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Vážení spoluobčané, 
 tak, a máme tu zase Vánoce a jsme zase o rok starší ... . V úvodním článku Kameneckých 
listů bych se rád pokusil o krátký souhrn činnosti vedení obce od vydání předchozího čísla. 
V tomto období zastupitelstvo obce uskutečnilo dvě veřejná zasedání. Z projednávaných bodů 
připomenu ty nejdůležitější. 
 Mezi ně patří změna ve vedení obce, a to na pozici neuvolněného místostarosty. Pan Jan 
Kadidlo na tuto funkci 31. října rezignoval z důvodu dlouhodobě velké časové náročnosti své 
hlavní činnosti – živnostenského podnikání. Rád bych mu ještě také i na tomto místě poděkoval za 
vše, co za uplynulé dva roky pro naši obec vykonal. Spolupráce s ním byla výborná, ale jak to tak 
bývá, šikovný člověk je prostě na roztrhání. Členem zastupitelstva nadále zůstává a stal se členem 
komise pro životní prostředí. Na zasedání 21. listopadu proběhla volba nového místostarosty, 
kterým se stal pan Jiří Groulík. Na tomto zasedání jsme také uzavřeli vyhlášené výběrové řízení na 
obsazení pozice účetní – administrativní pracovník obce. Od ledna 2013 na toto pracovní místo 
nastupuje slečna Markéta Drašarová z Kamence, kterou výběrová komise vyhodnotila nejlépe 
z celkem 20 uchazečů. 
 Na prosincovém zasedání byla schválena Obecně závazná vyhláška 1/2012 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 2013 bylo schváleno rozpočtové provizorium. 

V řijnu byla dokončena realizace úpravy třech míst pro umístění kontejnerů na tříděný 
komunální odpad - celkové náklady 144.000,- Kč. Na akci je podepsána dohoda o dotační podpoře 
SZIF ve výši 108.000,-, která bude uhrazena v roce 2013. Nyní aktuálně v obci realizujeme 
rozšíření a přestavbu místního rozhlasu na novou technologii v rámci vybudování systému 
varování obyvatelstva, také s dotační podporou z Operačního programu ministerstva životního 
prostředí. Další část tohoto projektu – Digitální povodňový plán byl dokončen v polovině prosince. 
 Ze společenských událostí mi na těchto místech dovolte připomenout především Vánoční 
výstavu, která měla opět velký úspěch. Svojí oblíbeností a dosahem do celého regionu dělá naší 
obci velké jméno. Mám radost, že po dobu výstavy se náš společenský sál stává pro čím dál více 

- 1 - 
 
 



  

lidí místem pro příjemné posezení, zastavení se v tom věčném spěchu. Dovolte mi proto, abych 
poděkoval všem, kteří se na tomto úspěchu podílejí, a to od pana Mlynáře, přes kolektiv žen, až po 
všechny vystavovatele. 
 Rád bych se také zastavil u jiné akce, u Posvícenského posezení, které letos zažilo 
největší návštěvu ve své historii, která se tak trochu blížila i plesům v našem společenském sále. 
Byl bych rád, abychom v tomto trendu dokázali pokračovat, protože tyto společné akce příspívají k 
postupnému vytváření přátelských vztahů napříč generacemi a pomáhají vytvářet a upevňovat 
vztah a sounáležitost s obcí a jejími obyvateli navzájem. 

Na závěr úvodního článku mi dovolte, abych Vám všem popřál klidné a štastné prožití 
vánočních svátků, do nového roku 2013 Vám pak přeji především pevné zdraví, štěstí a především 
optimismus třeba i v nelehkých životních situacích. 

Petr Šváb 
 
Poplatky za komunální odpad v roce 2013 
 
 V úvodu článku upozorňujeme, že plánovaný termín svozu komunálního odpadu na Štědrý 
den 24. 12. 2012 platí a pravidelný svoz se tento svátečný den uskuteční.
 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2012 byla odsouhlasena Obecně 
závazná vyhláška číslo 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. 1. 2013. 

Zastupitelstvo obce ve vyhlášce přistoupilo ke zvýšení místního poplatku za svoz 
komunálního odpadu pro rok 2013 na částku 550,- Kč na poplatníka.
 Zastupitelstvo obce dále ve vyhlášce stanovilo zachování dosud platných osvobození od 
poplatku pro: 
  - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 17 a méně let věku,  
   - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 80 a více let věku, 
   - poplatníky, kteří se po celý kalendářní rok zdržují v zahraničí 
  Zákonem č. 174/2012 s platností od 1. 7. 2012 dochází k rošíření skupiny poplatníků - nově 
vzniká povinnost placení poplatku také všem fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 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 rok 2013 bude naše obec hradit 
svozové firmě LIKO částku 612,- Kč za jednoho obyvatele (nebo stavbu) včetně všech osob, které 
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obecně závaznou vyhláškou od úhrady poplatku osvobozujeme. Celkem tak bude naše obec 
dotovat ze svého rozpočtu svoz odpadů v roce 2013 částkou cca. 150.000,- Kč. 

Do zkušebního provozu máme pro rok 2013 připravenu možnost ukládání 
kompostovatelného odpadu do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn ve středu obce u 
odbočky k areálu Pod Lipou na nové zpevněné ploše. Pokud se nám společně podaří docílit a 
udržet základní podmínku, aby se v tomto odpadu neobjevilo nic, co do něho nepatří, mohlo by jít 
o další zkvalitnění třídění a likvidace odpadů v obci a následně bychom mohli uvažovat i o 
rozšíření na další místa. 
  
 Kompletní přehled svozových dní, otevírací doba sběrného dvora, překladiště komunálních 
odpadů a důležité kontakty na pracovníky firmy Liko a.s. Svitavy: 
 
Svoz a odstraňování odpadů  

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 pondělí: 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 
10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.12. 
 
Jelínek – každá sudá středa: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 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. 
 
Termíny svozu plastů: 
kontejnery - 1 x 14 dnů – sudé úterý: 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 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. 
pytle - 1 x měsíc - sudé úterý: 22.1., 19.2., 19.3., 16.4., 14.5., 11.6., 9.7., 6.8., 3.9., 1.10., 12.11., 
10.12. 
 
Termíny svozu papíru: 
kontejnery - 1 x 14 dnů – sudá středa: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 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. 
 
Svoz skla: 

Četnost svozu se řídí dle požadavku obce. 
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Termíny mobilních svozů nebezpečných a velkoobjemových odpadů: 
13.5. a 16.9. vždy u odbočky k areálu Pod Lipou v 16 00 h.,  osada Jelínek pak v 17. 00 h.  
 

Sběrný dvůr  
  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  

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  

 
Odběr odpadů zdarma od obyvatel: 

- nebezpečné odpady vznikající v domácnostech (ředidla, akumulátory, monočlánky, barvy, 
oleje, léky, obaly od barev, kyseliny, apod.) 

-  objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, apod.) 
-    zpětný odběr elektrozařízení (počítače, televizory, ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, 

ždímačky, vysavače, ruční el. zařízení, videa, zářivky, úsporné žárovky, mukrovlné trouby, 
mobilní telefony, apod.). Odevzdávaná elektrozařízení musí být kompletní, nekompletní 
elektrozařízení nepatří do zpětného odběru a bude zpoplatněno.

- kovy 
- recyklovatelné plasty neznečištěné 
- pneumatiky z osobních automobilů 

 
Odběr odpadů za úplatu: 

- stavební a demoliční odpady 
- stavební materiály obsahující azbest (eternit) 
- nerecyklovatelné plasty znečištěné 
- asfaltové lepenky 
Množství odebíraného odpadu v tomto zařízení je z kapacitního důvodu omezeno na menší 

množství odpadu. Při odstraňování většího množství odpadu je nutné si objednat samostatný 
kontejner.        
 
Překladiště komunálního odpadu 

Čsl. armády, 572 01 Polička, mobil: 604 695 729 (při výjezdu z Poličky směr Jedlová) 
 

Otevírací doba: 

Pondělí 6,00 - 13,30 
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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 

Druhy odebíraných odpadů na překladišti: 
 
Odběr odpadů zdarma od obyvatel: 

- komunální odpad 
- objemný odpad 
- oděvy, textil 
- plasty 
- papír 
- sklo 
- kovy 

Odběr odpadů za úplatu: 
- stavební a demoliční odpady 
- tašky a keramické výrobky 
- zemina a kamení 
- stavební odpady s obsahem azbestu (eternit) 
- asfaltové lepenky 
- dřevo 
- nerecyklovatelné plasty (znečištěné ) 
- okna zasklená i bez skel 
- zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, výlevky,apod.) 
- odpad z demolice bytových jader 
- dveře, zárubně 
- plasty z autovraků 

Petr Šváb 
 
 
Zimní údržba místních komunikací 
 
 Letošní zima nám již částečně ukázala, co dovede. Naše místní možnosti zimní údržby 
komunikací v obci jsme pro letošní rok doplnili o komunální malotraktor s univerzální nastavitelnou 
radlicí. S jeho pomocí udržujeme především úzké úseky komunikací, nesnadno přístupná místa, 
kde použití velké techniky nebylo a není možné, nebo se ukázalo, že není tím nejlepším řešením. 
O hlavní části komunikací se stejně jako v předchozích letech starají Ladislav a David Pražanovi. 
 Chtěl bych Vás také poprosit o pochopení a vstřícnost, pokud nebude vždy hned vše 
v nejlepším stavu a ubezpečit Vás, že právě v těchto složitých situacích dělají všichni co mohou.  
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 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 bylo odsouhlaseno 
zvýšení ceny vodného ze současných 28,80 Kč/m3 na novou cenu 29,50 Kč/m3 včetně DPH. 
Navýšení ceny by mělo především pomoci zvýšit objem finančních prostředků ve fondu pro opravy, 
rekonstrukce a obnovy vodovodní sítě. 

Petr Šváb 
 
Blahopřání 
 

Ve IV. čtvrtletí letošního roku oslavily životní jubilea paní Julie Křejčová a paní Anna 
Bednářová. Paní Julie Krejčová je nejstarší občankou naší vesnice, oslavila 95. narozeniny. 
Přejeme hodně štěstí, spokojenosti, vždy dobrou náladu a hlavně pevné zdraví do dalších let.  

Alena Cejpová 
 
Zlatá svatba 
 

Manželé Marta a František Škorpíkovi v listopadu oslavili zlatou svatbu. Příjemné setkání 
bylo nejen plné vzpomínek a zajímavého vyprávění, ale též životního elánu, optimismu a smyslu 
pro humor. Gratulujeme a přejeme ještě mnoho společných let s úsměvem na rtech v kruhu rodiny.   

Alena Cejpová 
 
Ohlédnutí za posvícenským posezením 
 

V sobotu 10. listopadu se v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky uskutečnilo tradiční 
posvícenské posezení. K tanci a poslechu nám zahrál pan Šnek ze Svitav, o dobrou večeři se 
postaral pan Jiří Groulík. Potěšila nás hojná účast, výborná hudba  a dobrá nálada.  

Alena Cejpová 
 
Tradiční Vánoční výstava 2012 
 

Ve dnech 1. – 9. prosince 2012 se ve společenském sále Obecního úřadu v Kamenci u 
Poličky konala tradiční Vánoční výstava. Již při vstupu do budovy obecního úřadu na nás dýchla 
vůně medoviny a vánočního cukroví. Vystavovaly se vánoční ozdoby, svícny, věnečky, ozdobené 
vánoční stromečky, výrobky z přírodních materiálů, betlém, perníčky, ruční práce. Děti ze Základní 
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školy v Sádku výstavu zahájily zpěvem vánočních písní. Atmosféra v sále nezanechala nikoho 
chladným.  

Velké poděkování patří všem vystavovatelům, ať už místním občanům, tak i lidem z okolí. 
Vánoční výstava v naší obci se stala místem, kde se lidé alespoň na chvíli pozastaví, načerpají 
nápady a inspiraci, které si odvážejí do svých domovů. Posedí s přáteli a známými 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 
Mlynáři, jménem zastupitelstva obce Vám děkuji za krásné chvíle, které nám výstava opět dala. Je 
to výsledek Vaší celoroční práce. Pro nás to bylo velké pohlazení po duši. Důkazem byla i hojná 
návštěva lidí obce i z okolí.  

Alena Cejpová 
 
Tříkrálová sbírka  
 

V sobotu 5. ledna vyjdou koledníci s poselstvím Boží lásky, dobra a klidu už po třinácté. 
Zároveň vás poprosí o příspěvek na podporu charitního díla. Tříkrálová sbírka je neodlučitelně 
spojena s pomocí lidem, kteří se ocitli v nouzi či nelehké životní situaci. Koledníci s sebou nosí 
zapečetěnou pokladničku opatřenou logem Charity, do které vybírají dobrovolný příspěvek. 

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky 
koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často 
ve spolupráci s farnostmi, školami či různými organizacemi. Úspěch celé akce tedy závisí na 
aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. 
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 

Alena Cejpová 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1945 (2. část) 
 

8. ledna narukovali nuceně 2 muži z Kamence na kopání zákopů na Moravu a někteří až do 
Rakous. Tato akce byla veliká. Obec jim musela sehnat deky, lopaty, krumpáče a rýče. Již před 
vánocemi byli určení zemědělští synkové a tito byli hned vráceni. 

Ve školách se neučí pro nedostatek uhlí. Také tam budou místy ubytovány německé 
rodiny. Přes čas si chodí děti do školy pro úkoly. 

V kamenecké tírně jsou ubytováni 3 němečtí četníci. Občané jim museli půjčit postele i 
s ustláním a 2 skříně, kamna, nějaké nádobí a jiné. Českých četníků je zde ubytováno 7. V továrně 
mají kancelář a také tam 4 bydlí. Též vrchní tam má byt. 

14. února nařízeno majitelům lesů do tří dnů dodat suché palivové (tankové) dříví pro 
pohon aut v polenech neb na krátko rozřezané a rozštípané. 

V Sádku a zvláště v Telecím jsou občané spojeni s partyzány. V Kamenci je též skupina 
organizovaných. Tito přepadávají Němce, Vlasovce a i české udavače a zabíjejí je. Poškozují též 
komunikace. Zostřeny jsou proto v těchto obcích hlídky. V noci chodí 6 mužů po vsi. Kontrolují je 
vojenské hlídky. Vlasovci ubytováni v Poličce. Jsou to ruští zajatci ve službách Němců. Jim velí 
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německý gestapák Schulz. Mají již na svědomí mnoho vražd partyzánů. Dva partyzány zastřelili 
v Oldříši u katolického kostela. Přivedli je tam z Poličky a kulometem je rozstříleli a pohřbeni byli na 
hřbitově. Vykropit hrob jim kněz nesměl. 

V Kamenci hlídkují od vánoc denně od 6 do 10 hod. dva muži, od 10 do 2 hod. 3 muži a od 
2 do 6 také 3 muži a ve dne 2 děvčata. Zbudována je u silnice na kopečku u Kinclových strážní 
budka, ve které se topí.   

15. března se přistěhovali do Kamence němečtí uprchlíci: 100 lidí a 20 koní. Cestovali 
k nám od ledna. Měli obrovské vozy až 20 q těžké, kryté byly plachtami. Dva kryté stoláky táhli 
silným traktorem. 14. dubna Kamenec ubytovává přes noc koně vystěhovalcům ze Slezska. 
Ubytováni byli v Poličce a také v Sádku ve škole a u rolníků. 

Přes Kamenec projíždí denně 50 – 70 vozů. Hlavní transporty však jezdí po státní silnici. 
Vystěhovalci si sebou vozí mnoho zásob.  Vepřového masa mají ještě na 10 týdnů. 

26. dubna se vykopávají v Kamenci zákopy pro kulomety 10 stanovišť. Skoro každý pro 
sebe vykopává úkryt. Je to úředně doporučeno. Doma pak se uschovává do sklepů a komor. 
Zazdívá se různé šactvo, prádlo a různé živobytí. Německá armáda utíká před valící se armádou 
sovětskou a ta již vtrhla na Moravu. 

14. dubna vybuchla bomba na trati v místě Pavlišovy role a poškodila lokomotivu. Během 
večera a noci bylo vše opět uklizeno. Denně vybuchují bomby od partyzánů položené na trati 
Polička – Skuteč. Též hloubkoví letci snášejí se nízko a prostřelují lokomotivy.  Při tom také lidé 
přicházejí o život. 19. dubna vyhozen byl vůz uprostřed vlaku na cestě Polička – Skuteč a 10 
cestujících bylo těžce zraněno. Nařízena pracovní povinnost mužům od 16 do 60 roků a dělají se 
na silnicích barikády. Stavba trvala celé jaro.  Stavěly se v Kamenci 3 závory a spotřebovalo se na 
ně 100 m3 klád. V Kamenci stavěna byla závora na kopečku u Dražilových a druhá u hasičského 
skladiště pod Sedliského břehem a třetí na státní silnici u Sílového lesa. Dříví na ní dává Široký 
Důl a staví ji Polička. Do jam 2 m hlubokých je zasazeno 40 kusů 4 m klád. Dále pak je zasazeno 
do jam 8 klád 6 m a ty jsou nahoře vždy 2 a 2 spojeny trámci 2 m a na nich nahoře je napříč přes 
silnici 12 osmimetrových klád určených ke shození. 
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V noci na 3. května partyzáni přepadli četnickou stanici v továrně v Kamenci a odebrali jim 
veškeré zbraně, opasky, tašky a přerušili telefon. Tyto případy se denně opakují ve všech 
vesnicích. 

6. května brzo ráno za deště vozili zdejší Němci na trakařích svůj majetek do vozů, že se 
budou stěhovat. Poněvadž však naši hoši – partyzáni shodili závory, museli své věci opět odvézt 
domů. 

V Sádku Na Pustině byla také závora shozena. Němečtí důstojníci tam jeli osobním autem 
a hlídka o tom dostala zprávu. Němci se zastavili na dostřel a vystoupili z auta. Velitel partyzánů 
na ně křikl, ať se vzdají a oni po něm začali střílet. Partyzáni po nich zahájili palbu a Němci utíkali 
k potoku a tam se ukrývali za olše a stříleli zpátky. Dva však byli zasaženi a skulili se do potoka a 
voda je odnesla do Lačnova.  Třetí byl poraněn a utekl. 

7. května ve 12 a ¾ hod. byl úkladně zavražděn zločinci německého gestapa František 
Jílek. 
 Pokračování v příštím čísle Kameneckých listů.       

Jan Mlynář 
 
Podzim 2012 v naší škole 
 

V naší škole čas hrozně rychle utíká. Jako by to bylo včera, co jsme se sešli po letních 
prázdninách ve škole a přivítali nové prvňáčky a už je tu prosinec, adventní čas a před námi 
nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. 

V uplynulých čtyřech měsících jsme rozhodně nezaháleli. V září se vybraní žáci zúčastnili 
závodů v přespolním běhu. Děti si užily podzimní projektový den „Podzimní ladění“ i další projekty 
v rámci výuky v jednotlivých třídách. Byly v Poličce na dopravním hřišti a na divadelním 
představení, s dalším divadlem za nimi přijeli do školy herci s loutkami. K Mikuláši páťáci svým 
mladším kamarádům ze školky a ze školy připravili prima zábavu při „Čertovském reji“ v Sokolovně 
v Poličce. Páťáci společně s druháky také vydali první číslo školního časopisu s vlastními 
příspěvky a soutěžemi. Šikovná děvčata pod vedením paní učitelky Švábové svým vystoupením 
„vítala“ nové občánky obou našich obcí. 

Celý podzim většina žáků navštěvovala zájmové kroužky. Od listopadu jsme pilně 
nacvičovali vystoupení na adventní koncert a vyráběli výrobky pro adventní a vánoční výzdobu 
školy. Paní učitelka Chválová pak s dětmi ve družině vytvářela nádherný příspěvek na adventní 
výstavu v Sádku – stromeček ozdobený přírodními ozdobami a materiálem. 

I my paní učitelky jsme měly napilno. S prvním dnem tohoto školního roku byl zahájen 
dlouhodobý projekt v rámci projektu MŠMT EU – peníze školám pod názvem „Škola – strom 
poznání“. Projekt bude trvat 30 měsíců. 

V projektovém záměru jsme se zaměřili na individualizaci hodin českého jazyka a 
anglického jazyka, a to v jedné vyučovací hodině týdně a u vybraných žáků. Dále jsme pomocí 
těchto financí začali vylepšovat materiální vybavenost školy novou IT technikou a mnoha dalšími 
potřebnými pomůckami a potřebami. Zakoupili jsme interaktivní tabuli, počítač, novou kopírku a 
další. 
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V souladu s pilíři našeho Školního vzdělávacího programu jsme se rovněž zaměřili na 
inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd a na vzdělávání pedagogů. Všechny jsme 
prošly školením k interaktivní výuce a rovněž dalšími školeními a semináři. 

V naší škole čas hrozně rychle utíká. Než se nadějeme, bude minulostí i prosinec a s ním i 
Vánoce. Začne nový rok, rok 2013 a my se na něj už těšíme, protože je před námi nejen hodně 
školní práce, ale určitě taky spousta zábavy a legrace! 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 

 
Podzim v mateřské škole 
 

Letošní podzim byl nádherný – teplý, slunečný, a my jsme si ho s dětmi v mateřské škole 
plně prožili. Motivací pro děti byl ježek Bodlinka, který nás provází celý rok – na podzim jsme s ním 
navštívili  ,,Zemi přátelství“, ,,Zemi stromů“, ,,Zemi čertíků“….atd. 

Od září do konce listopadu jsme jezdili na plavecký výcvik do Poličky, byli jsme na 
dopravním hřišti a navštívili divadlo v Poličce, kde jsme viděli ,,Pohádky ze staré knihy“. Spolu 
s kamarády ze základní školy jsme si nanečisto (naštěstí) při požárním poplachu vyzkoušeli, co 
dělat, kdyby ve škole začalo hořet. Ve výchovném programu ,,Poznej svého psa“ jsme se 
dozvěděli, jak se chovat ke psům a jak se popř. před nimi bránit. Také jsme zhlédli velmi pěkné 
divadlo ,,O svatém Martinu a Mikuláši“. Jako tradičně jsme hledali pána podzimu ,,Podzimníčka“ 
(našli jsme ho na lípě za hřištěm) a 18.10. jsme se zúčastnili projektu ,,DEN STROMŮ“ v 
divadelním klubu v Poličce. Tento projekt organizovalo Ekocentrum Skřítek a my jsme zhlédli 
krátký film o Zeměkouli, vyzkoušeli si práci se dřevem, skládali stromové puzzle, dozvěděli se něco 
o stromech a na závěr nás čekala opravdu lahůdka – ochutnávka čokolády, což nemělo chybu. 

No a při tom všem jsme začali tvořit na vánoční výstavu v Sádku – starší děti vyráběly 
keramické andílky do ,,Města andělů“, mladší děti vyráběly vánoční zvony (z keramiky), ale také 
jsme malovali, stříhali, lepili, pracovali s přírodním materiálem, zpívali, povídali si atd., až se z nás 
všech ,,kouřilo“. Všechno toto snažení vyvrcholilo vystoupením dětí při zahájení Vánoční výstavy 
v sobotu 8.12.2012. 

Předtím ale ještě 5.prosince zavítal do MŠ Mikuláš – s dětmi jsme mu zazpívali písničku a 
za odměnu děti dostaly balíček plný dobrot. Potom jsme s kamarády ze ZŠ odjeli do Poličky do 
sokolovny, kde pro nás měli žáci z 5.třídy moc pěkně připravené čertí hry a soutěže.  

Podzim se blíží k závěru, příroda se ukládá k zimnímu spánku. Blíží se Vánoce - 
nejkrásnější svátky v roce. Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce, hodně spokojenosti, lásky a 
radosti. Do roku 2013 štěstí, osobní i pracovní úspěchy a mnoho zdraví.  

Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat všem rodičům, kteří se zapojili do společného 
tvoření s dětmi a se svými výtvory se podíleli na vánoční výstavě.     

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ v Sádku 
 

„Mráz namaloval na okna bílou krajinu 

a vánoční čas zas přišel k nám, 
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svět na sebe vzal po roce bílou peřinu 

a každý začal věřit pohádkám. 

 

Ať se Vám splní, po čem srdce touží 

a štěstí se snese na Váš práh, 

přejeme také, ať zdravíčko Vám slouží 

a žijete jak v pohádkách…“ 

 

Radostné Vánoce a pohodový rok 2013 

Vám přejí 

děti a zaměstnanci 

Základní a Mateřské školy v Sádku 

 
Koutek prevence - bezpečnější domov 
 

Mezi nejrizikovější objekty z hlediska požární ochrany patří budovy sloužící k bydlení, jako 
jsou rodinné domy ale i byty. Při požárech přijde každoročně o život několik desítek lidí a mnoho 
dalších utrpí zranění. Na těchto tragických požárech se největší měrou podílejí domácnosti. 
Většina požárů v domácnosti je způsobena neopatrností. Jistě každý zná na sporáku zapomenuté 
jídlo. 

Dalším častým zdrojem je obligátní usnutí s cigaretou v posteli. Mezi další rizika patří 
svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky (každý rok o Vánocích shoří velké množství 
vánočních stromků nebo adventních věnců). 

Dnešní domácnosti jsou doslova přeplněny vybavením, které je vyrobeno z velmi snadno 
hořlavých materiálů (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Tyto materiály navíc při 
hoření produkují velké množství kouře, který je mnohem nebezpečnější než samotný požár. Kouř 
Vás s největší pravděpodobností neprobudí a již po několika vdechnutích dochází k vážnému 
poškození zdraví. Velké riziko představuje neopatrnost při vytápění domů. Toto riziko eliminuje 
například autonomní hlásič požáru, protože Vás spolehlivě „probudí“.

Alena Cejpová 
 
Pozvánka I: 
 Mariášníci z Kamence zvou na VIII. ročník 

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

v pátek 28. 12. 2012. 
Prezence od 16.00 hodin, začátek hry v 16.30 hodin. 
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Pozvánka II: 
 
 Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na 

HASIČSKÝ PLES, 
který se koná ve dvou termínech 

v pátek 11. 1. a v sobotu 12. 1. 2013 od 20 hodin 
ve společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci. 

Hudební produkci zajistí v obou termínech skupina Univerzál. 
Prodej místenek v ceně 100,- Kč bude probíhat v klubovně SDH v budově obecního 

úřadu ve dnech 2.  a 7. 1. 2013 od 16.00 do 18.00 hodin. 
 
Pozvánka III: 
 
 Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na 

MAŠKARNÍ KARNEVAL, 
který se uskuteční 

v neděli 10. 2. 2013 od 14 hodin 
Zveme všechny děti – soutěže a dárky pro všechny masky 

 
 

KAMENICTVÍ - Bohumil Šťastný, Jimramov 
Nabízí: 

Výroba a montáž nových pomníků – urnových, jednohrobů, dvojhrobů 
Přírodní materiály – žuly a mramory 
Sekání nápisů, opravy – zlacení, stříbření, barvení písma i na místě 
Gravírace na kámen, plastiky do kamene 
Opravy starších pomníků, rovnání, likvidace, demontáže pomníků 
Základy pod pomníky 
Broušení teracových pomníkových dílů na místě 
Práce související s pomníkovou výrobou – přebrušování starých nápisů 
Žulové schody, kuchyňské desky, grilovací kameny 
Doplňky – fotokeramika, lamp, vázy, urny, schránky – žulové, nerezové 
Padělek 310, 592 42 Jimramov, tel.: 604 78 48 49, kamenictvi-stastny@seznam.cz 

 

Krásné prožití svátků vánočních 
a vše nejlepší do nového roku 2013  

Vám přeje 
zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 

 
 

Vydává Obec Kamenec u Poličky, povolení Ministerstva kultury MK ČR E 14736. 
Vychází také v elektronické podobě na www.obec-kamenec.cz

Vydáno dne 20.12. 2012 
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