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číslo 37          březen 2013 

 
Vážení spoluobčané, 
 vychází první letošní vydání Kameneckých listů. V tomto vydání Vás nejdříve seznámíme 
s výsledkem hospodaření obce v roce minulém a s rozpočtem obce na rok 2013. V dalších částech 
Kameneckých listů se dočtete o akcích, které v naší obci proběhly, které nás v nejbližší době 
čekají a na které Vás srdečně zveme. Nechybí tradiční pohled do kroniky obce, příspěvek z naší 
školy atd.  
 Zastupitelstvo obce mělo v letošním roce zatím jedno veřejné zasedání v měsíci únoru. 
Mimo uzavření roku 2012 bylo provedeno schválení rozpočtu obce na rok 2013, rozpočtového 
výhledu obce na období 2014 až 2016 a řada dalších rozhodnutí souvisejících s chodem obce. 
Bylo provedeno výběrové řízení a rozhodnutí o dodavatelích příslušenství ke komunálnímu 
malotraktoru pro zajištění jeho celoročního využití. V nejbližší době tak bude dodán válcový 
zametač se sběrnou nádobou, rotační sekačka s výškově výklopným kontejnerem na posečenou 
trávu a jednonápravový třístranně sklopný vlek. Na pořízení této techniky máme požádano o 
dotační podporu z Pardubického kraje a z Mikroregionu Poličsko.  
  Na závěr úvodního článku Vám přeji příjemné předvelikonoční dny s jarním sluníčkem 
alespoň za oknem. 

Petr Šváb 
 
Ekonomika obce v roce 2012 a rozpo čet obce pro rok 2013  
 V úvodu článku se ohlédněme za rokem minulým. Dne 8. 2. 2013 proběhlo v naší obci 
přezkoumání hospodaření pracovnicemi Krajského úřadu Pardubice, bylo kontrolováno účetnictví 
obce a písemnosti spojené s chodem úřadu za rok 2012. Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
 Po této kontrole mohl být sestaven závěrečný účet obce za rok 2012, který společně 
s roční závěrkou roku 2012 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. 2. 2013. 
 Příjmovou stranu rozpočtu roku 2012 oproti předpokladům pozitivně naplnily vyšší příjmy z 
daní, dále v původně schváleném rozpočtu nebylo počítáno s dotacemi, které se podařilo během 
roku získat - na pořízení komunální techniky, na nový územní plán obce, na veřejně prospěšné 
práce, na vybavení knihovny atd. Příjmy obce tak celkem dosáhly hodnoty 6.109.764,84 Kč. 
 Výdajovou stranu rozpočtu tvořily v roce 2012 kromě běžných výdajů obce na její provoz 
hlavně výdaje na pořízení komunální techniky, podíl na rekonstrukci hygienického zařízení 
v mateřské školce, výdaje na rekonstrukci veřejného osvětlení, práce na novém územním plánu 
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obce, výdaje na údržbu místních komunikací, údržba majetku obce, náklady hrazené svozové 
firmě za likvidaci odpadů, náklady na veřejně prospěšné práce a údržbu zeleně atd. Výdaje celkem 
v roce 2012 činily 5.515.218,76 Kč. Hospodaření obce za rok 2012 tak skončilo přebytkem ve výši 
594.546,08 Kč.  
 Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen při zasedání zastupitelstva obce dne 27. 2. 2013. 
Příjmy obce jsou rozpočtovány na nižší očekávané úrovni než byla skutečnost roku 2012. Snažíme 
se tak připravit na případný negativní ekonomický vývoj v našem státě. Z hlediska dotací počítáme 
na příjmové straně rozpočtu pouze s dotacemi již přislíbenými ve výši 832.500,- Kč. Rozpočet je 
přijat s příjmy ve výši 6.028.000,- Kč. 
 Na výdajové straně rozpočtu jsou provozní výdaje rozpočtovány dle skutečnosti roku 2012. 
Vyšší náklady jsou rozpočtovány na opravu místní komunikace s vybudováním dešťové 
kanalizace, na podíl na opravách Základní školy v Sádku, na pořízení příslušenství ke 
komunálnímu traktoru, na opravu střechy skladu v areálu Pod Lipou, na dokončení projektu 
varovného systému - bezdrátového rozhlasu, na postupnou obnovu majetku obce atd. Celkem jsou 
výdaje schváleny ve výši 8 265.000,- Kč. Rozdíl příjmů a výdajů v rozpočtu pro rok 2013 je plně 
pokryt z přebytku hospodaření obce za předešlá období. 
 Rozpočet bude během roku upravován rozpočtovými opatřeními dle aktuálního vývoje jeho 
plnění, a to jak na straně příjmů tak výdajů. 

Pro přehlednost uvádím tabulku příjmů a výdajů – skutečnost roku 2012 a rozpočet 2013: 

  Rozpočet obce Kamenec u Poli čky pro rok 2013   
     

  PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet 
    rok 2012 rok 2013 
Paragraf Položka Text v Kč v Kč 

0 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1050234 950000 

0 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 95773 60000 

0 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 92927 80000 

0 1121 Daň z příjmů právnických osob 911802 800000 

0 1211 Daň z přidané hodnoty 1720856 1700000 

0 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování.sběru 216622 250800 

0 1341 Poplatek ze psů 8334 8300 

0 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístr. 12736 5200 

0 1361 Správní poplatky 450 450 

0 1511 Daň z nemovitostí 1027875 1000000 

0 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prospěš. organizací 120000 50000 

0 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 33000 24200 

0 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahů 112400 100700 

0 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 219373 0 

0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200000 0 

  4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů   34500 

  4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů   798000 

2141 * Vnitřní obchod 63938 35000 

3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl, prostředků 20438 5000 

3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 16550 10000 
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3613 * Nebytové hospodářství 24000 24000 

3632 * Pohřebnictví 1350 0 

3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43601 18000 

3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 2150 0 

3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50066 45000 

3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2268 0 

6171 * Činnost místní správy 29910 13850 

6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 32113 15000 

6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 1000 0 

  8115 Část zůstatku z minulých let   2237000 

    PŘÍJMY celkem: 6109765 8265000 
     

  VÝDAJE Skutečnost Rozpočet 
    rok 2012 rok 2013 
Paragraf Položka Text v Kč v Kč 

1032 * Podpora ostatních produkčních činností 4680 7000 

2141 * Vnitřní obchod 160527 160000 

2212 * Silnice 233378 2300000 

2310   Pitná voda   200000 

2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 93364 100000 

2331 * Úpravy vodohospodářsky významných a vod.toků 69560 885000 

3113 * Základní školy 481023 500000 

3314 * Činnosti knihovnické 56147 9000 

3319 * Ostatní záležitosti kultury 2304 3000 

3326 * Pořízení.zachování a obnova hodnot míst.kultur.nár.a hist. 470 1000 

3330 * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 15000 20000 

3341 * Rozhlas a televize 1500 0 

3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl, prostředků 42240 50000 

3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 48721 220000 

3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 0 5000 

3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 5054 10000 

3631 * Veřejné osvětlení 287467 80000 

3632 * Pohřebnictví 139 500 

3635 * Územní plánování 192000 60000 

3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1305569 960000 

3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20722 20000 

3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 384962 430000 

3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů 2070 5000 

3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 540284 521300 

4339 * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 45000 35000 

4356 * Denní stacionáře a centra denních služeb 10000 20000 
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5212 * Ochrana obyvatelstva 0 10000 

5512 * Požární ochrana - činnost výjezdové jednotky obce 31526 40000 

6112 * Zastupitelstva obcí 829209 832000 

6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 19353 0 

6118 * Volba prezidenta ČR 0 24200 

6171 * Činnost místní správy 571232 690000 

6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6101 6000 

6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 55617 56000 

    Výdaje celkem: 5515219 8265000 
     

Petr Šváb 
 
Poplatek za komunální odpad v roce 2013  

Připomínáme občanům obce povinnost uhradit místní poplatek za svoz komunálního 
odpadu na základě Obecně závazné vyhlášky 1/2012. 

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 550,- Kč na poplatníka - podmínky 
pro osvobození od něj jsou stejné jako v letech předchozích.  

Zákonem č. 174/2012 s platností od 1. 7. 2012 dochází k rozšíření 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. 

Připojuji nejbližší termíny svozů (přibližně do vydání příštího čísla Kameneckých listů): 
Svoz popelnic:  
Kamenec - každé sudé pondělí: 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6. 
Jelínek – každá sudá středa: 20.3., 3.4., 17.4., 1.5., 15.5., 29.5., 12.6.,  26.6. 
Svoz plast ů - pytle:  
1 x měsíc - sudé úterý: 19.3., 16.4., 14.5., 11.6. 
Svoz nebezpe čného a velkoobjemového odpadu:  
13. 5. 2013 - Kamenec u odbočky k areálu Pod Lipou v 16.00 hod. – osada Jelínek v 17.00 hod. 
 
Místní poplatek za psa za rok 2013  

Připomínáme také termín splatnosti místního poplatku ze psů dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2011. Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna a to ve výši 100,- Kč. Poplatek se 
platí ze psů starších třech měsíců. 

Petr Šváb 

 

Veřejně prosp ěšné práce v roce 2013  
Ve spolupráci s úřadem práce připravujeme zřízení pracovních míst pro veřejně prospěšné 

práce v naší obci. Zřízení a obsazení pracovního místa je nyní podmíněno splněním přísných 
kritérií a následným schválením Krajským úřadem práce v Pardubicích. Informace zájemcům o tyto 
práce poskytneme v kanceláři obecního úřadu. 

Petr Šváb 
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Nález klí čů 
Obecní úřad oznamuje nález klíčů od osobního automobilu pravděpodobně od Škody 

Favorit. Více informací v kanceláři obecního úřadu. 
Petr Šváb 

 
Tříkrálová sbírka  
Vážení a milí občané obce Kamenec,  

není nad to zahájit nový rok dobrým skutkem. Vy jste to udělali, když jste v sobotu 5. ledna  
2013 přispěli do pokladniček tříkrálové sbírky. Podpořili jste tím tuto křesťanskou dobročinnou akci. 
A jaký byl výsledek? 

Od určitého okamžiku sportovec, který se přiblíží k hranicím svých možností, posouvá svůj 
rekord kupředu jen po malých kouscích. K tomuto pomyslnému vrcholu se dostala i Tříkrálová 
sbírka na Poličsku. Možnosti příspěvků vás dárců letos vytvořily nový rekord: 518 740 Kč. 
Znamená navýšení loňského výsledku o 667 Kč. Obec Kamenec k výsledku přispěla částkou 
14.935,- Kč. 

Vážení přátelé, žijeme skutečně v nesmírně štědrém kraji. Děkujeme vám za to! 
Oblastní charita Polička Mgr. Markéta Šafářová 

 
Na uskutečnění Tříkrálové sbírky se podílely děti a mládež z naší obce a také  

římskokatolický farář Mgr. Antonín Brychta z místní farnosti. Děkujeme jim za ochotu a všem 
občanům naší obce za projevenou štědrost.          Alena Cejpová     

 
Životní jubilea v prvním čtvrtletí 2013  

V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili nebo oslaví svá životní jubilea paní Danuše 
Havlíková, paní Marie Hauptová, paní Anežka Krejčová, paní Růžena Doležalová, paní Marie 
Sejkorová a paní Marie Doležalová. Oslavenkyním přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, 
vždy dobrou náladu a mnoho životního elánu do dalších let. 

          
Pozvánka na zájezd do divadla  

Obecní úřad nabízí uskutečnění zájezdu na divadelní představení do Pardubic a to ve dvou 
variantách: 

- v pátek 26. 4. p ředstavení CHARLEYOVA TETA , začátek představení v 19.00 hod., 
konec ve 21.30 hod., cena vstupenky 230,- Kč 
Teta má zpoždění. Ale zásnuby se nemohou konat bez ní! Jedině, že by se za ni někdo 
přestrojil… Co z takového podvodu může vzejít?! Uvidíte v jedné z nejlepších komedií 
všech dob, plné třeskutých situací a jiskřivé anglické konverzace. 
- v sobotu 22. 6. p ředstavení BALADA PRO BANDITU  na Kunětické hoře – představení 
ve venkovním prostředí, začátek představení ve 20.30 hod., konec ve 22.50 hod., cena 
300,- Kč. 
Láska, zrada, svoboda! Velký baladický muzikál o osudu obávaného zbojníka Nikoly 
Šuhaje, muže velkého srdce a živelné nespoutanosti, muzikál, jehož mnohé písně již 
zlidověly, napsal Milan Uhde na motivy románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník 
Pro obě varianty platí, že obec zajišťuje autobusovou dopravu, účastníci hradí vstupné, 

které obec zajistí v předprodeji. 
Zájemce prosíme o p řihlášení v kancelá ři obecního ú řadu osobně, telefonicky nebo 

elektronickou cestou nejpozd ěji do 25. 3. 2013, abychom byli schopni zvolenou variantu 
uskutečnit.  

Alena Cejpová 
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Pozvánka na jarní setkání s d ůchodci  
V sobotu dne 13. dubna 2013  se v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky uskuteční od 

15.00 hodin tradiční jarní setkání s důchodci. Jako každoročně děti předvedou svůj bohatý 
program a ženy z Kamence připraví občerstvení. K tanci a poslechu zahraje pan Zdeněk Hegr z 
Nedvězího. Přijďte se pobavit. 

Alena Cejpová  
 
Tradi ční slet čarod ějnic  

Slet čarodějnic a čarodějů se v letošním roce uskuteční dne 30. dubna 2013  v areálu Pod 
Lipou. Začátek je od 18.00 hod. 

Alena Cejpová 
 
Lampionový pr ůvod  

Lampionový průvod nejen pro děti a rodiče se uskuteční dne 7. května 2013 . Sraz je ve 
20.30 h. u Obecního úřadu v Kamenci. 

Alena Cejpová 
 
Pozvánka na D ětský den v areálu Pod Lipou  

V neděli dne 16. června 2013  se v areálu Pod Lipou uskuteční Dětský den. Zábavné 
odpoledne pro Vaše děti připravují maminky z Kamence ve spolupráci s Obecním úřadem 
v Kamenci. Chystáme pro Vás nové disciplíny, soutěže, atrakce a nebude chybět  ani hasičská 
pěna. Začátek je ve 14:00 hod. Těší se na Vás Taťka Šmoula. 

Alena Cejpová  
 
Jarní úklid  

Brzy budeme na začátku jarního období, kdy každý z nás bude provádět úklid okolo svého 
domu, na své zahradě. Obracím se na Vás s prosbou, abyste svojí prací pomohli s úklidem i 
bezprostředního okolí vašich domovů na mnohdy veřejných plochách. Přes všechnu snahu se nám 
nepodaří provést náležitý úklid všude a v krátkém čase, proto každá Vaše pomoc je pro nás velmi 
vítána. Snaha každého z nás o co nejlepší vzhled obce by měla být samozřejmostí, měla by být 
dokladem naší spolunáležitosti s obcí a ostatními občany. Děkuji Vám za Vaši pomoc a spolupráci. 

Petr Šváb 
 
Areál Pod Lipou a za čátek sportování  

S prvním jarním sluníčkem se každý rok dotazují netrpělivý sportovci, kdy už spustíme 
provoz tenisového a volejbalového kurtu. Naše odpověď zní – hned jakmile se nám podaří provést 
poměrně náročnou jarní údržbu antukových povrchů, která je také dost závislá na počasí. Podle 
zkušeností z posledních let to tak bývá nejdříve ve druhé polovině dubna. Také v letošním roce při 
provozu areálu Pod Lipou počítáme s činností správce areálu včetně otevřeného občerstvení, a to 
cca. od měsíce června do začátku měsíce září. Pokud by měl o tuto činnost někdo zájem, přihlaste 
se v kanceláři obecního úřadu. 

Petr Šváb 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1945 (3. část)  

V pondělí dne 7. května ve 12 a ¾ hod. byl úkladně zavražděn zločinci německého gestapa 
František Jílek  narozený v Borové dne 24. listopadu 1897. 

V pondělí 7. května chystali se zdejší Němci k odjezdu. Kluk Neumanu ještě dělal výtržnosti 
na rozcestích, kde se již smazávaly německé nápisy. Když potom Němci odjížděli, poslal orátor ze 
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Sádku Jaroslava Černého truhláře, aby je dohonil a kluka Neumanového přivedl do kanceláře do 
továrny. Tam mu četníci a orátor natloukli. Němkyně jedna ihned jela na kole do Poličky pro 
německé vojsko. V zápětí přijelo velké nákladní auto s gestapáky a hned zahájili útok proti 
prchajícím občanům. Lidé schovávali se do sklepů a utíkali do polí. Gestapáci stříleli i do krytů 
zbudovaných blízko obytných budov. Štěstí, že tam právě nikdo nebyl. V dešti kulí utíkali lidé do 
polí. Též do Sádku až na Hřívu a dále pronásledovali střelbou prchající lid. 

František Jílek také utíkal do pole. Gestapáci již doběhli k Vosmekovému stavení a zahájili 
na prchající lid šílenou palbu. František Jílek utíkal do kopce po břehu. Marie Vosmeková s dcerou 
utíkaly za ním příkopem. Když kuličky jim hvízdaly těsně kolem hlavy, tak lehly do příkopu. Pan 
Strašidlo, kterého vzali vojáci sebou, říkal jim, aby na Jílka nestříleli, že to není partyzán, že je to 
mrzák, ale nebylo to nic platno. Gestapák jenom křičel-„zabít ! všechny zabít !“Namířil kulomet a 
spustil palbu. František Jílek byl zastřelen mnoha ranami do břicha, nohy, ruky a do hlavy kuličkou 
rtuťovou, která mu vyrazila spánek. Potom přiběhl gestapák k ženským Vosmekovým a nadával 
jim německy. Potom prohlédl zabitého Jílka a šel pryč. 

Mezi tím schytávali gestapáci občany a stavěli je v továrně ke zdi a stříleli jim pro strach 
kolem hlavy. Potom sebrali vrchního četníka Vursta, když ho před tím již zmlátili a několik hochů a 
občanů: Karla Macha, truhláře Řádka - tomu vyrazili pažbou zuby, Kapice (správce tírny), truhláře 
Klusoně a truhl. Jar. Černého a vedli je k hasičskému skladišti. Mezi tím ostatní gestapáci 
v domech rabovali. U Lopouru vyrazili dveře, u světnice výplně ve dveřích a když nikoho uvnitř 
neviděli, tak odešli. Kdyby ale byli vlezli do světnice, byli by našli pod podlahou skryté děti a 
četníka Petráně, kteří už v děrách sotva dýchali. 

U hasičského skladiště přivedeni byli další občané s panem starostou. Dohromady jich bylo 
15. K nim přivezli autem lidi ze Sádku, vyložili je, postavili proti nim dvě strojní pušky a lajtnant 
gestapa jim řekl: “máte pět minut na rozmyšlenou. Řeknete, kdo včera Němcům sbíral zbraně.“ Tu 
přišel jeden Němec ze Sádku, ukázal na Jar. Černého a řekl: „Tenhle byl u nás“. Němci z něj 
svlékli kabát a zmlátili ho. Potom museli všichni nastoupit do auta a byli zavezeni do Poličky do 
hotelu Holý, kde bylo sídlo gestapa. Z auta šli s rukama vzpaženýma. Velitel gestapa Ludvík 
Schulz je přivítal slovy: „Proč je sem vozíte, měli jste je na místě postřílet“. Na to začali Němci 
mladé hochy mlátit do obličeje, až je zkrvavěli. Četníci museli svléci stejnokroj a také dostali bití. 
Všechny pak nechali stát otočené ke zdi 2 hodiny. Pan starosta šeptal Karlu Machovi: „Co s námi 
bude“? Přiběhl Němec, uhodil ho pažbou, aby bylo ticho. Pak přišel ze Sádku Němec a ukázal na 
Macha,Kapice a Řádka. Tito vystoupili a mohli si jít domů. Řádek se musel umýt, neboť byl do 
krve. Za ním pustili i pana starostu a za ním všechny ostatní. Jaroslava Černého naložili do auta a 
odvezli až k Vys. Mýtu. Tam ho ještě zmlátili a vyhodily z auta. 
 Pokračování v příštím čísle Kameneckých listů.  

Jan Mlynář 
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů v roce 2012  

Sbor dobrovolných hasičů má dnes celkem 94 členů, z toho 60 dospělých hasičů a 34 
mladých hasičů. Nejdelší dobou členství se může pochlubit pan Josef Groulík, který je členem 
sboru již 63 let. 

Výjezdová jednotka, která je složená z 15 členů sboru, měla za rok 2012 dva výjezdy - 10. 
dubna u požáru travního porostu a 20. dubna při námětovém cvičení v obci Borová.  

Z kulturních a společenských akcí sbor uspořádal Hasičský ples ve dvou termínech 3. a 4. 
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. V pátek 15. května jsme pořádali taneční zábavu v areálu Pod Lipou. 
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 Jednou z nejvýznamnějších činností sboru je pořádání sportovních soutěží v areálu Pod 
Lipou. V roce 2012 jsme organizovali následující závody - 20. května okrskové kolo soutěže 
družstev v kategoriích mužů a žen, 11. - 12. srpna Večerní stovku, Pohár starosty obce, 
Seniorcup, 1. září závody dětí O pohár SDH a Kameneckou šedesátku. Na start hlavního závodu 
roku - Večerní stovky – závodu v seriálu Český pohár Velkopovického Kozla 2012, se v odpolední 
části závodu postavilo celkem 163 mužů a 103 žen z celé České republiky. V nedělním programu 
závodů v požárním útoku startovalo 34 družstev mužů, 15 družstev žen a 5 družstva seniorů. Nad 
srpnovými závody opět převzal záštitu hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který se také 
společně s dalšími hosty zúčastnil sobotního programu. Nechyběla velkoplošná obrazovka pro 
diváky, přímý internetový přenos, stan Kozlovna ani štáb České televize. 

Posledním pořádaným závodem byl závod mládeže na konci léta. Počet startujících 
družstev se navýšil na 15 družstev starších a 17 družstev mladších dětí. Ve třetím ročníku závodu 
jednotlivců Kamenecká šedesátka startovalo celkem 60 dětí v kategoriích mladších a 72 
v kategoriích starších dětí z celé České republiky. 

Ve sportovní činnosti sboru na soutěžích dospělých družstvo žen i mužů osadilo druhé 
místo v okrskové soutěži. Ženy obsadily v celkovém pořadí okresní ligy 5. místo. 

Velký důraz dlouhodobě klademe na celoroční činnost s mládeží a dětmi. Mládež se 
aktivně zapojila do činností v obci jako například do Tříkrálové sbírky, připravila program pro jarní 
setkání důchodců. 

Hlavní náplní práce s dětmi je příprava a účast na sportovních soutěžích a závodech. 
Během roku 2012 jsme se pravidelně zúčastňovali závodů se třemi nebo čtyřmi družstvy a 
neodjížděli nikdy bez úspěchu. V celkovém hodnocení okresní ligy mládeže skončila naše družstva 
na 2. a 4. místě mezi staršími, mezi mladšími na 3. a 11. místě.  

Družstvo starších žáků se probojovalo do krajského kola, kde skončilo na 7. místě. Cíleně 
se s dětmi zaměřujeme také na závody jednotlivců na 60 m, účastnili jsme se řady závodů, a to po 
celé republice a také i s velkými úspěchy. Velkých úspěchů na hlavních celorepublikových 
závodech dosáhla například Michaela Doležalová - vítězství v kategorii starších dívek v halovém 
závodě v Praze, druhé místo v závodě v Šumperku, Vendula Nováková vítězství v kategorii 
mladších v závodě v Šumperku. 

 Pro děti dále naši členové uspořádali letní týdenní soustředění v areálu Slepička 
v Borovnici. 

V letošním roce jsme již uspořádali dva Hasičské plesy v měsíci lednu a v měsíci únoru 
Maškarní karneval. Tradiční srpnové závody Večerní stovka a Pohár starosty obce jsou 
naplánovány na 10. a 11. srpna, závody dětí budou v sobotu 31. 8. Dále v areálu Pod Lipou 
budeme pořádat okresní kolo soutěže mužů a žen, a to v sobotu 15. 6. O prázdninách plánujeme 
opět letní týdenní soustředění v krásném přírodním areálu Slepička v Borovnici v termínu 20. 7. až 
26. 7. 2013. 
 
Nabídka na zapojení d ětí a mládeže  

Sbor dobrovolných hasičů rád ve svých řadách přivítá další děti a mládež. Jsme otevření 
všem, kteří se zapojí do pestré nejen sportovní činnosti. V našem kolektivu jsou děti z naší obce, 
z Poličky, Sádku a Telecího. Věkové rozmezí je od 5 let až po věk plnoletosti. Na zapojení se není 
nikdy pozdě, jako třeba v jiných sportech, nejdůležitější je především zájem o vyplnění volného 
času a ochota být součástí kolektivu. 

Pravidelné schůzky mladých hasičů se konají každý pátek od 16.00 hod. v budově 
obecního úřadu, jakmile počasí dovolí, tak v areálu Pod Lipou. 

Petr Šváb 
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Informace z naší školy  
Co se d ěje v naší škole ? 

Po vánočních prázdninách jsme se moc netěšili do školy, protože na nás čekala spousta 
práce - pololetní písemky a uzavírání známek. Na něco jsme se však těšit mohli. No jasně! Uhodli 
jste! Samozřejmě, že na plavání! 

A pak 31. ledna se rozdávalo vysvědčení. Pro naše prvňáčky to bylo první vysvědčení, na 
které se určitě moc těšili. No a my starší? Někdo měl samé jedničky a někdo se musel spokojit i 
s horšími známkami. 

Letos byly jarní prázdniny spojené s těmi pololetními, a tak jsme měli volno celých 10 dní. 
Všichni jsme si prázdniny užili, i když někdo z nás marodil. 

Ve středu 13. února někteří naši žáci pomáhali se zápisem do 1. třídy, který byl letos 
motivován zvířátky. Přejeme Vám všem krásný konec zimy! 

Zdraví páťáci a druháci! 
 
Sběrový den a pod ěkování 
Vážení čtenáři, 

velmi Vám děkujeme za Vaši účast v prosincovém sběrovém dni. Svoz opět provedla firma 
EPR Praha s. r. o., pobočka Svitavy a při jeho odvozu a třídění nám ochotně pomohl pan Josef 
Nunvář. 

Za shromážděný papír jsme obdrželi částku 1 798,- Kč.  
Sebrali jsme:  

- lepenka (1 kg á 1,40 Kč)        670 kg       938,- Kč 
- směs noviny a časopisy (1 kg á 2,- Kč)      430 kg       860,- Kč  

 Celkem        1100 kg     1798,- 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 
 
Zápis do 1. t řídy 

Ve středu 13. února jsme v naší škole přivítali u zápisu do prvního ročníku 7 předškoláčků, 
z toho 5 chlapců a 2 děvčata. Zápis, který jsme nazvali „Svět zvířátek“, zahájili žáci ze základní 
školy tanečkem a písničkou. Převlečeni za zvířátka pak doprovázeli malé předškoláky při plnění 
úkolů na jednotlivých stanovištích, kde jsme zjišťovali jejich celkovou připravenost do školy. 

Na závěr si pak společně se staršími kamarády vyrobili slůňátko – stojánek na pastelky, 
zatančili si a zazpívali. Pamětní list a drobné dárečky, které si děti domů odnesly, jim budou 
připomínat tento slavnostní den. 

Všichni se moc těšíme na zářijové setkání s našimi novými školáky a přejeme jim spoustu 
radostných dnů. 

Věra Chválová 
 

Zápis do mate řské školy v Sádku 
se koná 

ve st ředu 27. 3. 2013 od 9.00 do 16.00 hodin. 
U zápisu obdržíte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášku do mateřské školy. 

S případnými dotazy se obraťte na vedoucí učitelku mateřské školy tel. číslo 731 615 254 a 
461 724 465. 
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O ohebném sl ůvku  

 

 „Charitativní sbírka šatstva a obuvi“, našli v únoru 2013 ve schránkách obyvatelé našeho 

regionu. Stálo v něm, že mohou darovat oblečení, boty, lůžkoviny, přikrývky a další textil a že 

veškeré dary budou předány charitativním organizacím.  

 Každý chce někdy být dobročinný, a každý se také potřebuje zbavit starých a nepotřebných 

věcí. Spojit dobročinné s užitečným je jistě ta nejlepší kombinace. Navíc, pokud je to úplně bez 

starostí, protože si pro věci přijdou až na práh domu …. 

 Obchod s obnošeným šatstvem zaznamenává v ČR mohutný boom. V Poličce stojí čtyři 

kontejnery na obnošené šatstvo, obce jsou zasypávány letáky podobného znění z úvodu, 

starostové obcí jsou žádáni o povolení provádění sběru šatstva na svém území dokonce firmami 

sídlícími v zahraničí. Jen málokterá z nich se odváží přiznat, že v jejím případě jde o regulérní 

podnikání, nikoliv o charitu.  

Principem fungování podobných firem je především: sběr a svoz šatstva, třídění, oprava, 

praní a vrácení zboží znovu do oběhu – prodeje v secondhandu. Část nepoužitelného se pak 

posune k technickému zpracování nebo zlikviduje. Je to OK, jen kdyby… 

Kdyby se nám lidé uvedení v omyl ohebným slůvkem „charitativní“ nesvěřovali, že nám 

pomohli, když odevzdali obnošené věci tehdy … a tam. Krátce, že přispěli na Charitu. Buďte 

ujištěni, že nepřispěli. Dárci v dobré víře pomohli, ale úplně někomu jinému… Pravděpodobně 

firmě zpracovávající použitý textil. Do Charity se nic z darovaného určitě nedostalo.  

Uznáváme, že v Oblastní charitě Polička nejsme schopni převzít všechno, co nám lidé 

nabízejí, ale jsme vděčni za veškeré kvalitní kusy oblečení, bot, lůžkovin i prádla. Co s nimi děláme 

my? Roztřídíme je podle druhů a velikosti a zařadíme do humanitního šatníku, kam se chodí 

oblékat bezdomovci, lidé i celé rodiny sociálně slabé. Dodáváme várky oblečení do Azylového 

domu Koclířov a na požádání poskytujeme šatstvo i klientům z okolních sociálních ústavů, kterým 

na nové oblečení nezbývá po zaplacení všech nákladů za bydlení a služby kapesné. Oblečení stojí 

5 – 30 Kč. Je to symbolická částka, která má zabránit kšeftování s darovaným oblečením a 

pomáhá nám s hrazením provozních nákladů Nízkoprahového denního centra (letos dotačním 

řízením příspěvek zkrácen na ½ požadovaného). Osoby bez prostředků oblečení pochopitelně 

dostanou zdarma. Úplně nejlepší kousky postupujeme našemu obchodu Fimfárum. Tady je 

prodáváme za o něco vyšší, ale oproti secondhandům stále symbolické ceny. Darované zboží 

potřebujeme, abychom v obchodu zajistili dostatečný sortiment. Naši postižení klienti totiž nejsou 

schopni tak intenzivně vyrábět, aby naplnili jeho regály. Tržby z darovaného zboží nám pomáhají 

hradit režie s provozem obchodíku. Případný přebytek v řádu tisícikorun v měsíci je použit na krytí 

schodků ve financování sociálních služeb státem. Nepoužitelné oděvní dary předáváme Diakonii 

Broumov k technickému zpracování. Diakonie Broumov je dlouholetá charitativní organizace 

podobně jako všechny Charity v ČR.  

Shrnuto, oblečení darované přímo poličské Charitě negeneruje zisk a slouží přímo 

potřebným. Šatstvo odevzdané v obchodě Fimfárum nebo ve Vrchlického ulici 185 v Poličce je i 

bez kouzlení se slůvkem „caritas“ darem charitativním, tedy „darovaným z milosrdné lásky.“ 

Takový dar zůstává v regionu a pomáhá lidem zde na Poličsku. Vážení občané, je dobré, abyste 

toto věděli.  

 Oblastní charita Polička Ing. Štěpánka Dvořáková 
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Koutek prevence  

S příchodem jarního sluníčka se někteří zahrádkáři vrhají na jarní úklid po svém. Namísto 

pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší 

vypalování. Nejenže je to počínání nebezpečné, ale poškozují tím faunu, flóru a znečišťují ovzduší. 

Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především zákonem o 

ochraně přírody a krajiny, dále zákonem o požární ochraně a zákonem o ochraně ovzduší. Zákaz 

vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecně závazných vyhláškách některých obcí. 

Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba uvědomit si, jakým způsobem ohrožuje 

tento způsob jarního úklidu přírodu. Velký žár, který při hoření trávy vzniká (až 800 °C) m ůže 

způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu nebo dokonce jejich úplné vyhubení, kouřové 

zplodiny ohrožují živočichy sdružující se na stromech a keřích až do výšky tří metrů. Na vypalování 

trávy doplácejí i chránění čmeláci, kteří přezimují v mělkých myších dírách. Ničivý dopad má 

vypalování také na plazy, z nichž převážná většina patří mezi ohrožené druhy. Ve stanicích pro 

handicapované živočichy každý rok končí i pár zvířat s popáleninami, často se jedná o ježky. 

Negativní dopad vypalování trav se netýká pouze živočichů, ale také rostlinných společenstev a 

půdních mikroorganizmů. Výsledkem bývá snížení druhové rozmanitosti společenstev rostlin, 

živočichů a mikroorganizmů. 

Někteří zahrádkáři se domnívají, že popel, který takto vznikne je dobrým hnojivem a že tím 

naopak obohatí půdu o živiny. Popel je však velmi často rozfoukán větrem nebo jej splaví déšť, 

takže se potřebné živiny do půdy stejně nedostanou. Ve všech ohledech je lepším způsobem 

ponechání staré trávy, která se rozloží a živiny se pozvolna uvolňují a navíc obohatí půdu o velmi 

důležitou organickou složku. Aby trávník dobře vypadal, je nejlepší trávu vyhrabat a zkompostovat. 

Podle zákona o ochraně ovzduší může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit 

podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálů. Naše obec tuto problematiku ve vyhlášce 

neřeší, platí tak zákazy dané výše zmíněnými zákony. Apelujeme proto na vaši ohleduplnost nejen 

ke svým sousedům ale také k tisícům organismů, pro které může být kousek trávníku domovem. 

Alena Cejpová 

 

Letní prázdninové tábory SV Č Mozaika Poli čka – poslední volná místa  
SPORTOVNÍ TÁBOR -  

Termín: 11. 8. - 18. 8. 2013 
Cena:  2.950,- Kč 

 
LETNÍ TÁBOR MADĚRA - za Asterixem a Obelixem  

Termín: 18. 7. - 25. 7. 2013 
Cena:  2.100,- Kč 

Možnost přihlášení na www. mozaika-policka.cz 
 

Hezké prožití velikonočních svátků  

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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