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číslo 32          prosinec 2011 

 
Vážení spoluobčané, 

 rok se s rokem sešel, máme tady opět vánoční svátky a za sebou první rok našeho 

funkčního období. V každém z předchozích vydání Kameneckých listů jsem se na tomto místě 

snažil o krátkou rekapitulaci posledních měsíců. I když od říjnového vydání neuplynulo mnoho 

vody, událostí a činností byla celá řada a to jak těch pracovních tak i společenských.  

 Zastupitelstvo obce uskutečnilo v tomto období dvě veřejná zasedání. Projednána a 

schválena byla na nich řada důležitých kroků. Patří k nim schválení zadání územního plánu obce, 

na jehož základě nyní probíhá nabídkové řízení pro výběr zpracovatele nového územního plánu. 

Schválena byla Obecně závazná vyhláška 3/2011 o místním poplatku za komunální odpad o které 

se důležité podrobnosti dočtete v další části tohoto vydání. Pro zajištění činnosti obce v prvních 

měsících roku 2012 bylo schváleno rozpočtové provizorium na leden a únor. V tomto výčtu bych 

mohl dále pokračovat např. schválením prodeje pozemků, schválením prodeje prodloužení 

středotlakého plynovodu u budovy prodejny a pohostinství atd. Snažili jsem se také maximálně 

využít příznivého počasí v měsíci listopadu a pokračovali tak trochu nad plán se dvěma pracovníky 

v programu veřejně prospěšných prací s pracemi pro zlepšení vzhledu obce. 

 Z kapitoly pracovních činností mě dovolte přejít do kapitoly společenské. Tato činnost byla 

velmi bohatá - také se o ní dočtete na dalších stránkách. Dovolte mi, abych zde připomenul 

uskutečněný zájezd na divadelní představení do Korouhve s počtem 48 účastníků. A hlavně 

tradiční Vánoční výstavu, která se již stala pojmem pro široké okolí. Celkový počet návštěvníků 

výstavy byl zase o něco vyšší, ale ještě potěšitelnější než statistická čísla je skutečnost, že náš 

společenský sál se v době konání výstavy stává vyhledávaným místem pro zastavení se 

v každodenním shonu a pro příjemné posezení s přáteli. Rád bych všem, kteří se podílejí na 

úspěchu této akce ze srdce poděkoval a to nejen jménem naší obce, ale také jménem svým.  

Děkuji také Vám všem občanům obce za celoroční spolupráci. Za uplynulý rok jsem se 

mnohokrát převědčil, že v naší obci jsou lidé ochotni pomoci a pokud se na ně obrátíme, tak nám 

vždy pomohou. Mám také radost, že veřejná zasedání zastupitelstva jsou v naší obci v poměrně 

velkém počtu navštěvována veřejností a že je tak znát Váš zájem o dění a život v obci.  

Na závěr bych rád Vám všem popřál klidné a štastné prožití vánočních svátků, co nejlepší 

vstup do roku 2012 a v něm především hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu. 

Petr Šváb 
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Poplatky za komunální odpad v roce 2012  

 V úvodu tohoto článku sdělujeme změnu termínu svozu komunálního odpadu 26. 12. 2011 

– místo tohoto dne se pravidelný svoz uskuteční v úterý 27. 12. 2011.  

 Nyní již k roku příštímu. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15. 12. 2011 byla 

odsouhlasena Obecně závazná vyhláška číslo 3/2011 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

s platností od 1. 1. 2012. 

Zastupitelstvo obce ve vyhlášce přistoupilo ke zvýšení místního poplatku za svoz 

komunálního odpadu pro rok 2012 a to na částku 500,- K č na poplatníka . 

 Zastupitelstvo obce dále rozhodlo o zachování všech dosud platných osvobození od 

poplatku a to 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 

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. 

 K rozhodnutí zvýšit poplatek za komunální odpad nás vedou neustále rostoucí náklady, 

které musí obec za likvidaci odpadů hradit ze svého rozpočtu. Pro Vaší přesnou informovanost 

uvádím kalkulaci nákladů obce: 

 Za rok 2011 vychází skutečné náklady, které obec uhradí na jednu osobu (obyvatele obce 

včetně poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni) na částku 595,- Kč. 

Detailní kalkulace pro rok 2012: 

 Platba z rozpočtu obce svozové společnosti LIKO bude ve výši 343.980,- Kč (588,- Kč x 

585 poplatníků k 30. 6. 2011 – složeno z 557 obyvatel + 28 rekreačních chalup). 

Další náklady obce ve výši 25.000,- Kč jsou za likvidaci nebezpečných odpadů a pravidelný svoz 

nádob z míst, kam svozová firma nezajíždí. 

 Celkem se výdaje obce za rok 2012 se předpokládají ve výši 370.000,- Kč 

Výběr poplatků: 

Dle ustanovení vyhlášky 3/2011 je v současné době od poplatku osvobozeno 147 osob (děti do 18 

let a osoby starší 80 let) 

Poplatníků bez osvobození je v současné době - 411 osob + 28 rekreačních chalup = 439. 

Dle tohoto současného stavu počtu obyvatel a počtu rekreačních objektů vybere obec na 

poplatcích v roce 2012 finanční částku 219.500,- Kč. 

Rekapitulace: 

 Předpokládané vynaložené náklady obce   370.000,- Kč 

 Předpokládaný výběr poplatků   219.500,- Kč 

   Doplatek obce z jejího rozpočtu   150.500,- Kč 

 Z uvedeného je zřejmé, že náklady na svoz komunálního odpadu neustále rostou a zvýšení 

poplatku o 30,- Kč na poplatníka je tím nejmenším krokem. 
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 Svozová firma LIKO a.s. dále prosí o zajištění prořezání větví stromů a keřů podél místních 

komunikací, kde se provádí svoz nádob na komunální odpad. Při svozu odpadů dochází často 

k ohrožení bezpečnosti pracovníků a také techniky (zpětná zrcátka, výstražná světla). 

Kompletní přehled svozových dní, otevírací doba sběrného dvora, překladiště komunálních 

odpadů a důležité kontakty na pracovníky firmy Liko a.s. Svitavy: 

 

Svoz a odstra ňování odpad ů  

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 pond ělí: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 

11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12. 

 

Jelínek – každá sudá st ředa:  11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 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. 

 

Termíny svozu plast ů: 

kontejnery -  1 x 14 dnů – sudé úterý : 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 1.5., 15.5., 

29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 

25.12. 

pytle - 1 x m ěsíc - sudé úterý : 24.1., 21.2., 20.3., 17.4., 15.5., 12.6., 10.7., 7.8., 4.9., 2.10., 

13.11., 11.12.  

 

Termíny svozu papíru: 

kontejnery - 1 x 14 dnů – sudá st ředa: 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 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..  

 

Svoz skla: 

Četnost svozu se bude řídit dle požadavku obce. 

 

Termíny mobilních svoz ů nebezpečných a velkoobjemových odpad ů z naší obce nejsou 

prozatím stanoveny. 

 

Sběrný dv ůr  

  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   
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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   

 

Překladišt ě 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 

Petr Šváb 

 

Zimní údržba místních komunikací  

 Stojíme na začátku zimní části roku a nastává nám potřeba zajišťování zimní údržby 

komunikací. Stejně jako v předchozích letech se o ni starají Ladislav a David Pražanovi. V měsíci 

listopadu jsme zhotovili nové zásobníky na posypový štěrk, které jsme umístili na další kritická 

místa pro možnost okamžité pomoci v případě problémů. Nový zásobník je tak umístěn u domu 

Marie a Václava Pražanových, u domu čp. 13 - Andrea a Jaroslav Šafránkovi a u domu čp. 59 - 

Kateřina a Petr Boštíkovi.  

 Pro případ potřeby uvádím telefonní kontakty: - Pražan Ladislav   721 421 000 

        - Pražan David  721 236 337 

        - Šváb Petr, starosta obce 731 612 067 

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 27,50 

Kč/m3 na novou cenu 28,80 Kč/m3 včetně DPH. Zvýšení ceny je zapříčiněno především změnou 

sazby DPH od ledna 2012. 

Petr Šváb 

 

Hledáme nájemce pohostinství  

 Obecní úřad hledá nového nájemce – provozovatele pohostinství. Nabízíme velmi výhodné 

nájemní podmínky, začátek provozu od 1. 2. 2012. Více informací v kanceláři obecního úřadu 

nebo na tel. čísle 731 612 067. 

Petr Šváb 
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Nové jízdní řády 

Krajský úřad prostřednictvím organizátora veřejné dopravy firmy Oredo připravil a 11. 12. 

spustil do skutečného provozu zásadní změny v jízdních řádech autobusů a vlaků v celém 

Pardubickém kraji. Hlavním podnětem k tomuto kroku byla snaha za stejný objem finančních 

prostředků, kterým krajský úřad dopravu v kraji dotuje, dosáhnout lepší efektivnosti a lepších 

služeb s cílem dosáhnout postupného návratu cestujících do veřejné dopravy na úkor dopravy 

automobilové.  

Po prvním týdnu provozu si netroufám hodnotit, do jaké míry se to povedlo, řada z Vás již 

má jistě své praktické zkušenosti … . 

Před spuštěním celého systému proběhla řada jednání, kdy jsme se k návrhům jízdního 

řádu linky v naší obci vyjadřovali a vznášeli připomínky. Některým bylo vyhověno, k dalším našim 

připomínkám, především k návaznostem do dalších směrů a předpokládaným zpožděním, bylo 

konstatováno, že se nejdříve systém musí spustit a pak následně doladit. To se týká i námi 

požadované změny názvu zastávky Kamenec u Poličky „ZD“ na Obecní úřad – „Obú“. 

Další připomínky ke skutečnému reálnému provozu můžeme vznést do 15. 1. 2012. 

Prosíme Vás proto o sdělení Vašich zkušeností s dopravou po provedených změnách, především 

pak Vaše zkušenosti s návazností na spoje do dalších směrů jako jsou Svitavy, Litomyšl apod. 

Každý Váš podnět budeme následně uplatňovat na organizátory dopravy. Příští termín pro možné 

úpravy v jizdních řádech je 4. 3. 2012.  

V příloze Kameneckých listů přinášíme rychlý přehled všech autobusových spojů Polička – 

Kamenec u Poličky a zpět. V našem případě autobusových spojení přibylo a to včetně spojů 

v sobotu a v neděli. 

Petr Šváb 

 

Blahop řání 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 oslavili životní jubilea paní Marta Škorpíková, pan František 

Musil a paní Marie Lorencová. Paní Julie Krejčová oslavila krásné 94. narozeniny a je tedy, 

v tomto případě snad mohu přiznat, nejstarší občankou naší vesnice. Jubilantům přejeme hodně 

zdraví a radosti do dalších let.  

 

Diamantová svatba  

Manželé Marie a František Musilovi si připomněli 60 let společného života. S gratulací k 

diamantové svatbě přišel i starosta obce pan Petr Šváb. Příjemné setkání bylo nejen plné 

vzpomínek a zajímavého vyprávění, ale též životního elánu, optimismu a smyslu pro humor. 

Gratulujeme a přejeme ještě hodně společných let s úsměvem na rtech v kruhu jejich rodiny. 

Alena Cejpová 

 

Posvícenské posezení  

V sobotu dne 12. listopadu 2011 uspořádali zastupitelé pro občany tradiční Posvícenské 

posezení. Stejně jako v loňském roce nám k tanci zahrál pan Zdeněk Hegr, občerstvení zajistil pan 

Jiří Groulík a ochotné ženy z Kamence upekly posvícenské koláče. 

Alena Cejpová 
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Divadelní p ředstavení „Pokuta“  

Sehráli ho dne 17. listopadu 2011 ochotníci z Korouhve a zahráli to s takovou chutí, 

pečlivostí a oddaností, že jsme všichni v sále po skončení děje tleskali vestoje. Děj se vztahoval k 

samotné vesnici Korouhev, kde se před mnoha lety tato událost stala ve zdejším mlýně. Velkou 

zásluhu na uskutečněném představení má František Novotný, který se ujal práce režiséra. Určitě 

patří velké díky všem, kteří se o zdařenou hru zasloužili. Představení zhlédli i diváci z naší obce, a 

to i přes to, že se cestou do Korouhve porouchal autobus. Byl to nezapomenutelný zážitek.  

Alena Cejpová 

Tradi ční Vánoční výstava  

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní 

obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem 

každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. V biblické knize Zjevení 

svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu 

vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - 

zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... Prožít plodně 

adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. 

Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své 

oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která 

nám znemožňuje jít po jeho cestách.  

Ve dnech od 26. listopadu do 4. prosince 2011 se ve společenském sále Obecního úřadu 

v Kamenci u Poličky konala již osmá 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, svícny, vánoční stromeček, výzdoba z přírodních materiálů, …  Děti ze Základní školy 

v Sádku u Poličky 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 opět připravil pan Jan Mlynář, jeho rodina a parta přátel. Pane 

Mlynář, jménem zastupitelstva obce Vám děkuji za krásné chvíle, které nám výstava dala. Vím, že 

to byla Vaše celoroční práce. Pro nás, občany, to bylo velké „pohlazení po duši“.  

Alena Cejpová 

Tříkrálová sbírka  

V sobotu dne 7. ledna 2012 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Vznikla na základě 

tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech 

králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v 

jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Česká charita od roku 2001 v 

naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, 

zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují 

diecézní, oblastní a farní Charity v celé ČR. Tříkrálovou sbírku v působnosti města Poličky už 

několik let organizuje i Oblastní charita Polička. 

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

Alena Cejpová 
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Z kamenecké kroniky - rok 1942  

Počasí: 

V lednu: sníh a velké mrazy. 15. 26°C ,21. 30°C, 22 . až 24. 34°C, místy 40°C mrazu. 

V únoru:  sníh a trvalý mráz až 20°C.  21. a 22. sn ěhová vánice, potom prohazování silnic. 

Vlak nejezdí od 21. do 25. pro závěje. Ku konci ú. obleva. 

Březen:  6. velký mráz a potom sněhové závěje, takže 7. a 8. zase nezdí vlak. Mrazy – 13. 

22°C. Od 16. obleva, taje, prorážejí meze ze sn ěhu. Potom velké mrazy, někdy ve 

dne teplo. 

Duben:  Zima, déšť, mráz a sníh - každý den staje. 13. lidé prvně na poli. Potom mrazy, 15. 

sníh, jindy ve dne teplo. Od 18. pěkně, teplo, deštivo. 20. jsem vyjel prvně na pole. 

27. až 30. mráz, vítr, ve dne sněhové přeháňky. 

Květen:  1. 5 cm sněhu celý den, 2. staje a je krásně. Potom déšť, sníh, zima. Od 7. pěkně, 

teplo, 11. déšť, všechno se zelená, břízy raší, obilí se dosévá, 13. bouře, deštivo, 

15. a 16. déšť bez přestání, rozvodnění potoka a zaplavení luk, v cestách pramení 

voda. Potom od 18. pěkně, rozkvétají pampelišky, louky se zelenají. 20. rozkvétají 

třešně, oves leze ze země, břízy a jeřáby mají listy. Potom pěkně, časté bouře. 30. 

prudká bouře - déšť. U Krejčího č. 50 uhodilo do vysoké staleté lípy nad stavením, 

po kořenech sjel blesk do vodovodu a ve chlévě jiskra zabila tele a kozu, ležící 

vedle rour. 

Červen:   1. kvetou jabloně, kaštan, odkvétají hrušky, višně, rozkvétá šeřík. Do 7. krásně, 

horko. 8. bouře, prudký liják, krupobití. Potlouklo v Kamenci zvláště kolem 

Štemberka. V horním Sádku, Oldříši, Telecím a Rybné místy 100%, takže obilí bylo 

zaoráno. Jarní obilí se nastalými dešti vzpamatovalo. Od 9. do 18. deštivo, zima. 

19. mráz, 22. senoseč. Potom střídavě pěkně, zima-déšť. 

Červenec:  do 7. pěkně, bouře, přeháňky. 6. velký vítr srážel švestky. Sklizeno poslední seno. 

8. až 10. krásně, teplo. Potom deštivo. Od 25. pěkně, sklízí se jetel. Ku konci vítr, 

zima, sucho až do 11. srpna. Na lukách nerostou žádné otavy. 14. velký déšť, 

potom do konce měsíce sucho a horko, 21. až 36°C. Všechno uzrává, či usychá, 

otavy nejsou žádné, voda v některých studních vyschla. 17. začínají v Kamenci 

první žně nezralého žita. 

Září:  do 8. deštivo, potom přes den, a od 12. krásně a opět velké sucho Do 10. dosekán 

oves a potom se seká na lepších lukách otava. Od 25. do 29. sklizena většina 

brambor. 

Říjen:  Do 17. kritické sucho. Obilí naseté neklíčí, někdo přisévá. 17. déšť. 18. velký déšť a 

sníh, 19. staje. 20. velký mráz, potom deště. Obilí všechno dodatečně vzklíčí. 

Listopad:  do 22. pěkně, teplo, deštivo. Jenom 11. sněží. Od 22. do konce mírná zima a sníh. 

Prosinec:  od 6. sníh staje, do 20. teplo. Od 22. mírně mrzne. 

Rok 1942 byl celkem neúrodný. Následkem zimy a dešťů v květnu bylo na vlhkých loukách 

málo sena a otava nebyla celkem nikde. Bylo málo jetelin, vyhnily pod spoustou sněhu, neúroda 

ovsa, řepy, žita. Již na jaře žito vyhynulo a bylo podseto, neb necháno tak. Potom potlouklo kolem 

Štemberka až 90% úředního odhadu. Špatné leny, málo zelí, dostatek brambor. Jenom na mokru 

byly špatné. Ovocné stromy opět zmrzly i ty staré, které dosud přečkaly velké mrazy. Na zbylých 

stromech bylo ovoce hojně, zvláště jablek. Dováželi si je lidé (tajně, neb se musely odvádět) 

z Litomyšlska za 3 až 10 K 1 kg, sběrna platila polovic. 
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Zemřelí: 

I. Anna Groulíková, výměnkářka č. 61 

Rosalie Soukalová, výměnkářka  č. 92 

17.IV. František Bednář , výměnkář  č.11 ve věku 79 r., bývalý velitel hasičů. 

19.IV. Josef Lorenc    č.19, rolník, náměstek starosty ve věku 48 r. 

26.IV. Jan Krejčí    č. 43 ve věku 56 r. na souchotiny 

26.IV. Zástěra    ve věku 80 r. 

5.V. Adolf Krejčí, výměnkář  č. 50, ve věku 74 r. 

27.V. Skalníkovo děvčátko, 2 roky staré  

22.VI. Jan Linhart, chalupník   č. 87, ve věku 62 r. 

22.VI. Marie Pavlišová, výměnkářka  č. 70, ve věku 89 r. 

29.XII. Anna Štěpánková z Korouhve, bytem v Kamenci č. 94 

Požár: 

14. března ve 0.45 hod. vypukl požár ve statku u Pavlišů č. 70. Požár hájily dvě motorové 

stříkačky kamenecká a sádecká při 23°C mrazu. Voda zamrzla v hadicích. V ho řícím stavení byl 

zachráněn dobytek. Požár byl založen. 

Prohlídky a rekvisice: 

25. února byla prohlídka obilí, slepic a třetí na mléčné záznamy. Kdo by neměl denně 

zaznamenané mléko zaplatí od 100 do 300 K pokuty. Mimo toho byl soupis a revise policejních 

přihlášek a dále pak prohlídka německého vojska, která prohledávala všechny místnosti i na 

půdách a ve skříních nejsou-li zde skryty zbraně. Po zavraždění zločince protektora Heydrycha 

byly tyto prohlídky po celých Čechách a Moravě. Bylo vyhlášeno stanné právo. U koho byla 

nalezena zbraň neb zakázané knihy, byl zastřelen. Také ten, kdo byl usvědčen, že poslouchal cizí 

rozhlas. 

Při pohřbu Linharta a Pavlišové v tyto dny museli jíti lidé po skupinkách. Jíti v průvodu bylo 

zakázáno. 

26. března v poledne odzvonili umíráčkem zvonku, sňali ho z vížky a odvedli. Sebrány byly 

všechny ty zvony, které byly po minulé válce nové. Každá obec musela sundat na svůj náklad a 

celé odevzdat. 

15. října byl ročník hochů 1921 odveden na práce do říše. 24. listopadu byly odvody 

ročníků 1918,-19,-20. Nevyhnutelně potřebný doma nebyl odveden. Z těchto dvou odvodů 

povolaní byli do říše: Kopecký, Střítezský, Miroslav a Adolf Bednářovi, Jar. Petržálek, Sádovský, 

Skalník a jiní. I děvčata jsou povolávána do Německa. Je nutno za nimi posílati chléb, aby neměli 

hlad. 

V lednu byla sbírka teplého prádla a kožichů pro německé vojáky 

Od vánoc do 10. února nechodí děti do školy skrz vytápění a potom dostávají týdně úkoly. 

V sádecké škole jmenován je řídícím pan Jan Mareček, dosavadní třídní učitel zde. 

Jan Mlynář 

 

Jaký byl podzim v naší škole?  

Pohádkový. A to proto, že nás letos celým školním rokem provází téma Z pohádky do 

pohádky. A tak kromě toho, že se děti naučily mnoho nového v jednotlivých předmětech, si také 

užily spoustu zábavy. 
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V září jsme navštívili Jičín – město pohádky, byli jsme se podívat ve Stašově v lomu a 

v jezdeckém oddílu Vraník se děti povozily na koních. Také si děti na dopravním hřišti oživily 

pravidla silničního provozu. 

V říjnu jsme si užili sportovní hrátky s pohádkovými hrdiny. 

Listopad patřil již předvánočním dílnám a ukázkám tradičních řemesel jako je tkaní, 

drátkování a spřádání vlny. 

No a prosinec? Ten už se nese ve znamení Vánoc. K oslavám 20. výročí školní družiny 

paní učitelka Šafránková připravila s dětmi výstavku jejich prací. Také pilně nacvičujeme písničky 

na adventní koncert. Každý den děti otevírají jedno okénko adventního kalendáře a počítají dny, 

které ještě zbývají do Štědrého dne. 

A o tom, jak šikovné naše děti jsou, se můžete přesvědčit v následujících slohových 

pracích: 

 

Kamarádství 

Když se s někým dobře znáte, víte, že vám vždy poradí a bude stát při vás, nikdy se na vás 

nenaštve a nikdy vás nepomluví, tak víte, že je to váš kamarád. Jestli splňuje všechny tyto 

vlastnosti, musíte s ním mít dobrý vztah. Ne vždy se to povede. Kamaráda byste nikdy neměli 

podvést, fyzicky ani psychicky napadnout. Svému kamarádovi můžete svěřit svá tajemství. 

S někým nemusíte mít dobrý vztah a neúčastnit se jeho aktivit, přesto mu nesmíte ubližovat. Já 

mám několik kamarádů a moje největší kamarádka je Verča Jílková. 

         Adélka Boštíková 

 

Čerti 

V pondělí večer k nám přišli čtyři čerti, anděl a Mikuláš. Musel jsem jim zahrát na akordeon. 

Líbilo se jim to, takže mě nestrčili do pytle. Ale dali mi nějaké sladkosti a ovoce. Nakonec odešli. 

         Honza Boštík 

 

Čerti a Mikuláš s and ělem 

V pondělí večer jsme netrpělivě čekali na čerty, Mikuláše a anděla. Když už konečně přišli, 

Monty začal štěkat a Marley se rychle běžel schovat. Mikuláš se nás zeptal, jestli jsme zlobili a my 

jsme řekli, že se hádáme. Potom jsem jim zahrála na kytaru a Vojta řekl básničku. Hodný anděl 

nám dal tašky se sladkostmi, ovocem a já jsem dostala ještě rukavice, gumovací pero a krabičku 

s koňmi. Byla jsem s nadílkou moc spokojená. 

         Daniela Švábová 

 

Předváno ční čas v mate řské škole  

V měsíci listopadu dojel náš vláček Kolejáček do stanice  ,,RADOST“ .  S dětmi  jsme si 

vyprávěli o tom, co to radost je (děti radost vyjádřily i výtvarně), z čeho se radují a jak mohou 

udělat radost ostatním. Domluvili jsme se na společné  ,,vánoční“ radosti.  V předvánočním čase 

pracovaly především dovedné ruce dětí –pekly a zdobily perníčky, tvořily ze slaného těsta, , dělaly 

chlebové ozdoby, obrázky z těstovin, malovaly a stříhaly z papíru, ale především vyráběly 

z přírodního materiálu různé věnečky a květináčky. Vyvrcholením bylo vytvoření betlému ze dřeva. 

Kromě toho jsme také zpívali koledy a učili se role na krátké divadelní vystoupení ,,Vánoční 

příběh“, které jsme zahráli v sobotu 10.12. na vánoční výstavě na OÚ v Sádku. Zde jsme také 
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zároveň vystavili naše vánoční  výrobky. Musíme velice poděkovat rodičům za krásné kostýmy, 

které připravili pro své děti na divadelní vystoupení. Vánoce se sice kvapem blíží, nás ve školce 

čeká ještě vánoční besídka pro děti s mnoha dárky a adventní koncert v kostele. No a potom přijde 

tak dlouho očekávaný večer, který přichází jenom jednou do roka a na který se všichni moc 

těšíme. 

Krásné pohodové Vánoce, do Nového roku především pevné zdraví a spokojenosti. Všem 

Vám přejeme, abyste si 1. 1. 2013 mohli říci: ,,Byl to dobrý rok“.  

Eva Zdvořilá, MŠ Sádek 

 

„Už nadešel nádherný vánoční čas 

a kouzlo Vánoc je všude kolem nás. 

Tak oslavte tento svátek spolu 

bok po boku u štědrovečerního stolu!“ 

 

Krásné Vánoce a  poklidný rok 2012 

Vám přejí děti a zaměstnanci 

Základní a Mateřské školy v Sádku 

    

„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 a pohodové vánoce všem lidem v Kamenci 

                                             přejí děti a učitelky z MŠ v Sádku. 
 

Nové ob čanské pr ůkazy od 1. 1. 2012  

Od 1. ledna 2012 budeme vydávat nové typy občanských průkazů. Ještě před tím, než Vás 

budu informovat o novinkách, které nás čekají, upozorňuji občany, že stávající ob čanské pr ůkazy 

budou platit po dobu v nich vyzna čenou.  

Občan si bude moci vybrat z těchto druhů občanských průkazů:  

1. občanský pr ůkaz se strojov ě čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem  

(tento druh bude vydáván pouze na vlastní žádost občana, tzn. bude nepovinný a za 

příplatek), 

2. občanský pr ůkaz se strojov ě čitelnými údaji (tento druh se bude vydávat jako běžný 

občanský průkaz), 

3. občanský pr ůkaz bez strojov ě čitelných údaj ů (tzv. „blesk“) se třemi druhy platnosti: 

- 6 měsíců (z důvodu technické závady na zařízení trvající déle než 7 kalendářních dnů, 

v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události),  

- 3 měsíce (pro občana, který nabyl státní občanství udělením),  
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- 1 měsíc (z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení a v souvislosti s výkonem volebního 

práva). 

 Občané se budou fotit přímo na úřadě, protože nové typy občanských průkazů budou 

obsahovat digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Toto neplatí u občanských průkazů 

bez strojově čitelných údajů (předkládají se dvě fotografie).  

Další novinkou bude možnost vydat občanský průkaz občanům mladším 15 let  (z důvodu 

vycestování v rámci EU) a občanům, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.  

Občan si bude moci zvolit , zda chce do nového občanského průkazu zapsat rodinný stav  

či nikoliv.  

Důležitou informací je, že si občan může vyřídit žádost o občanský průkaz u kteréhokoliv 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností (to neplatí pro občanské průkazy typu „blesk“). 

Jakékoliv dotazy Vám zodpovíme na telefonním čísle 461723884 nebo na e-mailu op@policka.org 

                                                                                                           Nunvářová Renáta, DiS. 

Úsek cestovních dokladů Polička 

 

Koutek prevence:  Jednotný systém vyrozum ění a varování  

Jednotný systém vyrozumění a varování  tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují 

bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava 

dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava 

místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). 

Hasičský záchranný sbor  ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat 

obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.  

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především 

prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha “. Tento signál je vyhlašován kolísavým 

tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po 

tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu 

údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření 

k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků 

varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.  

 
Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, 

místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému 

nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. 

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach “, který 

slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem 

sirény po dobu 1 minuty.  
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První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška  

provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním 

nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také 

hlasově.  

 

 

 

V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 

5 000 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % území ČR varovným 

signálem. 

Alena Cejpová 

Pozvánka I: 
 Mariášníci z Kamence zvou na V. ročník 

SOUSEDSKÉHO MARIÁŠE, 
který se uskuteční v společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci 

ve st ředu 28. 12. 2011 . 
Prezence od 16.00 hodin, začátek hry v 16.45 hodin. 

Pozvánka II: 

 Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na 

HASIČSKÝ PLES , 
který se koná ve dvou termínech 

v pátek 3. 2. a v sobotu 4. 2. 2012 od 20 hodin 
ve společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci. 

Prodej místenek v ceně 100,- Kč bude probíhat v klubovně SDH v budově obecního 

úřadu ve dnech 16.  a 18. 1. 2012 od 16.00 do 18.00 hodin . 
Pozvánka III: 

 Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na 

MAŠKARNÍ KARNEVAL , 
který se uskuteční 

v neděli 5. 2. 2012 od 14 hodin 
ve společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci. 

Zveme všechny děti – soutěže a dárky pro všechny masky 
 

 

Krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší do nového roku 2012  

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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