
  

 
číslo 28          prosinec 2010 

 
Vážení spoluobčané, 

 jsme na počátku nového čtyřletého funkčního období. Rád bych Vám jménem nového 
zastupitelstva obce poděkoval za důvěru, kterou jste nám svými hlasy vyslovili a chtěl bych Vás 
ubezpečit, že pro naši obec uděláme vše, co je v našich silách. Naše funkční období má na co 
navazovat a za to patří poděkování předchozímu vedení obce a všem našim předchůdcům. 

Přál bych si, abychom jako vedení obce, jako zastupitelé, nestáli na jedné straně vzdáleni 
od občanů, ale abychom byli společně na jedné lodi, dokázali tvořit jednu obec s bohatým vnitřním 
společným životem a nestávali jsme se jen „satelitním“ předměstím Poličky bez společného 
naplnění. Obec netvoří jen vedení obce, ale tvoříme ji především my všichni její obyvatelé. 

Složení zastupitelstva spojuje mládí se zkušeností, máme různé kvalifikace z různých 
oborů a různé zkušenosti. Jsme připraveni dát maximum svých schopností ve prospěch naší obce.  

Vedení obce pracuje v tomto složení: 
   Petr Šváb   starosta obce 
   Jan Kadidlo  místostarosta obce 
   Ing. Stanislav Urban předseda finančního výboru 
   Rudolf Schauer předseda kontrolního výboru 
   Ing. Alena Cejpová předseda kulturní komise 
   Luboš Kadidlo  předseda komise pro životní prostředí 
   Miroslava Švandová člen kontrolního výboru 

Ing. Bohumil Novák člen kontrolního výboru 
   Jiří Groulík  člen komise pro životní prostředí 

 Máme před sebou čtyřleté období, ve kterém bychom měli mít kromě běžné práce také 
dlouhodobý cíl, ke kterému bychom směřovali v celém období. Tím cílem by mělo být řešení 
odkanalizování obce. Nechtěl bych slibovat, že zahájíme skutečnou realizaci, ale chtěl bych, aby 
naším společným cílem bylo pokusit se připravit reálnou koncepci jejího řešení. Vzhledem ke 
složitosti problému a především k nesnadnému finacování z prostředků obce, by tato koncepce 
měla umožňovat realizaci odkanalizování obce v delším časovém horizontu. Měla by počítat s 
postupnou realizací po určitých funkčních celcích, které by byly postupně v provozu a zároveň by 
v konečné podobě tvořily jeden celek. 

 

 
 



  

Proto je úvodní fáze přípravy zcela zásadní, je třeba ji neuspěchat, dobře připravit a hlavně 
pro ni získat i podporu občanů. Z dnešního úhlu pohledu se po realizaci kanalizace občanům 
situace svým způsobem zhorší – nutnost určité investice, následná pravidelná platba za stočné, 
ale z dlouhodobého hlediska není jiné možnosti. 

Zastupitelstvo obce se od počátku pustilo do své práce a hned po několika dnech 
uspořádalo tradiční Posvícenské posezení. Prakticky bezprostředně poté následovala příprava 
další, pro Kamenec tradiční akce, a to vyhlášené Vánoční výstavy. Za tuto velmi úspěšnou akci mě 
dovolte poděkovat především hlavnímu tvůrci a duši akce, panu Janu Mlynářovi. Poděkování patří 
samozřejmě také všem jeho ochotným spolupracovníkům a celé řadě vystavovatelů z naší obce a 
širokého okolí.  

Na závěr bych Vám všem rád popřál klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2011 především hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu. 

Petr Šváb 
 
Vánoční pohoda 

Všichni se těšíme na vánoční pohodu, tradiční zvyky a pokrmy. Petr Piťha ve své knize 
Vánoce komentuje naše očekávání takto:  

„Celá naše představa vánoc je idylická. Tuto tvář dala vánocům doba barokní, tam přišly 
všechny ty ovčičky, ukolébavky, plenčičky, žežuličky a troníčky za koledování. Originální vánoce 
nebyly žádnou idylou. Považte jenom, že kvůli nějakému pitomému byrokratickému výnosu a 
nesmyslné statistice musel se Josef s Marií vydat na dosti dalekou cestu zrovna v době, která se 
jim tak nehodila. Jet na oslu je nepředstavitelně nepohodlné i pro zdravého mladého muže. Natož 
pro křehkou ženu ve vysokém stupni těhotenství. Představme si všechnu tu starost, jak bude na 
cestě, kde se ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se dítě narodilo doma. Uvažme, jak složité asi bylo 
zařídit alespoň to nejnutnější, když se dítě narodilo cestou. I kdyby ve velké prozíravosti pro jistotu 
měli rodiče ledacos s sebou, byli odkázáni i v nejběžnějších potřebách na pomoc neznámých lidí. 
Přemýšleli jste někdy, jaký to tehdy pro ně byl najednou problém sehnat dostatek teplé vody na 
koupel novorozence? A pak ten neklid kolem děťátka, ten sběh lidí. Nakonec návštěva králů-
mudrců a taková míra zájmu, že se Josef rozhodne bezodkladně odejít, protože by další pobyt v 
Betlémě mohl být přímo nebezpečný. A představme si další cestu, která se podobala útěku a 
nevedla domů, ale do ciziny. Domysleme i to, jak asi zapůsobila na mladičkou maminku a 
starostlivého otce děsivá zpráva o Herodově zákroku proti betlémským dětem. Jen blázen mohl by 
toto nazvat idylou. Je to obrovské lidské a zároveň i Boží drama.  
Tak, jak se vrství naše životní zkušenost, jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám tento obraz 
vánoc různě. Jinak ho vidíme v dobách klidných a šťastných, jinak v dobách válečných, jinak v 
mládí, jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci, jinak, když neporušený celek rodinného kruhu 
harmonicky žije, jinak když je narušen smrtí nebo rozkolem. Ale vždy k nám vánoční obraz mluví. 
Proto je třeba vždy se do něho podívat, ano, vždycky se poctivě postavit před tuto velkou Boží 
zvěst. Je určitě chyba něco předstírat a je rovněž chyba říct: "Já letos vánoce neslavím, protože 
jaképak vánoce, když ... nevím co zlého mě potkalo." Vánoce jsou vždy štědré a vždy nám dají 
dobré dary, pokud nepropadneme hloupé představě, že už to všechno známe a že se jen 
stereotypně opakují. Vánoce jsou vždycky nové a vždy mluví k našemu životu. Pokaždé nám 
připomenou něco jiného. Jednou nám připomenou potřeby nuzných a zdůrazní tím i naše štěstí, 
podruhé nám dají posilu v těžkostech a připomenou nám, že vzájemná láska a láska Boží je 

 

 
 



  

bohatstvím, které převáží hmotnou tíseň i lidský žal. To vše ovšem se stane jen tehdy, když se 
jako pravdivě žijící lidé setkáme s Boží pravdou lidského příběhu svaté rodiny. Tehdy totiž do 
našeho srdce vstoupí mír a uslyšíme andělský hlas zvěstující pokoj lidem a slávu Boží.“ 
 Všem Vám přeji radost z dárků i obdarovávání, ze setkání s rodinou i přáteli.  Rád bych 
Vás také pozval na oslavu Největšího daru – Ježíšova narození, v Sádku v 24:00 nebo v Korouhvi 
v 22:00. Pro děti připravujeme krátký program v Sádku v 15:30. Ještě jednou pokoj všem lidem 
dobré vůle. 

       P. Stanislav Tomšíček 
 
Vánoční výstava 
 Ve dnech od 27. listopadu do 5. prosince 2010 se ve společenském sále Obecního úřadu 
v Kamenci u Poličky konala již sedmá vánoční výstava. Atmosféra v sále nemohla ponechat 
nikoho chladným.  Již při vstupu do sálu na vás dýchla vůně medoviny a vánočního cukroví. Mezi 
vystavovanými exponáty nechyběly betlémy, zdobené perníčky, adventní věnečky, vánoční 
ozdoby, vizovické pečivo, svícny, vánoční stromeček, dárky, výzdoba z přírodních materiálů, …  
Děti ze Základní školy v Sádku výstavu doladily zpěvem vánočních písní.  
  Velké poděkování patří všem šikovným vystavovatelům, ať už místním občanům, tak i 
lidem z blízkého okolí. Vánoční výstava v naší obci se stala místem, kde se lidé rádi alespoň na 
okamžik pozastaví. Načerpají nápady a inspiraci, které si odvážejí do svých domovů. Posedí nad 
šálkem teplé medoviny a zapomenou na starosti všedních dnů.  
 Vánoční výstavu pro nás připravil pan Jan Mlynář, jeho rodina a parta přátel.  Pane Mlynáři, 
jménem zastupitelstva obce Vám děkuji za krásné chvíle, které nám výstava dala. Věřím, že to 
byla Vaše celoroční práce. Pro nás, občany, to bylo velké „pohlazení po duši“.  

Alena Cejpová 
 
Blahopřání 
 Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří v posledním čtvrtletí letošního roku 
oslavili významné životní jubileum.  
 Do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu 
panu Františku Škorpíkovi a paní Ludmile Zindulkové. 

Alena Cejpová 
 
Posvícenské posezení 
 V sobotu 13. listopadu uspořádalo zastupitelstvo obce ve společenském sále obecního 
úřadu tradiční Posvícenské posezení. O hudební produkci k poslechu a tanci se postaral pan 
Heger s doprovodem, o dobré jídlo pak osvědčený a nadšený kuchař Jiří Groulík. Potěšila nás 
dobrá účast, a to nejen z řad našich občanů. Večer v příjemné atmosféře rychle utekl a tak 
nezbývá, než se těšit na příští společenský program v našem sále, o který se postarají dva 
únorové plesy. 

Petr Šváb 
 
Tříkrálová sbírka 
 V sobotu 8. ledna 2011 se v naší obci uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. Sbírku organizuje 
Česká katolická charita - Oblastní charita Polička za významné pomoci dobrovolníků z naší obce. 

 

 
 



  

Obcí budou procházet celkem čtyři skupiny koledníků se zapečetěnými pokladničkami, vedoucí 
skupinky se vždy prokazuje průkazkou.  
Účelem sbírky na Poličsku je: 
 I. Zakoupení devítimístného automobilu pro svoz klientů AC dílen a Denního stacionáře. 

II. Auto pro novou terénní službu Sanace rodiny – zahájení služby na Poličsku v roce 2011 
III. Přímá pomoc sociálně slabým lidem v místě působení Oblastní charity Polička 
IV. Vzděláváním proti zadlužování – přednášky o rizicích zadlužování pro občany na 
Poličsku 

Děkujeme všem za pomoc s organizací a za štědrost Vás občanů. 
Petr Šváb 

 
Zimní údržba místních komunikací 
 Zima je tu a s ní starosti s údržbou místních komunikací. Stejně jako v letech předešlých, tak 
i v letošní zimě se o sjízdnost našich komunikací starají Ladislav a David Pražanovi. V měsíci říjnu 
zakoupila obec nesené rozmetadlo posypového materiálu, které by mělo podstatně zlepšit 
možnosti posypu komunikací v našich ne zrovna lehkých podmínkách. 
 I přes všechna zlepšení a snahu prosím občany o trpělivost a pochopení v případě 
kalamitních stavů, kdy nelze zajistit bezvadný stav komunikací najednou v celé obci a to i včetně 
osady Jelínek. 
 Pro případ nouze uvádím telefonní kontakty: - Pražan Ladislav   721 421 000 
        - Pražan David  721 236 337 
        - Šváb Petr, starosta obce 731 612 067 

Petr Šváb 
 
Služby kominíka v naší obci 
 Kominík pan Šejnoha bude v naší obci provádět vymetání komínů a dle potřeby i kontroly 
komínů v měsíci lednu, případně v únoru. Zájemci o jeho služby se mohou nahlásit v kanceláři 
obecního úřadu do 12. 1. 2011. Přesný termín práce kominíka bude zájemcům oznámen. 
 V další části Kameneckých listů naleznete výtah z důležitého nového Nařízení vlády č. 
91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, které vstupuje v platnost od 1. 
1. 2011. 

Petr Šváb 
 
Poplatky za komunální odpad v roce 2011 
 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 16.12. 2010 byla odsouhlasena Obecně 
závazná vyhláška číslo 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. 1. 2011. 

Dle této vyhlášky zůstává místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2011 ve 
výši 470,- Kč na poplatníka. 
 Nadále platí osvobození od poplatku pro: 
  - osoby, které v příslušném roce dosáhnou 17 a méně let věku,  
   - osoby, které v příslušném roce dosáhnou  80 a více let věku, 
   - osoby, které se po celý kalendářní rok zdržují v zahraničí  

 

 
 



  

 Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku. Poplatek je možné rozdělit do dvou 
rovnoměrných splátek splatných do 30. června příslušného roku a do 30. září příslušného roku. 

S plným zněním obecně závazné vyhlášky obce se můžete seznámit na internetových 
stránkách obce www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. Poplatek můžete platit 
od měsíce března 2011 v kanceláři obecního úřadu, případně na účet obce, č. ú. 
1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a vyplněním přiznání 
k poplatku v kanceláři obecního úřadu.  

Firmou, která bude v naší obci zajišťovat svoz odpadů, zůstává v roce 2011 firma Liko 
Svitavy. Obec za tuto službu bude hradit částku 554,- Kč za jednoho obyvatele. Pro rok 2011 jde o 
platbu za celkem 549 osob a 28 rekreačních budov. 

Kompletní přehled svozových dní, otevírací doba sběrného dvora, překladiště komunálních 
odpadů a důležité kontakty na pracovníky firmy Liko a.s. Svitavy: 
 
Svoz a odstraňování odpadů  

Středisko Polička Střítežská 399, 572 01 Polička  
 vedoucí: Milan Nespěšný, tel.: 461 724 815, mobil: 605 246 544 
 (v době nepřítomnosti p. Čermák mobil: 731 183 909)  
  svozové vozidlo: mobil: 606 272 767 
 Otevírací doba – prodej známek pro podnikatele – středa 8,00 – 14,00 
 
Termíny svozu popelnic:  
Kamenec - každé sudé pondělí: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 
13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 26.12. 
 
Jelínek – každá sudá středa: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 
15.6.,  29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12. 
 
Termíny svozu plastů: 
kontejnery - 1 x 14 dnů – sudé úterý: 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 
31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 
27.12.  
pytle –1 x měsíc - sudé úterý: 25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 17.5., 14.6., 12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 
15.11., 13.12.,  
 
Termíny svozu papíru: 
kontejnery - 1 x 14 dnů – sudá středa: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 
1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 
28.12.  
 
Svoz skla: 

Četnost svozu se bude řídit dle požadavku obce. 
 
 
 

 

 
 



  

Termíny mobilních svozů nebezpečných a velkoobjemových odpadů: 
Kamenec 16.5.2011 1600  hod. u odbočky k areálu Pod Lipou 

1700  hod. Jelínek  
19.9. 2011 1600  hod. u odbočky k areálu Pod Lipou 

1700  hod. Jelínek 
Sběrný dvůr  
  Hegerova ulice, 572 01 Polička, mobil: 733 267 613  

Otevírací  doba:  

Pondělí 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období)

Úterý zavřeno  

Středa 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období)

Čtvrtek 8,00 - 12,00  

Pátek 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období)

Sobota 8,00 - 12,00  

 
Odběr odpadů zdarma od obyvatel: 

- nebezpečné odpady vznikající v domácnostech (ředidla, akumulátory, monočlánky, barvy, 
oleje, léky, obaly od barev, kyseliny, apod.) 

- objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, apod.) 
- zpětný odběr elektrozařízení (počítače, televizory, ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, 

ždímačky, vysavače, ruční el. zařízení, videa, zářivky, úsporné žárovky, mukrovlné trouby, 
mobilní telefony, apod.). ODEVZDÁVANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ, 
nekompletní elektrozařízení nepatří do zpětného odběru a bude zpoplatněno 

- kovy 
- recyklovatelné plasty neznečištěné 
- pneumatiky z osobních automobilů 

Odběr odpadů za úplatu od obyvatel: 
- stavební a demoliční odpady 
- stavební materiály obsahující azbest (eternit) 
- nerecyklovatelné plasty znečištěné 
- asfaltové lepenky 
Množství odebíraného odpadu v tomto zařízení je z kapacitního důvodu omezeno na menší 

množství odpadu. Při odstraňování většího množství odpadu je nutné si objednat samostatný 
kontejner.  
 
Překladiště komunálního odpadu 

Čsl. armády, 572 01 Polička, mobil: 604 695 729 (při výjezdu z Poličky směr Jedlová) 

Otevírací doba: 

Pondělí 6,00 - 13,30 

Úterý 6,00 - 13,30 

Středa 6,00 - 18,00 (letní období), 6,00 – 16,30 (zimní období) 

Čtvrtek 6,00 - 13,30 

 

 
 



  

Pátek 6,00 - 13,30 

Sobota 8,00 - 11,30 

Odběr odpadů zdarma od obyvatel: 
 komunální odpad 
 objemný odpad 
 oděvy, textil 
 plasty 
 papír 
 sklo 
 kovy 

Odběr odpadů za úplatu od obyvatel: 
 stavební a demoliční odpady 
 tašky a keramické výrobky 
 zemina a kamení 
 stavební odpady s obsahem azbestu (eternit) 
 asfaltové lepenky 
 dřevo 
 nerecyklovatelné plasty (znečištěné ) 
 okna zasklená i bez skel 
 zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy) 
 odpad z demolice bytových jader 
 dveře, zárubně 
 plasty z autovraků 

Na závěr upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za rok 2010, ať tak 
učiní v co možná nejkratším termínu. 

Petr Šváb 
 
Zvýšení ceny vodného 
 Na valné hromadě Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko byl přijat návrh 
provozovatele firmy VHOS Moravská Třebová na zvýšení ceny vodného ze současných 26,50 
Kč/m3 na novou cenu 27,50 Kč/m3 včetně DPH. Takto získané finanční prostředky navýší 
především fond pro opravy a rekonstrukce vodovodní sítě. 

Petr Šváb 
 
Posilovna v areálu Pod Lipou 
 Ve sportovním areálu Pod Lipou je pro zájemce o cvičení k dispozici vybavená posilovna. 
Rezervaci a vyzvednutí klíčů je možno telefonicky dohodnout na čísle 731 612 067 nebo 
v kanceláři obecního úřadu. 
 Stanovená cena je 30,- Kč za osobu na jednu hodinu.  

Petr Šváb 
Jaký byl rok v naší škole 
 Za pár dní skončí rok 2010, v němž jsme zakončili školní rok 2009/2010 a začali školní rok 
2010/2011. Protože jsme opět nezaháleli, je za čím se ohlédnout a čím se pochlubit. 
 V lednu uzavřelo vysvědčení první pololetí a při zápisu do 1. ročníku jsme zapsali 12 

 

 
 



  

nových prvňáčků. Ve druhém pololetí jsme pokračovali v celoročním projektu nazvaném „Toulky 
přírodou, aneb poznáváme, co neznáme“. Byl tvořen pěti dílčími projekty. V únoru si děti 
v projektu „Zimní olympiáda“ zahrály na olympioniky, v dubnu si v projektu „Příroda se probouzí“ 
povídaly o bylinkách, vařily z nich čaje a osévaly naši zahrádku. V červnu děti s paní učitelkou 
Chválovou vyčistili studánku a vše jsme zakončili výletem do záchranné stanice Pasíčka a na 
zámek Nové Hrady. 
 Kromě toho si děti užily další kratší projekty v jednotlivých předmětech, účastnily se 
soutěží, byly na dvou divadelních představeních a školní rok zakončily diskotékou a 
s kouzelníkem.  

Prvního září začal školní rok 2010/2011. Jím se začal jako nit táhnout celoroční projekt 
„ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“. Jeho součástí jsou čtyři celodenní nebo dvoudenní projekty. Ty 
jsou zaměřeny na lidové zvyky a obyčeje, děje a jevy v přírodě a události v životě lidí v průběhu 
jednotlivých ročních období. 

Naši žáci se po celý rok dobře prezentovali na veřejnosti. Třikrát pod vedením paní učitelky 
Švábové přivítali nové sádecké občánky. V neděli 23. května byl slavnostně otevřen nový Obecní 
dům v Sádku. K příjemné atmosféře jsme přispěli pohádkovým muzikálem „Budulínek“.  

Již podruhé se naši žáci podíleli na Vánoční výstavě v Kamenci. Pod vedením paní učitelky 
Šafránkové ve výtvarné výchově vytvořili netradiční betlém, ozdoby na vánoční stromeček a 
vlastnoručně vyrobeným balicím papírem zabalili vánoční dárečky. Krásné skleněné anděly pak 
děti vyrobily na výtvarném kroužku pod vedením paní Ireny Chroustovské. Pěkný perníkový 
adventní věnec upekla žákyně 3. ročníku Magdička Fišerová a doplnila tak perníkový betlém své 
maminky Zdeňky Fišerové, naší paní kuchařky. 

Poslední adventní neděli, tak jako každý rok, vystoupí naši žáci na adventním koncertu 
v Sádku. 
 Velmi nás těší, že v naší mateřské i základní škole opět přibývá žáků. Proto jsme ve 
školním roce 2010/2011 již podruhé v mateřské škole otevřeli dvě třídy a základní škola je po 
čtyřech letech zase trojtřídní. S radostí jsme zařizovali pro nové prvňáčky novou třídu a daří se 
nám stále vylepšovat prostředí celé školy. Moc si vážíme toho, že nám v tom pomáhá mnoho 
rodičů, a to jak vlastní prací, tak věcnými dary. 
 Nově jsme pořídili: 
 
Mateřská škola 

 radiomagnetofon 
 stůl pod počítač a židle pro učitelky v ložnici 
 hračky a učební pomůcky 

 
Základní škola 

 vybavení I. třídy – nový nábytek, 6 sad lavic a židlí, koberec, umývadlo a obklady, dekorace 
 koberec do III. třídy 
 malování tříd 
 dva nové žákovské počítače 
 dva počítače darované firmou RACOMP service, naším správcem sítě 
 nové učební pomůcky a školní potřeby 
 výměna vodovodních kohoutků na žákovských WC 

 

 
 



  

 3 plastové popelnice 
 
Školní družina 

 hry, hračky a další pomůcky a potřeby 
 

Školní jídelna 
 elektrický šlehač  
 drobné nádobí a kuchyňské potřeby a náčiní 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ Sádek 
 

Ze slohových prací našich žáků 
Červená Karkulka 
 Pohádkovou postavu Červená Karkulka jsem si vybrala proto, že ji v každé pohádce nebo 
filmu poznám. Poznám ji podle toho, že má červený čepeček, který jí ušila její babička. Říká se jí 
Červená Karkulka, protože má také červené šatky a botky a hezké velké oči. 
Žije se svou maminkou u lesíka v krásné dřevěné chaloupce s hezkou zahrádkou. 
 Je nebojácná, ale i neposlušná. I když je neposlušná, někdy je i hodná. Ráda chodí za svou 
starou babičkou a nosí jí košíček s vínem a koláčky. Cestou k babičce se ale i loudá, protože jí trhá 
kytičku. 
 Červená Karkulka vystupuje v pohádce O ČERVENÉ KARKULCE, kterou mi četla mamka, 
když jsem byla ještě malá, a proto se mi odmalička líbí. 

        Adélka Boštíková, 4. ročník 
Výlet do muzea 
 Dne 17. září jsme jeli do Poličky do muzea na výstavu Papírový svět. Nejdříve jsme si vzali 
polštářky a sedli si na zem. Dostali jsme různé papíry a říkali si, jaké vlastnosti mají a na co se 
používají. Potom jsme si ukázali, jak se dělá recyklovaný papír a také jsme měli čas si prohlédnout 
různé věci z papíru a vyrobit si origami – slona. Potom jsme přešli do jiné místnosti, kde byly různé 
modely věcí z papíru. 
 Pak nás jedna paní zavedla do staré třídy Bohuslava Martinů, kde jsme si povídali o tom, 
jak to dříve chodívalo ve škole. Zkoušeli jsme psát olůvkem na břidlicovou tabulku a psát na papír 
perem s násadkou a namáčet ho do inkoustu. 
 Výlet do muzea se mi moc líbil a těším se, až tam zase někdy pojedeme. 

        Vojta Švejda, 5. ročník 
 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 
,,Všechno už pokryla sněhová peřina, 

to už je znamení, že vánoční čas začíná. 
Proto se usmívej, chovej se hezky, 
Vánoce jsou období lásky a štěstí“. 

Krásné prožití vánočních svátků, 
hodně klidu a pohody v celém roce 2011 

všem lidem v Sádku i v Kamenci 
přejí děti, žáci a zaměstnanci 

Mateřské a Základní školy v Sádku. 

 

 
 



  

Nové nařízení vlády o provozu komínů 

 Od 1.1.2011 vstoupí v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a nahradí dosud používanou 
vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která bude zrušena. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 
zahrnuje způsob kontroly a čištění spalinové cesty včetně stanovených lhůt na provádění této 
činnosti a definuje, kdo a kdy provádí jednotlivé činnosti a způsob zpracování písemných 
dokumentů.  
 
Kontrola spalinové cesty 
 Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrola spalinové cesty se provádí po celé její 
délce, tedy od spalinového hrdla spotřebiče paliv až po ústí komína. O provedené kontrole 
spalinové cesty vydá na závěr odborně způsobilá osoba písemnou zprávu s případným uvedením 
závad a lhůt na jejich odstranění. 
 
Čištění spalinové cesty 
 Čištění spalinové cesty provádí opět odborně způsobilá osoba, která je držitelem 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Nařízení vlády umožňuje provést čištění 
spalinové cesty od spotřebiče na pevné palivo o jmenovitém výkonu do 50 kW také 
svépomocí. Avšak alespoň jedenkrát ročně je třeba nechat provést odborně způsobilou 
osobou kontrolu takto vyčištěné spalinové cesty, odborně způsobilá osoba současně posoudí, 
zda způsob čištění komínů a kouřovodů a vybírání tuhých znečišťujících látek zajišťuje její 
bezpečný provoz. O provedeném čištění spalinové cesty vydá na závěr odborně způsobilá osoba 
písemnou zprávu. O čištění svépomocí se provede záznam do požární knihy, popř. jiné 
provozní dokumentace, kterou vlastník domu předloží odborně způsobilé osobě při 
provádění kontroly. 
 
Revize spalinové cesty 
Revize spalinové cesty se provádí: 
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, 
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, 
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, 
d) po komínovém požáru, 
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sesedání podloží, porušení únosnosti 
stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve 
spalinové cestě. 
 Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví, a je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti 
práce - revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest. 
 
 
 
 

 

 
 



  

 Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a 
kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku: 
 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 
Pevné 

Výkon 
připojeného 
spotřebiče 

Činnost 
Celoroční 

provoz 
Sezónní 
provoz Kapalné Plynné 

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x 

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x do 50 kW 
včetně 

Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí a 
kondenzátu 

1x 1x 1x 

Kontrola a čištění spalinové 
cesty 2x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí a 
kondenzátu 

2x 1x 1x nad 50 kW 

Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle 
návodu výrobce 

 
Doplňující pravidla k tabulce: 
 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu 
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. 
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty 
kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva. 
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových 
odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 
měsíců. 
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, 
přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců. 
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v 
případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí 
nejméně jedenkrát za rok. 
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v 
živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva 
měsíce. 
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát 
za rok. 
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět 
svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou 
prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou. 

Alena Cejpová 
 

 

 
 



  

Pozvánky na závěr 

 

 

 
 

Krásné prožití svátků vánočních 
a vše nejlepší do nového roku 2011  

Vám přeje 
zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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