
číslo 26          červen 2010 
 
 Vážení spoluobčané, 
 
 pololetí už se blíží ke svému konci a zdá se mně, že čas letí stále rychleji. Co se nám během této 
doby podařilo uskutečnit? V první řadě byly již téměř dokončeny práce na opravách budovy prodejny a 
pohostinství, zbývá pouze zhotovení dřevníku za budovou,  upravit térén a dokončit úpravy zábradlí. Ve 
výběrovém řízení jsme vybrali firmu pro dodání dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů, tzv. zásahovou jednotku. Do konce července bude VW Transporter dodán firmou Carnova s.r.o. 
Svitavy. Na obě akce jsme dostali dotaci od Pardubického kraje, a to 100 tis. na III. etapu úprav budovy a 
120 tis. Kč na zakoupení dopravního autormobilu.  
 Vybrali jsme také firmu na zbudování parkoviště u obecního úřadu, práce bude provádět firma Colas 
CZ, a.s. a práce by měly započít pravděpodobně koncem léta. Na tuto akci jsme dostali dotaci z Státního 
zemědělského intervenčního fondu ve výši 80% z celkových uznatelných nákladů. 
 Myslím si, že jsme letos měli také šťastnou ruku ve výběru pracovníků na VPP. Je možné, že si 
mnozí z vás řekli, jestli vůbec pracují, ale musím vás ujistit, že zahálet je nenecháváme. Dlouhou dobu teď 
jejich práce spočívala v práci na areálu, kde zhotovili nové lavice a natírali dřevěnné konstrukce, aby tyto 
mohly dál sloužit. Nyní je již budete zase potkávat po obci, jak sekají trávu. Je z nich dobrý kolektiv a jsou 
ochotni udělat také práci navíc.  
 V současné době se musíme zaměřit na pořádání III: ročníku Festivalu amatérských souborů 
Pardubického kraje tančících tanec Česká beseda, který bude již 4.7.2010. Věřím, že úspěšným zajištěním 
celé akce se nám podaří zviditelnit naši obec a věřím i v to, že nás přijdete v hojném počtu podpořit. 
 Zároveň bych vás také chtěla seznámit, že dne 27.5.2010 proběhlo v naší obci přezkoumání 
hospodaření úsc kontrolorkami  Krajského úřadu. Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky a 
kontrola byla uzavřena výrokem bez závad. 

Po provedeném přezkoumání mohl být sestaven závěrečný účet obce za rok 2009, který byl dne 
8.6.2010 vyvěšen na úřední desce obce v listinné i elektronické podobě. 

      

(údaje jsou v tis. Kč) 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění k 
31.12.2009 

%plnění k 
upravenému 

rozpočtu 
třída 1 - daňové přijmy 5 064   4 373 4 487 102,61%
třída 2 - nedaňové přijmy 351   410 409 99,76%
třída 3 - kapitálové přijmy 5   56 28 50,00%
třída 4 - přijaté dotace 13   328 328 100,00%
Příjmy celkem 5 433   5 167 5 252 101,65%
třída 5 - běžné výdaje 4 021   3 934 3 888 98,80%
třída 6 - kapitálové výdaje 1 412   2 217 2 218 100,05%
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Výdaje celkem 5 433   6 151 6 106 100,88%
Saldo: Příjmy- výdaje 0   -984 -854 86,79%
Třída 8 - financování 0   984 854 86,79%
Financování celkem  0   984 854 86,79%

 
 Miroslava Švandová 

 
Společenská kronika 
 

 
 
Blahopřání 
 

Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří v II. čtvrtletí roku 2010 oslavili  
své významné životní jubileum. Do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu panu Josefu Švandovi, panu Jaroslavu Doležalovi, panu 
Josefu Groulíkovi, paní Zdeňce Popelkové a paní Libuši Buchtové.                                                          

  Petra Dvořáková                      
 

 
 
 
Slet čarodějnic již po třetí! 
 

Stejně jako dva roky předešlé, tak i letos malí i velcí vyrazili na náš areál Pod Lipou společně strávit 
trochu magickou a mýty opředenou Filipojakubskou 
noc. 

Počasí bylo na poslední dubnový den krásné 
(tedy  - až do dvaadvacáté hodiny večerní), takže to 
k nám přilákalo spoustu návštěvníků, jak malých tak 
velkých. Než jsme zapálili připravenou hranici, byl 
zahájen program pro naše dětské návštěvníky. Jako 
každoročně připravila Kateřina Muffová a Markéta 
Drašarová mnoho soutěží a zábavných klání. Vybraná 
porota byla poté pověřena vyhlásit výherkyni/ce 
soutěže o  nejkrásnější čarodějnici. Zatímco si děti 
hrály, měli dospělí možnost občerstvit se v našem 
kiosku. Děti a rodiče si pak společně  opekli vuřty. 
Krásný večer podtrhl  zvuk kytar, všichni si společně 
zazpívali a ani průtrž mračen přítomné neodradila - 
zábava se jen přesunula pod zastřešenou terasu a 
pokračovalo se do pozdních  nočních hodin. 

Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací. Doufám, že jste se všichni dobře bavili a 
jak jinak zakončit - těšíme se na Vás zase za rok na čarodějnicích. 

                                                                                                 Petra Dvořáková 
 
 
 
Setkání s důchodci 
 

Kdy to vlastně začalo – to je otázka, kterou si pokládáme každoročně při přípravách Setkání 
s důchodci. Je to již dlouhá doba, jistě hodně přes dvacet let, za tu dobu se změnily podmínky příprav a 
konání této akce, vyměnili se také mnozí účastníci setkávání,přišli noví důchodci a mnozí, na které rády 
vzpomínáme, nás opustili navždy.. Určitým  nedopatřením se stalo, že v posledních letech se Kamenecké 
listy o Setkání s důchodci nezmiňovaly. A je velkou škodou, že nikdo z těch, pro které je akce s radostí  
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pořádána, nepřispěl svojí troškou do mlýna. Je tedy na 
mně, abych zhodnotila letošní Setkání s důchodci, které 
se uskutečnilo 

 v sobotu dne 24. dubna 2010. Jestliže jsem 
psala, že se mnohé změnilo, nezměnila se v podstatě 
sestava žen, které ve spolupráci s obecním úřadem 
setkání připravují: Mirka Kadidlová, Míla Cacková, 
Jarušky Švábová a Groulíková, malým podílem se 
snažíme přispět i my dvě.  

Letošní setkání se neslo v milém a družném 
duchu. Svůj program představily děti pod vedením 
Markéty Drašarové a Kateřiny Muffové a jejich pohádka, 
básničky, hudební přednes i tanec sklidily zasloužený 
potlesk. K tanci zahrál pan Hegr z Nedvězí a tak se také 
tančilo.  

Věřím, že naši návštěvníci byli spokojeni a my se budeme snažit, abychom taková setkávání 
připravovaly i v dalších letech. 

Mirka Švandová 
 

 
Vítání občánků 
 

Dne 25.4.2010 se uskutečnilo v sále našeho obecního úřadu uvítání našich malých občánků.V tuto 
krásnou dubnovou neděli, jsme s paní starostkou přivítali dva nové občanky, chlapce, Nikolaje Bureše a 
Jáchyma Maděru. 

Po té, co byli rodiče s dětmi uvedeni do sálu, shlédli kulturní program který jsme pro ně 
připravili,jako první si vyslechli hru na flétničky se zpěvem v podání děvčat, Hanky Cackové, Danielky 
Švábové, Vendulky Novákové a Ivetky Drašarové. Recitací pohladila srdéčka maminek, tatínků, babiček a 
všech přítomných v sále Hana Cacková.Po té přednesla svůj projev paní starostka Milada Muffová a 
oficiální část programu byla za 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  zpěvem Petr Dvořák. 

Fotografie z vítání si můžete prohlédnout na stránkách obce : www.obec-kamenec.cz. 
                                                                                                     Petra Dvořáková 
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Návštěva divadelního představení 
 
  Dne 19.6.2010 jsme navštívili divadelní představení Čachtická paní které se hrálo na Kunětické 
Hoře.Od rána jsme se strachovali, aby vydrželo počasí, předpověď nebyla vůbec příznivá. Jak se říká, 
štěstí přeje připraveným, proto všichni vezli svetry, bundy, deky atd., aby zima nerušila kulturní zážitek. 

Počasí nám naštěstí přálo a zážitek to byl určitě silný, už jen sám název napovídal, co se bude na 
jevišti dít. Herci podali úžasný výkon, hlavně pak hlavní představitelka byla tak přesvědčivá, že leckomu 
naháněla strach, snad každý zná pověst o krvavé paní z Čachtic. Pardubičtí herci ji zpracovali tak, jak je 
nám čtenářům známá z knih.Cestou zpět  bylo slyšet jen samou chválu na námi vybrané představení, což 
nás všechny moc potěšilo, doufám, že i příště tak dobře zvolíme. 

                                                                            Petra Dvořáková 
 

Já bych chtěla pouze dodat, že nepotěšil malý zájem o krásné představení z řad občanů Kamence, 
pro které tuto práci děláme. Vím, že částka 250,-- Kč za představení není málo, ale přiznejme si každý 
z nás, že někdy i větší peníze utratíme za věc, která je zbytečná. Z tohoto zájezdu by zůstal krásný zážitek 
navždy. Tentokrát, když jsme sháněli účastníky kde se dalo, nabízeli všem známým, které máme a do 
poslední chvíle to vypadalo, že zůstanou lístky volné, napadalo nás, zda v kulturních akcích pro občany 
vůbec pokračovat.  

Vím, že tato deprimace z nás znovu opadne a zájezd za kulturou opět uskutečníme, a pevně věřím, 
že občané Kamence mají kulturu rádi a že rádi oželí nějaký ten seriál v televizi, neboť zážitky z divadla 
bývají neopakovatelné.  
 Těším se na milovníky divadla na příštím zájezdu.                                       Miroslava Švandová 

 
 
Zprávičky z naší školičky 
 
Základní škola 
 

Letošní školní rok byl motivován celoročním projektem „Toulky přírodou, aneb poznáváme, co 
neznáme“. Jeho součástí bylo především pět celodenních projektů a dále projekty v různých vyučovacích 
předmětech a další aktivity.  

Kromě tohoto „pilíře“ školního roku jsme výuku obohatili mnoha dalšími programy, projekty, 
soutěžemi a akcemi, děti se skutečně nenudily. 

Veškeré další důležité informace pro rodiče dětí mateřské školy i rodiče žáků základní školy najdete 
ve vývěskách MŠ a ZŠ u Obecního úřadu v Sádku, ve vývěsce u Obecního úřadu v Kamenci, případně 
budou oznamovány při hlášeních obecních rozhlasů obou obcí. 

Do konce školního roku zbývá už jen pár dní. Za všechny své kolegyně přeji všem dětem i Vám 
rodičům pohodové, slunečné a co nejdelší prázdniny a 1. září se zase těším nashledanou. 

     Ladislava Plachá, ředitelka školy 
 
Mateřská škola 
 
Je to neuvěřitelné, že se překulilo 10 měsíců a my jsme opět na konci školního roku.  
  Ve školním roce 2009 – 10 jsme poprvé pracovali jako dvoutřídní MŠ. Děti byly rozděleny na 
předškolní (15 dětí) a mladší (19 dětí). Práce v obou odděleních byla velice příjemná, na děti bylo více 
času, pěkně se s nimi pracovalo. Jsem ráda, že i všechny pracovnice MŠ vytvořily příjemný kolektiv, kde 
nám všem je dobře.  
              Od září 2010 do konce října 2010 s námi pracovala p. učitelka Zdeňka Pospíšilová, od listopadu 
2010 nastoupila p. učitelka Monika Procházková. Během celého roku nás doprovázely mimoškolní činnosti. 
Spousta akcí proběhla ve spolupráci se ZŠ, s SVČ MOZAIKA v Poličce, s Ekocentrem Skřítek apod. Děti 
byly také aktivní – spolu s učitelkami nacvičily divadlo plné písniček ,,O princeznách, které vysvobodily 
prince“. Toto divadlo se setkalo s velkým úspěchem. 
 Myslím si, že celý školní rok 2009 – 10 se vydařil. Dětem, které jdou po prázdninách do 1. třídy, 
přejeme úspěšný start do začátku další životní etapy - jim i všem ostatním přejeme krásné a odpočinkové 
prázdniny. V září zase na viděnou. 

       Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ Sádek 



Práce dětí 
 
Školní výlet 
Ve středu 16.6. jsme byli na krásném výletě. Nejdříve jsme byli v záchranné stanici Pasíčka. Tam jsme 
viděli zraněná zvířata a něco jsme se o nich dozvěděli. Potom jsme jeli na Nové Hrady. Tam jsme šli do 
muzea cyklistiky, potom do stájí, kde byli krásní koně a nakonec jsme šli na prohlídku zámku. Když jsme jeli 
domů, tak jsme vylezli na rozhlednu Terezka. Moc se mi to líbilo. 

        Daniela Švábová, 2. ročník 
 
 
Vyprávění z výletu 
Dne 16.6. jsme jeli na školní výlet. Nejdříve jsme byli v záchranné stanici Pasíčka. Viděli  jsme poraněná 
zvířátka ve voliérách. Nejvíce se mi líbili výři, také fretky, liška stříbrná, sokol a křížený rys. Nejvíce zranění 
je způsobeno naražením do elektrického vedení. Zarazilo mne, že v zimě nacházejí pracovníci stanice za 
plotem malá štěňata. Ročně je tam ošetřeno až 700 zvířat. Pak jsme dostali vlnu a každý si z ní něco 
vyrobil. Potom jsme jeli na Nové Hrady. Tam jsme navštívili muzeum cyklistiky a prohlédli si zámek. Pak 
jsme něco smlsli v cukrárně a jeli dál na rozhlednu Terezku. Měla 113 schodů, ale nahoru nešli všichni. 
Paní ředitelka a nějaké děti zůstaly dole. Přitom byl tak krásný výhled. Výlet byl skvělý a cesta autobusem 
také. 

        Eliška Boštíková, 5. ročník 
Redakčně zkráceno 

 
 
Zájmová činnost 
 
Česká beseda 
 
          O pořádání III. ročníku Festivalu amatérských souborů Pardubického kraje tančících tanec Česká 
beseda, který se uskuteční v neděli 4. července 2010 na areálu Pod Lipou jsem již psala. Seznámila jsem 
vás i se skutečností, že osobní záštitu nad konáním převzal hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko 
Martínek, který také oznámil svoji účast. 
           Přípravy jsou v plném proudu, neboť chceme své hosty uvítat v upraveném a důstojném prostředí a 
zajistit pro ně příjemné zázemí.  
 Kroje jsou ušity a dodány byly také klobouky, takže tanečníci mohou vyrazit do tance. Kapela 
Poličanka nastudovala Českou besedu, kterou zahraje ke společnému tanci. Téměř připraven je také areál 
Pod Lipou.   
           Děkuji vám, že k našemu snažení přispějete také upraveným okolím svých příbytků a já se těším, že  
se i s vámi na III. ročníku Festivalu amatérských souborů Pardubického kraje tančících tanec Česká beseda 
setkám. Přijďte nás podpořit a strávit s námi pěknou neděli s hudbou, tancem a dobrou náladou.  

 
Miroslava Švandová 
 

 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pozvánky na letní akce ve sportovním areálu Pod Lipou 
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Neděle 18.7.2010 
Soutěž v požárním sportu družstev mužů a žen 

Znovu po třech letech k nám přijede bojovat o postup do krajského kola za okres Svitavy 16 družstev mužů 
a 8 družstev žen. V obou kategoriích do tohoto souboje zasáhnou také družstva z Kamence, která si účast 
vybojovala vítězstvím v okrskovém kole. 
 
Sobota 24. 7. 

Kamenecké podání 
VIII. ročník tradičního volejbalového turnaje s účastí cca. 12 družstev. 

 
Sobota 31. 7. a neděle 1. 8. 
 

120. výročí založení hasičského sboru v Kamenci 
Sbor dobrovolných hasičů slaví v letošním roce 120 let od založení. Připravil tento dvoudenní program 
v areálu Pod Lipou: 
sobota  v 17.30 h.  mše svatá za členy hasičského sboru 
   od 20.00 h.  taneční zábava 
neděle  od 13.00 h.  vítání hasičských sborů před budovou obecního úřadu 
   od 14.00 h program v areálu 

 
 
Sobota 7. 8. a neděle 8. 8. 
Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na tradiční hasičské sportovní závody: 
sobota 

Večerní stovka – Český pohár Velkopopovického Kozla 2010 
XVI. ročník závodu v běhu na 100 m s překážkami v kategoriích mužů a žen, který je 4. závodem seriálu 
Český pohár Velkopopovického Kozla 2010 
Program:  od 13.00 h. a od 17.00 h základní závod mužů a žen 
   od 20.30 h. play-off finále za umělého osvětlení  
 
 
 
Z naší farnosti 
 
Oprava fary v Sádku 
 

Budova farního úřadu  nebyla od konce devadesátých let obydlená a při snaze o její zprovoznění 
se zjistila potřeba rozsáhlé rekonstrukce. Farní budova má sloužit k ubytování kněze, setkávání věřících, 
společenským aktivitám v farnosti a dalším účelům. 

Opravu jsme začali v roce 2009 zhotovením nové střechy z důvodů napadení krovů dřevokazným 
hmyzem. Dále jsme opravili bytovou jednotku pro ubytování kněze. Nejprve jsme snížili stropy 
sádrokartonovým podhledem, vyměnili jsme okna v prvním patře. Následovalo provedení nových rozvodů 
elktro, vody, topení v celé budově a vnitřních omítek a podlah v prvním patře. Po dokončení této části prací 
začala farní budova sloužit pro bydlení kněze a také pro veřejnost byla zřízena společenská místnost a 
zprovozněna kaple v přízemí. V roce 2010 práce pokračují v přízemí a to přestavbou stávajících prostor na 
kancelář, sklad a sociální zařízení. Bylo renováno zábradlí a zbudováno závětří ve dvoře. Doufáme, že se 
tento rok podaří tyto práce dokončit. V budoucnu se podle finančních možností plánuje dokončení místností 
v půdních prostorách. 

Financování těchto oprav bylo hrazeno z půjčky OU Kamenec, příspěvků od obcí Sádek a 
Kamenec, z darů farníků a výtěžků vánočních koncertů. Část jsme financovali také z darů z Fondu solidarity 
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Královéhradecké diecéze. Podstatnou částí se na opravě farní budovy podíleli farníci darem dřeva na 
novou střechu a četnými brigádnickými pracemi.  

Děkujeme za finanční pomoc obci Sádek a Kamenec a všem, kteří jakkoli přispěli k prováděné 
opravě.  
 
 
Buď odpočinku čest! (Max Kašparů)  
Z knihy Maxe Kašparů,  Do výšky volím pád, Karmelitánské nakladatelství. 
 
  V první řadě je potřeba pochopit, že odpočinek není nicnedělání.  Lenošení je něco zcela jiného. 
Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Není pravda, že lidé dnes nemají dostatek volného času, 
jenom si nedovedou zorganizanizovat práci tak, aby jim volný čas vybyl. 
Mnohdy se jedná o chorobný stav, o workholismus, což je návyk na práci, podobně jako bývá návyk na 
alkohol. A tak jako alkoholik, když nepije, má abstinenční příznaky, tak workholik, když chvilku nepracuje, 
začne být neklidný, nervózní, roztěkaný. Říká si: „Já nic nedělám, jen sedím, měl bych už zase něco dělat, 
to je jinak hrozná ztráta času…“ Odpočinek je ale také činnost. Odpočívám-li, konám odpočinek – a on mne 
uschopňuje k další práci. Je potřeba si osvojit pojem „dělat odpočinek“. Existuje jedna povídka o moudrém 
rybáři:  
 Majitel obrovské továrny na zpracování ryb šel po mořském břehu a viděl vytaženou lodičku, vedle 
které ležel a odpočíval rybář. „Proč nelovíš? Je krásné počasí, klidná hladina, a ty tady lenošíš.“ Rybář mu 
odpověděl: „Dneska už mám naloveno. Ráno jsem nahodil sítě a vytáhl je plné.“ 
„Tak proč nelovíš dál, když je tak úrodný den?“ říká průmyslník. „Já už nepotřebuji, když mám naloveno. 
Proč bych měl lovit dál?“ 
„Proč, proč!? Protože kdybys šel ještě lovit, tak nalovíš ještě víc, ryby pak prodáš a koupíš si dvě loďky.“ „A 
co bych dělal s dvěma loďkami?“ diví se rybář. „Nalovil bys dvakrát tolik a pak by sis mohl zaplatit jednoho 
zaměstnance a už byste lovili dva na dvou loďkách.“ „A proč bych to dělal? Ptal se dál rybář. 
„Proč, proč? Protože byste nalovili třikrát tolik, ty bys to prodal a mohl by sis koupit motorový člun. T ním 
bys nalovil pětkrát tolik ryb prodal je do mé továrny, já bych ti dobře zaplatil a mohl by sis koupit dva 
motorové čluny a najmout si čtyři rybáře na práci.“ „A proč bych to dělal?“ řekl nechápavě rybář. 
„Kdybys měl dva čluny a čtyři dělníky, tak už bys nemusel pracovat, oni by pracovali na tebe a ty by sis moh 
lehnout na břeh a odpočívat.“ 
A co myslíš, že právě teď dělám?“ 
 
 
V sobotu 10.7.2010 od 9.00 do 12.00 hod. proběhna na faře v Sádku Sběr věci – darů pro charitativní 
obchod Fimfárum. Bližší informace naleznete ve vývěskách obce.  
 

Za farnost Sádek P. Stanislav Tomšíček 
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