
číslo 27          říjen 2010 
 
 
 
 Vážení spoluobčané, 
 
 čtyři roky uplynuly a je zde konec volebního období 2006-2010. Protože již znovu nekandiduji za 
Sdružení pro obec Kamenec do zastupitelstva obce, chtěla bych tímto poděkovat členům zastupitelstva za 
pěkné čtyři roky při společné práci pro obec a a vám spoluobčanům za podporu. 
 Novým zastupitelům bych ráda popřála hodně vytrvalosti a úspěchů  v jejich práci. 

           Milada Muffová 
 
 
 
Společenská kronika 
 
Blahopřání 
 

Zastupitelstvo obce, blahopřeje všem jubilantům, kteří v III. čtvrtletí roku 2010 oslavili své 
významné životní jubileum. Do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a 
životního elánu panu Josefu Sejkorovi. 

Dále pak blahopřejeme panu Stanislavu Sedliskému, paní Jaroslavě Krejčové, paní Boženě 
Praxové a v neposlední řadě naší nejstarší občance paní Julii Krejčové, ti  své významné životní 
jubileum teprve oslaví v měsíci říjnu 2010. Přejeme též hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do let 
příštích. 

Chtěla bych za sebe poděkovat všem seniorům za uplynulé čtyři roky, po  které jsem 
docházela jako zástupce obce do jejich rodin a příbytků, děkuji za vaši pohostinnost a příjemně 
strávené chvíle plné vzpomínání, příběhů a životních zkušeností. A přeji Vám všem mnoho zdraví, 
hodně sil, klidu, porozumění a pohody.      
 

 
 
 
Vítání občánků     
                                                                             
             Naposledy jsem jako předsedkyně kulturního výboru společně s paní starostkou a místostarostkou přivítala 
dne 10.10.2010 na Obecním úřadě naše malé občánky. 

Tak jako vždy byl připraven malý kulturní program pro všechny zúčastněné. Maminky  obdržely květinu a 
z rukou naší paní starostky byly předány oběma rodičům finanční dary. A koho že jsme to uvítali? Metoděje Bednáře 
narozeného 1.7. 2010 a Lucinku Petržálkovou narozenou 15.8.2010.  Bylo to velmi milé setkání.                                                      

Petra Dvořáková 
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Kamenecká kronika – rok 1940 
 
Počasí. Do 10.ledna velké mrazy. 11.  –28 °C,  12.  – 26°C, potom do 15. ledna obleva a od 16. do 8.února 
trvalý mráz až –25°C.  8. a 9. obleva a opět krutý mráz až  25 °C do 23.  Potom obleva a poslední dva dny opět mráz až 
do 13. března.  4. mráz 19 °C,  5. –12°C a sněží.  13. obleva  a 14. rozvodnění. Na to  opět 15. Sníh 
a vichřice a potom mráz do 19.,  19. – 15 °C.  Od 20. Obleva a taje, ku konci teplo,  28. bouře.  29. velký mráz, 
30. sníh,  31.obleva. Krutými mrazy i dubnovými vymrzla žita, pšenice i jeteloviny. 
Do  5. dubna deštivo, 6. sníh, mráz a slunce,  do 10., 11. A 12. sněží a mrzne do 13.  Potom tepleji, sníh taje až 
29. a 30., vítr a chladno. Louky se zelenají. 
Květen. Do 7. deštivo a chladno, tráva rychle roste. 8. a 9. teplo,  10 a 9. bouře a déšť a potom zima až do 23. 
13.,14. A 15. sněhové přeháňky a mráz. Potom deštivo a větry.  22. kvetou třešně, dosazují se brambory – tepleji. 
23. až 26. velmi teplo, denně bouře, rychle rozkvétají stromy: jabloně a hrušně. 26. liják a pak deště  do 2.čer- 
vna. Potom pěkně, studený severák až do 10.  a zase deštivo. do 15. Potom bouře a teplo,do 23.  a do konce zima a 
mlhavo. 
Červenec. Denně neb přes den prší, chladno, v noci zima, 5. liják, silné větry, za celý měsíc bylo teplo jen  10. a 11.  To 
byla bouře, déšť. 
Srpen. Do 16.deště.  10. začaly žně.  Od 17. deštivo a velká zima až do 24. Dosekávají se žita a ječmeny. 25. 31. 
pěkně. 29. se začíná sekat oves. Večer déšť. 
Září.  2. déšť. Do 8. pěkně, teplo, do 18. deště. 19. a 20 pěkně. Sklizen je oves a otava.  21. až 25. deště. 23.bouře 
a liják.  26. a 27. mráz a zlepšení. 28.déšť,potom mlhavo, 30. sníh s deštěm. 
Říjen. 1.mráz. Potom pěkně až krásně, teplo, někdy mráz. 5.sklizen v Kamenci poslední oves. Sklízí se brambory 
Pilně se seje. 21. krutý mráz, potom teplo. 25.déšť, 26.mráz, sněhové vánice. Do 30. 5 cm sněhu , 31. 8 až 10 cm 
sněhu, mrzne. 
Začátkem listopadu obleva, 4. a 5. vichřice otrhává střechy a vyvrací stromy, potom velký mráz,  až 12.tepleji. 
Bylo možno potom orat až do konce a sklizeny byly také poslední brambory. Od 30. do 4.prosince kruté mrazy, 
potom sníh, 7. 8. obleva a sněží, a zase se mrazy stupňují až – 26°C. Potom menší mráz a sníh až do konce. 
Celkem byl rok mimořádně studený a mokrý. Krutými mrazy vymrzlo obilí a 50 % ovocných stromů.. Sklizeno bylo málo 
žita zvláště na levé straně v Kamenci, málo jetelin – vymrzly a byly řídké. Dostatek lučního sena 
brambor a řepy (tuřínu). Obilí jarní bylo dosti pěkné, trpělo však záplavou ohnice. Ovoce nebylo žádné. 
Obilí bylo okresními úřady a družstvem vydíráno, takže pro dobytek a prasata nezbylo téměř nic. V důsledku 
toho poklesl u nás chov prasat až na 1/5. V jiných vesnicích na litomyšlsku nebylo tak vydíráno obilí a  proto 
chov vepřů neutrpěl. Z těchto vesnic dovážela se k nám (na černo) za 400 K 1 q. Družstvo v Poličce platí  
nejvíce – 190 K. Okresní úřad nevěřil, že u nás tak značně poklesl chov vepřů a poslal k nám revizi, která 
ovšem nenalezla nic víc. 
Po vyhynutém žitě byl zaset ječmen a ostatní zbylí měl  být odevzdán. Později v zimě byla nařízena nová dodávka  obilí 
a pro rozpis musel být hektarový výnos zvýšen na  15 q chlebovin a předepsáno zemědělcům 
přesto, že již neměli nic mít, neboť přebytek obilí po uhrazení dávek měl být odevzdán. Tento předpis již 
většinou dodán nebyl  a proto byla u občanů vykonána prohlídka obecních zástupců s četníkem. Prohlídka tato nabyla  
přísná a většinou hospodářům uvěřila.  

 Jan Mlynář, kronikář 
 
 
 
Volby do zastupitelstva obce 
 
1. Volby do zastupitelstva obce Kamenec u Poličky se uskuteční v pátek dne 15. října   2010   od 14.00 hodin do 22.00 

hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin  
 
2. Místem konání voleb 
    ve volebním okrsku č. 1  
    je volební místnost  v budově obecního úřadu v Kamenci u Poličky čp. 90. 
 
3. Právo volit do zastupitelstva kraje má: státní občan ČR, popřípadě státní občan státu, jehož občané jsou oprávněni 

volit na území České republiky, který alespoň 2.den voleb dosáhl věku 18 let  
 
4.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě 

státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 
 
5. Voliči budou  dodány nejpozději 3  dny přede dnem  konání voleb hlasovací   lístky. Ve dnech voleb může volič 

obdržet hlasovací lístky  i ve volební místnosti. 
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Zprávičky z naší školičky 
 
Základní škola 
 

Uběhly 4 školní roky a z naší školy je opět škola trojtřídní. Po mnoha letech máme i hodně prvňáčků a spolu 
s nimi jsme prvního září přivítali 31 dětí. 

Na zahájení školního roku jsme se opravdu těšili, protože jsme přišli do prostředí, které během prázdnin opět 
doznalo některých změn a vylepšení. Třídy jsou nově vymalovány, ve III. třídě děti dostaly nový koberec. Chodbu 
k sociálnímu zařízení zdobí „mořský svět“, jehož vlnky namalovala paní Zdeňka Fišerová a jeho obyvatele namaloval 
náš bývalý žák Lukáš Borovský ml.  

Největší zážitek z prvního školního dne měli určitě naši nejmladší. Všichni prvňáčci přišli spolu se svými rodiči 
do krásné nově zařízené I. třídy, která nám v minulých letech sloužila jako tělocvična. Tato třída je naší chloubou, 
protože je příjemně sladěná do oranžovomodra, je v ní nový nábytek, lavice, koberec a spousta doplňků. 

I. třídu vymaloval pan Hájek a kachličkami obložil umyvadlo pan Dostál. Nejvíc času a energie své třídě 
věnovala třídní učitelka paní Věra Chválová se svou rodinou.  

Děkuji proto výše jmenovaným rodičům za jejich ochotu a čas, panu Milanu Chválovi za dar – kachličky, 
umyvadlo, baterie, panu Josefu Viterovi za vodoinstalační práce, Honzovi Chválovi za výrobu věšáku a zrcadla a paní 
učitelce Věře Chválové za to, že vše doladila do naprosté dokonalosti. 

Podle našeho školního vzdělávacího programu „ŠKOLA – STROM POZNÁNÍ“ vyučujeme již čtvrtý rok, 
vzdělávají se podle něj žáci 1. až 4. ročníku. Jediný žák 5. ročníku se nadále vyučuje podle učebního programu Obecná 
škola. 

Letošním školním rokem se bude jako nit táhnout celoroční projekt „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“. Jeho 
součástí budou čtyři celodenní nebo dvoudenní projekty. Ty budou zaměřeny na lidové zvyky a obyčeje, děje a jevy 
v přírodě, události v životě lidí v průběhu jednotlivých ročních období. 

Kromě celoročního projektu nás samozřejmě čeká spousta každodenní školní práce, kterou dětem zpestříme 
projekty v jednotlivých předmětech či třídách, různými výukovými programy, akcemi, účastmi v soutěžích atd.  

      
Sběr papíru 
V Sádku jsme obnovili sběr papíru pro školu. Další sběrový den se uskuteční v listopadu letošního roku (přesný termín 
bude včas oznámen v obecních rozhlasech). Doufáme, že se opět zapojí co nejvíc občanů obou obcí. Pokud máte 
doma papír, který Vám překáží, můžete ho již vozit nebo nosit do školy. 
Aby se nám podařilo nasbírat ještě více papíru a vydělat více peněz, uvádím aktuální výkupní ceny ve firmě EPR Praha 
s.r.o.: 
1. směs novin a časopisů (letáky, katalogy, kancelářský papír bez provázků) 2,50 Kč/1kg 
2. smíšený papír a lepenka (knihy, kartony, směs papír bez provázků) 1,50 Kč/1kg 
3. směs novin a časopisů (letáky, katalogy, kancelářský papír s provázky) 2,10 Kč/1kg 
4. smíšený papír a lepenka (knihy, kartony, směs papír s provázky)  1,50 Kč/1kg 
5. směs novin a časopisů + smíšený papír (netříděný s provázky)  1,60 Kč/1kg 
Odvoz veškerého odpadového papíru je zdarma. 

Ladislava Plachá, ředitelka školy 
Redakčně upraveno 

 
 
Mateřská škola 
 
,, Pastelkami čaruji, pohádky si maluji“ 
,,V mých pastelkách je ukrytý celý svět.                                                                                                                    
V modré je nebe a všechna moře, v zelené jsou louky a lesy a ve žluté slunce a slunečnice. V červené pastelce jsou 
vlčí máky a třešně a sladká panenská jablka a krůpěj krve z mého rozbitého kolena. V černé pastelce je ukryta noc i 
s kominíkem.  
V mých pastelkách je schovaná duha, kterou pouštím modré nebe. A jsou v nich zahrady s kvetoucími stromy, se 
sedmikráskami a s růžovými poupaty. Jsou v nich pole žit a pšenic a ptáci a motýli a stráně s jahodami.  
V mých pastelkách je celý svět. Barevný a plný vůně.“ 
Toto je motto našeho Školního vzdělávacího programu pro školní rok 2010–11. S dětmi budeme pokračovat pomocí 
her, pokusů a pozorování v objevování světa kolem nás.  
Tak jako vloni, i letos máme děti rozdělené do dvou tříd – na starší (14) a mladší (16). Starat se o ně budou učitelky Eva 
Zdvořilá, Lenka Červená a Monika Procházková. Do kolektivu MŠ patří i školnice a zároveň vedoucí stravování Jana 
Borovská. 
Naše školka se zapojila do soutěže ,,Schauma školkám“, kterou společnost Henkel připravila speciálně pro mateřské 
školy. Pro nominaci na výhru 100 000 Kč,- je třeba nalepit na hrací plachtu minimálně 7 etiket z produktů Schauma 



KIDS a vytvořit z hrací plachty obraz. Kritériem pro hodnocení je kreativní práce dětí, které nasbírané etikety začlení do 
svého výtvarného díla. 
Proto prosíme rodiče, kteří tyto výrobky kupují, aby etikety přinesli k nám do školky (nejdéle do 20. října 2010) a my se 
mohli vesele pustit do práce. 

Předem velice děkujeme za spolupráci.  Přejeme všem krásné babí léto.     
               Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ Sádek 

 
 
Zájmová činnost 
 
Hrajeme si v Kamenci 
 

Jako maminky na mateřské  dovolené jsme se  dříve se svými dětmi, které byly ještě v batolecím věku, 
scházely na Obecním úřadě ve spolku Sluníčko. Děti si zde mohly pohrát se svými vrstevníky a my maminky, jsme se 
zde mezi sebou více seznámily a vedle zabavování dětí jsme si stihly ještě popovídat a vyměnit své zkušenosti s péči o 
děti. 

Jak děti postupně odrůstaly, měnily se jejich potřeby a nároky na zábavu a tak jsme pro ně začaly vymýšlet 
různé akce, z nichž některé se staly akcemi veřejnými a mohly se jich účastnit i rodiny s dětmi z Poličky a okolních 
vesnic.  

První společnou akcí byla „Šipkovaná“, kde šly děti po stopách kocoura Vavřince a plnily jím zadané úkoly. 
Děti byly šťastné, že se jim úkoly dařily plnit a dostaly za svoji šikovnost odměnu v podobě pokladu ukrytého v areálu 
Pod Lipou. No a my rodiče jsme byli na své děti náležitě pyšní. Další společnou akcí byla „Drakiáda“, kterou bohužel 
zkomplikovalo nepříznivé počasí a tak se termín konání musel neustále posouvat. Nicméně nakonec se Drakiáda 
uskutečnila a vydařila. Při Drakiádě se asi nejvíce využilo šikovnosti tatínků, kteří si uměli s draky nejlépe poradit.  A tak 
jsme domů odcházeli spokojeni všichni - děti i rodiče. To nás motivovalo k další společné akci – „Stavění sněhuláků“. 
Bohužel při většině akcí jsme závislí na počasí a to nám ani tentokrát příliš nepřálo. Sníh byl přemrzlý a sněhuláci 
stavět nešli. Ale protože jsme děti nechtěly zklamat, tak jsme si jako šikovné maminky poradily. Využily jsme kusy 
zmrzlého sněhu vyhrnutého za Obecním úřadem a stavění sněhuláků se proměnilo ve stavění staveb, kde děti ve 
spolupráci s rodiči využily svoji fantazii. Děti se náramně vyřádily a všichni jsme se vymrzlí a spokojení vraceli do tepla 
svých domovů. Naše další akce probíhala ve spolupráci s Obecním úřadem a byla určená i pro děti z Poličky a okolních 
vesnic. Byl to „Dětský den“. Obecní úřad uvolnil ze svého rozpočtu částku na odměny pro děti a vzal si na starost 
občerstvení a my maminky, jsme se postaraly o ostatní přípravy Dětského dne. Tentokrát nás čekaly větší přípravy, 
které jsme musely skloubit s péčí o své děti a některé i s pracovními povinnostmi. Nakonec jsme vše dobře zvládly a 
děti si mohly užívat soutěží a následných odměn, které jsme si pro ně připravily. K dispozici pro děti byla i velká 
trampolína a koutek, kde si mohly vytvořit vlastní výrobky a kresby. Na Dětský den i letos přijeli hasiči, kteří do areálu 
Pod Lipou  nafoukali hasičskou pěnu, ve které se děti neskutečně vyřádily a v horku, které ten den panovalo,  zchladily. 
„Na rozloučenou s prázdninami“ jsme si s dětmi zařádili v areálu Pod Lipou, kde jsme pro ně připravily různé soutěže, 
za jejichž zvládnutí děti dostávaly odměny. Příjemné odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků. 

Máme v plánu v pořádání akcí pokračovat a případně vymýšlet i další. O jednotlivých akcích budeme 
informovat prostřednictvím plakátů vyvěšených na vývěskách Obecního úřadu a vyhlášením rozhlasem. O tom, jak 
námi uspořádané akce proběhly, bychom i nadále rády napsaly něco málo do Kameneckých listů. 

                                                                                                                                                                        Ilona Bulvová 
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Výzva –již počtvrté 
 

Tak rok je zase za námi a my statní bojovníci z obce spolu s dětmi do deseti let jsme vyrazili v neděli 
19.9.2010  v odpoledních hodinách znovu na steč na bojiště do Sádku. Tentokráte jsme měli skvělé předsevzetí zvítězit 
a srovnat to nepříjemné skóre. Plni elánu a chutě jsme nastoupili do prvních soutěžních kol, hlasitým fanděním jsme 
povzbuzovali sebe i naše děti, ale  vidina vítězství nás už v polovině soutěže začínala opouštět,  zase byli sádečtí borci 
lepší,  měli více štěstí a dařilo se jim lépe plnit zadané úkoly. 

Sádecký dorost si na nás tentokráte připravil opravdové „špíčky“, některé z disciplín by se měly předvádět 
raději až po 22. hodině večerní! Všichni jsme  vyzkoušeli různé disciplíny, ať v běhu, vrhu vejcem do dálky, slalomu, či 
skákání v pytlích nebo pojídání dortu na čas, kterého se děti zhostily skvěle. 

Bojovali jsme až do konce, ale zase to bohužel nevyšlo - vítězství i  pohár zůstal sádeckým, ale to vlastně 
vůbec nevadí. Ono o to vítězství vlastně až tak nešlo,  důležitější byla atmosféra a příjemně strávené odpoledne, jen to 
počasí bylo dost nevlídné.  

Také musím poděkovat našim spoluobčanům, kteří nás přišli podpořit (bohužel nebylo jich mnoho,ale na to už 
jsme si za ta léta zvykli). A poděkovat musím hlavně našim dětičkám, které za nás bojovaly jako lvi. Dík samozřejmě 
posíláme i do Sádku zastupitelům, pořadatelům a všem, kteří se o nás starali místním kiosku - takzvané plechovce. 

 
                                                                                          Petra Dvořáková 

 
 
Česká beseda 
       
Z Mistrovic  do Kamence 
  

Třetí ročník setkání  besed Pardubického kraje se 
stal skutečností po obdržení pozvánky do vaší vesnice. 

 Při myšlence uspořádat 1. setkání u nás, 
v Mistrovácích, jsme nevěděli kdo přijede a jestli najdeme 
nějaké soubory, a ani z daleka jsme nemohli předpokládat, 
odkud že vlastně budou. 

Cílem mělo být setkávání lidí  a poznávání jiných 
částí našeho kraje. Vždyť Poličku vnímáme jako město 
přes které vede cesta do Nového města na Moravě, nebo 
jako jednu z variant při naší cestě do Jižních Čech. Je ale 
fakt, že nás vždy zaujaly pouze hradby města, okolí města 
jsme tudíž neznali vůbec.   

Dostalo se nám milého přivítání od starostky vaší 
obce, nechyběla slivovička ani pohoštění, a tak se nám ta 
neděle pěkně rozjela. Setkali jsme se s členy dalších 
souborů, se kterými se vlastně vidíme jen jednou za rok a 
mohli jsme zavzpomínat. 

Někteří jeli autobusem do sádeckého kostela, 
vždyť byla neděle, a ostatní začali s prohlídkou obce a 
vlastně tím vyplňovat program pro nás připravený. A že 
bylo na co koukat. Vaši hasiči nedělají asi nic jiného, než 
že trénují a vyhrávají soutěže. Otevřená ústa účastníků 
prohlídky klubovny a vystavených trofejí toho byla 
důkazem. Ale ani jednotlivec se neztratí, pan Procházka 
nám předvedl své stabiláky a to byla paráda. Mnohé 
z mužů přestalo zajímat, proč vlastně do Kamence přijeli a 
zřejmě by při těch bublajících strojích trávili celé 
odpoledne. Ještěže nám bylo přislíbeno, že můžeme přijet 
jindy. A naši hasiči budou mít pěkný cíl výletu. 

Potom ale začala rutinní část dne, průvod, 
představení souborů a pozdrav od hejtmana. Je škoda, že 
pan Martínek s námi nepobyl delší čas, možná by si 
beseda zasloužila i pozvání od něho na nějakou akci do 
Pardubic, a tím by ji mohl hejtman pomoci udělat známější. 

Tanec a pohoštění v areálu Pod Lipou nemělo chybu a tak se nám od Vás nechtělo. Musíme si říci, že jsme 
snad u vás nebyli naposledy. 

             Všechny občany Kamence zdraví soubor z Mistrovic 
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Oznámení 
 
 
Obecní úřad žádá občany kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad pro rok 2010 aby tak učinili 
nejpozději do konce října 2010. 
 
 
 

 

ZacviCíme si i ZUMBU? 
Cvičení pro ženy v sále obecního úřadu 

 
- od 20.10.2010 každou středu předcvičuje paní Jana Schustrová - 

Začátek v 19.00 hod 
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