
číslo 23          říjen 2009 
 
 
 
 Léto uteklo jak voda a my můžeme již hodnotit, co se v jeho průběhu podařilo vykonat.  
 Druhá etapa rekonstrukce pohostinství byla dokončena, stavba byla od firmy FILIPSTAV s.r.o. 
převzata a po kolaudaci bude moci sloužit veřejnosti. Před otevřením se uskuteční Den otevřených dveří, s 
jeho termínem budete včas seznámeni a budete mít příležitost si prostory pohostinství prohlédnout.  
 Při opravě veřejného osvětlení byla vyměněna zbývající svítidla, byly umístěny rozporky do vedení 
v místech, která působila největší problémy  a provedena byla také oprava závad, které byly zjištěny při 
provedené revizi. Současně byla převedena část vedení obecního rozhlasu do kabelu. V příštím roce 
uvažujeme o dalších pracích, které by měly vyřešit problémy s osvětlením obce.  
 Až zkraje podzimu se nám podařilo opravit také most u společnosti MiP s.r.o. Zábradlí zhotovila firma 
KYTOS s.r.o. a také ho instalovala. Římsu opravili a zábradlí natřeli pracovníci obce. Pan Pražan vyrobil 
lavice k pomníku padlých a velice pěkné vývěsní tabule, jejich střechu pokryl šindelem pan Vladimír Síla. 
Zbývající práce, tedy instalace a nátěry byly opět provedeny pracovníky obce, kteří letos v Kamenci odvedli 
velký kus práce.  

Naše obec je zapojena v MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.. S tím, co toto sdružení znamená, 
se můžete seznámit v Kameneckých listech, v článku předsedkyně sdružení p. Jiřiny Leinweberové. 
V krátkosti: jde o sdružení obcí, svazků obcí, soukromých zemědělců a podnikatelů mimo jiné za účelem 
získání dotací z evropských fondů. V září 2009 jsme podali dvě žádosti o dotace, první na zbudování 
parkoviště u obecního úřadu a druhé na dovybavení posilovny a areálu Pod Lipou. Do dalšího kola výběru 
byla z dvanácti podaných žádostí vybrána do druhého kola naše žádost o dotaci na parkoviště.  

Dne 14.10.2009 jste se měli možnost zúčastnit veřejného zasedání zastupitelstva obce, na kterém 
byly projednány změny rozpočtu, které vycházely zejména ze skutečnosti jeho čerpání, z větších částek se 
do příjmů se promítla dotace na ošetření lip ve výši 21 tis. Kč a ve výdajích příspěvek obci Životice u 
Nového Jíčína, obce postižené povodněmi, ve výši 20 tis. Kč. Vyšší oproti plánované skutečnosti bylo také 
čerpání prostředků na rekonstrukci pohostinství, a to ve výši cca 700 tis. Kč. Paní starostka podala 
informaci k odkanalizování obce, seznámila s doporučením Krajského úřadu Pckého kraje, odboru ŽP a 
zemědělství nerealizovat vzhledem ke skutečnosti, že podle poslední verze „Aktualizace strategie 
financování implementace směrnice Rady Evropy č. 91/271/EHS“ je aglomerace Polička v dostatečné míře 
odkanalizována a vzhledem k příliš vysokým nákladům na 1 ekvivalentního obyvatele nepovažuje krajský 
úřad za možné, aby obec získala podporu z Operačního programu Životní prostředí či jiného dotačního 
titulu. I v případě dotace by bylo zatížení obce na spolufinancování neúměrně vysoké a rovněž zatížení 
jednotlivých občanů ve stočném, které by vycházelo mimořádně vysoké, když do stočného by se musel 
promítnout plán financování obnovy kanalizace. Krajský úřad doporučil obci od realizace akce v navržené 
podobě upustit a ponechat zodpovědnost na majitelích jednotlivých nemovitostí. Na základě tohoto 
doporučení bude obec zjišťovat jaké jsou možnosti řešení odkanalizování obce, zejména zda by byla 
možnost – i podle finanční situace obce v roce 2010 - přispět jednotlivým vlastníkům nemovitostí na zřízení 
pevné vyvážecí jímky či domácí čistírny odpadních vod. 
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 Jsem moc ráda, že maminky z Kamence připravily v létě pro děti pěkné odpoledne – Dětský den  - a 
že mají elán do pořádání akcí dalších, např. Drakiáda, kterou chtěly pořádat v neděli 18.10.2009, ale počasí 
jim neumožnilo setkání dráčků realizovat, nebo plánovaná šipkovaná. Obecní úřad jim bude rád 
nápomocen. 
 Ani podzim nemusí být důvodem ke smutku, vždyť nás čeká posvícení a s ním tradiční posezení a už 
se bude blížit doba adventu a s ní také vánoční výstava. To všechno jsou, samozřejmě krom jiného, věci, 
které nás mohou potěšit i v této době. Na obě akce si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat. 

Miroslava Švandová 
 
 

      
 
      
Společenská kronika 
 

 
Blahopřání 
      Zastupitelstvo obce, blahopřeje všem jubilantům, kteří v III. čtvrtletí roku 2009 oslavili své 
významné životní jubileum. Do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu paní Zdeňce Smolkové, paní Marii Pražanové a paní Josefě 
Stříteřské.                                      
 
      V srpnu 2009 oslavili manželé Zdeňka a Josef Smolkovi významnou životní událost-
ZLATOU SVATBU. K tomuto výročí jim přejeme hlavně hodně štěstí, spokojenosti,lásky a 
spoustu společně prožitých let ve zdraví. 
                                                      
 

                                                                                             Petra Dvořáková 
 
 

 
 
VÝZVA – již potřetí 
 

       Rok utekl jako voda a bylo tu zase naše měření sil se 
sousední obcí, neboli souboj družstev  zastupitelů a 
spolubojovníků z řad občanů a také malých bojovníků - dětí  do 
deseti let věku - kteří  s chutí nastoupili proti borcům ze Sádku. 

Tentokrát jsme měřili svoje síly v Kamenci na našem 
areálu Pod Lipou. Za podpory spoluobčanů a za opravdu 
vydařeného počasí  jsme v sobotu 19.9. 2009 nastoupili plni 
elánu a síly. Byli jsme odhodláni konečně zvítězit, jelikož 
v předešlých letech jsme již  byli 
dvakrát poraženi.     

Děvčata opět připravila 
záludné soutěže, pokud se to 
vůbec dá nazvat soutěžemi. 

Jejich fantazie zřejmě nemá konce, každý úkol byl vždy také hranou 
groteskou.  Ti co viděli, jak se z nás stávají strašidla se šátky a holínkami na 
nohou, která se s plnou vervou ženou kupředu, mně  jistě dají za pravdu. 
Takové  válení sudů ve dvojicích či nafukování balónků mně jen při 
vzpomínce okamžitě vhání  smích do tváře. Zkrátka - opět se vydařilo 
odpoledne, ve kterém jsme i my dospělí předvedli dětem, že se na okamžik 
umíme dětmi stát. A jelikož jsme jim to letos my dospělí moc nekazili, tak  se 
konečně třetí ročník Výzvy  stal pro nás rokem vítězným a Sádek byl 
poražen. Rozdali se ceny, naše družstvo si pro tento rok odneslo putovní 
pohár,  a děti dostaly balíčky s pamlsky. Dospělí i děti se po tomto klání  
občerstvili v kiosku a pak začala volná zábava. 
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Chtěla bych poděkovat děvčatům, Kateřině Muffové, Markétě Drašarové a Petře Doležalové, za 
celou přípravu soutěže, na kterou zajisté vynaložily spoustu svého volného času.  

A vy, kteří jste nepřišli zalitujte, stálo to zato! 
                                                                                                           Petra Dvořáková 

 
 
                                                                                                                                                        
Vítání občánků 
 

       S velkou radostí vždy připravujeme vítání nových 
občánků do života v obci. Letos již podruhé a v duchu si 
přejeme, aby nám malí občánci přibývali stále stejně hojně, 
jako v předchozích letech. Vždyť v letech 2007 – 2009 se 
narodilo celkem  23 dětí. 
     V neděli 11. října 2009 jsme na naší malé slavnosti 
přivítali Michálka Trávníčka, Matyáška Švandu, Terezku 
Boštíkovou a Michálka Ptáčka.  
     Po krátkém programu, který představil  náš nový „tým“ ve 
složení Hanka Lněničková, Petr Dvořák a Hanička Cacková, 
přednesla svůj projev paní starostka, rodičům byl předán 
finanční dar a ti se pak společně se svědky podepsali do 
pamětní knihy.   

Fotografie z vítání občánků si můžete prohlédnout 
na stránkách obce Kamenec u Poličky www.obec-kamenec.cz pod odkazem obecní úřad/fotogalerie. 

                                                                                           Miroslava Švandová  
 

 
 
Kamenecká kronika 
 
Co se stalo v Kamenci před 70 lety – zaznamenáno v kronice r.1939. 
 
Počasí. 
V lednu bylo většinou teplo, jen první týden sněžilo a trochu mrzlo. 20.ledna 11°C tepla. V únoru mírně 
mrzne. Největší mráz dne 19. 14 °C. Ke konci měsíce obleva. V březnu sněží a mrzne. 6. a 7. déšť a pak  
opět sníh. 16. 3/4 m sněhu. 17. minus 18 °C, ke konci obleva. V dubnu pěkně.  8. v Kamenci prvně vyjeli na 
pole. Potom proměnlivo, sucho. Květen. 1. rozkvétají třešně, potom proměnlivo. 15. kvetou hrušně., 25. 
jabloně. 17. bouře, 18.liják. 19.prudká bouře a liják, potom déštivo,vítr. Červen. Zprvu chladno a také mráz. 
Potom časté bouře a lijáky. 18.povodeň-bralo kupy sena. A další bouře a lijáky. 26. s lijákem kroupy-kusy 
ledu, 4 cm delší strana. Průtrž mračen, povodeň,opět bralo kupy . Potom přeháňky a od 21.pěkně. 
Červenec.Opět bouře,větřice a lijáky. 21.v noci uhodilo a zapálilo Střílkovu chalupu v Sádku blíže 
Lidmilového mlýna. 26. vítr láme stromy. V srpnu opět časté bouře a lijáky. 12.uhodilo do elektrického 
vedení. Žně začaly na začátku měsíce. 18.se začínají sekat ovsy. 29.zabil blesk ženu v Nedvězím a 
v Sulkovci zapálil blesk statek. Září - do 10.krásně. Posekán a sklizen poslední oves a otava. Potom 
přeháňky a teplo. 28.-30. 9. velké mrazy. V říjnu deštivo do 23.,  24.sníh 10 cm. 25.-26. roztál, potom 
přeháňky deštivé a sněhové. 31.velký mráz. 
Do 4.listopadu tuhé mrazy. Od 5. Pěkně, mlhavo a teplo. Sklizeny brambory, řepa, zaseto.   Od 26. 
prosince velké mrazy, až –26 °C. 
Rok 1939 mokrý, úrodný a také kritický. Bylo slyšet 50 bouří. Krupobití bylo v mnoha krajích. Úroda byla 
pěkná než ji kroupy rozbily. Bramborů, sena a řepy bylo hodně. 15.května bylo již možno sekat trávu. 
Ceny:  Voli 3.50 až 5 K. Býci 3.50-4 50 K. Krávy 3-3 80. Jalovice až 4.50 K. Vepři až 8 K  za 1 kg.Vejce 
platí mlékárna 50 h. Máslo 12-13 K za 1 kg. 
Různé. Při sbírce na pomoc uprchlíkům vybráno v Kamenci 790 K. Někteří z těchto lidí utekli ze Sudet 
jenom s uzlíčkem. Do Kamence se přistěhoval Šedý s rodinou. Obec těmto lidem poskytla byt a první 
pomoc. 
V sádeckém kostele jsou nové varhany od firmy Karel Čapek v Poličce za 30 000 K. 
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Sbor hasičů v Kamenci přijal nové stanovy. čes. hasičstva a při valné hromadě provedl nové volby. 
Velitelem je Adolf Groulík. Podle nové ústavy není již sbor dobrovolný. V obci provedena byla sbírka na 
motorovou stříkačku, která vynesla 5 000 K a 13.srpna byla koupena stříkačka na 2 gumových kolech, 
motor o 26 k za 26.300 K se 100 m hadic a jiným příslušenstvím od firmy Smekal Slatiňany. Opravena byla 
silnice před hasičským skladištěm a postavena k ní od potoka hráz. Kopeček u skladiště byl prokopán a 
snížen o 3/4 m. 
Družstva hospodářské a zemědělské, zvané lidové jsou sloučena  a převedena ve družstvo hosp. a výrobní 
v Poličce. Jest zrušen i Svaz hosp. družstev a je utvořena Ústřední jednota hosp.družstev v Praze. Ve 
tříčlenném předsednictvu této jednoty je Jan Švanda, rolník a starosta v Kamenci. 
Zemřeli: Fr.Marek č.32, Šlosr a Střítezský výměnkáři, Josef Klusoň č.95, Vincenc Procházka č. 98, Marie 
Bednářová č.78. 
Dne  5.července ve svátek odpoledne vyhořela chalupa Frant.Prakse č. 34. 
24.dubna byla slavnostně avšak tajně při měsíčku zasazena smuteční vrba hasičským sborem. Strom 
věnoval Lad. Dvořák a byl zasazen blízko mostu u hasič.skladiště na znamení smutku nad porobou našeho 
národa. 
 
 
Zájmová činnost 
 
Srpnové závody v areálu Pod Lipou 

Ve sportovním areálu v naší obci se v měsíci srpnu uskutečnil v pořadí 18. ročník hasičských 
sportovních závodů. O druhém srpnovém víkendu proběhl hlavní dvoudenní program v kategoriích mužů a 
žen, poslední srpnová sobota patřila závodům dětí. 

Nezbytnou částí zázemí hlavních závodů v Kamenci byla opět velkoplošná LED obrazovka se 
střihem obrazu ze tří kamer. On-line přenos obrazu a zvuku na internet pak přiblížil závody všem, kteří je 
nemohli sledovat přímo v areálu. Sestřih ze závodu Večerní stovka připravila Česká televize pro magazín 
Požární sport, který byl vysílán na programu ČT4 Sport a je i k dispozici na internetových stránkách České 
televize. Mezi významné hosty, kteří závody navštívili, patří hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, 
který nad závody převzal osobní záštitu. 

Nejvýznamnější závod programu Večerní stovka - závod Českého poháru Velkopopovického Kozla 
se ve svém 15. ročníku představil v inovované podobě. Program byl rozdělen do dvou částí - odpolední, ve 
které se závodilo o body do Českého poháru a večerní finálový play-off závod za umělého osvětlení o ceny 
a finanční prémie. 

V odpoledním závodě se na start postavil rekordní 
počet 203 mužů a 100 žen. Večerní stovka v Kamenci je tak 
největším závodem v České republice. Vítězným výkonem 
mužů v odpolední části se stalo 16,24 s Petra Mařana před 
dvojicí Martin Kulhavý, Pavel Krpec - oba 16,33 s. Všechny 
tyto tři časy byly lepší stávajícího rekordu dráhy z roku 2008. 

Na čele závodu žen se odehrál velký souboj 
sedmnáctkových časů, kde o umístění rozhodovala každá 
setina vteřiny. V předposledním pokusu druhého kola 
razantně zaútočila Pavla Švaříčková - časem 17,26 
s stanovila nový národní rekord ČR. Druhá Monika Sedlatá 
17,77 s a třetí Hana Sklenská 17,78 s. 

Za umělého osvětlení ve 20.30 h bylo odstartováno 
finále play-off 16 žen, které mělo výbornou diváckou kulisu. 
Ženy předváděly výborné a vyrovnané výkony, většina soubojů se rozhodovala až na cílové čáře. To platilo 
i pro finálový souboj Kláry Šenkyříkové (17,65 s) s Pavlou Švaříčkovou (17,59 s).  

Ve 21,45 h začalo play-off finále mužů, ve kterém již bylo vidět více riskování. Zlatým hřebem se 
stalo druhé semifinále, ve kterém Petr Mařan stanovil nový rekord dráhy na 16,06 s a jen těsně za ním 
doběhl Pavel Krpec 16,14 s. Ve finále pak Petr Mařan poprvé selhává - vítězí tak Vladimír Záhrobský, který 
do vyřazovacích soubojů postoupil až jako první náhradník. 

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 sportovního areálu Pod Lipou. 
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V neděli 9. 8. pokračoval závodní program soutěží 
družstev mužů, žen a seniorů v požárním útoku O pohár 
starostky obce. Celkem se v závodě představilo 31 
družstev mužů, 17 ženských družstev a 6 družstev v 
kategorii seniorů. Závody probíhaly v duchu pravidel 
Okresní ligy Svitavska. Kategorii mužů ovládla družstva z 
okresu Svitavy - zvítězilo družstvo Hartmanic časem 18,01 
s. Zajímavostí je společné třetí místo Širokého Dolu a 
Lubné se stejným časem. 

V ženách loňské vítězství obhájily ženy Chválenic 
z okresu Plzeň - 17,56 s. Mezi seniory - závodníky staršími 
35 let na 2 hadice B, zvítězilo také družstvo Hartmanic - 
16,25 s. 

V sobotu 29. 8. srpnový závodní program dokončil 
šestý ročník závodu hasičské mládeže O pohár SDH. Dopolední start závodu provázela velká nepřízeň 
počasí, silný déšť v poledních hodinách nakonec ustal a na 180 závodících dětí se usmálo i sluníčko. 
Závodilo se 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 ze Zderazi před družstvem z Kamence. V 
kategorii starších odcestoval putovní pohár za vítězství do Dolní Dobrouče. Tak jako každý rok, drobné 
ceny si z Kamence odváželo každé z dětí.  
 Poděkování na závěr patří všem spolupracujícím firmám a partnerům závodního programu, bez 
jejichž pomoci a spolupráce by pořádání akcí tohoto druhu nebylo možné. Kromě této pomoci stojí úspěch 
závodů především a hlavně na dobrovolné práci ochotných, obětavých lidí, kteří do jejich uspořádání 
vkládají vždy velkou část svého volného času a veškerou svoji energii. Jen pro přiblížení – dvoudenní 
průběh letošních závodů přímo zajišťovalo 75 dobrovolníků. Jedinou odměnou, i když asi tou nejlepší, jsou 
slova chvály od účastníků z různých koutů republiky a skutečnost, že se do naší obce každý rok znovu rádi 
vracejí a jejich počet stále roste. 

Petr Šváb 
 
 
 
Zprávičky ze Sádecké školičky  
 
Začal nový školní rok 2009/2010 
 
Základní škola 
 

V tomto školním roce je naše škola opět dvojtřídní. Dětí máme skoro stejně jako loni, do lavic 
usedlo 25 žáků 1. – 5. ročníku.  

Podle našeho školního vzdělávacího programu „ŠKOLA – STROM POZNÁNÍ“ vyučujeme již třetí 
rok, vzdělávají se podle něj žáci 1. až 3. ročníku. Žáci 4. a 5. ročníku se nadále vyučují podle učebního 
programu Obecná škola. 

Letošním školním rokem se bude jako nit táhnout celoroční projekt „Toulky přírodou, aneb 
poznáváme, co neznáme“. Jeho součástí bude pět celodenních projektů, projekty v různých vyučovacích 
předmětech a další aktivity. 

Kromě celoročního projektu nás samozřejmě čeká spousta každodenní školní práce, kterou dětem 
zpestříme různými výukovými programy, akcemi, účastmi v soutěžích atd.  
 
Stav žactva:   25 dětí 
 
I. třída  1. ročník    4 žáci                                           II. třída      3. ročník              7 žáků  
 2. ročník    8 žáků                                                            4. ročník  1 žák 
                                                                                                                                    5. ročník              5 žáků  
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Pracovníci školy: 
 
Pedagogové: 
Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka školy a učitelka I. třídy (1. a 2. ročník) 
Mgr. Pavla Švábová, třídní učitelka II. třídy (3., 4. a 5. ročník) 
Věra Chválová, třídní učitelka I. třídy a vychovatelka školní družiny 
 
Provozní zaměstnanci: 
Marta Kadlecová, uklízečka a pomocná kuchařka 
Libor Baumruk, školník – údržbář 
Zdeňka Fišerová, hlavní kuchařka 
Jana Borovská, vedoucí stravování  
 
Zápis do 1. ročníku:                                                                                                             Zápis do mateřské školy: 
 
středa 10. 2. 2010                                                                                                              22. 3. 2010 do 26. 3. 2010 
 

                                      Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ  
 
Mateřská škola 
 
,,Svět je plný vody, země, zvířat, 
svět je plný rostlin, hraček, lidí, věcí, 
a o něm si budeme vyprávět přeci…“     - toto je motto našeho letošního vzdělávacího programu  
,,SVĚT KOLEM NÁS“. 

V tomto školním roce dochází v naší MŠ k poměrně velkým změnám. Dětí se přihlásilo k docházce tolik, 
že jsme mohli otevřít druhou třídu. Pracovat s nimi bude Eva Zdvořilá – vedoucí uč. MŠ, Lenka Červená – 
p.uč,, která se vrací z mateřské dovolené, a i nadále s námi bude zatím spolupracovat na snížený úvazek p. 
učitelka Pospíšilová. Děti jsou rozděleny podle věku – mladší (19) a starší (předškolní-15). 

Celý rok nás bude provázet ,,KOSTKÁČ“, kterého jsme si se staršími dětmi už nakreslili i vyrobili. Děti 
budou ,,poznávat“ svět hrou a všemi smysly, prostě aktivně. Rádi bychom, aby z dětí vyrostli slušní lidé. 
Chceme, aby tito lidé uměli pozdravit, poděkovat, omluvit se, pomoci, podívat se zpříma do očí, byli 
samostatní, neutíkali před zodpovědností apod.  

Přesto, že byla MŠ o prázdninách šest týdnů zavřená, probíhala zde kompletní rekonstrukce umývárny 
MŠ. Na zem byla položena nová dlažba, na zdi nové obkladačky a celá umývárna byla vymalována. 
Takovou milou tečkou na závěr bylo pověšení dětské záclony, kterou nám věnovala i s novou záclonovou 
dřevěnou tyčí p. Ilona Uhlířová, za což velice děkujeme. Dále naše velké díky patří p. Ivaně Novákové, p. 
Markétě Novákové a p. Haně Porubyakové za natření paravánů v umývárně a p. Liboru Baumrukovi za 
natření trubky, o které se mu asi ještě dneska zdá. Na konec chci poděkovat p. Stanislavu Lejhancovi, který 
nám vždy a ochotně pomůže při problémech s vodou (a že jich o letošních prázdninách nebylo málo). Všem 
se nám také velice líbí naše usměvavé sluníčko, které nám v umývárně namalovala p. kuchařka Zdeňka 
Fišerová. Na závěr musíme poděkovat OÚ v Sádku a v Kamenci- bez jejich finanční pomoci by nová 
umývárna nebyla.  

Přeji všem dětem i rodičům úspěšný školní rok – rok je dlouhá doba, ale nebojte se! Než se nadějeme, 
budou tady zase prázdniny… 

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 

 

Ve středu 16. září se uskutečnilo zakončení oslav ke 130. výročí založení školy v Sádku. Rodiče s dětmi 
ze školy i ze školky se sešli kolem 18. hodiny na školní zahradě, kde si opekli buřtíky. Po setmění se 
rozsvítily různobarevné lampiony a všichni jsme se vydali na lampiónový průvod – šli jsme zadní cestou 
kolem bývalé tírny k Obecnímu úřadu v Kamenci a zpátky po silnici. Vzhledem k délce průvodu měli občas 
řidiči aut problémy nás předjet – přesto bez úrazu a popálenin jsme došli na hřiště. Následovalo vyvrcholení 
oslav – ohňostroj, který všechny překvapil nejen svojí délkou, ale i krásou. Domů jsme se vraceli zcela 
potmě, ale velice spokojeni.  

Lenka Červená, učitelka MŠ 



Co je to, když se řekne MAS? 

Místní akční skupina (MAS) - při prvním vyslovení plného názvu to vyvolá asociace 
z dob minulých, jedná se však o plný překlad z angličtiny (LAG - Local action group), 
který nelze nijak obejít. V reálu se jedná o skupinu lidí z různých sektorů - neziskového, 
podnikatelského a veřejného, která si sedla k jednomu stolu a pokusila se tzv. metodou 
LEADER vytvořit  dokument, který nyní slouží k rozvoji území. Jedná se o tzv. řízení 
zezdola, kdy členové MAS sami analyzují stav území, určí priority rozvoje, řídí způsob 
použití získaných finančních prostředků a zajišťují kontrolu jejich využití. Protože se 
jedná o lidi z různých prostředí, kteří dosud realizovali svoje záměry izolovaně a nyní 
svoje představy projednávají společně, jde o pilotní a velmi prospěšný způsob 

plánování a rozhodování o rozvoji území. Cesta k tomu, aby lidé začali vnímat rozvoj území, kde žijí, jako 
připravované, široce diskutované a posléze provázané kroky je dlouhá a vzniklé MAS by k tomu měly 
valnou měrou přispět. 

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. a její strategický plán LEADER s názvem: 
„Partnerskou spoluprací k rozvoji venkova“ 

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. (dále MAS SpRP o.s.) vznikla jako občanské sdružení z popudu 
starostů obcí Mikroregionu Poličsko v březnu roku 2006. Členy sdružení jsou v současné době 1 
mikroregion (Mikroregionu Poličsko, který sdružuje 21 obcí), 5 neziskových organizací a 16 podnikatelských 
subjektů. Cílem činnosti sdružení je ochrana společných zájmů a uskutečňování záměrů, které výrazně 
ovlivní kvalitu života obyvatel v obcích mikroregionu. MAS SpRP o.s. má stanovami danou strukturu a svoje 
volené orgány, které mají jasně stanovené pravomoci a povinnosti. MAS SpRP o.s. vypracovala v roce 
2008 tzv. strategický plán LEADER (dále SPL) na roky 2008 - 2013, kde se snažila na základě analýzy 
území popsat jeho potřeby v oblasti budoucího rozvoje a nastavit mechanizmy k administraci případně 
získaných finančních prostředků. Na základě tohoto dokumentu MAS zpracovala žádost o finanční podporu, 
kterou v loňském roce podala na Státní zemědělský intervenční fond (dále SZIF), který po vyhodnocení 
kvality zpracování a po hodnocení nezávislých hodnotitelů vybral naši MAS SpRP o.s. k financování až do 
roku 2013. Tím jsme získali možnost nejen pro obce, ale i pro neziskové organizace a podnikatele na území 
Mikroregionu Poličsko získat finanční podporu pro projekty, které se tématicky zařadí do 5 Fichí. 
Z programu budou moci čerpat zejména zemědělci, drobní podnikatelé v nezemědělské výrobě, podnikatelé 
v cestovním ruchu, obce, svazky obcí, neziskové organizace, církve. Aby mohli potencionální zájemci získat 
finanční prostředky na svoje projekty, musí splňovat podmínky Programu rozvoje venkova v jednotlivých 
osách a musí reagovat na vyhlášení výzvy MAS SpRP o.s. k podávání žádostí o realizaci. Celým 
programem se jasně nese podpora inovací, nových způsobů řešení, ale také využití stávajícího potenciálu 
území. Všechny projekty musí být šetrné k životnímu prostředí a zvýhodněny budou ty, které mají význam 
pro mladé lidi, ženy a znevýhodněné skupiny obyvatel.  

V roce 2009 bude vyhlášena první VÝZVA k realizaci strategického plánu LEADER s názvem „Partnerskou 
spoluprácí k rozvoji venkova“ v měsíci srpnu. V dalších letech předpokládáme 1 - 2 výzvy ročně. Text výzvy 
bude zveřejněn vždy na webových stránkách MAS SpRP o.s. (www.maspolicsko.cz), na úředních deskách 
obcí mikroregionu a v regionálním periodiku. 

Projekty, které se po vyhlášení výzvy shromáždí v kanceláři MAS SpRP o.s., budou překontrolovány, zda 
obsahují všechny náležitosti a zda jsou v souladu s cíly SPL. Potom budou hodnoceny výběrovou komisí, 
která vybrané projekty doporučí k financování. MAS SpRP o.s. je otevřeným občanským sdružením, jehož 
členem se může stát obec, svazek obcí, právnická i fyzická osoba, která souhlasí s cíly a stanovami 
sdružení a její sídlo je na území Mikroregionu Poličsko.  

Sídlo MAS SpRP o.s. je v Bystrém, nám. Na Podkově 2, kancelář má MAS SpRP o.s. od 1.7.2009 v ulici 
Sulkovská č.p.340. 
Další informace a kontakty naleznete na našich webových stránkách www.maspolicsko.cz.  

Jiřina Leinweberová, předsedkyně MAS SpRP o.s. 
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Co nás čeká ……… 
 
 
 
 

Oznámení 
Katastrálního pracoviště ve Svitavách o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému 

nahlédnutí a zahájení námitkového řízení 
 
Od 9.11.2009 do 23.11.2009 bude na obecním úřadě vyložen k veřejnému nahlédnutí - námitkovému 
řízení, vyložen “obnovený katastrální operát“ v katastrálním území Kamenec u Poličky.  
V pondělí 9.11.2009 a v pátek 23.11.2009 bude v době od 9.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. 
přítomen pracovník katastrálního úřadu, v ostatních dnech od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 15.00 hod. 
bude umožněno nahlédnutí osobou pověřenou obecním úřadem.  
Tuto možnost mají všichni vlastníci nemovitostí v katastrálním území Kamenec u Poličky.  
 
 

 
 
 
 

V sobotu 14. listopadu 2009 pořádá obecní úřad 
 

Posvícenské posezení 
 

              Začátek v 19.00 hod          Hudební produkce Pavel Hegr            Občerstvení zajištěno        
 

Srdečně zveme ke společnému prožití příjemného večera všechny občany 
 

 
 
 

 
 

Stolní tenis 
 

Každé úterý od 17.00 hod v sále obecního úřadu, stačí mít partnera na druhou 
stranu hracího stolu 

 
 

Klub Sluníčko 
 

Každý čtvrtek od 16.00 hod je sál obecního úřadu určen maminkám s dětmi 
 
 

Cvičení pro ženy 
 

Každý čtvrtek od 19.00 hod v sále obecního úřadu předcvičuje Jana Schustrová 
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Posilovna v areálu Pod Lipou 

 
   Provoz v zimním období denně od 16.00 hod. do 20.00 hod. 
   Klíče po telefonické domluvě na tel. č.  731612068, v pracovní dny do 17.00 hod. v kanceláři obecního      

úřadu. 
   Cena za hodinu za osobu je 30,-- Kč.  
 
 
 
 

 
Vánoční výstava 

 
Pan Mlynář opět připravuje vánoční výstavu a naším prostřednictvím prosí všechny, kdo mohou a chtějí 
poskytnou svá dílka k jejich vystavení, aby se přihlásili v kanceláři obecního úřadu. 

Vánoční výstava se koná od 28.11. do 6.12.2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzerát 
 
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.              Info na tel. 724229292 

 
 

 
 
 



 
 
              

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Pěkné 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 20.10.2009 

 

 10

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

	Zápis do 1. ročníku:                                                                                                             Zápis do mateřské školy: 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vám přeje 



