
  

 
číslo 34         červenec - srpen 2012 
 
Vážení spoluobčané, 

přichází k Vám prázdninové vydání Kameneckých listů, ve kterém naleznete ohlédnutí za 
událostmi spjatými s naší obcí v posledním období. V tomto úvodním článku bych Vás rád 
v krátkosti seznámil s činností vedení obce v posledním období a plány na období nejbližší. 
Nejdříve zmíním činnosti, které prozatím nejsou v obci nikterak vidtelné, přestože se na nich 
intenzivně pracuje. Před dokončením je druhá etapa zpracování nového územního plánu obce – 
návrh, který bude následně předložen k veřejnému projednávání. Na tuto část zpracování 
územního plánu se nám podařilo získat dotaci z Pardubického kraje. Z ministerstva kultury se obci 
podařilo získat dotaci na modernizaci vybavení knihovny. Úspěšní jsme byli také s žádostí o dotaci 
z Operačního programu životní prostředí na realizaci projektu digitalizace povodňového plánu obce 
s vybudováním systému varování obyvatelstva – prakticky se jedná o kompletní rekonstrukci 
místního rozhlasu na novou technologii. Na tento projekt probíhá nyní výběrové řízení na 
dodavatele a jeho realizaci plánujeme ještě v letošním roce. Pro zlepšení vzhledu obce jsme 
připravili projekt na úpravu třech míst pro umístění kontejnerů na tříděný komunální odpad. Také 
na tuto akci jsme získali dotační podporu prostřednictvím sdružení MAS Poličsko a rádi bychom ji  
v letošním roce také ještě uskutečnili.  

Projektově máme připravenu opravu části místní komunikace od hlavní silnice kolem čp. 59 
(truhlářství Boštík), realizovat ji plánujeme v příštím roce po dokončení terénních úprav svahu na 
přilehlém pozemku. Z uskutečňování dlouhodobých cílů se podařilo provést zaměření průběhu 
trasy hlavní silnice v celé délce obce tak, abychom se mohli postupně zabývat přípravou projektu 
chodníků. 

Z akcí, které jsou již vidět, připomenu probíhající rekonstrukci veřejného osvětlení – ve 
spodní části obce byla provedena výměna části vedení a přepojení do více okruhů s cílem 
odstranit výpadky osvětlení vlivem větru. Na dvou místech bylo provedeno rozšíření o nová 
svítidla, probíhá nátěr kovových sloupů atd. Společně s obcí Sádek se podílíme na realizaci nutné 
rekonstrukce a rozšíření hygienického zařízení v mateřské školce v Sádku, která je naším 
společným majetkem. 

Viditelnou novinkou, se kterou se v příštím období v obci setkáte, je komunální malotraktor 
Antonio Carraro. Obec tuto techniku pořizuje z vlastních prostředků s přispěním dotace 
Pardubického kraje. V první etapě bude stroj v konfiguraci s příkopovým ramenem s mulčovací 
hlavou, následně počítáme s rozšířením výbavy o další vybavení pro jeho maximální využití. Od 
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techniky si především slibujeme  částečné snížení časově a fyzicky náročné ruční práce při údržbě 
zeleně a celkový posun kupředu při práci v obci. 

Na samotný závěr akce, která naši obec čeká 11. a 12. 8. – celorepublikové hasičské 
sportovní závody – Večerní stovka Český pohár Velkopopovického Kozla 2012 a závod O pohár 
starosty obce. Na tomto místě se o těchto závodech zmiňuji především proto, že již přestaly být jen 
hasičskou akcí, ale nyní velice významně pomáhají v budování dobrého jména a pozice naší obce.  

Pardubický kraj zařadil naše závody pro rok 2012 mezi významné akce v rámci 
Pardubického kraje. Hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek závodu Večerní stovka 
udělil osobní záštitu a v sobotu 11. 8. také naši obec navštíví. Navštíví nás také celá řada dalších 
hostů - senátoři Václav Koukal, Petr Šilar, poslanec Jaroslav Martinů, starostové okolních obcí atd. 

Touto cestou bych rád poprosil nejen členy Sboru dobrovolných hasičů o pomoc a 
spolupráci při uspořádání této pro naši obec významné akce a samozřejmě Vás také všechny zvu 
k návštěvě této akce v našem sportovním areálu. 

Závěrem úvodního článku bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití druhé poloviny 
prázdnin s načerpáním nových sil pro další období. 

Petr Šváb 
 
Svoz odpadů a poplatek za komunální odpad v roce 2012 
 

Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad pro rok 2012, aby tak 
učinili co nejdříve. 

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. 

Připojuji nejbližší termíny svozů (přibližně do vydání příštího čísla Kameneckých listů): 
Svoz popelnic:  
Kamenec - každé sudé pondělí: 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10. 
Jelínek – každá sudá středa: 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10. 
Svoz plastů - pytle: 
1 x měsíc - sudé úterý: 7.8., 4.9., 2.10. 
Svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu:  
17. 9. 2012 - Kamenec u odbočky k areálu Pod Lipou v 16.00 hod. – osada Jelínek v 17.00 hod.  

Petr Šváb 

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

Petr Šváb 
 
Blahopřání 
 

Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavili životní jubilea pan Antonín Žižka, paní Anna 
Drašarová a pan Pavel Bednář. Jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody do 
dalších let. 

          Alena Cejpová 
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Setkání s důchodci 
 

V sobotu dne 24. března 2012 se ve společenském sále Obecního úřadu v Kamenci u 
Poličky uskutečnilo tradiční jarní setkání s důchodci. I přes to, že to byl jeden z prvních teplých 
jarních dnů, setkali jsme se s Vámi v hojném počtu. Úvodem předvedly svůj bohatý program 
kamenecké děti všech věkových kategorií. Letošní program si sestavily dle svých dovedností. 
Nechyběly písničky, básničky, vtipy, pohádka, hra na hudební nástroje, gymnastika, tanec. 
Ochotné ženy z Kamence opět napekly výborné koláče. K tanci a poslechu nám zahrála a 
zazpívala kapela pana Zdeňka Hegra. Těšíme se na další setkání. 

          Alena Cejpová 
 
Vítání občánků v Kamenci 
 

V neděli dne 6. května 2012 jsme slavnostně a veřejně  přivítali do života pět  nových 
občánků  naší obce. Jsou jimi Pavel Ptáček, Marie Anna Chroustovská, Nikola Lidmilová, Michaela 
Cacková a Miroslava Zárubová. Slavnost obohatili žákyně ze Základní školy v Sádku u Poličky 
tanečním a hudebním programem. Rodičům dětí blahopřejeme. 

Alena Cejpová 
 
Dětský den V lese Řáholci 
 

V sobotu dne 30. června 2012 se v areálu Pod Lipou uskutečnil Dětský den. Odpolední 
program připravily maminky z Kamence ve spolupráci s Obecním úřadem v Kamenci u Poličky. 
Počasí nám letos vyšlo, odměnou byla hojná účast soutěživých dětí. Z lesa Řáholce každý ze 
soutěžících našel cestu k Mance, která za splněné úkoly rozdávala ceny.   V průběhu celého 
odpoledne se děti mohly svézt na koních. Po skončení soutěží  předvedly svůj program mažoretky 
z Poličky.  Hasiči  vyrobili pěnový koberec, ve kterém jsme se skoro všichni po úmorném odpoledni 
vyřádili. Dětský den  jsme zakončili zpěvem při kytaře. Děkujeme Obecnímu úřadu v Kamenci u 
Poličky za podporu  při organizaci dětského dne. 

Alena Cejpová 
 
Volejbalový turnaj Kamenecké podání 
 

Dne 28. července se uskutečnil v areálu Pod Lipou již 14. ročník tradičního volejbalového 
turnaje smíšených družstev pod názvem Kamenecké podání. Na turnaj se tradičně sjíždí družstva 
z celé republiky. Letos se zúčastnilo celkem 10 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin a 
podle výsledků ve skupinách následně nasazena do vyřazovacího pavouka. Za velmi horkého 
počasí se hrál výborný volejbal a turnaj vyvrcholil večerním finálovým zápasem vinikající úrovně. 

Vítězství si nakonec odvezlo družstvo pod názvem Jelita z Adamova, druhá skončila Marná 
snaha z Bechyně a třetí místo obsadil domácí Kamenec společně s Antikem ze Svitav. Hráči si 
pochvalovali organizaci a výborné zázemí zdejšího turnaje a všichni se již těšíme na příští ročník. 

Jan Mlynář ml. 
 
Dovolená lékař 
 
 MUDr. Jílek oznamuje občanům další termín dovolené a to 

od 23. 7. do 3. 8. 2012 a dále od 13. 8. do 24. 8. 2012.
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Z kamenecké kroniky – rok 1944 
Leden: Nepatrné sněhové přeháňky se střídají s deštivými a malými mrazy. Ku konci ledna teplo, 
27. bouře. 
Únor: Od 4. chumelí a je zima. Napadlo hodně sněhu a byly prohazovány silnice. Ku konci větší 
mrazy, 23. 18 až 20°C.28. a 29 taje. 
Březen: do 6. zima a sněží. 7. a 8. taje. Potom stále sněží s větrem. Prohazování hlavních silnic ve 
dnech 13. až 18. 19. obleva. Od 20 sněží, vítr, mráz. 23. již nejezdí vlak. 25. větrná a sněhová 
bouře, na silnici 1 m závěje, jinde 2 m i více. Mlékaři se nedostali do Poličky. Každý muž do 60 let 
z Kamence musí odpracovat na trati, nebo na silnici 8 půldnů. Zaplaceno bylo jen na dráze. 
Duben: Mráz a sníh do 3. Potom se vítr obrátil od jihu a sníh taje, potom proměnlivo, sněhové a 
dešťové přeháňky. Místy vyhynula pod sněhem žita. 
Květen: Do 9. deštivo, zima, 4. raší břízy, kaštany a jiné. 6. vylézá oves. Do 19 mírně teplo, sází se 
brambory. 18. rozkvétají třešně. 20. a 21. bouře, déšť, horko. 22. vichřice, déšť se sněhem a zima 
až do 27. Od 28. pěkně, rozkvétají švestky, jabloně. Tráva 15 až 25 cm, na špatnějších lukách 
žádná. 
Červen: Jabloně v plném květu. Šeříky a kaštany jsou samý květ jako ještě nikdy. 11. prudká 
bouře, deštík. Teprve začíná růst tráva. Jsou stálé větry a chladna. 22. začíná senoseč.  
Červenec: Sucho, 16. bouře, déšť, kroupy. 16. až 19. deštivo, namoklo, teplo a úrodno. 
Srpen: od 4. až do konce horko a kritické sucho. Ve druhé polovině měsíce jsou již drny spáleny a 
trávy na lukách suché. Vítr saharský, noci bez rosy. 8. začaly v Kamenci žně.  
Září: naprosté a kritické sucho, v lese usychají stromky. Přes den od 12. do 19. mráz. Vysychají 
studny. Řepná nať žádná není ani tráva pro dobytek. Bramborová nať posekána a zkrmena. 
Neposekaná 29. zmrzla. Brambory sklizeny místy již v září.  
Říjen: dva dny dešťů, půda provlhla 3. a 4. mrazy. Přeháňky. Zaseté obilí nemohlo pro sucho 
vzklíčit.  
Listopad: 8. sněží, potom obleva a deštivo. 
Prosinec: sníh a deštivo se střídá do 20. Největší mráz 21.  22°C.  
Různé 
Revise: v únoru obcházela zvláštní komise obecní zemědělce, mají-li dobře uskladněné stroje. 7. 
března byla místy kontrola slepic, mají-li je všechny ohlášeny. Z jedné slepice se odvádí ročně 65 
vajec sběrně. Revise obilních knížek byla 21. července. Do obilních knížek musíme povinně 
zapsat počet osob ke stravě, počet zjednaných, čím je obseta zemědělcova půda a kolik se sklidilo 
obilí a ostatních plodin i sena, veškeré nákupy pro zemědělství, veškerý prodej dodávek, dobytka, 
sčítání hospodářských zvířat a slepic, nadojené a z toho dodané mléko. Výměnkáři si mohli 
ponechat denně ½ l na osobu. Dále počet slepic a snesených vajec týdně. 
Stavby: Ani opravy budov nejsou žádné dovoleny. Nikdo nemá nárok na cihlu ani na prkno neb jiný 
stavební materiál. Kolář nemá dovoleno nikomu dělat celý vůz, a později ani půl a také kovář ho 
nesmí okovat. Ani nový dvoják nesmí dělat. Nové hospodářské nářadí žádné není. Němci 
dostanou stroje, hnojiva i dobytčí sůl. Také mlékárna staví nové budovy za miliony. Lidem je 
strhováno na tučnosti mléka, jsou šizeni a pro malou tučnost a od úřadů pronásledováni. 
Na podzim byli povoláni někteří učitelé k organizaci Todtově na různé práce. Ze Sádku pan řídící 
Mareček a z Kamence pan uč. Pavliš. Tento do Škodových závodů v Poličce (do muničky). Později 
potom se zase vrátili a mnozí jiní tam zůstaly. 
4. listopadu navštívili Kamenec zloději. Byli to asi utečenci z Říše, nebo partyzáni. Někde ukradli 
šaty, chléb, dvě jízdní kola, zavařeniny aj. Tito lidé bydlí většinou v lesích. 
Sčítání ze dne 3. XII: selat 25, prasat 167, prasnic 7, krav 215, jalovic do 2r. 25 býčků do 1 r. 38, 
jaloviček do 1 r. 71, tažných volů 6, telat 53, koz 119, kůzlat 30, ovcí 41, slepic 940, kohoutů  119,  
králíků  343,  hus  30,  houserů  20,  23  kačen. 
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Nepřátelské nálety na oblast Čechy a Moravu se ku konci roku stále množí. Každý týden je u nás 
slyšet bombardování z okolí Pardubic, Kuřimi, Brna aj. 
5. května byl soupis jízdních kol. U každého byla opsána značka a číslo. Pláště z motocyklů se 
musely odevzdat. Tírna lnu musela odevzdat auto k válečným účelům. 
Požáry vznikají ve druhé polovině srpna denně kolem dráhy. 28. srpna sbor kamenecký a sádecký 
hasily Domorádův a Groulíkův les. 
Zemřelí: 
30. ledna zemřel Antonín Domorád v ústavu choromyslných v Kroměříži., 18. března zemřela 
výměnkářka Just. Procházková ve věku 73 let, 6. dubna zemřela výměnkářka Švandová č. 22 ve 
věku 77 let, 3. V. zemřela výměnkářka M. Zindulková č. 8, v listopadu zemřela pensistka M. 
Coufalová, v květnu v Kamenci na Groulíkově cestě skočil pod vlak a na kusy byl rozjet p. Mužík 
z Poličky. 

Jan Mlynář st. 
 
Ohlédnutí za sportovní činností mladých hasičů v prvním pololetí 
 

V letošním roce se Odborné radě mládeže  ve spolupráci s okresním sdružením hasičů 
podařilo založit  Okresní ligu Mladých hasičů, která se skládá ze 7 závodů .   

První soutěží byl 12. 5. „O Pohár Malé Hané„ v Jevíčku. Zúčastnili jsme se  se  třemi 
družstvy mladší obsadili 6. a 16. místo a starší skončili 4. V běhu na 60 m s překážkami v kategorii 
mladší dívky obsadily  Vendula Nováková  2. a Daniela Švábová 3. místo, mladší chlapci Pepa 
Novák 3. místo. V kategorii starší žáci Michal Nykl 6. místo, starší žákyně Pavlína Škorpíková 6., 
Hana Cacková 7., Kristina Dvořáková 8., Míša Doležalová 9., Iveta Drašarová 11. a Tereza Srnská 
12. místo. 

Další závod se konal 19. 5. v Pomezí, kde se našim mladým hasičům velice dařilo a 
v soutěži družstev v obou kategoriích zvítězili.  

25. - 26. 5 se v Čisté konalo okresní kolo Hry Plamen, kde naše družstva opět podala velmi 
dobré výkony a obě obsadila celkově 2. místa. Starší družstvo se tímto výsledkem kvalifikovalo do 
krajského kola. V běhu 60 m s překážkami starší děvčata obsadila 2. až 6. místo. 

V sobotu 3. 6. se konal závod na 60 m překážkami v Pískové Lhotě v okrese Nymburk a 
ani tam se naši závodníci neztratili. Mladší žáci Pepa Novák 3. místo, mladší žákyně Vendula 
Nováková 2. a Daniela Švábová 5. místo. Starší děvčata Pavlína Škorpíková 4., Míša Doležalová 
5., Kristina Dvořáková 7., Hana Cacková 8., Iveta Drašarová 10. a Tereza Srnská 18. místo. 

Ve dnech 8. - 9. 6. se ve Vítějevsi konalo krajské kolo Hry Plamen. Zbytečnými chybami 
jsme se připravili o lepší umístění a obsadili celkové 7. místo. V běhu na 60 m s překážkami  Míša 
Doležalová obsadila velmi pěkné 2. místo. 

Posledním závodem první části letošní sezony byla Poličská pohárová soutěž 16. 6., které 
jsme se zúčastnili s celkem čtyřmi družstvy. V kategorii mladších se nám výsledkově příliš nedařilo 
- 9. a 12. místo, ve starších pak 2. a 12. místo. Lépe to dopadlo v bězích na 60m překážkami, kde 
v mladších zvítězila Vendula Nováková, Daniela Švábová byla 2. a Pepa Novák 3. Kategorii 
starších dívek vyhrála Míša Doležalová, Kristina Dvořáková byla 2. a Hana Cacková 3., v kategorii 
starších žáků skončil Michal Nykl na 6. místě. 

Aktuálně v měsíci červenci byl opět po roce úspěšně uspořádán týdenní společný pobyt 
dětí, rodičů a vedoucích v areálu výletiště v Borovnici. 

Závěrem bych chtěl všem závodníkům poděkovat za vzornou reprezentaci sboru a obce a 
vedoucím za jejich obětavou práci. 

Josef Švanda vedoucí mládeže SDH Kamenec 
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Ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 
 
 Celým školním rokem nás provázel projekt „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“. Hlavním 
motivem pro jeho zvolení bylo 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Vyrazili jsme do 
Jičína na festival „Jičín – město pohádky“, byli jsme ve Stašově v kamenolomu a v jezdeckém 
klubu Vraník, navštívili jsme kino v Poličce i dopravní hřiště. Vyráběli jsme šperky z plsti, navštívil 
nás cirkus se zvířátky a také k nám přijeli dravci. Měli jsme školní besídku, školní výlet a byli jsme 
v Poličce na procházce po hradbách, spali jsme ve škole, užili si tradiční diskotéku,…  

Na besídce pro rodiče a další návštěvníky jsme předvedli, jak jsme šikovní – zpívali jsme, 
hráli na různé hudební nástroje, tančili, vyprávěli vtipy a na závěr jsme zahráli pohádku O Šípkové 
Růžence. 

O tom, že mnozí z nás „umí“, svědčí i to, že dva žáci pátého ročníku byli přijati na osmileté 
gymnázium v Poličce a tři nastoupí v září do matematické třídy Masarykovy základní školy 
v Poličce. 

Mnoho z nás také krásně zpívá. Proto jsme se zúčastnili pěvecké soutěže Poličský 
skřivánek. Získali jsme tato krásná umístění: 
Kategorie 2. a 3. ročník – 3. místo – Kateřina Jílková 
Kategorie 4. a 5. ročník – 1. místo – Daniela Švábová 
         3. místo – Adéla Boštíková a Vendula Nováková 
         Čestné uznání – Veronika Jílková 
 Měli jsme spoustu dalších zajímavých akcí, projektů a programů, takže můžeme říci – tento 
školní rok byl pestrý a plný zážitků. 
 Za všechny žáky naší školy i za paní učitelky napsaly Vendy Nováková a Dáda Švábová, 
žákyně 4. ročníku. 
 
Sběrový den a poděkování 
 
Vážení čtenáři, 

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 ochotně pomohli pan Josef 
Nunvář a náš bývalý žák Mirek Propper. 
Za shromážděný papír jsme obdrželi krásnou částku – 3 080,- Kč.  
Sebrali jsme:  
- lepenka (1 kg á 1,40 Kč)        850 kg    1 190,- Kč 
- směs noviny a časopisy (1 kg á 1,80 Kč)   1 050 kg    1 890,- Kč 
Celkem       1 900 kg     3 080,-Kč 

V úterý 19. června 2012 nám zaměstnanec firmy RECYCLING Polička odvezl vyřazený 
železný dopravník na uhlí. Za hmotnost 180 kg a cenu 4,50 Kč za 1 kg jsme utržili 810,- Kč.  

Obě částky získané za tyto odpadové suroviny jsme jako vždy spravedlivě rozdělili mezi 
mateřskou školu a základní školu a o tom, jak s nimi naložíme, Vás budeme informovat na 
webových stránkách školy i v některém z dalších čísel obecního zpravodaje. 

     Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Ladislava Plachá 
 
Náš školní výlet 
 
 Na školní výlet jsme se vydali ve středu 20.června. Odjezd byl v 7 hodin ráno.Naším cílem 
byl zámek Choltice, který leží asi 16 km od města Chrudim a asi 9 km od města Přelouč.  
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Zde jsme si prohlédli pohádkové expozice Světa vodníků a loutky černého divadla. Na 
závěr nám zahráli představení "Pohádky choltického vodníka". Potom jsme prošli zámecký park, 
udělali několik fotek a rychle naskákali do autobusu, protože právě začínala bouřka. 
 Naší další zastávkou byl lanový park Podhůra u Chrudimi. Zpočátku malinko sprchlo, ale 
nakonec se udělalo pěkné vedro. Instruktoři nám rozdali přilby a jistící lana a po skupinkách jsme 
postupně zdolávali lanovou dráhu. 
 Krajinu Železných hor jsme si prohlédli z dřevěné rozhledny Bára. Po opečení a snězení 
buřtů jsme vyrazili k domovu. Projížděli jsme velikým lijákem a bouřkou, na Františkách dokonce 
padaly kroupy..... 
 V 16.30 dojel autobus šťastně k naší škole. Za sucha jsme dorazili do svých domovů a po 
chvíli se spustil pěkný liják...... 

Martina Hegrová 
 
Oznámení 
Provoz mateřské školy po prázdninách: 
Mateřská škola bude otevřena od 20. 8. 2012 

Kontakt pro případ potřeby:  mssadek@zskola.com
 
Informace k začátku školního roku 2012/2013 v základní škole 
Školní rok začíná v pondělí 3. září 2012 v 8.00 hodin. 

Kontakty pro případ potřeby: 731 615 256 (škola) 
     731 615 254 (školní jídelna) 
     sadek@zskola.com  
 Pokud budete požadovat obědy ve školní jídelně od 1. 9. 2012, je nutné je přihlásit do 31. 
8. 2012. Stravné na září bude vybíráno ve dnech 5. a 6. září od 6.30 do 15.30 hodin. 
Kde najdete případné další důležité informace týkající se MŠ i ZŠ: 

 na webových stránkách školy www.obecsadek.cz/skola, oddíl aktuality 
 na vývěskách MŠ a ZŠ  u starého obecního úřadu v Sádku 
 na vývěsce u Obecního úřadu v Kamenci 
 na Vašich e-mailových adresách 
 případně se je dozvíte z hlášení obecních rozhlasů obou obcí 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Koutek prevence – kuřáci a požární ochrana 

Zatímco škody a ztráty, které má na svědomí vyšší nemocnost kuřáků, nelze přesně určit, o 
požárech a škodách zaviněných neopatrností vyznavačů nikotinu prozradí všechno přesně vedená 
statistika požárů. Cigareta je schopna způsobit požár prakticky všude, v lakovnách, skladech, 
továrních dílnách, prodejnách, stájích, stodolách, v průmyslu i v zemědělství.  

Hořící nedopalek v koši způsobí i požár kanceláře. Teplota odhozeného nedopalku cigarety 
je dostačující na vznícení suché trávy nebo jehličí v lese a velký požár je na světě. Vyjmenováno je 
jen několik možností, jak přispět k nárůstu počtu požárů, které si na své konto připsali neopatrní 
kuřáci. Někdy, posilněni alkoholem s cigaretou v ruce, se po náročném večeru uloží do postele a 
usínají. Pokud vše dobře dopadne, vzbudí je spolubydlící nebo soused. V mnoha případech však 
požár vzniklý od nedokouřené cigarety, takového kuřáka uvězní a ani hasiči mu již nepomohou.  
Tísňové linky:  
 150 – hasiči  155 – zdravotnická záchranná služba  

158 – Policie České republiky  112 – jednotné evropské tísňové číslo 
          Alena Cejpová 
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Pozvánka na akce ve sportovním areálu Pod Lipou 
 

sobota 11. 8. 
Večerní stovka – Český pohár Velkopopovického Kozla 2012 

XVIII. ročník závodu v běhu na 100 m s překážkami v kategoriích mužů a žen, který je 5. závodem 
seriálu Český pohár Velkopopovického Kozla 2012 
Program:  od 13.00 h. a od 17.00 h základní závod mužů, mladšího dorostu a žen 
   od 20.30 h. play-off finále za umělého osvětlení  
neděle 12. 8.  

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

 
sobota 1. 9. 

O pohár SDH Kamenec a Kamenecká šedesátka 
IX. ročník závodu družstev mladých hasičů a III. ročník závodu mladých hasičů jednotlivců v běhu 
na 60 m s překážkami 
 
Nabídka odběratelům - platby vodného prostřednictvím zálohových plateb 
 

Vážený odběrateli, 
 společnost VHOS, a.s. nabízí svým odběratelům, kteří tuto možnost ještě nevyužívají, 
variantu pravidelných plateb záloh za vodné, případně vodné a stočné.  U odběratelů, kteří 
nevyužívají systém platby záloh, provádíme odečty vodoměrů a následnou fakturaci vícekrát 
ročně. Na odběrných místech s pravidelnou platbou záloh se odečty spojené s proúčtováním 
zaplacených záloh realizují jen jedenkrát ročně v měsících červenec nebo srpen.  
 Zálohy je možné hradit prostřednictvím Sdruženého inkasa plateb obyvatelstva - SIPO 
nebo trvalým příkazem z Vašeho účtu. 
 Máte-li zájem o zálohové platby, vyplňte tento tiskopis a zašlete jej na adresu: VHOS, a.s. 
Nádražní 6, 57101 Moravská Třebová, e-mail: info@vhos.cz, případně kontaktujte útvar fakturace 
vodného a stočného na tel. čísle 461 357 156, paní Hrubá.  
 

ZÁLOHOVÉ PLATBY VODNÉHO 
 
Číslo odběru (vyplní VHOS, a.s.): …………..….…………….……...…………… 
 
Adresa objektu: …………………………………….……………………………. 
 
Majitel: ………………………………………..…………….………….………… 
 
Spojovací číslo SIPO (Specifický symbol):………………………………..…….. 
Výše  zálohy: …………………..,-- Kč.  
Perioda záloh:    a) měsíčně     b) 2 měsíce    c) 3 měsíce   (vhodnou variantu zaškrtněte) 
Číslo účtu:………………………..………pro vracení přeplatků(jinak bude zaslán složenkou  České pošty)

 
Datum:………………….                                    Podpis: ……………………. 

 
Vydává Obec Kamenec u Poličky, povolení Ministerstva kultury MK ČR E 14736. 

Vychází také v elektronické podobě na www.obec-kamenec.cz
Vydáno dne 31. 7. 2012 
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