe, které s herci a zpěváky nastudoval slovenský 
režisér Marián Pecko a hudebního nastudování se chopili Ida Kelarová a Desiderius Dužda.    
      Shlédli jsme baladický příběh o vášnivé lásce krásné cikánské dívky Rady a největšího zloděje koní  
Lujka  Zobara, strhující byly melodie inspirované původním rómským folklórem. Divadelní představení určitě 
stálo za to. Jen trošku nám vše pokazila zima, která tu srpnovou  noc byla, doufám však, že to nikoho 
z účastníků zájezdu neodradilo a těšíme se zase na příště. 

 
 
Odveta    
  Dne 13.9.2008, se konala v pořadí již druhá 
Výzva, tentokrát na bojišti v Sádku. Ve dvě hodiny 
odpoledne nastoupila dvě družstva dospěláků 
zastupitelů či jejich sblížených duší a dvě družstva 
našich a sádeckých dětí k vzájemnému utkání v různých 
zábavných soutěžích a disciplínách. 
Musím uznat, že my dospěláci jsme to těm našim 
dětičkám tak trochu kazili, protože děti byly skutečně 
výborně připraveny a bily se za čest a slávu své vsi jako 
lvi. My se též snažili, ale přes to všechno jsme opět se 
sádeckými borci o jeden bod prohráli, nu což tak snad to 
za rok otočíme. 
Poděkování patří všem organizátorům  ze Sádku, cítili 
jsme se u Vás dobře a děkujeme všem našim 
spoluobčanům, jak malým tak velkým, kteří nás přišli 
podpořit a strávili tak s námi příjemné sobotní 
odpoledne.                 Petra Dvořáková 

 
 

 
 
Zájmová činnost 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů  

Sportovní areál Pod Lipou hostil o víkendu 9. a 10. 8. tradiční závody v požárním sportu mužů a 
žen. 

Závodníky a diváky čekalo v areálu hned několik velkých novinek. Ty dvě největší dodaly závodům 
zcela novou dimenzi. Nový tartanový povrch běžecké dráhy sliboval kvalitní výkony. Velkoplošná LED 
obrazovka 4 x 3 m se střihem obrazu ze tří kamer a se zobrazováním průběžných výsledků poskytla nový 
divácký zážitek. On-line přenos obrazu a zvuku na internet pak přiblížil závody světu a všem, kteří je chtěli 
sledovat z tepla svých domovů. Takto v přímém přenosu sledovalo závody přes 4500 diváků. Sestřih ze 
závodu připravila také Česká televize pro magazín Požární sport, který byl vysílán na programu ČT4 Sport 
29. 8. a pak ještě ve dvou reprízách 31. 8. a 1. 9. 

Sobotní závod Večerní stovka, pátý díl Českého poháru Velkopopovického Kozla, přivítal ve svém 
čtrnáctém ročníku rekordní účast závodníků.  

V kategorii žen se od 17 hodin představilo v prvním kole 113 žen. Do kola druhého, ve kterém se 
startuje v obráceném pořadí dle časů prvního kola, pak postoupilo 50 nejlepších. Již v prvním kole se do 
čela závodu dostala Pavla Švaříčková 17,76 s a svoji pozici uhájila i po finálovém kole. Národní rekord 
17,60 s z loňského ročníku tak zůstal nepřekonán. 
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Muži odstartovali svůj závod ve 20,15 h. již za umělého osvětlení. 192 mužů v prvním kole ve dvou 
dráhách věštilo velmi dlouhý závod. Dařilo se však rozběhy maximálně zrychlovat a tak ve 23,15 h bylo 
připraveno druhé kolo závodu s nejlepšími 60. První kolo nezvládla řada vynikajících závodníků např. i 
český rekordman Jakub Pěkný. Poslední rozběh byl opravdovým vrcholem dne - Martin Roháč skvěle 16,41 
s - nový rekord dráhy, Pavel Krpec 16,45 s neplatný pokus, ale 16,73 s z prvního kola stačilo na druhé 
místo. Tyto skvělé výkony ještě podtrhuje fakt, že jsou dosaženy za umělého osvětlení. 

Večerní stovka dnes již není ojedinělým závodem pouze díky umělému osvětlení, ale stala se 
největším závodem v České republice díky své atmosféře, počtu závodníků, divácké kulise a skvělému 
zázemí. 

V neděli se od 9 hodin ráno startovalo s dalším programem - požárními útoky. V prvním závodě O 
pohár starostky obce se představilo 31 družstev mužů a 18 družstev žen. V obou kategoriích padly a 
zvítězily časy začínající sedmnáckou - muži Široký Důl 17,49 s a ženy Chválenice 17,48 s. 

Po dalších pokusech pěti družstev v závodě seniorů následovalo vyhlášení vítězů a již se 
připravoval další závod dne - Komficup. Ten je v České republice jediným závodem se stejnými 
podmínkami a pravidly, jako se používají při Mistrovství republiky družstev. Na startu se představilo 13 
mužských družstev a 8 ženských týmů. Vítězství a nejvíce klidu si před MČR opět odvezl Široký Důl časem 
28,44 s, v ženách obhájci republikového titulu Chválenice 26,15 s. 

Videozáznam celého víkendového dění je k dispozici na webu internetové televize www.yotiva.tv, 
na webu www.obec-kamenec.cz jsou pak fotografie a kompletní výsledky. 

V sobotu 30. 8. srpnový závodní program dokončil pátý ročník závodu hasičské mládeže O pohár 
SDH. 190 dětí závodilo ve dvou kategoriích a ve dvou disciplínách - ve štafetě 4 x 60m na tartanové dráze 
a v požárním útoku. Vítězství si mezi nejmladšími odvezlo družstvo z Hlinska, třetím místem potěšilo 
družstvo z Kamence. V kategorii starších odcestoval putovní pohár za vítězství do Zderaze. Tak jako každý 
rok, drobné ceny si z Kamence odváželo každé z dětí.  

Uspořádat tak velké akce by nebylo možné bez celé řady partnerů. Za jejich pomoc a spolupráci jim 
patří velké poděkování. 

Stejné poděkování patří také velkému počtu dobrovolníků a to nejen členů sboru dobrovolných 
hasičů, kteří svojí ochotou, nezištnou prací a pomocí dokáží tak náročné závody uspořádat. Díky jim se má 
naše obec Kamenec čím pochlubit a není jen jednou z mnoha řadových obcí.  

Petr Šváb 
  
 
Ohlédnutí za sezónou 2007/2008 
 
 V této sezóně bylo minimální množství sněhové pokrývky, takže závody, kterých jsem se zúčastnil 
byly převážně na kárách. Závody byly dvoudenní a umístil jsem se následovně: 
V Červeném Kostelci  závod na 6 km  1. místo z 10 závodníků 
Tři Studně   závod na 6 km   2. místo ze 4 závodníků 
Hradec Králové   závod na 25 km  3. místo z   8 závodníků 
Janovičky u Broumova  závod na 20 km  1. místo z   6 závodníků 
 Jediný závod na saních se uskutečnil v rakouských Alpách, kde se pořádalo Mistrovství Evropy. 
Závod byl třídenní a kdaždý den byla trať na 25 km.   Tato trať byla velmi náročná a kopcovitá s převýšením 
1000 m. Tohoto závodu jsem se zúčastnil pouze se třemi psy, protože nejmlaší nesplňoval požadovanou 
věkovou hranici 18ti měsíců. Díky tomu jsem nestačil spřežením s 6ti psy, tím pádem jsem dojel poslední. 
Ale našim vítězstvím bylo, že jsme takto náročnou trať zvládli po všechny tři dndy a nasbírali hodně 
zkušeností pro další období. 

Petr Trávníček, Chovná stanice Samojedů Kamenec 
 
 
 

 

Zprávičky ze Sádecké školičky  
 

V tomto školním roce je naše škola opět dvojtřídní. Dětí nám proti loňsku zase přibylo, letos usedlo 
do lavic 26 žáků 1. – 5. ročníku.  

Podle našeho školního vzdělávacího programu, který nese název „STROM, aneb od hraní 
k poznání, od poznání k vědění“, vyučujeme žáky 1 V. a 2. ročníku. Ti se také učí novým vyučovacím 
předmětům, kterými jsou pracovní činnosti a osobnostní výchova a nově mají také „druháci“ již povinnou 
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výuku anglického jazyka. 
Žáci 3. – 5. ročníku se nadále vyučují podle učebního programu Obecná škola. 
Letos bychom rádi pokračovali v loni započatém projektu „Ten umí to a ten zas tohle“. V něm naši 

žáci při exkurzích poznávali profese některých svých rodičů i další profese.  
Dále se chceme více zaměřit na ekologickou a environmentální výchovu, která je jedním z pilířů 

našeho školního vzdělávacího programu. V jejím rámci budeme pokračovat ve zvelebování a také 
využívání naší chlouby – školní zahrady, neboť vše, co se nám během jara a léta podařilo udělat, je pouze 
první krok na cestě za konečným úspěchem. 

A protože takřka za rok, 16. září 2009 oslaví naše škola krásné 130. výročí svého založení, vložíme 
veškeré své úsilí a umění do příprav těchto oslav, které plánujeme na konec školní roku. 

Kromě těchto tří hlavních velkých cílů nás samozřejmě čeká spousta každodenní školní práce, 
kterou dětem zpestříme různými projekty, akcemi, účastmi v soutěžích atd. Věříme, že i právě začínající 
školní rok bude úspěšný. 
 
Organizace školního roku 2008/2009 
Stav žactva:   26 dětí 

   I. třída    1. ročník    8 žáků 
5. ročník    6 žáků 

  II. třída  2. ročník    6 žáků  
3. ročník    1 žák 

      4. ročník    5 žáků 
Provoz školní družiny:
 
pondělí – čtvrtek  11.45 hodin – 15.00 hodin 
pátek     12.45 hodin – 15.00 hodin 
 
Pracovníci školy: 

o Pedagogové: 
Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka školy a učitelka I. třídy (1. a 5. ročník) 
Mgr. Pavla Švábová, třídní učitelka II. třídy (2., 3. a 4. ročník) 
Věra Chválová, třídní učitelka I. třídy a vychovatelka školní družiny 

o Provozní zaměstnanci: 
Marta Kadlecová, uklízečka a pomocná kuchařka 
Libor Baumruk, školník – údržbář 
ZdeňkaFišerová, hlavní kuchařka 
Jana Borovská, vedoucí stravování  
 
Prázdniny a svátky: 

o zahájení přípravného týdne – pondělí 25. 8. 2008 
o zahájení školního roku – pondělí 1. 9. 2008 
o podzimní prázdniny – pondělí 27., středa 29. 10. 2008 
o státní svátky – úterý 28. 10. 2008, pondělí 17. 11. 2008 
o vánoční prázdniny – pondělí 22. 12. 2008 – pátek 2. 1. 2009 
o vydání pololetního vysvědčení – čtvrtek 29. 1. 2009 
o pololetní prázdniny – pátek 30. 1. 2009 
o jarní prázdniny – pondělí 16. 2. 2009 – neděle 22. 2. 2009 
o velikonoční prázdniny – čtvrtek 9. 4., pátek 10. 4. 2009 
o státní svátky – pátek 1. 5., 8. 5. 2009 
o hlavní prázdniny – středa 1. 7. 2009 – pondělí 31. 8. 2009 

 
Třídní schůzky: 

o listopad - čtvrtek 13. 11. 2008   informace o prospěchu (1. čtvrtletí) 
o leden – čtvrtek 2. 1. 2009   informace o prospěchu (1. pololetí) 
o duben – čtvrtek 16. 4. 2009   informace o prospěchu (3. čtvrtletí)  

      informace k dalšímu školnímu roku 
o červen 2009     schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
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Zápis do 1. ročníku:      Zápis do mateřské školy: 
o středa 11. února 2009    30. března 2009 – 3. dubna 2009 

 
Plavání:       změna termínů vyhrazena 

o mateřská škola:     září    – prosinec 2008 
         leden – březen 2009 

o základní škola:      leden – březen 2009  
 Ladislava Plachá,ředitelka 

 
 
Co nás čeká ……… 

 
 

Pozvánka 
 
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 29. září 2008 v 19.00 hod. 
ve společenském sále obecního úřadu. 
 
Program:   Kontrola usnesení 
 Schválení rozpočtové změny č. 1 rozpočtu pro rok 2008 
 Schválení nájemní smlouvy na nebytové prostory 
 Schválení kupní smlouvy na movité věci 
 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 Závěrečný účet AZASS 
 Různé 
 Diskuse 
 Usnesení 
  
 
 
Papírový pátek 
 
Tříděný papír můžete dne 3. října 2008 předat od 8.00 hod. do 16.30 hod. na areálu Pod Lipou 
v Kamenci našim pracovníkum. Výtěžek z této akce půjde ve prospěch Základní školy v Sádku. 

 
 
Svoz nebezpečného odpadu 
 
 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v naší obci ve středu 15. října 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. 
 Upozorňujeme občany, že na tomto místě nesmí být odpad ukládán dříve, aby nevznikala 
skládka. Děkujeme za pochopení. 
 
 

Oznámení 
 

o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním do digitálního vyjádření  a částečné revize  
katastru nemovitostí, která proběhne od 27.10.2008 přibližně do 27.11.2008. Plné znění těchto oznámení je 
vyvěšeno na úřední desce obce na budově obecního úřadu i úřední desce na webových stránkách obce 
www.obec-kamenec.cz. 
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Upozornění 
 
 na konec platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (oranžových) vydaných do 
31.12.2003. Platnost končí dne 31.12.2008 bez ohledu na to, jaká je v těchto průkazech uvedena doba 
platnosti. 
 Vyjímku mají občané narození před 1.1.1936, u kterých je doba platnosti uvedena „bez 
omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“ a nenastaly u nich žádné jiné změny (např. změna 
trvalého pobytu, změna rodinného stavu) pak není třeba výměnu provádět.  
 Občanské průkazy se strojově čitelnou zónou (zelené) platí po dobu v nich uvedenou. 

 
 
 
 

Oznámení 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva Pardubického kraje 

 
1. Volby do zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční  
 V pátek dne   17. října 2008            od  14.00 hod. do 22.00 hod. 
 V sobotu dne 18. října 2008            od    8.00 hod. do 14.00 hod.  
 
2. Místem konání voleb volebního okrsku č. 1 obce Kamenec u Poličky je volební místnost v přízemí 

obecního úřadu v Kamenci u Poličky čp. 90  
 
3. Právo volit do zastupitelstva kraje má občan, který má státní občanství ČR, je trvale hlášen 

k pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Pardubického  kraje a nejpozději v druhý den 
voleb dosáhl věku 18. let.  

 
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným 

občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. 
 
5.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Hlasovací 

lístky může volič obdržet také ve dnech voleb přímo ve volební místnosti. 
 

       
 
 

Příjemné podzimní dny 
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 25.9.2008 
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