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číslo 31          říjen 2011 

 
 
Vážení spoluobčané, 

s nastupujícím podzimem vychází další vydání Kameneckých listů, ve kterém připomeneme 
události a činnost v obci od července a připomeneme akce, které jsou před námi. V úvodním 
článku se pokusím o velmi stručnou rekapitulaci za toto poslední období – především akcí, o 
kterých se nedočtete v další části Kameneckých listů. 

Na přelomu letních měsíců jsme provedli nákladem takřka 300.000,- Kč nejnutnější opravy 
všech hlavních tras místních komunikací. Dále pak i některé další části obecních komunikací jako 
cestu na „draha“, vlastními prostředky pak cestu k č.p. 49 a cestu od č.p. 67 k č.p. 66. Navázali 
jsme tím na květnovou opravu první části této komunikace. 
 V budově prodejny a pohostinství jsme v měsíci září dokončili první etapu rekonstrukce 
vytápění, která spočívá v kompletní plynofikaci objektu do dvou na sobě nezávislých částí a 
zhotovení nového rozvodu teplovodního vytápění v prodejně smíšeného zboží. Pro spuštění do 
provozu nás čeká ještě dokončit venkovní část celé akce, a to prodloužení středotlakého 
plynovodu k budově s vizí dalšího možného pokračování pro případnou výstavbu. Tuto akci 
bychom rádi zrealizovali ještě v měsíci říjnu. 

Zastupitelstvo obce mělo za rekapitulované období celkem dvě veřejná zasedání. Byla na 
nich mimo jiné schválena nová Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2011 o místním poplatku ze 
psů, byl aktualizován místní Program obnovy venkova obce s výhledem rozvoje obce až do roku 
2025, schválena dvě rozpočtová opatření, vynucená zvýšenými příjmy obce v posledním období. 
Pokračují také práce na novém územním plánu – podklady a podněty od občanů, od obce a firem 
jsme již postoupili zpracovateli zadání. Schválení zadání zastupitelstvem plánujeme na měsíc 
listopad. 

V odpadovém hospodářství jsme opravou starých a nepoužitelných kontejnerů na plasty 
získali 4 kontejnery na sklo. Vznikla nám tak dvě nová sběrná místa komunálního odpadu. Ve 
středu obce u odpočinkového místa byla nově nainstalována turistická mapa Poličsko. 

V měsíci srpnu se v areálu Pod Lipou uskutečnily opět celorepublikové hasičské sportovní 
závody – 6. a 7. 8. závody mužů a žen, 27. 8. závody dětí. Naši obec tak opět navštívila celá řada 
významných hostů a návštěvníků z celé republiky. Jsem velmi rád, že všichni od nás odjíždějí 
velmi spokojeni a vždy se k nám rádi vracejí. Za velkou propagaci naší obce bych proto chtěl 
poděkovat nejen pořadatelskému Sboru dobrovolných hasičů, ale také velkému počtu jejich 
ochotných spolupracovníků. O velmi dobrém zázemí areálu také svědčí uskutečněné týdenní 
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celorepublikové soustředění mladých hasičů, na které navázalo třídenní soustředění 
reprezentačního výběru České republiky. 

V této souvislosti bych také chtěl poděkovat členům výjezdové jednotky hasičů za jejich 
zásah a okamžitou pomoc při řešení následků přívalového deště dne 5. 9. Všichni jsme se 
přesvědčili, že se i v naší obci můžeme při souhře okolností dočkat nenadálých „krizových“ situací. 
Jsem proto rád, že se jako představitelé obce máme v takovýchto okamžicích na koho obrátit. 

Závěrem úvodního článku bych Vám všem chtěl popřát mnoho sil a optimismu do někdy 
pochmurných podzimních dní a vyjádřil bych své přání, abychom se společně v co možná 
největším počtu potkali na některé z našich příštích akcí. 

Petr Šváb 
 
Poplatek za komunální odpad za rok 2011 – dlužníci poplatku  

Žádáme ob čany, kte ří dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad pro  rok 2011, 
aby tak u činili co nejd říve - nejpozd ěji do konce m ěsíce října 2011. 

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, podmínky pro osvobození dle ustanovení Obecně 
závazné vyhlášky 1/2010 o úhradě místního poplatku za svoz komunálního odpadu. 
Připojuji termíny svozů pro zbytek roku: 
Svoz popelnic: 
Kamenec - každé sudé pondělí:  17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 26.12. 
Jelínek – každá sudá středa:  19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12. 
Svoz plast ů - pytle:  
1 x měsíc - sudé úterý:  15.11., 13.12. 

Petr Šváb 
 
Služby kominíka v naší obci  

 Obecní úřad, stejně jako v předchozích letech, zprostředkuje pro občany služby kominíka. 

Pro letošní rok jsme se rozhodli pro oslovení kominíka p. Aleše Čecha z Vendolí, který nabízí 

provedení kominických prací včetně kontroly komínů všech typů, zavedení požární knížky domu – 

vše v době mimo pracovní dny a to v sobotu.  

 Dohodnutý první termín jeho práce v naší obci je v sobotu 22. 10. 2011, cena je 150,- Kč za 

jeden komín. 

 Zájemci se mohou nahlásit v kanceláři obecního úřadu – nejlépe co nejdříve, nejpozději do 

21. 10. 2011.  

Petr Šváb 
 
Z kamenecké kroniky - p řed 70 lety - rok 1941  
Počasí: Rok byl zase mokrý a studený, zvláště jaro.  
Leden: 1. - 12. mráz, 1 - 2 m,  12. - 19. obleva, do 31. mráz 25°C. 
Únor:  Do 10. sníh, potom do konce pěkně, teplo. 
Březen: Mráz a sucho. 
Duben:   Proměnlivo - sníh, pěkně, déšť. 8. vichřice a sníh, vánice 1 m závěje. 9. - 11. tuhý mráz. 

Potom obleva, chladno, louky se zelenají. Na dobrých 5 cm tráva. 23. liják. 24. sněží, 
zima, deště 27. vyjasnění, mráz. 

Květen: Studený a neúrodný. 3. - 4. sníh, mráz 6 °C. s něhové vánice, zima, 7. bouře, sníh a 
déšť, 8. sněží a mrzne -5 °C. 11. roztál poslední sníh. Potom s něhové a dešťové 
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přeháňky a mrazy. Tráva neroste. 19. a 20. parno, bouře, déšť. Břízy raší, oves vylézá 
ze země. 21.a 22. krásně, pučí kaštan. Do 28. teplo, bouř. přeháňky, raší stromy, 
rozkvétají třešně, švestky, slívy.  29. bouře, vichřice, liják a deštivo do konce. Dosazují 
se brambory. 

Červen: Zima, deštivo, 15. mráz, kvetou jabloně. 26. prudká bouře, déšť, na druhé straně 
v Kamenci s kroupami. 27. – 30. deštivo, sázení zelí. 

Červenec: 1.- 3. lijáky,  5. – 8. jasno a tepleji. 9. – 11. horko, do 16. pěkně, přeháňky, potom lijáky, 
23. bouře, průtrž mračen a potom zima. 25. – 29. teplo a potom deště. Špatně se sušilo 
seno a bylo ho méně,  zvláště na lukách mokrých. 

Srpen: Do 3. pěkně. 4. – 6. lijáky, potom zima, deště,  10. lijáky, 11. – 12. pěkně a opět 
lijavce,15. - 16. pěkně. Do konce deštivo. 24. bouře, vichřice a liják. 26. průtrž mračen. 
Špatně se sušily  jeteliny a byly špatné. První žně v Kamenci začaly 18. srpna. 

Září:    Celý měsíc zima, deštivo a sychravo. 15. lijáky. 7. se začínají sekat ovsy. 25. jsme první 
oves odváželi. Leny jsou špatné a bylo jich mnoho zaoráno. 

Říien:   Do 9. krásně, potom deště, 12. sníh - 3 cm.  14. vyjasnění, 15. déšť. 16. a 17.vyjasnění. 
18. - 22. deště, zima, sníh, potom mrazy až do konce. 25.- 26. sněží.  31. 10 cm sněhu. 
Sklízí se kriticky řepa a brambory. Orat se již skoro nedá. 

Listopad: Sníh, mráz, déšť, vítr a obleva se střídá, 14. – 10 stupňů mrazu. 22. pokračováno 
v orání a o bramborách a řepě. Řepa na hromadách je zmrzlá, v zemi ne. Brambory 
jsou zmrzlé v zemi do měkka. Půda již nerozmrzla. Od 26. zase mrazy. Brambory 
nejsou dosud sklizeny v Kamenci u dvou rolníků. Též řepa, vikvová směs zůstala na 
poli. 

Prosinec:  Sníh, déšť, střídavě menší mráz, pěkně. Orat se téměř nedá. 
 
 Rok  tento byl celkem neúrodný. Bylo méně sena, špatné žito – bylo ho zaoráno ¾. Pouze 
my a Švanda č. 22 jsme nezaorávali. Ovsy pěkné, též řepa. Brambory na mokru špatné. Otavy 
z části zůstaly neposekané. 
Ceny:   pšenice 189 až 199 K 1q, žito 165 až 175 K ječmen  160  až 180  K 
              Oves        150 až 155 K  brambory  64 K 
Mléko :   zemědělci dostávají po všech srážkách dle tučnosti 1.10 – 1.80 K za 1 litr.  
 Jsou zavedeny mléčné seznamy, kam se každodenně zaznamenává nadojené  a dodané 
mléko. Samozásobitel  smí si nechati na osobu ¾ l mléka. Kontroloři přepadávají lid ve vsi a kdo 
by měl mléka více v hrnku než na papíře neb seznam nevedl denně a správně dostane pokutu. 
V Kamenci mnoho pokut po 200 – 250 - 300 K. 
Různé: 
 V zimě jsme povinně vyhazovali sníh na silnici. Silnice vedoucí přes Kamenec byla 
zestátněna a příští zimu 1941-42  již ji proorávali třemi páry koňů a sníh vyhazovali 4 najatí muži. 
 V létě byly sabotážní hlídky. V hasičském skladišti byl jeden hlídač dopoledne, jiný 
odpoledne a večer až do půlnoci dva a po půlnoci jiní dva. Tolik též lidů hlídalo v polích a ve 
skladišti. V zimě potom tyto hlídky byly ve vsi. Střídaly se po třech hodinách a vystřídalo se denně 
12 mužů. K tomu účelu vyhlášena byla pracovní povinnost od 18 do 70 roků. 
            Byl velký nedostatek topiva. Na jednu domácnost bylo předepsáno 9 q uhlí. Zákon tento 
zůstal na papíře a ku konci roku nebylo uhlí žádné. Dříví také nikdo neprodá kromě za pomáhání 
na poli. V létě topí lidé pazdeřím ze zdejší tírny. 
 V srpnu předepsán byl kontigent dobytka z ha, když již dobytek byl hodně vydrancován. 
Předepsáno do 5 ha polí z 1 ha 44 kg dobytka vepřového a z dalších ha až do 20 - 32 kg vepřů 
živé váhy. Z 1 ha luk a polí dodávka 70 kg hovězího dobytka ročně. Na podzim nařízeno zaset 
větší plochy polí, asi polovinu všech polí pšenicí, žitem a ječmenem. 
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 Knihy autorů anglických, francouzských, polských, později i ruských a jihoslovanských 
mimo díla klasická byly zabaveny a odevzdány. Též knihy autorů českých s tendencí 
protiněmeckou a později knihy vlastenecké  a autorů amerických musely být odvedeny. Sbírka na 
německý Červený kříž a znovu provedena byla sbírka barevných kovů. 
 Nařízený postřik ovocných stromů byl proveden jen někde. Stromy u nás následkem 
loňských mrazů stále ještě hynou. 
 Dělníci si pronajímají pole, aby měli trochu obilí a brambor více, nemohou však sehnati 
potah na obdělání a tak zůstává pole zanedbané. 
 V továrně je zřízena četnická stanice, která byla dříve u Machu ve mlýně. Kamenec však 
zůstává pod stanicí poličskou. 
 Od zavedení systému lístkového nemusí již konzument čekat ve frontě u potravinového 
obchodu a vyjímečně jen u obchodu s látkami a obuví. 
 Do tírny v Kamenci byli jednoho  zimního kritického dne sezváni rolníci ze vzdálených krajů, 
aby přivezli len. Tírna nebyla připravena na rychlý odběr a tak stála fronta povozů na silnici až ke 
škole. Při dlouhém čekání vznikla mezi formany hádka až přivolán byl četník a ten jim potom 
vyměřil pokuty za řádně neoznačené povozy. 
 Koncem  listopadu zavřeny a zaplombovány byly mlýny a povoleno bylo mlet pro Sádek, 
Oldříš aj. u Mastného,  pro Kamenec, Poličku a Borovou u Hrubého v Poličce. 
 Továrna dostavěla obrovskou kůlnu pro len, skladiště pro koudel, kůlnu pro auto a zomítali 
továrnu. Jan Krejčí č. 25 přistavěl stodolu. Rolníci přikoupili stroje, zvláště vyorávače brambor, 
mlátičky a lisy na slámu. Někteří zřídili vodárny. 

Jan Mlynář 
 
Vítání ob čánků 
 Dne 2. října 2011 byly v sále Obecního úřadu slavnostně přivítány do života  Eliška 
Dvořáková a Adéla Nedělová. Rodičům přejeme, ať je jejich starost a odpovědnost ve výchově 
korunována odměnou v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.  

Alena Cejpová 
 
Blahop řání k životnímu jubileu  
 Ve 3. čtvrtletí letošního roku oslavil 91. narozeniny pan Josef Sejkora. Přejeme  hodně 
zdraví a dny plné radosti a krásných okamžiků.  

Alena Cejpová 
 
Zlatá svatba  
 Oslavili ji manželé Jiřina a Pavel Bednářovi.  Zastupitelstvo obce  přeje hodně zdraví a 
stále trvající společné štěstí. 

          Alena Cejpová 
 
Prosba k ob čanům 
 Vážení občané, chtěla bych Vás touto cestou požádat o sdělení informace, pokud ve Vaší 
rodině nastane událost, jako je zlatá nebo diamantová svatba. Bohužel, v archivu obecního úřadu 
neexistuje doklad o sňatcích z uvedené doby. Ráda bych předešla nepříjemným situacím, kdy 
bychom mohli opomenout takovou událost. Děkuji za pochopení.  

  Alena Cejpová 
 
Spole čenské sportovní utkání Kamenec versus Sádek  
 V neděli, dne 18. září 2011, jsme vyzvali zastupitele ze Sádku ke společenskému 
sportovnímu utkání v areálu Pod Lipou. Z každé obce soutěžilo družstvo  zastupitelů a  družstvo 
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dětí do deseti let. Kameneckým zastupitelům se po loňské prohře nakonec podařilo porazit 
soupeře 2:1. Zastupitelé soutěžili v disciplínách volejbal, tenis a „Kdo zapíská …“. Naopak v dětské 
soutěži vyhrálo družstvo dětí ze Sádku, a to s výrazným náskokem 4:2.  Dětské disciplíny byly 
zaměřeny jak na rychlost, tak i přemýšlení a dovednost. Soutěžní klání nesloužilo jen k poměření 
sportovních výkonů, ale i k diskuzím o společných obecních záležitostech. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat za pomoc při přípravě soutěží, a to Kateřině Muffové, 
Markétě a Lucii Drašarové a Lence Ondrákové. V neposlední řadě děkuji dětem z Kamence za 
vynikající soutěžní výkony.  

       Alena Cejpová 
 
Posvícenské posezení  
 Dne 12. listopadu pořádáme v sále Obecního úřadu Posvícenské posezení. Přijďte se 
pobavit, zatančit a odpočinout od všedních starostí. K poslechu a tanci nám zahraje pan Hegr. 

Alena Cejpová 
 
Zájezd na divadelní p ředstavení  

Obecní úřad připravuje zájezd na hru ochotnického spolku z Korouhve "Pokuta" za režie 
Františka Novotného a asistence Petra Poula. Předběžný termín je v období od  25. 11 do 27. 11. 
2011 v Kulturním domě v Korouhvi. Zájemci, hlaste se předběžně v kanceláři obecního úřadu.  

Alena Cejpová 
 
Vánoční výstava 2011  
 Čas rychle pádí a i když se to vůbec nezdá, již za nedlouho tu budeme mít tradiční Vánoční 

výstavu ve společenském sále obecního úřadu. Osmý ročník začíná opět v sobotu před první 

adventní nedělí tj. letos 26. listopadu a potrvá po celý týden do druhé neděle adventní 4. prosince. 

V sobotu a v neděli bude výstava otevřena od 14.00 do 18.00 h., ve všedních dnech od 15.00 do 

18.00 h. 

 Pan Mlynář na přípravě výstavy pracuje po celý rok, popřejme mu proto do posledního 

období hodně trpělivosti a sil. 

Petr Šváb 
 
Prodej pozemk ů v naší obci  
 Majitelé níže uvedených pozemků se na nás obrátili s žádostí o zveřejnění jejich záměru 
prodeje pozemků v jejich vlastnictví. Jedná se o následující: 
1. Pozemek p.p.č. 488/1 – trvalý travní porost – výměra 13351 m2 (nachází se mimo zastavitelné 
území obce). 
2. Pozemky p.p.č. 1941, 1599/7, 1600/3 a 1600/4 – ostatní plocha, trvalý travní porost, zahrada – 
celková výměra pozemků 2678 m2 - možnost výstavby rodinného domu. 
3. Pozemky p.p.č. 435, 436, 437, 438 – vše zahrada a st.p.č. 175 a 74 s číslem popisným 64 – 
celková výměra pozemků 1419 m2. 

Kontakty na majitele uvedených pozemků sdělíme v kanceláři obecního úřadu. 
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 
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Cvičení JÓGY 
  Nabízím cvičení JÓGY pro ženy i muže všech věkových kategorií. Pokud budete mít chuť a 
čas, přijďte si zacvičit. V případě zájmu mě kontaktujte na tel. č. 731107313 (nejpozději do 15. října 
2011). Podrobnosti týkající se cvičení Vám velmi ráda sdělím při prvním setkání nebo na výše 
uvedeném tel. čísle. Cvičení by se pravděpodobně konalo v úterý od 17h. do 18.30h. na OÚ 
v Kamenci. 
Stru čně o JÓZE 

� Přispívá nám ke zlepšení tělesné a duševní kondice. 
� Nejsou to pouze složité pozice určené fyzicky zdatným jedincům. 
� Jedná se o systém vhodný pro všechny věkové kategorie a to i pro méně pohyblivé 

cvičence. 
� Rozvíjí koncentraci a sebedůvěru. 
� Směřuje tak k celkové harmonizaci naší osobnosti. 
� Navozuje pocit klidu a radosti a pomáhá lepšímu poznání sebe i druhých. 

Jóga je cvičení pro zdraví, pružnost, pohyblivost a krásu. 
Těším se na setkání s Vámi a přeji krásné dny ☺. 

Ivana  Marková, DiS. – lektorka. 
 
Školní rok 2011/2012 v základní škole  

V naší škole jsme po prázdninách přivítali opět více dětí, než tomu tak bylo v uplynulém 
školním roce. Od 1. září má sádecká škola již 35 dětí ve třech třídách.  

Podle našeho školního vzdělávacího programu „ŠKOLA – STROM POZNÁNÍ“  vyučujeme 
pátý rok a poprvé se podle něj vzdělávají všichni žáci 1. až 5. ročníku.  

 
Letošním školním rokem se bude jako nit táhnout celoroční projekt „Z POHÁDKY DO 

POHÁDKY“ . Pohádky provází děti od nejútlejšího věku a neodmyslitelně patří k dětství. Chceme 
si jím rovněž připomenout 100. výročí narození Václava Čtvrtka, ale i narození nebo úmrtí řady 
dalších významných spisovatelů pro děti a seznámit děti s jejich pohádkami, nejznámějšími 
postavami i těmi nejlepšími vlastnostmi, které má správný „hrdina“ mít. 

V průběhu celého školního roku si děti užijí několik celodenních projektů, třídní a další 
projekty. I další akce školního roku budou motivovány pohádkou.  

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

V letošním školním roce podáme žádost do projektu MŠMT EU – peníze školám.  Věříme, 
že tím výrazně vylepšíme finanční, výukové a další možnosti školy. 

Od září rovněž zahajují provoz webové stránky školy – www.obecsadek.cz/skola . Na nich 
se budeme snažit zveřejňovat jak aktuality a důležité zprávy nejen pro rodiče, ale i pro ostatní 
návštěvníky, tak informace o životě všech součástí školy, tj. základní školy, mateřské školy, školní 
družiny i školní jídelny. 

 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012  
Stav žactva:  35 d ětí 

I. třída  1. ročník 5 žáků 
     4. ročník 8 žáků   

II. třída  2. ročník 12 žáků 
   III. třída 3. ročník 4 žáci  
     5. ročník 6 žáků 
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Provoz školní družiny:  
pondělí, úterý, čtvrtek  11.45 hodin – 15.00 hodin 
středa, pátek   12.45 hodin – 15.00 hodin 
 
Pracovníci základní školy: 
Pedagogové: 

 Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka školy a třídní učitelka I. třídy (1. a 4. ročník) 
Věra Chválová, třídní učitelka II. třídy (2. ročník) 
Mgr. Pavla Švábová, třídní učitelka III. třídy (3. a 5. ročník) 
Andrea Šafránková, Dis., vychovatelka školní družiny a učitelka 

Provozní zaměstnanci: 
  Marta Kadlecová, uklízečka a pomocná kuchařka 

Libor Baumruk, školník – údržbář 
Zdeňka Fišerová, hlavní kuchařka 
Dana Hájková, vedoucí stravování  

 
Prázdniny, svátky, ředitelské volno: 

• zahájení přípravného týdne – pátek 26. 8. 2011 

• zahájení školního roku – čtvrtek 1. 9. 2011 

• podzimní prázdniny – středa 26., čtvrtek 27. 10. 2011 

• vánoční prázdniny – pátek 23. 12. 2011 – pondělí 2. 1. 2012 

• vydání pololetního vysvědčení – úterý 31. 1. 2012 

• pololetní prázdniny – pátek 3. 2. 2012 

• jarní prázdniny – pondělí 12. 3. 2012 – neděle 18. 3. 2012 

• velikonoční prázdniny – čtvrtek 5. 4., pátek 6. 4. 2012 

• vydání vysvědčení – pátek 29. 6. 2012 

• hlavní prázdniny – sobota 30. 6. 2012 – neděle 2. 9. 2012 

• státní svátky (volné dny) - středa 28. 9. 2011 
                                - pátek 28. 10. 2011 
                                - čtvrtek 17. 11. 2011 
             - pondělí 9. 4. 2012 
             - úterý 1. a 8. 5. 2012 

• ředitelská volna  - pátek 18. 11. 2011 
          - čtvrtek 22. 12. 2011 
          - pondělí 30. 4. 2012 

 
Třídní sch ůzky: 

• úterý 13. 9. 2011  úvodní informativní schůzka 

• úterý 22. 11. 2011  informace o prospěchu (1. čtvrtletí) 

• pondělí 23. 1. 2012  konzultační hodiny 

• úterý 17. 4. 2012 informace o prospěchu (3. čtvrtletí) a informace k dalšímu 
školnímu roku 

• červen 2012   schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
 

Zápis do 1. ro čníku: 
• středa 8. 2. 2012 – 14.00 hodin  
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Zápis do mate řské školy: 
• od 26. 3. 2012 do 30. 3. 2012 

 
Plavání: 

• MŠ – září – prosinec 2011 

• ZŠ, MŠ – leden – březen 2012 
změna termínů vyhrazena 

      Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ  
 
Sběrový den a pod ěkování  
Vážení obyvatelé Sádku a Kamence, 

velmi Vám děkujeme za Vaši účast v červnovém sběrovém dni. Svoz opět provedla firma 
EPR Praha s. r. o., pobočka Svitavy a při jeho odvozu a třídění nám jako vždy pomohl pan Josef 
Nunvář a spolu s ním tentokrát Míra Propper. 

Za shromážděný papír jsme opět obdrželi krásnou částku – 2 890,- Kč. 
Sebrali jsme:  
- lepenka (1 kg á 1,50 Kč)     610 kg   915,- Kč 
- směs noviny a časopisy (1 kg á 2,50 Kč)   790 kg   1 975,- Kč  
Celkem       1 400 kg   2 890,- K č 

 
Celou částku použijeme na zaplacení části faktury za dopravu žáků základní školy na 

festival Jičín – město pohádky, který jsme navštívili ve čtvrtek 8. 9. 2011.   
 Další sběrový den se uskuteční v listopadu letošního roku (přesný termín bude včas 
oznámen v obecních rozhlasech, na webových stránkách školy, případně na obecních vývěskách). 
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. 

     Za děti i pracovníky ZŠ a MŠ Ladislava Plachá 
 
Mateřská škola  
 Léto je opět za námi a před námi nový školní rok. V tomto školním roce 2011 – 12 máme 
v MŠ zapsáno 35 dětí, z toho devět předškolních. Děti jsou opět rozděleny do dvou tříd – na starší 
a mladší. O děti se starají p. učitelky Eva Zdvořilá, Lenka Červená a Ilona Mlynářová. 
 I letos pracujeme podle Školního vzdělávacího programu – v letošním roce pod názvem 
,,Cestou necestou“ aneb poznáváme svět s Vláčkem Kolejáčkem. 
 Zájmové činnosti v MŠ pro předškolní děti jsme doplnili  o kroužek - ,,Předškolá ček“   - 
hrátky se slovíčky – cílem bude předčtenářská gramotnost – povede Eva Zdvořilá -  ,,Flétni čka“  - 
veselé pískání nejen pro radost - povede p. uč. Ilona Mlynářová - „ Angli čtina hrou“  - 
seznamování se s cizím jazykem hravou formou – povede p. uč. Lenka Červená -  „ Plaváček“   - 
elementární předplavecká výuka probíhá pod odborným vedením Plavecké školy Polička  

O prázdninách jsme s pomocí rodičů vymalovali hernu MŠ, položili nové linoleum a 
zakoupili nové stoly a židličky pro děti. Velice bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří se podíleli na 
zvelebení MŠ - děkujeme p. Putnarovi, Portlovi a Šafránkovi za vymalování třídy,  p. Šafránkové 
za natření židliček, p. Novákové M. a p. Portlové za pomoc při úklidu po malování. P.Kotvové, 
Kolečkářové, Brůžkové a Maděrové za vyprání závěsů, záclon a plyšových hraček. Děkujeme i p. 
Boštíkovi P. za nátěr dveří od herny, ložnice a šatny, p. Hegrovi za zhotovení dřevěných polic do 
skříní a manželům Břeňovým za sponzorský dar přehrávače DVD. Vyjadřujeme poděkování i za 
řadu různých drobností, které přispěly k obohacení činností v MŠ. 

    Pěkné podzimní dny přejí zaměstnanci MŠ  
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Školní družina  
V letošním školním roce uplyne dvacet let od otevření školní družiny v Sádku. Jedním 

z hlavních úkolů školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti. Do těchto činností zařazujeme 
především rukodělnou tvorbu.  

Každý z nás má rád dobře odvedenou práci. Děti se radují mnohem více než dospělí, když 
vidí, že jim pod rukama vyrůstá jejich vlastní dílo. Díky tomu se jim zvedá sebevědomí, dokáží se 
více prosazovat a navazovat vztahy s ostatními lidmi. 

A právě letos, v roce kulatého výročí, bychom chtěli svou práci více zviditelnit a ukázat, co 
všechno dovedou „zlaté dětské ručičky“. 
Celodružinové akce 2011/2012 
Září  

� zajištění organizace školního roku, projednávání plánu ŠD, poučení o bezpečnosti 
� výzdoba školní družiny 
� práva a povinnosti dítěte 
� práce na školní zahradě 

Říjen 
� výroba draků – výstava v prostorách školy 
� poznávání podzimní přírody, sbírání přírodnin, práce s přírodním materiálem 
� podzimní řetězy, kytice z listů  
� práce na školní zahradě 

Listopad 
� přívěšek na klíče 
� fotorámečky 
� nácvik koled na adventní koncert 
� vyrábíme na vánoční výstavu 
� vyrábíme kalendář 2012 

Prosinec 
� balící papír 
� svíčky z včelího vosku 
� vyrábíme vánoční dekorace 
� vyrábíme adventní věnce 

Leden 
� příprava na přírodovědnou soutěž 
� skládáme origami 
� přikrmujeme lesní zvěř 
� pobyt v přírodě – stavění ze sněhu 

Únor 
� pozorujeme stopy ve sněhu 
� papírové korálky 
� vyrábíme dekorace do bytu 
� cvičíme si paměť – hádanky a rébusy 
� vyšíváme křížkovým stehem 

Březen 
� pozorujeme jarní přírodu 
� vyrábíme jarní dekorace – Twist art 
� zdobíme velikonoční vajíčka 
� jarní výzdoba družiny a školy 

Duben 
� akce v rámci ekologické výchovy – Den Země 



  

- 10 - 

� přírodovědná soutěž 
� práce na školní zahradě – sázíme, sejeme 
� atletické závody 

Květen 
� batikujeme tričko 
� ruční papír – přání ke Dni matek 
� míčové hry 
� rozvíjíme logické myšlení – křížovky a rébusy 

Červen 
� Den dětí – soutěže o ceny 
� práce na školní zahradě 
� dekorace z živých květin 
� vyhodnocení úspěšných dětí 
� zakončení školního roku 

Andrea Šafránková, vychovatelka ŠD 
 
Školství v Pardubickém kraji- vracíme se ke zdravým  kořenům 
 
Pozitivní zm ěny jsou patrné i ve vašem regionu 

Naši žáci a studenti podle průzkumů zaostávají za svými vrstevníky z vyspělých zemí 
především ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi. Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to 
roztříštěnost oborů v našem středním školství či dlouhodobé přehlížení potřeb trhu práce. Za 
současnými problémy je třeba vidět také podcenění dopadů nepříznivého demografického vývoje v 
naší zemi a klesající úroveň vzdělání ve všeobecně vzdělávacích oborech. 
 
Na situaci ve školství se díváme racionáln ě 

Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou odpovědností a 
rozvahou, a to ve spolupráci s řediteli škol, zástupci místních samospráv, zaměstnavateli a dalšími 
organizacemi. Snahou všech optimalizačních kroků je zlepšit úroveň a kvalitu škol, podpořit 
technické školy a učňovské školství, snížit oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout úspory 
provozních nákladů, zlepšit vybavenost škol učebními pomůckami a mzdovými úsporami 
navyšovat platy pedagogů stávajících škol.  

Po nelehkém období, kdy změnám nebyla nakloněna část veřejnosti a kdy k racionálnímu 
pohledu na věc mnohdy nepomohla ani média, se ze škol ozývají první pozitivní signály. K 
optimalizaci sítě středních škol již pod tíhou nezpochybnitelných argumentů sáhly všechny kraje a 
vyzval k ní rovněž ministr školství. 
 
Změny prob ěhly také na Orlickoústecku a Svitavsku 

V roce 2009 bylo převedeno Gymnázium Králíky na zřizovatele Město Králíky (k 30. 6. 
2009), v roce 2010 byly převedeny Domy dětí a mládeže a Základní umělecké školy na obce (k 31. 
12. 2010), bylo sloučeno Středisko praktického vyučování Žamberk se Střední odbornou školou 
obchodu, řemesel a služeb (k 1. 9. 2010), byl schválen útlum ekonomických oborů (Ekonomika a 
podnikání) ve středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných 
tříd v kraji o 10), schválen byl rovněž útlum Technických lyceí ve středních odborných školách od 
školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 3) a sloučena byla Základní škola 
při nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální základní školou v Ústí nad Orlicí (k 31. 12. 2010). V 
letošním roce pak byly sloučeny Střední škola zahradnická Litomyšl a Vyšší odborná škola a 
Střední odborná škola technická, Litomyšl, (k 1. 4. 2011), Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692 a Vyšší odborná škola a Střední odborná 
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škola Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540, (k 1.7. 2011), Střední zemědělská 
škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 a Školní statek zemědělské školy Lanškroun (k 1.7. 2011), 
Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 a Střední škola cestovního ruchu Choceň (k 
1.8. 2011), sloučena byla Základní škola speciální Bystré se Speciální základní školou Polička, 
Jiráskova 825  (k 1.7. 2011).  

Vedle změn v oborové nabídce se již kraj dohodl s řediteli středních odborných škol a 
zástupci místních samospráv na útlumu ekonomických oborů a v případě vyšších odborných škol, 
kterým v roce 2016 skončí akreditace, na jejich užší spolupráci s univerzitami. Deklarujeme, že žák 
studium dokončí tam, kde jej zahájil. 

Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou cestou k tomu, abychom udrželi 
oborovou nabídku v kraji a případně pomohli vzniku nových oborů, které si žádá pracovní trh. 
Chceme tu ekonomicky silné a oborově vyhraněné střední školy s optimálním technickým 
vybavením, kde žáky vyučují kvalitní pedagogové.  
 
Chceme zvýšit zájem mladých lidí o technické obory 

Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichž absolventech 
je velká poptávka na trhu práce. Z tohoto důvodu jsme zavedli systém stipendií v oborech, které si 
trh práce žádá nejvíce – tedy oborech blízkých stavebnictví, kovoobrábění, potravinářství (Řezník 
– Uzenář) či v oboru Kominík. Při hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost žáků v 
praktických dovednostech. 
 
Rozši řujeme nabídku o nové obory  
 Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka o několik nových oborů vzdělání – 
Mechanik strojů a zařízení (se zaměřením Mechanik plastikářských strojů), Montér vodovodů a 
kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, Požární ochrana, Průmyslová ekologie a Chemik. Již 
druhým rokem budou otevírány obory Vodař a Kominík. Jsme potěšeni, že zájem o tyto obory 
roste. Pardubický kraj vydává každoročně brožuru s nabídkou oborů, podle kterých mohou děti a 
jejich rodiče vybírat školu s ohledem k budoucímu povolání. Proškolováni jsou také výchovní 
poradci, aby dokázali žákům odpovídajícím způsobem poradit. 
 
Vracíme gymnáziím prestiž 

Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit prestiž gymnázií a zajistit jejich další existenci. 
Pardubický kraj letos poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými přijímacími zkouškami na střední 
školy s maturitními obory. Pilotní ročník měl za úkol především zmapovat úroveň žáků základních 
škol a prověřit organizaci zkoušek. Díky tomu, že byly přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich 
výstupy hodnotným materiálem a vodítkem pro další po-stup. Na základě zjištěných negativ budou 
ve školním roce 2012 - 2013 stanovena jednotná pravidla pro druhé a další kola přijímacích 
zkoušek. 
 
Investujeme do škol a školských za řízení 

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro oblast školství byl schválen ve výši 311 812 
tis. Kč, z toho výdaje na investice jsou ve výši 25 mil. Kč. V průběhu roku dochází ke snížení 
rozpočtu o 3 % – s ohledem na hospodaření a celkovou finanční situaci kraje. 

V letošním roce byly do odvětví školství převedeny mimořádné finanční prostředky (7,265 
mil. Kč) z prodeje majetku (jedná se o nevyužívané nemovitosti uvolněné z důvodu organizačních 
změn ve školství).  
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Nejvýznamn ější investi ční akce v kraji 
Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardubickým krajem ve školách v tomto 

roce patří výstavba    sportovního areálu Dašická v Pardubicích, stavební úpravy v SPŠ chemické 
v areálu Poděbradská v Pardubicích a ve Střední škole potravinářství a služeb, Pardubice, 
rekonstrukce školní kuchyně a jídelny na Gymnáziu, Dašická, Pardubice, přístavba šaten a 
rekonstrukce Domova  mládeže ve Vysokém Mýtě spolufinancované městem Vysoké Mýto, 
rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu, Mozartova, Pardubice, rekonstrukce střech 
Integrované střední školy Moravská Třebová a přístavba bezbariérového výtahu v Odborném 
učilišti a Praktické škole Žamberk.  

Během letošních letních prázdnin kraj investoval do zkvalitnění podmínek sloučených škol 
a na další rekonstrukce cca 120 mil. Kč.   

          Ing. Jana Pernicová, 
členka Rady Pardubického kraj 

 
Koutek prevence – topné období  
 Žloutnoucí listy mávají v podzimním větru na rozloučenou odcházejícímu létu, ranní mlhy 
nás donutí navléci teplé kabáty a letmý pohled na teploměr vysvětlí, proč z komínů začínají stoupat 
proužky dýmu. Ti, kdo se včas nezásobili topivem, se tváří ustaraně a pokoušejí se napravit, co 
přes léto nestačili. Nejsou však jediní, komu na čele přibudou vrásky. Protože je-li pro zahrádkáře 
a zemědělce dobou žní červenec a srpen, pro motoristy představuje vrchol brněnská Velká cena, 
pak pro hasiče sezóna vrcholí právě v topném období. 
 Kdo z nás si při zatápění uvědomí, že jenom závady na topidlech, jejich nesprávné 
používání a manipulace s odpadem přispívají k nemalým škodám, ten uzná, že starosti hasičů jsou 
plně opodstatněné.  
 Domníváme se,  že právě na tomto místě je třeba připomenout nesmírný význam požární 
prevence a preventivně výchovné činnosti, protože za většinou neštěstí stojí zdánlivě nepatrné a 
zanedbatelné maličkosti, které by bylo při včasné prevenci možno snadno odstranit. Bohužel si 
nikdo z postižených neuvědomil, oč je lacinější obětovaná chvilka volného času proti statisícovým 
škodám a zmařeným životům.  
 Co všechno bychom měli před započetím topné sezóny zkontrolovat? V tomto povídání 
uvedeme jenom hlavní body. Začneme prohlídkou samotných kamen. Zkontrolujeme šamotování, 
uzávěry dvířek a stav kouřovodů. Pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn 
ponecháme na odborníkovi. U elektrických spotřebičů prověříme přívodní šňůry, zásuvky i 
dimenzování pojistek proti případnému zkratu. U všech topidel budeme dbát na bezpečný odstup 
od zařízení místnosti a pokud není možné jej dodržet, zabezpečíme alespoň kvalitní tepelnou 
izolaci.  

Dále prohlédneme napojení na komínové těleso a majitelé rodinných domků se přesvědčí, 
zda odpovídá požárním předpisům, je-li omítnuto, jestli v něm nejsou zazděné trámy a zda hořlavé 
látky jsou uloženy dostatečně daleko. 
 Pokud prohlídka neukáže závady, zbývá jen se seznámit se správným postupem obsluhy a 
hlavně jej vždy dodržovat. Tím jsme udělili vše, co bylo třeba udělat ke snížení nebezpečí vzniku 
požáru a nezbývá než popřát vám příjemné chvíle pohody u hřejících kamen, strávené bez obav, 
že místo člověka se o naše hodnoty postará jen požár. 

Alena Cejpová 
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