
  

 
číslo 30          červenec 2011 
 
 
Vážení spoluobčané, 

přichází k Vám prázdninové vydání Kameneckých listů, ve kterém se pokusíme alespoň 
rámcově zmapovat události od březnového vydání a připomeneme akce, které jsou před námi. 

V měsíci březnu proběhlo v naší obci přezkoumání hospodaření kontrolorkami Krajského 
úřadu. Bylo kontrolováno nejen hospodaření obce, ale také písemnosti spojené s chodem úřadu. 
Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby ani nedostatky a bylo vydáno vyjádření bez výhrad. Po 
provedeném přezkoumání mohl být sestaven závěrečný účet obce za rok 2010, který následně 
schválilo zastupitelstvo obce. 

V jarních měsících se v obci rozjel program veřejně prospěšných prací, do kterého se nám 
podařilo zapojit celkem čtyři pracovníky z naší obce a to i přes opět snížený příspěvek a ztížené 
podmínky z Úřadu práce. 

Poprvé od roku 2006 jsme se přihlásili do soutěže Vesnice roku. Dne 23. května nás 
navštívila krajská hodnotitelská komise, pro kterou jsme v sále obecního úřadu připravili prezentaci 
naší obce. V krajském kole soutěže jsme sice nezvítězili, odnášíme si ze soutěže „jen“ ocenění za 
volnočasové aktivity, přesto jsem rád, že jsme poměrně velké množství času této formě 
prezentace a zviditelnění obce věnovali. Děkuji proto všem, kteří nám s přípravou velmi pomohli. 

V uplynulém období zastupitelstvo kromě řady pracovních schůzek, uskutečnilo dvě veřejná 
zasedání. V tomto krátkém článku není prostor na seznámení s body našich jednání – zápisy a 
unesení z jednání jsou každému k dispozici na internetových stránkách. Rád bych se však pokusil 
o oslovení Vás všech, kteří jste zatím na žádném našem zasedání nebyli – udělejte si čas a příště 
také přijďte. Byl bych moc rád, aby se nám podařilo zvýšit zájem občanů o dění v obci, aby ze 
zasedání vznikaly nové nápady, nové poznatky a to nejen od nás zastupitelů, ale také ze širokého 
spektra občanů. V našem funkčním období nás čekají rozhodnutí, která na delší dobu ovlivní 
směřování obce. Jako příklad uvedu již schválené rozhodnutí zastupitelstva o pořízení nového 
územního plánu (náš stávající totiž přestává platit rokem 2015), čeká nás rozhodnutí o koncepci 
odkanalizování obce atd. atd.  

Závěrem úvodního článku bych Vám všem chtěl popřál příjemné období prázdnin a 
dovolených s načerpáním mnoha nových sil do dalšího období. 

Petr Šváb 
 
 

 

 
 



  

Komunální odpad v roce 2011 
 

Připomínáme občanům ustanovení Obecně závazné vyhlášky 1/2010 o úhradě místního 
poplatku za svoz komunálního odpadu. 

Poplatek můžete platit 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. 

Výše poplatku 470,- Kč na poplatníka a také podmínky pro osvobození od něj zůstávají 
stejné jako v roce předchozím.  
Připojuji termíny svozů pro druhé pololetí letošního roku: 
 
Svoz popelnic: 
Kamenec - každé sudé pondělí: 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: 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 plastů - pytle: 
1 x měsíc - sudé úterý: 12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 15.11., 13.12. 
 
Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů: 
19. 9. 2011 v 16.00 h. Kamenec u odbočky k areálu Pod Lipou a v 17.00 h. Jelínek

Petr Šváb 
 
Prosba na majitele psů 

 
Obracíme se na majitele psů, aby při procházkách se svými čtyřnohými přáteli dbali na 

udržování čistoty a pořádku na místních komunikacích a v jejich okolí.  
 Naším cílem je udržovat co možná nejlepší vzhled obce, za pomoc s tím děkujeme všem 
občanům, kteří nám pomáhají a pečlivě udržují prostory mezi komunikacemi a vlastními pozemky. 

Petr Šváb 
 
Letní provoz v areálu Pod Lipou 
 
 V areálu Pod Lipou jsou v plném provozu antukové kurty pro tenis a volejbal. Od začátku 
měsíce června je také v provozu kiosek s občerstvením a to od pondělí do pátku vždy od 16 hodin. 
 Rezervaci tenisového kurtu si lze zajistit v kanceláři obecního úřadu, v kiosku a na 
telefonním čísle 731 612 067 

Petr Šváb 
 
Blahopřání 
 

Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavili životní jubileum pan Josef Smolka a paní Božena 
Zárubová. Zastupitelstvo obce přeje jubilantům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radost z 
každého prožitého dne. 

Alena Cejpová 
 
 

 

 
 



  

Setkání s důchodci 
 

I na  letošním seniorském setkání, které se konalo dne 2. dubna,  byl samozřejmostí pestrý 
program, v rámci kterého mladí členové  Sboru dobrovolných hasičů v Kamenci předvedli pásmo 
písniček, veršů, scének, vtipů a tance. K poslechu a tanci důchodcům zahrál pan Hegr. Večer se 
účastníci setkání rozcházeli s pocitem příjemně stráveného času, obohaceni o kulturní zážitek, ale 
i o setkání se starými známými, se kterými by se třeba jinak nepotkali. Je dobře, že si naši senioři 
na sebe vzájemně najdou čas a chuť sejít se a při písničce zapomenout na problémy, které 
s sebou mnohdy přináší neúprosně plynoucí čas.  

Přejme jim hodně zdraví a ať jim ta chuť k vzájemnému setkávání vydrží. Všem, kdo se na 
této akci podíleli patří náš srdečný dík. Krásné na celé věci je to, že tak všichni učinili nezištně a 
všechny může hřát dobrý pocit, že dokážeme jeden pro druhého něco udělat jen tak z dobré vůle. 

Alena Cejpová 
 
Vítání občánků 
 

V neděli dne 10. dubna jsme ve společenském sále obecního úřadu  slavnostně přivítali do 
života Lenku Novákovou, Adama Pražana, Kateřinu Stodolovou a Matěje Dvořáka. Novým 
občánkům přejeme hodně zdraví a rodičům hodně radosti v podobě dětského úsměvu a lásky.  

Alena Cejpová 
 
Uspořádané akce 
 

Během jarních prázdnin, dne 8. března,  uspořádal obecní úřad prázdninový autobusový 
výlet na bazén do České Třebové. Výletu se celkem zúčastnilo 37 spokojených účastníků. 

Dne 30. dubna vytvořili členové zastupitelstva obce  zázemí pro Slet Čarodějnic a Čarodějů 
v areálu Pod Lipou, a to nejen občerstvení, ale i spoustu her a soutěží, ve kterých si bytosti mohly 
poměřit své síly. I přes nepříznivé počasí nechybělo tradiční opékání buřtů,  zpěv při kytaře a 
dobrá nálada.  

Alena Cejpová 
 
Sportovní činnost Sboru dobrovolných hasičů 
 
 Jarní měsíce jsou pro mládež zapojenou do sportovní činnosti Sboru dobrovolných hasičů 
naplněny celou řadou závodů. Děti na nich v letošním roce posbíraly celou řadu výborných 
výsledků. Připomeňme alespoň ty největší: 

Mladší žáci dokázali zvítězit v okresním kole soutěže Plamen, zvítězit na pohárové soutěži 
v Poličce, starší žáci v okresním kole postupové soutěže vybojovali postup do krajského kola, ve 
kterém skončili na místě sedmém. Výborných výsledků začínají také děti dosahovat v závodech 
jednotlivců – např. Michaela Doležalová a Hana Cacková ovládly závod O pohár Malé Hané ve 
Velkých Opatovicích. Hlavní část těchto závodů čeká děti po prázdninách. 

Mládeži, jejich obětavým vedoucím a celému sboru, který zajišťuje financování této 
činnosti, děkuji nejen za velmi dobrou reprezentaci naší obce, ale také za to, že dávají mládeži v 
obci šanci na smysluplné využití volného času. 

Petr Šváb 
 
 
 

 

 
 



  

Dětský den 
 

V neděli dne 26. června uspořádal obecní úřad ve spolupráci s maminkami z Kamence 
dětské odpoledne. Zdolat pohádkovou cestu lesem Řáholcem vskutku nebylo snadné. Nástrahy 
byly všelijaké. Kdo chtěl obelstít Ježibabu z perníkové chaloupky a uloupnout si svůj perníček, 
musel být chytřejší než ona. Kdo v lese nezabloudil, splnil připravené úkoly  a došel až 
k tajemnému hradu, zdaleka ještě neměl vyhráno.  Při troše štěstí  mohl za odměnu potkat 
Rumcajse a Manku, nebo jejich synka Cipíska. Každý, kdo od lesních oblud získal razítka, mohl si 
vybrat svoji odměnu. 

Odpoledne ještě doplnili se svým programem poličští karatisté. Po celou dobu mohly děti 
dovádět na trampolíně a na dětském hřišti. Příslušníci Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje, z pobočné stanice Polička, provedli ukázku zásahové techniky a poté vytvořili 
dětem pěnový koberec. 

Alena Cejpová 
 
Sběrový den a poděkování 
 
Vážení čtenáři, 

velmi Vám děkujeme za Vaši účast ve sběrovém dni. Svoz opět provedla firma EPR Praha 
s. r. o., pobočka Svitavy a při jeho odvozu a třídění nám ochotně pomohl pan Josef Nunvář. 
Za shromážděný papír jsme obdrželi krásnou částku – 2 460,- Kč. 
Sebrali jsme:  
- lepenka (1 kg á 1,50 Kč)          50 kg         75,- Kč 
- směs noviny a časopisy (1 kg á 2,50 Kč)      870 kg    2 175,- Kč 
- smíšený papír (1 kg á 1,50 Kč)       140 kg       210,- Kč  
Celkem       1 060 kg     2 460,-Kč 
 

Za oba sběry, pořádané v loňském roce, jsme utržili celkem 5 596,- Kč. K tomu jsme přidali 
2 190,- Kč, které jsme vybrali při oslavách 130. výročí založení školy a celkovou částku 7 786,- Kč 
jsme spravedlivě rozdělili mezi mateřskou školu a základní školu. Pro mateřáčky koupily paní 
učitelky televizi a pro školáky jsme koupili CD přehrávač a sadu knížek pro prvňáčky. 

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/1 kg 
 
Odvoz veškerého odpadového papíru je zdarma. 

Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Ladislava Plachá 
 
Mateřská školka 
 
Také se u vás stále něco děje? U nás ve školce ano. 

Po několikaleté práci v MŠ skončila 30. dubna školnice a vedoucí stravování Jana 
Borovská a na její místo nastoupila Dana Hájková.  I ,,naše“ paní učitelka Pospíšilová se s námi 

 

 
 



  

ze zdravotních důvodů rozloučila a od 1. května u nás pracuje p.učitelka Ilona Mlynářová. Janě 
Borovské i paní Pospíšilové děkujeme za výborně odvedenou práci a jejich nástupkyním přejeme, 
aby se jim u nás líbilo a byly spokojené. 

Ale i děti mají mnoho zážitků. Z mnoha akcí, které proběhly v MŠ, děti hodně zaujal projekt 
,,SVĚT PLNÝ BAREV aneb BAREVNÝ TÝDEN V MŠ “. Každý den měl jinou barvu a děti měly za 
úkol přijít v tričku určené barvy. Při ,,Barevném pondělí“ jsme si vyprávěli o tom, co je to svět, při 
,,Zeleném úterý“ o stromech a jejich významu - děti kreslily „STROM PŘÁNÍ“. „Žlutá středa“ byla 
ve znamení ,,Sluníčkové školky“, „Modrý čtvrtek“ patřil vodě (obarvili jsme gázu modrou barvou) a 
,,Hnědý pátek“ – to bylo vyprávění o hlíně, kamínky jsme nabarvením přeměnili v krásné berušky 
a děti ve dvojicích vytvářely kompozici z hlíny a přírodnin. 

Z dalších akcí, které děti hodně zaujaly, bylo divadlo ,,JEN POČKEJ, HLEMÝŽDI“, hry a 
soutěže ke Dni dětí, návštěva PNEUSERVISU v Poličce atd. Do konce školního roku nás čekají 
ještě další akce, tak jenom doufejme, že budou stejně úspěšné, jako ty předcházející. 

Přejeme všem rodičům i dětem krásné prázdniny a budoucím prvňáčkům úspěšné 
zahájení další životní etapy. 

Eva Zdvořilá a Lenka Červená, učitelky MŠ 
 
Oznámení o prázdninovém provozu mateřské školy 
 
Mateřská škola bude otevřena ve dnech: 

1. 7. 2011 – 8. 7. 2011 a poté od 22. 8. 2011 
Kontakt pro případ potřeby: mssadek@zskola.com 
 
Informace ke školnímu roku 2011/2012 v základní škole 
 
Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2011 v 8.00 hodin. 
Kontakty pro případ potřeby:  731 615 256 (škola) 

731 615 254 (školní jídelna) 
sadek@zskola.com  

Pokud budete požadovat obědy ve školní jídelně od 1. 9. 2011, je nutné je přihlásit do 31. 8. 
2011. 
Stravné na září bude vybíráno ve dnech 1. a 2. září od 6.30 do 15.30 hodin. 
 
Kde najdete případné další důležité informace týkající se MŠ i ZŠ: 
 

 na vývěskách MŠ a ZŠ  u starého obecního úřadu v Sádku 
 na vývěsce u Obecního úřadu v Kamenci 
 na Vašich e-mailových adresách 
 případně se je dozvíte z hlášení obecních rozhlasů obou obcí 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Ze slohových sešitů žáků základní školy 
 
Zdravý životní styl 

Dne 21. února jsme jeli do SVČ Mozaika na projekt o zdravém životním stylu. Když jsme 
přišli do sálku a sedli si, pan Brabec nám vyprávěl o potravinové pyramidě. Potom jsme se rozdělili 
do tří skupin: 1. pekla koláčky, 2. dělala ovocný salát a 3. se učila stolování. 

 

 
 



  

Já jsem byl ve skupince stolování. Učili jsme se, jak správně připravit slavnostní stůl, 
skládali jsme ubrousek a chystali slavnostní tabuli na hostinu. Když byla celá tabule nachystaná, 
rozdal nám pan Brabec žluté a zelené lístečky a podle nich jsme se rozdělili do dvojic. Pak každý 
dostal magnet, nějaké potraviny a musel je přiřadit na potravinovou pyramidu. 

Pak jsme si dali slavnostní menu s ovocným salátem, koláčky, čajem z plodů, lodičkami a 
housenkami. 

Program se mi moc líbil a těším se na další. 
Vojta Švejda, 5. ročník 

Děti bez úrazu 
V úterý 17. 5. jsme jeli se školou do Poličky na akci – Děti bez úrazu. Mně se nejvíc líbila 

zdravověda na stanovišti, kde ukazovali, jak zavázat zlomenou klíční kost a jak zavázat zlomenou 
nohu. Překvapilo mě, že když má poraněný člověk žízeň, tak se mu nesmí dát napít.  

Nakonec jsme dělali řidičák na kolo, ale mě platí až od 1. 1. 2012. I tak jsem ráda, že jsem 
udělala testy. 

Moc se mi to líbilo a chtěla bych jet na další akci. 
Vendy Nováková, 3. ročník 

Děti bez úrazu 
V úterý 17. 5. jsme se školou jeli do Poličky, kde se na hasičské zahradě konala akce Děti 

bez úrazu. Nejdříve jsme se rozdělili do skupin, potom jsme dostali papír s názvy stanovišť. Bylo 
jich sedm. V garáži byla tři stanoviště se zdravovědou. Na jednom nás učili masáž srdce a dýchání 
z úst do úst, na druhém nás učili zavázat zlomenou ruku a zlomeninu bércové kosti na noze a na 
třetím stanovišti nám ukázali, jak zavázat odřeninu, ze které teče krev. 

Venku byla stanoviště, kde jsme si mohli prohlédnout hasičské auto a obleky. V další 
místnosti bylo stanoviště, kde byl evakuační kufr, do kterého jsme měli dát věci potřebné 
k dvoudenní evakuaci. Šesté bylo stanoviště, kde jsme si říkali, co musí mít kolo a my, když na 
něm jedeme a na posledním stanovišti jsme si dělali průkaz cyklisty. 

Moc se mi to líbilo. 
Dáda Švábová, 3. ročník 

 
Můj víkendový zážitek 

V neděli 29. 5. jsme byli pozváni na návštěvu do Borové na Svatou Kateřinu. Vydali jsme 
se po druhé hodině. Celá naše rodina jela na kolách, Péťa a Mikulášek byli taženi ve vozíku 
tatínkem. 

Děti strýce a tety se mají. Na zahradě samá houpačka, klouzačka a dokonce i autíčko na 
baterii, ve kterém jsme se s ostatními vozili. Stříleli jsme kuší na terč. Já jsem byl první. Jako 
odměnu za první místo jsem dostal vojenskou baterku. 

Bylo to super odpoledne !!! 
Honzík Boštík, 3. ročník 

 
Past jménem rozhodčí doložka 

Vážení čtenáři, Občanská poradna Oblastní charity Polička by vám chtěla představit jednu 
z nástrah, která na nás může být nachystána ve smlouvách. Je to past jménem rozhodčí doložka.  

Jak funguje?  
Někde v textu čeká, nejčastěji ke konci smlouvy. Je v něm umístěna obvykle nenápadně a 

při podpisu smlouvy se nám o ní ten, s kým ji podepisujeme, zmíní jen lehce nebo vůbec. A 
doložka čeká. Čeká na nešťastníka, který smlouvu s ní podepíše. Pokud se někdo takový najde a 
dodržuje všechny úmluvy ve smlouvě stanovené (třeba splátkový kalendář), nemusí o ní ani vědět.  

 

 
 



  

Velice brzy se však ozve v momentě, kdy se splácení nebo jiné plnění ze smlouvy jaksi 
nedaří. Pak past sklapne. Osoba, která se dostala do potíží, až tehdy zjistí, že podpisem rozhodčí 
doložky se vlastně vzdala práva na soud podle práva. Na místo soudu bude o sporu v rozhodčím 
řízení rozhodovat „nezávislý“ rozhodce.  

Tím může být kdokoliv: právník, ale i lékař, prodavač, zemědělec, prostě každý dospělý, 
pokud není soudem omezený ve způsobilosti k právním úkonům a předpokládá se o něm, že je to 
člověk nestranný a spravedlivý. Kdo to však posoudí? Smiřte se s tím, že rozhodce určí vždy 
druhá strana, tedy ta, která má vypracovanou smlouvu a předkládá vám ji k podepsání. 
„Nestrannost a spravedlnost“ rozhodce proto bývá pouhou iluzí. Vzhledem k tomu, že rozhodcem 
může být téměř kdokoliv, není ani zaručeno, že bude rozhodnuto podle práva. Jak by mohlo, když 
jím nemusí být studovaný právník, ale jen „dobrý a spravedlivý“ člověk.  

Rozhodčí řízení probíhá zásadně neveřejně a rozhodce s ním má své náklady. V případě 
rozhodčího řízení mohou dosahovat až 50 000 Kč. Kdo je zaplatí? Inu, ten kdo prohraje! Budete to 
Vy!? 

K rozhodčím doložkám se vyjádřil i Ochránce lidských práv v ČR. Řekl, že by bylo dobré, 
aby ze spotřebitelských smluv a půjček zmizely. Zatím to však žádný zákon neukládá ani netrestá. 
Proto pozor na pastičky! 

Štěpánka Dvořáková, Oblastní charita Polička 
 

Koutek prevence - Tísňové linky 

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v 
horším případě i postiženým) nějaké události, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo 
bezpečnost. Nabízím Vám několik rad, jak se zachovat v okamžiku, kdy je třeba přivolat pomoc.  
V České republice existuje několik telefonních čísel tísňového volání, na která je možné 
mimořádnou událost ohlásit. V povědomí se nám asi vybaví čísla 150, 155, 158, možná i 112 a 
156.  

Jak si ale zapamatovat, jaké složce patří které číslo?  

Úplně jednoduše: poslední číslice u hasičů je „0" - představte si ji jako stočenou hadici 
k hašení. Poslední číslice u záchranky je „5" - lze si ji vybavit jako invalidní vozík. A konečně 
poslední číslice u policie je „8" - připomíná policejní pouta.  

 

Ale jak si zapamatovat 112?  Na to existuje také velice jednoduchá pomůcka: 1+1=2.  

Kdy ale které číslo volat?  

Pro co nejrychlejší vyřízení dané události doporučujeme volat na složku, která má k dané 
situaci nejblíže.  

150   Hasiči - požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, 
vyprošťování osob, atd.  

 

 
 



  

155   Zdravotnická záchranná služba - náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.  

158   Policie ČR - krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého 
předmětu, atd.  

156   Městská (obecní) policie (pokud je v obci / městě zřízena) - vandalismus, drobná 
kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu, atd.  

112   Jednotné evropské číslo tísňového volání - vždy při závažnějších mimořádných 
událostech, potřebujete-li pomoc více složek. Tato linka je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři 
hovoří i běžnými světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský záchranný sbor ČR.  

Na všechna čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné a dá se na 
ně volat i z mobilních telefonů bez kreditu a SIM karty. Pokud zavoláte na špatné číslo, nic se 
neděje. Jednotlivé složky si volání předají mezi sebou.  

Alena Cejpová 

Pozvánky na letní akce ve sportovním areálu Pod Lipou 
 Léto je tu a s ním řada akcí v areálu Pod Lipou, na které bychom Vás rádi pozvali: 
 
sobota 16. 7. 

Okresní kolo soutěže v požárním sportu družstev mužů a žen 
 Do areálu Pod Lipou přijede bojovat o postup do krajského kola za okres Svitavy 16 družstev 
mužů a 8 družstev žen. 
 
sobota 6. 8. a neděle 7. 8. 
 Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na tradiční celorepublikové hasičské sportovní závody, 
které se letos uskuteční již po dvacáté : 
sobota 

Večerní stovka – Český pohár Velkopopovického Kozla 2011 
XVII. ročník závodu v běhu na 100 m s překážkami v kategoriích mužů a žen, který je 4. závodem 
seriálu Český pohár Velkopopovického Kozla 2011 
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  
neděle 

O pohár starosty obce 
XX. ročník závodů v požárním útoku mužů, žen a seniorů. Program začíná od 9.30 h. 

 
sobota 20. 8. 

Kamenecké podání 
IX. ročník tradičního volejbalového turnaje s účastí družstev z blízkého i vzdálenějšího okolí 

 
sobota 27. 8. 

O pohár SDH Kamenec a Kamenecká šedesátka 
VIII. ročník závodu družstev mladých hasičů a II. ročník závodu mladých hasičů jednotlivců v běhu 
na 60 m s překážkami 
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