
  

- 1 - 
 
 

 

číslo 33          březen 2012 

 
Vážení spoluobčané, 
 vychází první letošní vydání Kameneckých listů. Od posledního prosincového čísla uplynuly 
jen dva měsíce, i toto období nebylo na činnost v obci nikterak skoupé. V samém závěru loňského 
roku se podařilo uvést do provozu plynofikaci budovy prodejny a pohostinství a hned 
v následujícím období velkých zimních mrazů toto řešení prokázalo svůj přínos. V měsíci lednu 
byla provedena řada drobných rekonstrukčních úprav v budově pohostinství pro zlepšení jeho 
chodu, následně od počátku měsíce února začal pohostinství provozovat nový nájemce. 
 Zastupitelstvo obce uskutečnilo v tomto posledním období dvě veřejná zasedání. Mimo jiné 
byl proveden výběr a následné uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem nového územního plánu 
obce. Bylo provedeno schválení rozpočtu obce na rok 2012, rozpočtového výhledu obce na období 
2013 až 2015 a celá řada dalších rozhodnutí nezbytných pro činnosti související s chodem obce a 
obecního úřadu. Velký objem práce byl také odveden při inventarizaci majetku obce, uzávěrky roku 
2011 se zapracováním celé řady legislativních úprav, které pro obce nově vešly v platnost.  
 O akcích, které v naší obci proběhly se dočtete v dalších částech Kameneckých listů, 
namátkou jen Tříkrálová sbírka, Hasičské plesy, Maškarní karneval atd. Zveme Vás také na akce, 
které pro nejbližší období připravujeme a to prázdninový výlet na bazén, jarní setkání důchodců, 
nabídka na zájezd na divadelní představení pro děti atd. 
 Na závěr úvodního článku Vám přeji příjemné předjarní dny snad už i s pozitivním jarním 
sluníčkem.  

Petr Šváb 
 
Ekonomika obce v roce 2011 a rozpo čet obce pro rok 2012  
 Nejdříve se ohlédněme za rokem minulým. Dne 24. 2. 2012 se v sídle našeho obecního 
úřadu uskutečnila kontrola – audit Pardubického kraje, při které bylo přezkoumáno nejen 
hospodaření obce, ale také celá řada dokumentů vnitřního chodu obce. Při kontrole nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky. Můžeme tak sestavit závěrečný účet obce za rok 2011, který bude 
schvalován na příštím zasedání zastupitelstva obce. Ve stručnosti Vás nyní seznámím s hlavními 
ukazateli hospodaření obce za předchozí rok. 
 Příjmovou stranu rozpočtu roku 2011 oproti předpokladům pozitivně naplnily vyšší příjmy 
ze všech daní, dále v původně schváleném rozpočtu nebylo počítáno se získáním dotací. Ve 
skutečnosti se podařilo získat dotaci na rekonstrukci vytápění budovy pohostinství a prodejny, 
dotace na veřejně prospěšné práce byla nakonec také vyšší než očekávalo. Příjem dále pozitivně 
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ovlivnilo provozování kiosku v areálu Pod Lipou, nepočítalo se také s úhradou první splátky půjčky 
farnosti před termínem splatnosti. V samotném závěru roku se navíc uskutečnil i prodej nově 
vybudovaného prodloužení středotlakého plynovodu k budově prodejny. Příjmy obce tak celkem 
dosáhly hodnoty 6 143 980,- Kč. 
 Výdajovou stranu rozpočtu tvoří v roce 2011 kromě běžných výdajů obce na její provoz 
hlavní výdaje na rekonstrukci vytápění budovy pohostinství a prodejny, na opravy místních 
komunikací, na zimní údržbu, náklady na údržbu majetku obce, náklady hrazené svozové firmě za 
likvidaci odpadů a náklady na veřejně prospěšné práce a údržbu zeleně v naší obci. Výdaje 
celkem v roce 2011 činily 3 713 644,- Kč. 
 Hospodaření obce za rok 2011 tak skončilo přebytkem ve výši 2.430.336,- Kč. Tento 
přebytek společně s přebytkem hospodaření obce za rok 2010 bude využit jako rezerva do 
následujících let na realizaci dlouhodobějších cílů rozvoje obce. 
 Rozpočet obce na rok 2012 byl schválen při zasedání zastupitelstva obce dne 23. 2. 2012 
a to v následující podobě. Příjmy obce jsou rozpočtovány přibližně ve výši skutečnosti roku 2011, 
opět nemůžeme na příjmové straně rozpočtu počítat s žádnou přijatou dotací, protože prozatím 
nám ještě nebyla žádná schválena. Rozpočet je přijat s příjmy ve výši 5 290 000,- Kč. 
 Na výdajové straně rozpočtu jsou provozní výdaje rozpočtovány dle očekávané skutečnosti 
roku 2012 a to dle zkušeností z předchozího roku 2011. Vyšší náklady jsou rozpočtovány na 
opravy místních komunikací s vybudováním dešťové kanalizace, na dotační projekt 
Protipovodňového opatření, na podíl na opravách Základní školy v Sádku, na dotační projekt 
dovybavení knihovny, na opravu a rozšíření veřejného osvětlení, na pořízení nového územního 
plánu obce  na jehož vypracování máme také požádáno o dotaci, na pořízení komunální techniky 
také s přispěním dotačního titulu a na úpravy míst pro umístění sběrných kontejnerů na tříděný 
odpad. Celkem jsou výdaje schváleny ve výši 6 644 500,- Kč.  
 Rozdíl příjmů a výdajů v rozpočtu pro rok 2012 je pokryt z přebytku hospodaření obce za 
rok 2011. Tento rozdíl je zapříčiněn skutečností, že zatímco na výdajové straně počítáme 
s realizací všech projektů na které jsme požádali o dotaci a to v plné výši jejich ceny, na příjmové 
straně rozpočtu s přijatými dotacemi prozatím nepočítáme. Pokud nebudeme se získáním dotace 
pro daný projekt úspěšní, realizaci některých z nich můžeme odložit. Rozpočet tak bude během 
roku upravován rozpočtovými opatřeními dle aktuálního vývoje jeho plnění. S podrobným zněním 
rozpočtu se můžete seznámit na internetových stránkách obce. 

Petr Šváb 
 
Poplatek za komunální odpad v roce 2012  

Připomínáme občanům obce povinnost uhradit místní poplatek za svoz komunálního 
odpadu na základě Obecně závazné vyhlášky 3/2011. 

Poplatek můžete platit v kanceláři obecního úřadu, případně na účet obce, č. ú. 
1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného s vyplněním a odevzdáním 
přiznání k poplatku v kanceláři obecního úřadu. Poplatek je splatný do 30. června příslušného 
roku, při rozložení do dvou spátek do 30. září. Výše poplatku 500,- Kč na poplatníka - podmínky 
pro osvobození od něj jsou stejné jako v letech předchozích.  

Připojuji nejbližší termíny svozů (přibližně do vydání příštího čísla Kameneckých listů): 
Svoz popelnic:  
Kamenec - každé sudé pondělí: 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6. 
Jelínek – každá sudá středa: 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6. 
Svoz plast ů - pytle:  
1 x měsíc - sudé úterý: 20.3., 14.4., 15.5., 12.6. 
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Svozu nebezpe čného a velkoobjemového odpadu:  
14. 5. 2012 - Kamenec u odbočky k areálu Pod Lipou v 16.00 hod. – osada Jelínek v 17.00 hod. 
17. 9. 2012 - Kamenec u odbočky k areálu Pod Lipou v 16.00 hod. – osada Jelínek v 17.00 hod.  

Petr Šváb 

 
Tříkrálová sbírka  
 V sobotu dne 7. ledna 2012 se v naší obci uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Sbírku 
organizovala Česká katolická charita za pomoci dobrovolníků z naší obce. Obcí procházely čtyři 
skupiny koledníků se zapečetěnými pokladničkami. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 dosáhl 
na Poličsku částky 518 073 Kč. Podíl z naší obce na této sbírce činí 16 566 Kč, to je o 1 569 Kč 
více oproti loňsku. Děkujeme dětem za pomoc s organizací sbírky a také děkujeme Vám, občanům 
naší obce, za štědrost. 

Alena Cejpová 
 
Blahop řání 
 V 1. čtvrtletí 2012 oslavili či oslaví životní jubilea paní Marie Odvárková, pan Josef Kulíšek, 
pan Jarmil Feltl a pan Ladislav Radiměřský. Paní Marie Sejkorová oslavila krásné 91. narozeniny. 
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme  pevné zdraví a mnoho radostných chvil.  

Alena Cejpová 
 
Prázdninový výlet na bazén  
 Dne 15. března 2012 pořádá obecní úřad autobusový zájezd na bazén v Litomyšli. Obec 
hradí autobus, účastník zájezdu hradí vstupné, a to 90 Kč dospělý a děti 3 – 6 let 35,- Kč, děti 6 – 
15 let 55,- Kč, osoby nad 60 let 60,- Kč, studenti 70,- Kč. Odjezd v 16:00 od Obecního úřadu 
v Kamenci. 
 Zájemci, hlaste se prosím v kanceláři obecního úřadu nejpozději do středy 14. 3. 2012.  

Alena Cejpová 
 
 
Zájezd na d ětské divadelní p ředstavení Brou čci  
 Obecní úřad nabízí zájezd do divadla Radost v Brně na dětské představení Broučci, které 
se koná v neděli 1. dubna 2012 ve 14:30 hodin. Cena vstupenky je 120,- Kč pro dospělé i děti.  

Zájemci, hlaste se prosím v kanceláři obecního úřadu nejpozději do středy 14. 3. 2012. 
Stáňa Švandová 

 
Jarní setkání d ůchodc ů 
 V sobotu dne 24. března 2012 se uskuteční klasické Jarní setkání důchodců ve 
společenském sále Obecního úřadu v Kamenci. Ženy z Kamence připravují bohatý program a  
občerstvení. K tanci a poslechu zahraje pan Zdeněk Hegr. Přijďte se pobavit a odpočinout od 
všedních starostí.  

Alena Cejpová 
 
Slet čarod ějnic v areálu Pod Lipou  
 V pondělí dne 30. dubna 2012 se v areálu Pod Lipou uskuteční povolený slet čarodějnic, 
čarodějů, ježibab, ježidědků a všech strašných strašidel nejrůznějšího věku, aby společně oslavili 
tento den průletem obce  a následně zapálením čarodějnice na hřišti. Menší čarodějnice a 
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čarodějové naučí se různá kouzla a zaklínadla a také jak očarovat koště, aby létalo. Uvaříme 
společně kouzelný lektvar věčného mládí a krásy a pak se budeme bavit do ranních hodin. 
 Začínáme v 18 hodin. 

Alena Cejpová 
 
Z kamenecké kroniky - rok 1943  
Počasí  
Leden: Do 10. Mírná zima, 11. – 20 °C, potom obleva, do 1 6. sněhové vánice, potom střídavě 
obleva, mírný mráz. Pole bez sněhu a místy velké závěje. 
Únor: Do poloviny měsíce se obleva střídá se sněhovými přeháňkami a větry, potom krásně, teplo, 
v noci mráz. 
Březen: Do 14. mrazy, zimy, zprvu přeháňky a potom sucho. 15. vyjeli rolníci na pole. Do 26. 
sucho, větry, v noci mráz, ve dne teplo. Ku konci měsíce deštivo. 
Duben: Dešťové a potom sněhové přeháňky a mírný mráz. 8. sněhová bouře, 10. deštivo a potom 
krásně, pokračuje práce na poli. Od 25. přeháňky, chladněji. 16. se již zelenají louky, obilí vylézá 
ze země a přiletěly vlaštovky. 20. raší kaštany, břízy, jeřáby a 24. rozkvétají třešně, 28. trnky 
Květen: 1. až 8° mrazu. Rozkvétají švestky. Do 5. v noci v elké mrazy, potom větry a zima. 11. 
kvetou hrušky, rozkvétají jabloně. Ostatní květy jsou zmrzlé. 14. a 15. horko 30°C a v noci zima.  
Od 16. -20. zimy. Tráva je špatnější než před měsícem. 20. až 22. mrazy 6 až 8°C a 23. menší 
mráz. Zmrzly květy jabloní. Kaštan již nerozkvetl ani šeříky. Potom deštivo a zima do konce. 
V květnu byly jen dva teplé dny. 
Červen: Do 6. zimy, menší přeháňky a mrazy, potom deštivo a ku konci měsíce větry a zimy. Opět 
jen dva dny v červnu teplo. První a druhý týden v červnu se sázelo zelí. Velkolisté lípě zmrzly listy 
a od toho uschla. I jiné stromy jsou málo olistěné, průhledné a olše ještě 17. mají jen poloviční 
listy. 
Červenec: Zprvu je pěkně, potom deštivo, 13. bouře a liják a stálý vítr. Od polou krásně až horko. 
Srpen: 1. až 5. horko-přes 30°C. Potom do 9. p řeháňky, vítr, zima a sucho, v noci bez rosy, opět 
velká vedra. 21. velký vítr rozházel panáky obilí a viku ze stojanů strhal a odnesl pryč. 23. přestalo 
saharské horko, vítr se otočil od západu a 31. spadl deštík. Žně začaly 3. srpna. 
Září: Většinou sucho až na nepatrné deštíky. Země je úplně vyprahlá a je i nouze o vodu. 
Říjen: Úplně sucho, od 9. mrazy a ve dne pěkně. 
Listopad: Obilí neklíčí pro sucho a vzešlé žloutne. 6. chumelí a mrzne. 14. prší se sněhem a zase 
chumelí. 20. taje. Potom do 26. teplo a opět sněhové a dešťové přeháňky. 
Prosinec: Sněží a mrzne, -16 °C. Potom obleva, jíní, mrazivý vít r. Velký nedostatek vody, sedláci 
jezdí pro ni do obecních rybníků. 
Úroda 

Květnovými a červnovými mrazy zmrzly květy všech ovocných stromů a tak nebyl ani jediný 
plod. Na kopci a na Jelínku i v jiných krajích bylo ovoce hodně. 
Na jaře nebylo čím krmit dobytek ani čím podestlat. Podestýlá se pazdeřím, jehličím a i ničím. 
Tráva na suchých lukách nebyla téměř žádná. Celkem lučního sena bylo asi polovic či méně. 
Otava téměř žádná. Řepy celkem v Kamenci bylo polovic až 2/3 jak normálně. Bramborů 1/3 až 
1/3 co loni. Zmrzly také když vylezly ze země i na kopci. Na suché půdě byly drobné. Všechné 
zimě nejlépe vzdorovalo žito. Bylo dlouhé a sklidilo se ho mnoho. Dosti pšenice, pěkný oves, ale 
málo ho bylo naseto. Byly též pěkné ječmeny, slušné jetele ale ne všude. Špatné lny, při klíčení je 
ulilo a musely být nasety znovu a z těch nebylo nic. Mák rozlámaly větry ještě zelený a potom byl 
v makovicích jen zadní len a mák byl povinně pěstován na 5 % orné půdy.  
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Dodávky 
Brambory byly vymáhány všemi způsoby. Napřed byly vyhlášky, že nikomu nebude 

z dodávky nic sleveno. Obec měla dodati 19 vagonů. Potom chodila po polích okresní komise a 
vykopávali změřenou plochu a dle toho odhadovali sklizeň ve vsi.  Ponechati si měl každý 20 q na 
1 ha k sázení a 20 q pro osobu k jídlu. Ostatní dodat. 10. listopadu byly zakázány domácí porážky 
tomu, kdo nesplnil dodávku brambor. Tudíž každému. 
Ceny 

Malá housátka na jaře jsou za 150 K. Husa prodaná volně 4 kg těžká 700 K i více. 
Vykrmená 10 kg za 2000 K. Koza stojí 1 200 až 1 800 K. Kráva mladá a stelná k chovu 12 K za 1 
kg. Kůzle 700 až 800 K. Boty od Bati kožené šněrovací 140 K. Cesta do Pardubic vlakem 30 K. 
Košile 50 K. Máslo je stále vzácnější až za 200 K 1 kg. Cukr 1 kg 7.40 K. Pivo ½  litr 2.20 K. Sůl 1 
kg 2.40 K. Mák 15 K. Mléko platí mlékárna 1.50 až 1.70 K za 1 l.  Mzda zjednaným u rolníka 15 
K denně ke stravě. Nemocnice denně III tř. 30 K. Vyorávač bramborů kravský 2 500 K. 
Různé zprávy a na řízení 

Na pomnících padlým a na křížích musí býti nápis také německý a neb žádný. 21. prosince 
kontroloval četník v Kamenci zatemnění a udělal zde 23 pokut po 50 K. Topol u státní silnice zvaný 
volatý předán je památkovému úřadu. Je 22 m vysoký. 

V únoru byly odvody dívek a žen do 45 roků a mužů do 65 roků. Zdraví a nezaměstnaní 
byli zařazeni do práce do muničky, továren a jinde 

17. dubna v 1 ½ až 2 ½  v noci bylo u nás slyšet bombardování Plzně. Záchvěvem vzduchu 
drnčela okapová koryta a klapaly volné dveře. 

28. srpna chytil od vlaku vyprahlý drn a oheň se rozšířil do Groulíkového lesa. Doutnající 
jehličí nebylo možno udusiti, až teprve vodou bylo rozšiřování zastaveno. Poličská motorka 
dodávala vodu pro motorku kameneckou. 

Stav krav v Kamenci byl během roku zvýšen ze 195 na 209. Vylíhlo se 178 telat. Průměrná 
denní dojivost jedné krávy byla 3.49 l mléka. 
Zemřelí 
13. I.  - Marie Šlosrová, žákyně třetí třídy  
15. I.  - Vilém Černý dělník., na souchotiny 
25. II.  - Češka, č. 108                    
11. III.  - Fr. Jukl,  býv. sedlák, opilec  ( z č. 74) 
30. III.  - děvčátko Drahošovo 
5. IV.  - stařenka Trávničková 
9. IV.  - dědeček Jos. Smejkal ve věku 89 r. z č. 74 
21. V.  -  Bureš, ( v poličské nemocnici) 
26. V.  -  Kleinbauerová, u Kinclu č. 38 
8.  VI.  - Jos.Švanda,  výměnkář č. 2,  ve věku 92 let 
25. X.  - Marie Martinová,  č. 105 
31. X.  - Jan Krejčí č. 94 a Šauer, býv. ponocný v nemocnici 

Jan Mlynář 
 
Nové jízdní řády – regionální doprava IREDO v otázkách a odpov ědích  
Co je IREDO? 
Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu na jeden 
jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů.  
Co to v praxi znamená?  
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Při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku již pouze ke kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv. 
nástupní sazbu p ři každém p řestupu.  Na všech spojích zapojených do sytému IREDO je 
dopravce povinen vydat cestovní doklad přímo do cílové stanice bez ohledu na přestupy. 
Příklad: Cestující z Pardubic chce navštívit Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Již při nástupu 
v Pardubicích si může koupit jízdenku IREDO až do Kladrub nad Labem, i přesto, že bude 
přestupovat v Přelouči. Za tuto jízdenku zaplatí 32,- Kč. Pokud by použil klasický způsob nákupu 
dvou jízdenek (v Pardubicích i Přelouči při přestupu) zaplatil by 40,- Kč. Úspora činí 8,- Kč. 
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování autobusem i vlakem? 
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi autobusem a 
vlakem.  
Pro jaké kategorie vlak ů lze použít jízdenku IREDO? 
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že 
chcete jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít pouze ve vlacích IC, EC, Ex a Pendolino.  
Jak ušet řit p ři cestování po kraji? 
Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či 
do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO. 
Co je časová jízdenka IREDO? 
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený počet 
jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má podobu 
papírové jízdenky. 
Jak funguje časová jízdenka v praxi? 
Student z Holic, který dojíždí každý všední den do školy v Pardubicích, by si musel s využitím 
jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což by ho stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní 
jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy student měsíčně ušetří 25% nákladů na 
cestování. Roční úspora v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce korun.  
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20% a při použití devadesátidenní 
jízdenky více než 30% oproti nákupu jednotlivých jízdenek. 
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech? To je možné jak 
s jednoduchou, tak i s časovou jízdenkou.   
Je časová jízdenka p řenositelná? 
Ano, jednu časovou jízdenku může použít na konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící 
v Moravské Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase Moravská Třebová 
– Svitavy se vrátila odpoledne z práce. Její manžel může tuto jízdenku využít a jet se podívat na 
basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc. 
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu? 
Ano, lze ji využít i o víkendu. 
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit? 
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze 
zakoupit již ve všech regionálních autobusech. 
Mohu ušet řit p ři cestování po kraji, i když nejezdím ve řejnou dopravou pravideln ě? 
Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která je vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun 
lze cestovat v celém systému IREDO.  
Jak ušet řit v systému IREDO, když se chystáte na výlet s rod inou?  
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí až pro 
pět osob, z toho dva mohou být dospělí. Cena této jízdenky je 260 Kč.  
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se rozhodne, že o víkendu navštíví nově 
vybudovaný ski areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si 
skupinovou síťovou jízdenku za 260 Kč. Na tuto jízdenku se nejenom dostane na Dolní Moravu, 
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ale i zpět. Případně si může udělat výlet cestou zpět například do Litomyšle. Ani v tomto případě 
nezaplatí nic navíc. 
Jak zjistit cenu jízdenky p ředem? 
Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé autobusové i vlakové zastávce. Pokud máte 
přístup na internet, můžete si spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru na webových stránkách 
www.oredo.cz (Menu – IREDO – Kalkulátor jízdného). 
Slevy pro vybrané skupiny cestujících 
Děti do 6 let, ko čárky s dít ětem 
- je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě 
s průvodcem - poloviční jízdné 
- zdarma se přepravuje kočárek s dítětem 
Děti do 15 let 
- mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 % 
- děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydavatele, 
který obsahuje jméno, datum narození a fotografii dítěte 
Žáci do 15 let 
- mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5% (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období 
od 1. 7. do 31. 8.) 
- nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u 
autobusového dopravce 
Studenti do 26 let 
- mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období 
od 1. 7. do 31. 8.) 
- nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u 
autobusového dopravce 
Osoby ZTP a ZTP/P 
- mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na 
přepravu průvodce zdarma 
Rodiče k návšt ěvě zdravotn ě postižených d ětí v ústavech 
- mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené 
vykonání návštěvy v průkazu 
Držitelé pr ůkazu PTP 
- mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO 

Informace z Pardubického kraje 

 
Krátké ohlédnutí za činností Sboru dobrovolných hasi čů v roce 2011  

Sbor dobrovolných hasičů měl v roce 2011 celkem 94 členů, z toho 59 dospělých hasičů a 
35 mladých hasičů. Členové sboru se v loňském roce rozloučili s bývalým starostou sboru a 
nejstarším členem panem Josefem Švandou, který byl členem sboru od roku 1949. 

Výjezdová jednotka, která je složená z 15 členů sboru měla za rok 2011 dva výjezdy - 15. 
ledna technickou asistenci při kácení nebezpečného stromu a 5. září při odstraňování následků 
přívalového deště. Kromě toho se také zúčastnila pravidelného námětového cvičení a to v obci 
Telecí.  

Z kulturních a společenských akcí sbor uspořádal Hasičský ples ve dvou termínech 4. a 5. 
února a následně v neděli Maškarní karneval. V měsíci květnu společně se sborem ze Sádku jsme 
oslavili svátek sv. Floriána účastí na mši svaté v kostele v Sádku a uctili památku padlých ve 
světových válkách. Zúčastnili jsme se oslav výročí založení sborů v Korouhvi, v Širokém Dole a 
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slavnostního odhalení pamětní desky bývalého starosty hasičské zemské jednoty pana Františka 
Procházky na budově gymnázia v Poličce. V sobotu 21. května jsme pořádali taneční zábavu 
v areálu Pod Lipou. 
 Jednou z nejvýznamnějších činností sboru je pořádání sportovních soutěží v areálu Pod 
Lipou. V roce 2011 jsme organizovali následující závody - 16. července okresní kolo soutěže 
družstev v kategoriích mužů a žen, 6. - 7. srpna Večerní stovku, Pohár starosty obce, Seniorcup, 
27. srpna závody dětí O pohár SDH a Kameneckou šedesátku. Na start hlavního závodu roku - 
Večerní stovky – závodu v seriálu Český pohár Velkopovického Kozla 2011, se v odpolední části 
závodu postavilo celkem 130 mužů a 89 žen z celé České republiky. V nedělním programu závodů 
v požárním útoku startovalo 31 družstev mužů, 10 družstev žen a 3 družstva seniorů. Nad 
srpnovými závody opět převzal záštitu hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, návštěvou 
nás poctila celá řada dalších hostů. Nechyběla velkoplošná obrazovka pro diváky, přímý 
internetový přenos, stan Kozlovna ani štáb České televize. Posledním pořádaným závodem byl 
závod mládeže na konci léta. K tradičnímu programu se druhým ročníkem připojil závod jednotlivců 
Kamenecká šedesátka. Ta má velmi příznivý ohlas a už k nám přivedla mladé závodníky z celé 
České republiky. 

Ve sportovní činnosti sboru na soutěžích dospělých družstvo mužů osadilo druhé místo 
v okrskové soutěži, družstvo žen postupně postoupilo až do krajského kola, kde skončilo druhé. 
V areálu Pod Lipou jsem uskutečnili srpnové týdenní soustředění se zaměřením na běh na 100 m 
s překážkami, na které plynule navázalo soustředění reprezentačního družstva dorostu ČR 
v požárním sportu. 

Velký důraz jsme v uplynulém roce kladli na celoroční činnost mládeže. Mládež se aktivně 
zapojila do činností v obci jako například do Tříkrálové sbírky, připravila program pro jarní setkání 
důchodců. Pro sportovní vyžití mládeže v zimních měsících každý týden sbor pronajímá sportovní 
halu v Poličce. Během roku 2011 jsme zvýšili počet našich účastí na soutěžích dětí. Pravidelně 
jsme zúčastňovali se třemi nebo čtyřmi družstvy a neodjížděli nikdy bez úspěchu. Družstvo 
starších žáků se v postupových soutěžích probojovalo do krajského kola, kde skončilo na 7. místě. 
Cíleně zaměřujeme také na závody jednotlivců na 60 m. Také v této disciplíně se děti  zúčastnili 
řady závodů a to po celé republice a také i s velkými úspěchy. Pro děti dále naši členové 
uspořádali letní minitábor a to v areálu Slepička v Borovnici.. 

Z našeho plánu práce pro letošní rok jsme již uspořádali dva Hasičské plesy a Maškarní 
karneval. Tradiční srpnové závody Večerní stovka a Pohár starosty obce jsou naplánovány na 11. 
a 12. srpna, závody dětí O pohár SDH a Kamenecká šedesátka se uskuteční v sobotu 1. 9.  

Petr Šváb 
 
Staňte se mistry svého oboru  
Milí žáci,  

blíží se jeden z nejdůležitějších kroků ve vašem životě. Chvíle, kdy se spolu se svými rodiči 
budete rozhodovat o budoucím profesním zaměření a vybírat si ten nejvhodnější obor vzdělávání. 
A to nejen s ohledem na vaše studijní předpoklady, praktické dovednosti a schopnosti, ale i na 
potřeby naší společnosti na trhu práce.  

Máte hlavu na to, abyste dělali i rukama. Staňte se tedy žáky střední odborné školy nebo 
učiliště. Učte se a vyučte se tomu, co vás baví, dělejte práci, která vás uživí.  

Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů vzdělávání ve středních školách počtu žáků 
vycházejících z 9. ročníků základních škol a především aktuální poptávce zaměstnavatelů a 
názoru odborné veřejnosti.  
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Pardubický kraj zavedl systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce. Jejich 
seznam je konzultován s úřadem práce, hospodářskou komorou i svazy zaměstnavatelů. Při 
hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech. 

Pardubický kraj také nabízí nové unikátní a žádané obory vzdělávání Mechanik 
plastikářských strojů (SOU Svitavy), Průmyslová ekologie (Střední průmyslová škola chemická 
Pardubice), Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (SŠ stavební a VOŠ 
stavební Vysoké Mýto) 

Milí žáci, vážení rodiče, přeji vám, aby vaše rozhodnutí při výběru oboru vzdělávání bylo 
správné a přineslo mladé generaci pocity naplnění, úspěchu a v budoucnu i existenční jistoty a 
společenskou prestiž. 

Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje, zodpovědná za školství 
 
Informace z naší školy  

Zápis do mate řské školy v Sádku 
se koná 

26. 3. 2012 - 30. 3. 2012. 
U zápisu obdržíte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášku do mateřské školy. 

S případnými dotazy se obraťte na vedoucí učitelku mateřské školy.  
 
Zápis do 1. t řídy 

Ve čtvrtek  9.2. jsme v naší škole přivítali 9 předškoláčků, z toho 6 chlapců a 3 děvčata. 
Zápis pod názvem „Putování po lese Řáholci“  byl motivován 100. výročím narození jednoho 
z našich nejznámějších a nejoblíbenějších autorů české literatury pro děti  Václava Čtvrtka.  

Po úvodní pohádce, kterou přečetla Magdaléna Fišerová, se děti rozešly do tříd plnit úkoly, 
kterými prokazovaly svoji připravenost do školy. Pro vzpomínku na tento významný den si domů 
odnesly  pamětní  list a drobné dárečky.  

Všem budoucím školákům přejeme hodně zdraví, spoustu radostných dnů a v září se 
těšíme nashledanou. 

Věra Chválová 
 
Ze slohových sešit ů 
Mimozemšťané 
 Náš příběh se odehrává v roce 2121. Jednoho chladného večera  jsem viděl spoustu 
barevných světel na obloze. Bylo mi to divné, tak jsem se vydal za těmi světly, až jsem doběhl 
k tajemnému objektu. Pak jsem něco uslyšel. Otevřely se velké dveře a z nich vystoupily tři 
záhadné postavy. A já jsem se začal bát. Mimozemšťani vypadali jako velcí zelení klokani, ale až 
na uši, ty se podobaly  kočičím. Zanedlouho jsem poznal, že jsou velmi přátelští, tak jsem je 
oslovil: „ Dobrý den.“ Odpovědi jsem se však nedočkal, jen se na mě podívali. Šli ke mně a řekli: 
„Přicházíme v míru.“ A tak jsem jim začal věřit. Od té doby za mnou každou noc přilétali na 
návštěvu. 

chlapci z 5. ročníku 
Mimozemšťané na Zemi 
 Jednoho dne roku 3015 se sejdou všichni mimozemšťané z vesmíru na planetě Jupiter. 
Jejich král jménem Ukulasa jim oznámí, že zítra vyletí svým talířem na planetu, kterou ještě nikdy 
žádný mimozemšťan nenavštívil – planetu Zemi. V 85 hodin ráno všichni spali, jen král Ukulasa se 
chystal na cestu. Ve svém talíři doletěli na naši planetu za jednu sekundu. Lidé se jich báli a proto 
svými zbraněmi všechny mimozemšťany postříleli. Jeden malý návštěvník se však schoval v pokoji 
pětileté holčičky. Ta ho ukrývala do doby, než ho našla její maminka a  řekla to mnoha lidem. Proto 
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se ta malá holčička stala roku 3026 hvězdou. 
děvčata z 5. ročníku 

 
Akce st řediska volného času Mozaika Poli čka 
Březen a duben 2012  
MAT a PAT opět mezi námi - dílna pro kluky a holky od 6. let - středa 7. 3. 2012 
 
NÁUŠNICE Z MATTONKY - výtvarná dílna pro děti od 3. třídy - pondělí 12. 3. 2012 
 
MALOVANÁ STŘEDA - dílnička pro děti od 1. třídy – středa 14. 3. 2012 
 
LYŽOVÁNÍ - KOUTY NAD DESNOU - úterý 13. 3. 2012 
 
LYŽOVÁNÍ - DOLNÍ MORAVA - čtvrtek 15. 3. 2012 
 
MORANA - tvořivá dílna pro děti od 1. třídy - pátek 16. 3. 2012 
 
VYNÁŠENÍ MORANY - KONEC ZIMY ANEB POJĎME PŘIVÍTAT JARO 
- akce pro všechny, kteří si rádi připomenou prastaré tradice - neděle 25. 3. 2012 
 
SEBEPOZNÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ŽENY - od 27. 3. 2012 do poloviny června (každé úterý) 
 
KURZ KRESBY 1 - kurz pro dospělé a mládež - první lekce 27. 3. 2012 (celkem 10 lekcí) 
 
PEDIGOVÁ DÍLNA PRO DĚTI - dílna pro kluky a holky od 1. třídy - středa 28. 3. 2012 
 
VELIKONOČNÍ ŠITÍ – SLEPIČKA - pro kluky a holky od 3. třídy - čtvrtek 5. 4. 2012 
 
JITKY KYTKY – JARNÍ ARANŽOVÁNÍ - dílna pro studenty a dospělé - čtvrtek 5. 4. 2012 
 
ZLOČIN – PÁTRÁNÍ – DOPADENÍ, ANEB JAK PRACUJE POLICIE - pro děti od 6 do 12 let 
- pátek 6. 4. 2012 
 
TVOŘIVÉ VELIKONOCE V MOZAICE - výtvarné a řemeslné dílny s jarní tématikou - pro všechny 
tvořivé lidi( děti, rodiče, dospělé) - neděle  8. 4. 2012 
 
Letní prázdninové tábory  
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
Věk:  1. – 4. třída  
Termín: 2. – 6. 7. 2012 
 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
Věk:  1. - 3. třída  
Termín: 16. - 20. 7. 2012 
 
VODÁCKÝ TÁBOR DUNAJEC 2012 
Věk:  11 - 99 let 
Termín: 21. 7. - 28. 7. 2012 
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LETNÍ TÁBOR MADĚRA 2012 - CESTA KOLEM SVĚTA 
Věk:  1. - 9. třída 
Termín: 25. 7. - 1. 8. 2012 
JESLE NA VODĚ - TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI NA ŘECE VLTAVĚ 
Věk:  rodiče s dětmi od 2 let 
Termín: 6. 8. - 11. 8. 2012 
 
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR 
Věk:  7-15 let 
Termín: 11.-18. 8. 2012 
 
DÁMY V SEDLE – POBYT U KONÍ V JK VRANÍK STAŠOV 
Věk:  7-15 let 
Termíny:  4. 8. - 8. 8. 2012 

 
Podrobnosti a možnost p řihlášení na akce na www. mozaika-policka.cz. 

Středisko volného času Mozaika Polička, Nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel.: 461 725 352, 
mobil: 736 761 281, e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz 
 
Žádost 

Máte-li doma staré čisté kachličky (např. po rekonstrukci koupelny), doneste nám jich pár 
do Mozaiky. Kachličky využijeme při práci s dětmi i dospělými. Děkujeme. 

Irena Chroustovská 
 
Koutek prevence – jarní úklid  
 Jarní sluníčko snad už brzy zažene do kouta dlouhé zimní, deštivé a větrné dny. Letošní 
zima nastřádala v každém z nás pocit touhy po slunečních paprscích a teple. Březen je již jarním 
měsícem, ale na některých místech našeho kraje leží stále dostatek sněhu, takže rizika vzniku 
požáru se nám budou lišit podle území. To správné jarní počasí nás vyžene ven na zahrádky. 
Jenže pohrabat starou trávu nebo snad ještě podzimní listí není snadné, a tak se mnozí stále ještě 
obracejí k jejich pálení. Vzít zápalky a stařinu vypálit je jednodušší a méně namáhavé než poctivě 
hráběmi celou plochu zbavit starého porostu. Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel z 
vypáleného trávníku je dobrým hnojivem přispívajícím k lepšímu růstu nového porostu. Konečně, 
koho by napadlo, že tato „metoda" zahradnické práce může vést k nejtragičtějším koncům.  
 Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně 
zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a 
to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i konvektivními proudy horkých 
spalin s jiskrami a v neposlední řadě přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální 
zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky. Takový oheň může 
„doputovat" na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Jsou známé případy, 
např. vzplanutí lesa po dvou týdnech ve vzdálenosti až sedmdesáti metrů od původního místa 
pálení. Bohužel jsou každoročně zaznamenávány i případy udušení lidí v kouři a v neposlední řadě 
i uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy. Ten, kdo se rozhodne 
„vyčistit" svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. 
 Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za 
který hrozí pokuta do 25 tisíc korun. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování 
hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě. V otevřených ohništích lze spalovat jen 
dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení rostlinných materiálů nebo jeho zákaz 
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mohou navíc upravit obce. Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí plošně 
vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny stanovit 
opatření proti vzniku a šíření požáru. Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby se při 
plošném vypalování porostů dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jim hrozí 
pokuta do 500 tisíc korun. Dále jsou povinni spalování předem oznámit příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje. Navíc dle zákona o požární ochraně pro fyzické osoby, podnikající 
právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár 
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. 

Alena Cejpová 
 
Nabídka ob čanům obce Kamence a okolí  
Firma Střechy LIPA s.r.o.  tyto služby: 
1/ POKRÝVAČSKÉ PRÁCE  

-montáže a opravy všech druhů střešních krytin (eternitových, taškových, plechových, 
asfaltových) 

2/ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE  
-montáže, opravy a čištění svodů a žlabů 
-oplechování střech, komínů, parapetů oken, atd. 

3/ TESAŘSKÉ PRÁCE  
-montáže a opravy krovů střech  
-zhotovování dřevěných přístřešků, pergol, zahradních altánů 
-výstavba difúzně otevřených dřevostaveb (bez použití parozábran) 

4/ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE  
-montáže a výměny střešních oken (Velux, Roto) 
-zhotovování dřevěných podlah, palubkových podbití přesahů střech, dřevěných fasád, atd. 

5/ PRÁCE ČELNÍM NAKLADA ČEM 4x4, výška zdvihu 5.2m, nostnost 2,5tuny  
 -skládání, nakládání a manipulace s materiály v těžko přístupných terénech 
 -nakládání a převoz sypkých materiálů 
6/ PRODEJ A MONTÁŽ PŘÍRODNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁL Ů PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ 
 -Ekopanely (slaměné panely nahrazující sádrokarton) 

-Canabest (konopné tepelně izolační materiály nahrazující skelnou vatu) 
-Hofatex (dřevovláknité desky, používané k zateplení obvodových stěn a střech domů a k 
izolacím podlah) 
-Knauf ecose (ekologická tepelná izolace vyrobená bez použití formaldehydu, nedráždí 
pokožku) 
 Dále nabízíme: 
-prodej hliněných omítek a štuků 
-prodej fasádních a obkladových palubek 
-prodej řeziva krovů, prken, latí a dalších dřevěných materiálů 

Na všechny materiály a prováděné služby poskytujeme zajímavé slevy dle množství. 
Pro více informací nás můžete kontaktovat na tel.č. 775 070 573,  732 288 235, emailem 

na adresu info@strechylipa.cz . Můžete nás osobně navštívit v Kamenci č.p. 210, rodina Erbesova 
nebo v sídle firmy na adrese Střítežská 399, Polička (Po-Pá 7.00-15.00 hod.) 

Těšíme se na Vaši návštěvu - Erbes Pavel, jednatel společnosti Střechy LIPA s.r.o. 
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