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číslo 35           říjen 2012 

 
Vážení spoluobčané, 

v podzimním vydání Kameneckých listů naleznete krátké ohlédnutí za akcemi v uplynulém 

období a samozřejmě také pozvání na akce, které pro Vás připravujeme. Nechybí také důležitá 

oznámení obecního úřadu a tradiční pohled do naší kroniky, tentokráte do roku 1945. 

Na úvod článku bych chtěl poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů a všem ostatním 

ochotným lidem za úspěšné uspořádání srpnových celorepublikových hasičských sportovních 

závodů v areálu Pod Lipou. Závody navštívil mimo dalších hostů také hejtman Pardubického kraje 

Mgr. Radko Martínek a všem vyslovil uznání za spoustu odvedené práce jak při samotné přípravě 

a pořádání závodů, tak také při vybudování našeho areálu. Neméně úspěšné bylo také uspořádání 

závodů hasičské mládeže 1. září, kterých se již také čím dál více účastní družstva z celé republiky. 

Nyní bych Vás rád seznámil s činností vedení obce v období od posledního vydání 

Kameneckých listů v měsíci červenci. Zastupitelstvo obce mělo v tomto období dvě veřejná 

zasedání. Byla dokončena druhá etapa zpracování nového územního plánu obce – návrh, který byl 

v měsíci srpnu následně rozeslán všem dotčeným orgánům k jejich vyjádření. Nyní probíhá 

zpracování jejich připomínek s následným zapracováním do upraveného návrhu. Získaná dotace 

z Pardubického kraje 100.000,- Kč na zpracování územního plánu byla obci již také proplacena.  

Z dotace ministerstva kultury se podařilo zrealizovat modernizaci vybavení knihovny, nyní 

probíhá nová katalogizace všech svazků do databázové evidence a také i praktické nové přebalení 

všech knížek, nové popisy atd. 

V měsíci srpnu bylo uzavřeno výběrové řízení na dodavatele digitalizace povodňového 

plánu obce  a vybudování systému varování obyvatelstva (rekonstrukce místního rozhlasu na 

novou technologii). Samotná realizace má být dokončena do konce roku 2012, od poloviny září 

však stále čekáme na doručení smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního programu životního 

prostředí, o jejím poskytnutí bylo rozhodnuto již 3. července. Dokončena byla rekonstrukce a 

rozšíření veřejného osvětlení v ceně 210.000,- Kč. 

V ZŠ Sádek byla na konci měsíce srpna dokončena rekonstrukce a rozšíření hygienického 

zařízení v mateřské škole. Podíl nákladů na naši obec (1/2 z celé akce) byl uhrazen ve výši 

201.000,- Kč. 

Od měsíce srpna má obec v provozu komunální malotraktor Antonio Carraro. Po období 

záběhu stroje pouze s příkopovým ramenem s mulčovací hlavou připravujeme nyní další nutné 
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rozšíření výbavy. Ještě v letošním roce z vlastních prostředků obce plánujeme pořízení univerzální 

sněhové radlice s nastavitelnými režimy – šíp, tvar V, boční strana levá a pravá, čelní. Hlavním 

účelem nákupu je snaha vybavit se tak, abychom byli schopni provádět zimní údržbu i v místech 

úzkých profilů, kde nelze použít velkou techniku.  

Další potřebné vybavení plánujeme pořídit s příspěním dotací v příštím roce – na nákup 

rotační sekačky se sběrem do kontejneru, mulčovače a vleku byla podána žádost z Programu 

obnovy venkova Pardubického kraje, z programu Drobná komunální technika pro obce 

Mikroregionu Poličsko žádáme o dotaci na zakoupení zametače na úklid komunikací.  

V měsíci září jsme zahájili realizaci úpravy třech míst pro umístění kontejnerů na tříděný 

komunální odpad včetně kompostovatelného odpadu. Tato akce by měla být v nejbližším období 

dokončena, finanční rozsah je ve výši 140.000,- Kč. Získaná dotační podpora ze sdružení MAS 

Poličsko nám bude uhrazena až následně v roce 2013. 

Na závěr bych Vás všechny chtěl poprosit o co největší účast na připravovaných akcích 

jako je Posvícenecké posezení, Vánoční výstava, ale také i akcích všedních, jako jsou veřejné 

zasedání zastupitelstva. 

Petr Šváb 

 

 

Výzva na obsazení pracovního místa obecního ú řadu 

Obecní úřad vyhlásil veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice účetní – administrativní 

pracovník/pracovnice Obecního úřadu Kamenec u Poličky. Přesné znění výzvy a podmínky pro 

uchazeče o toto pracovní místo jsou k dispozici na internetových stránkách obce www.obec-

kamenec.cz a na úřední desce obecního úřadu. 

Veškeré další informace poskytne zájemcům starosta obce Petr Šváb. Termín pro podání 

přihlášky do výběrového řízení na obsazení tohoto pracovního místa je stanoven do konce měsíce 

října tj. do 31. 10. 2012.  

Petr Šváb 

 

 

Poplatek za komunální odpad za rok 2012 – dlužníci poplatku  

Žádáme ob čany, kte ří dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad pro  rok 2012, 

aby tak u činili co nejd říve - nejpozd ěji do konce m ěsíce října 2012. 

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 500,- Kč na poplatníka, podmínky pro osvobození dle ustanovení Obecně 

závazné vyhlášky 3/2011 o úhradě místního poplatku za svoz komunálního odpadu. 

Připojuji termíny svozů pro zbytek roku: 

Svoz popelnic: 

Kamenec - každé sudé pondělí:  29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12. 

Jelínek – každá sudá středa:  31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 26.12. 

Svoz plastů - pytle: 

1 x měsíc - sudé úterý:  13.11., 11.12. 

Petr Šváb 
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Služby kominíka v naší obci  

 Také v letošním roce obecní úřad zprostředkovává pro občany obce služby kominíka. Pan  

Aleš Čech bude provádět kominické práce včetně kontroly komínů všech typů a zápisu do požární 

knížky domu.  

 První termín práce kominíka v naší obci je v sobotu 20. 10. 2012, dále pak následující 

sobotu 27. 10. 2012 a v případě potřeby je možný ještě i další sobotní termín. 

 Zájemci se mohou nahlásit v kanceláři obecního úřadu. 

Petr Šváb 

Životní jubilea ve III. čtvrtletí 2012  

Ve III. čtvrtletí letošního roku  oslavili významné  narozeniny pan Josef Sejkora a pan 

Jeroným Popelka. Oslavencům přejeme hodně zdraví a životní pohody do dalších let.  

         Alena Cejpová 

 

Vítání ob čánků 

Dne 7. října 2012 se uskutečnilo tradiční, již 16. vítání občánků v sále Obecního úřadu 

v Kamenci. Starosta obce slavnostně a veřejně přivítal nové občany naší obce Emičku 

Roušarovou, Zuzanku Havranovou, Helenku Kadidlovou a Radimka Haupta. Žákyně Základní 

školy v Sádku u Poličky předvedly bohatý kulturní program.   

Alena Cejpová 

 

Posvícenské posezení - pozvánka  

Dne 10. listopadu 2012 se v sále Obecního úřadu v Kamenci uskuteční tradiční 

Posvícenské posezení. Nebudou chybět posvícenské koláče, dobré jídlo a hudba k tanci. Přijďte 

se pobavit a odpočinout od všedních starostí.  

         Alena Cejpová 

  

Vánoční výstava 2012  

 S příchodem podzimních měsíců se velmi rychle blíží začátek adventního období a s ním 

také tradiční Vánoční výstava ve společenském sále obecního úřadu. Letošní ročník je jubilejní 

desátý a začíná v sobotu před první adventní nedělí, tj. letos 1. prosince a potrvá po celý týden do 

druhé neděle adventní 9. 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. 

 Dovoluji si oslovit všechny šikovné občany nejen z naší obce s prosbou o pomoc a vystavení 

vašich výrobků při vánoční výstavě. Hlavní organizátor pan Mlynář bude rád za každou vaši pomoc 

a spolupráci. 

Petr Šváb 

Hasičský ples v roce 2013  

 Sbor dobrovolných hasičů informuje o termínu tradičního Hasičského plesu ve společenském 

sále v budově obecního úřadu v roce 2013. Ples se uskuteční znovu ve dvou termínech a to již 

v měsíci lednu v pátek 11. 1. a v sobotu 12. 1. 2013 . Hudební produkci zajistí v obou termínech 

hudební skupina Univerzál. 

 Prodej místenek bude probíhat v klubovně SDH v budově obecního úřadu ve dnech 2.  a  7. 

1. 2013 od 16.00 do 18.00 hodin.  

Petr Šváb 
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Advent  

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... 

         Alena Cejpová 

 

Z kamenecké kroniky – rok 1945.  

Počasí. 

Leden: Do 11. mírné mrazy a nepatrné sněhové přeháňky. Potom obleva, 13. mráz 18°C až do 17. 

Potom sněhové vánice, denně prohazujeme silnice. 21. a 29 velký mráz. 

Únor: Do 9. proměnlivo a potom taje do 15, na saních se nejezdí. Od 16. do 21. větší mrazy. 21. 

obleva, 24. déšť. 25. mráz, potom prší, je teplo a rychle taje, rozvodnění. 

Březen: Od 2. - 11. mráz, vítr, sníh. 10. prohazování silnic. Letos se prohazují v celé šíři až do 

krajů. 10, 11. obrovský vítr trhá střechy. 12. až 14. deštivo. 15. krásně, potom sněží. Od 18. 

krásně, potom sněží. Od 18. pěkně. 24. se prvně vyjelo na pole. Stále krásně, teplo, 28. bouře. V 

březnu a první dny v dubnu zaseto. 

Duben: chladno, přeháňky, 7. sníh celý den. 8. velký mráz, potom teplo, sázení bramborů, 18. 

bouře, 13. bouře, déšť. Obilí se zelená, jeřáby a břízy raší. Potom mrazy, 16. mínus 6°C,zmrzly 

hlavatice, petrklíče, květy třešní. 18. déšť, 19. obrovský vítr. Potom déšť a sněhové přeháňky. 21. 

bouře. 25. - 28. deště. Namoklo. Žita jsou vymrzlá, špatná, též jetele. 

Květen: 1. -2. dešťové a sněhové přeháňky, 2 cm sněhu, 4. mráz - mínus 4°C. 5. - 7. chladno, 

déšť. Od 8. krásně. Rozkvétají višně, hrušně, třešně, jasany, šeříky, jabloně, kaštany. Na dobrých 

lukách 25 cm tráva. Potom přeháňky, 20. lijáky. 

Červen: pěkně denně neb přes den prší, bouře, velmi úrodno. Všude bujná zeleň jaká již dávno 

nebyla. 7. kvete žito. Denně horko, bouře, přes den prší. 11. se sází zelí, 14. začíná senoseč. 22. 

prudká bouře, uhodilo u Justu. Denně prší, sena jsou rezavá. 

Červenec: Do 7. denně zima, deště, potom tepleji. Sklízí se poslední seno - 14 dnů posekané, 

shnilé a špatně suché. Jetel také ještě sklízena za dešťů. Potom již sucho a horko. 22. saharský 

vítr, 34°C, ve čer větrná bouře, láme stromy. Sucho dále. 28. začínají u nás žně. Žito posekané do 

konce měsíce. 

Srpen: Do 17. každý den prší, i potom ještě deštivo, až od 26. krásně a sucho. 

Září: krásně, v noci mráz. 18. a 19. 23° tepla. Do 22. Jsou v K amenci většinou sklizeny brambory. 

Od 24. stálé lijáky až do 7. října. sotva půl dne bylo bez deště. 

Říjen: Od 8. přestalo pršet a potom se pokračovalo o bramborách v rozbahněné půdě. Potom 

pěkně až do konce měsíce. 

Listopad: Květiny na hroby použity ze zahrad. Od 10. sněhové a dešťové přeháňky. 
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Prosinec: Proměnlivo, teplo do 10. Potom mírně mrzne a sněží. 15. se jezdí na saních. Později 

ztaje a dá se pracovat v půdě. 

 

Úroda v Kamenci a okolí . 

Málo žita. Slušné jeteliny - mnoho posekali Rusové. Pěkné seno. Louky ve vsi vypásli 

Rusové koňmi. Také hodně obilí bylo zničeno pobíhajícími koňmi. Hodně bylo brambor, méně 

řepy, skoro žádný len, špatné ovsy, velmi špatný ječmen. Mnoho slív, švestek, bobulovin, méně 

jablek, málo višní, žádné třešně - jen po kopcích. 

 

Požáry . 

22. června odpoledne byla prudká bouře. Veliká koule blesku uhodila u Justů a v okamžiku 

zapálila celé stavení. Hospodářské stroje, vozy, kočár, motor shořely. Též jedno prase muselo být 

hned zabito. Na stavení bylo 5 hromosvodů. Při hašení bylo vidět drát vedoucí k zemi na střeše 

přetržený a v místě kde ústí do trubky a země bleskem popálený. 

11. srpna večer vypukl požár na pile u Koukalů a od ní se chytilo stavení a také vyhořelo. 

Shořela zde mlátička, husy a jiná drůbež. Na půdách peřiny a obilí. Požár vznikl z neznámé 

příčiny. 

 

Lidice – Ležáky 

24. června jeli od nás mnozí zvláštním vlakem na slavnost do Ležáků u Skutče. Vesničku 

tuto Němci vypálili, muže vyvraždili a vše srovnali se zemí. Také obec Lidice u Kladna byla 

vypálena, muži vyvražděni, ženy odvlečeny do koncentračních táborů a děti rozdány Němcům. 

Kamenec uspořádala sbírku a věnovala na znovuzřízení těchto vesnic každé 4 000 Kčs. Mimo 

toho byla zde sbírka pro válkou zpustošené Slovensko a Slezsko. Ve sbírce na Národní pomoc 

vybralo se 9000 Kčs. 

25. června byl v Poličce odvod koní. Koně, které si zemědělci sebrali, ošetřili jim rány, 

případně  je vyléčili, byli vojenskou správou bez náhrady odebráni. Špatnější z nich byli přiděleni: 1 

na Jelínek a 2 do Kamence. Tito je potom zaplatili. 27. června byli ještě přiděleni koně každému, 

kdo žádal. 

 

Odvody sedmi ro čníků. 

20. srpna vyšlo z Kamence 43 mladých mužů s vlajkou a 20 muzikanty do Poličky 

k odvodům. Naproti jim přišly z Poličky dívky a děvčátka v národních krojích a někteří členové 

národního výboru. Průvod šel od divadla kolem náměstí a zpět ke Kamenci. U Žákových se k nim 

připojil malý jezdec na koni v národním kroji. Průvod zastavil se u památníku padlých a tam se 

sešli občané. Pěknou řeč měl bývalý starosta pan Jan Švanda a též velice pěknou jeden z branců 

Jos. Bednář. Potom zahrála hudba národní hymny a průvod ještě přešel vesnici. Z Kamence bylo 

odvedeno 42 mužů. Nejmladší ročníky koncem září rukovaly na vojnu. 

 

Oslavy svatováclavské . 

Byly konány všude po naší vlasti jako poděkování Bohu za naše osvobození. Průvod za 

účasti všech občanů Kamence a Sádku vyšel od školy k pomníku padlých do Kamence. Zde 

zazpívaly dívky v národních krojích svatováclavské písně, potom přednesena báseň, potom 

vlastenecká přednáška dp.prof. B.Maliny, který na konec ve vroucí modlitbě děkoval Bohu za naše 
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osvobození a sv. Václava patrona české země vzýval, aby bděl nad svorností Čechů. Opět písně a 

hudba. Cesta zpátky k pomníku padlých v Sádku - tentýž pořad s novými písněmi, recitací a řečí. 

11. listopadu bylo předvedeno za veliké účasti lidu staročeské posvícení. 

23. prosince sehráno bylo u Bednářů divadlo Lešetínský kovář. 

    

Zemřelí: 

8. února  zemřel Jos. Trávniček ve věku 82 r. 

29. dubna  Jan Lorenc výměn. č.114,  81 r. 

13. dubna  Rudolf Žák hostinský 

7. května  zastřelen Fr. Jílek ve věku 48 let 

11. května  zemřela Puchýřová 

17. června  Moravcová,  bytem u Zárubů 

13. července  Vlasta Gloserová ve věku 15 r. na tuber. plic 

10. září Josef Groulík     výměnkář       

Jan Mlynář st. 

 

Ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 a organizace š kolního roku 2012/2013 v ZŠ Sádek  

 

Celoro ční projekt: Krásy kolem nás 

Zahájení projektu EU – PENÍZE ŠKOLÁM – 1. 9. 2012 –  únor 2015 

 

Zahájení školního roku pondělí 3. 9. 2012 

Podzimní prázdniny čtvrtek, pátek 25. – 26. 10. 2012 

Vánoční prázdniny sobota 22. 12. 2012 – středa 2. 1. 2013 

Ukončení 1. pololetí čtvrtek 31. 1. 2013 

Pololetní prázdniny pátek 1. 2. 2013 

Jarní prázdniny pondělí – pátek 4. – 10. 2. 2013 

Velikonoční prázdniny čtvrtek, pátek 28. a 29. 3. 2013 

Ukončení školního roku pátek 28. 6. 2013 

Hlavní prázdniny sobota 29. 6. 2013 – neděle 1. 9. 2013 

  

Plavecký výcvik MŠ, 1. – 5. ročník leden 2013 – březen 2013 

Zápis do 1. ročníku ZŠ středa 13. 2. 2013  

Zápis do mateřské školy pro školní rok 

2013/2014 

středa 27. 3. 2013 

Přijímací zkoušky do matematické třídy, do 

osmiletého gymnázia 

od 22. 4. do 30. 4. 2013 

 

Státní svátky 

 

28. září 2012 - pátek Den české státnosti 

28. říjen 2012 - neděle Den vzniku samostatného československého státu 

17. listopad 2012 – sobota Den boje za svobodu a demokracii 
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1. leden 2013 – úterý Den obnovy samostatného českého státu 

8. květen 2013 – středa Den vítězství 

5. červenec 2013 – pátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

6. červenec 2013 – sobota Den upálení Mistra Jana Husa 

 

Ostatní svátky 

 

24. prosinec 2012 – pondělí Štědrý den 

25. prosinec 2012 – úterý 1. svátek vánoční 

26. prosinec 2012 – středa 2. svátek vánoční 

1. leden 2013 – úterý Nový rok 

1. duben 2013 – pondělí Velikonoční pondělí 

1. květen 2013 – středa Svátek práce 

 

Pedagogické rady, t řídní sch ůzky 

 

Pedagogické rady  T řídní sch ůzky 

čtvrtek 15. listopadu 2012  úterý 18. září 2012 

úterý 22. ledna 2013  úterý  20. listopadu 2012 

čtvrtek  18. dubna 2013  středa 23. ledna 2013 – konz.odpol. 

pondělí 24. června 2013  čtvrtek 25. dubna 2013 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ Sádek 

 

Mateřská škola ve školním roce 2012/2013  

 

Pro školní rok 2012/2013 je v naší MŠ zapsáno 35 dětí, o které se starají p. učitelky Eva 

Zdvořilá, Lenka Červená, Ilona Mlynářová a školnice a vedoucí stravování Dana Hájková. Jelikož 

se nám v loňském roce osvědčila práce s předškolními dětmi i v rámci kroužků, budeme kromě 

každodenních řízených činností, které vyplývají z ročního plánu MŠ, pokračovat v těchto 

nadstandartních činnostech i letos:  

,,Předškoláček“  - aneb hrátky se slovíčky - povede p. uč. Eva Zdvořilá 

,,Flétnička“  - veselé pískání nejen pro radost  - povede p. uč. Ilona Mlynářová 

„Angličtina hrou“   - seznamování se s cizím jazykem hravou formou – povede p. uč. 

Lenka  Červená   

„Plaváček“  - elementární předplavecká výuka probíhá pod odborným vedením 

Plavecké školy Polička 

Tyto kroužky se konají 1x týdně – více na webových stránkách obce Sádek.                                                 

Letos bude děti různými činnostmi provázet  ,,Ježek Bodlinka a jeho kamarádi“. 

Přestože MŠ byla v době hlavních prázdnin dlouho uzavřená, stále se v ní něco dělo. 

Abychom vyhověli hygienickým požadavkům, bylo nutné rozšířit sociální zařízení. Tímto bychom 

chtěli poděkovat všem, kteří mají zásluhu na velmi pěkném výsledku. Toto nové hygienické zařízení 

plynule navázalo na již nedávno zmodernizovanou umyvárnu. Ještě jednou děkujeme! 

Přejeme dětem, ale i sobě, aby se nám v mateřské škole všem líbilo. 

Pěkný podzim přeje Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ Sádek 
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Koutek prevence – požáry v domácnosti - d ěti a jejich bezpe čnost  

Jednou z častých příčin vzniku požáru v domácnostech je i neopatrnost dětí. Děti mohou 

velmi často svým jednáním způsobit požár, neboť si při hře většinou neumí představit možné 

nebezpečí, které jim hrozí. 

Děti zakládají požáry nejčastěji v místech, která jsou snadno přístupná a kde se mohou 

pohybovat bez dozoru dospělých osob. Kromě domácností se jedná např. o opuštěné objekty nebo 

stohy slámy a lesy. Velkým nebezpečím při založení požáru dětmi je jejich ohrožení na životě. 

Nedovedou totiž  včas reagovat a plně rozpoznat vzniklé nebezpečí. Faktorů, které vedou 

k zakládání požárů dětmi je několik. U těch menších je to neschopnost představit si možné 

nebezpečí při hře se zápalkami, zapalovači, svíčkou apod. U této skupiny vznikají požáry nejčastěji 

jako následek touhy poznat něco nového a neznámého. S narůstajícím věkem přichází touha po 

poznání účinků ohně, neméně často i touha vidět zasahovat hasiče. Starší děti způsobují požáry 

převážně při snaze naučit se kouřit, při konstrukci jednoduchých výbušnin nebo při zkoumání 

hořlavosti různých látek. Z hlediska prevence  je nejdůležitější aktivita rodičů. Rodiče by měli 

zejména: 

• Zamezit přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod.,  

• vysvětlit dětem nebezpečí, které jim hrozí při nesprávném zacházení se zábavnou 

pyrotechnikou a upozornit je na možnost způsobení požáru jejím nevhodným používáním,  

• vysvětlit dětem zásady bezpečného používání předmětů v domácnosti jako jsou mikrovlnná 

trouba, krb, plynový sporák a další,  

• varovat děti před kouřením nejenom ze zdravotního hlediska, ale také z pohledu požární 

ochrany. Odhozená zapálená cigareta nebo zápalka je častým zdrojem vzniku požáru,  

• vysvětlit dětem zásady správného chování v mimořádné situaci - oznámení požáru na 

tísňovou linku, opuštění domácnosti atd.  

Alena Cejpová 

 

 

Varování p řed podvodníky, kte ří nabízejí sKartu podomním prodejem  

Chtěli bychom varovat občany obce před podvodníky, kteří nabízejí za poplatek 300 Kč 

zřízení sKarty.  

Upozorňujeme všechny občany, že zřízení sKarty je ZDARMA a nikdo ji nenabízí 

podomním prodejem. K převzetí sKarty Vás dopisem vyzve příslušný Úřad práce ČR, který Vám 

také oznámí , kdy a kde si máte kartu vyzvednout. Česká spořitelna Vám k ní následně pošle PIN 

a kartu si pak můžete zdarma aktivovat v kterémkoliv bankomatu České spořitelny. Do té doby 

budou sociální dávky občané dostávat stejným způsobem jako doposud. 

Pokud se setkáte s podomními prodejci, kteří Vám budou sKartu nabízet, oznamte to 

prosím PČR nebo příslušnému Úřadu práce ČR. 

Všechny informace o sKartě najdete na www.skontakt.cz. Můžete se také obrátit na 

kontaktní centrum pro sKartu (800 752 782). 

Bc. Černíková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
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