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číslo 38          červenec 2013 

 
Vážení spoluobčané, 

do vašich domácností se dostává letní prázdninové vydání Kameneckých listů. V úvodním 
článku Vás seznámím s činnostmi v obci v posledním období. 

Z činností, které nejsou viditelné, zmíním projednávání nového územního plánu obce. Po 
uskutečněném veřejném projednávání nyní probíhá vyhodnocení stanovisek, námitek a 
připomínek k upravenému návrhu. V rámci poslední výzvy v programovacím období 2007 - 2013 
jsme prostřednictvím MAS Sdružení pro rozvoj Poličska podali žádost o dotaci na projekt s názvem 
Rozšíření vybavení pro volnočasové aktivity v obci. Projekt řeší doplnění vybavení v areálu Pod 
Lipou pro děti, mládež a pro pořádání akcí pro všechny. V hodnocení jsme s naším projektem 
uspěli a máme ho nyní schválen Státním zemědělským intervenčním fondem k realizaci. 

Aktuálně máme nyní spuštěné výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého 
rozsahu na opravu povrchu místní komunikace včetně odvodnění a přeložky vodovodního řadu do 
místní komunikace v úseku od hlavní silnice kolem domu čp. 59 (truhlářství Boštík) až po dům čp. 
200 (p.Ptáček). Realizaci máme plánovánu na měsíce srpen – září. Zda se nám podaří tuto akci 
skutečně takto  zrealizovat, závisí nejen na výsledku výběrového řízení, ale také na souvisejících 
akcích v těsné blízkosti komunikace. Jedná se zejména o dokončení terénních úprav svahu 
a odstranění jímky na pozemku u domu čp. 65 a na dokončení demolice hospodářské části budovy 
čp. 59. 

Z již viditelných akcí se v současné době podařilo dokončit opravu střechy na budově 
prodejny a pohostinství. Před samotným provedením nátěru střechy a všech souvisejících 
kovových prvků byla provedena důkladná oprava všech spojů plechové krytiny.  

Viditelnou změnou u budovy prodejny je také výměna dosloužilého kovového zábradlí, 
které celkový dojem budovy už hodně kazilo, za nové, zhotovené z dřevěného masivu. 

O zlepšení vzhledu obce se také snažíme květinovou výzdobou - závěsné květiny na terase 
pohostinství, ve středu obce v autobusové čekárně, na vývěsce, na oknech budovy obecního 
úřadu. Při této aktivitě trochu bojujeme s vandalismem, ale rozhodně bychom nechtěli rezignovat 
na myšlenku být upravenou a rozkvetlou obcí. 

Protože prací spojených s údržbou obce je nyní více než dost, rozhodli jsme se využít 
současně poskytovaných podmínek úřadu práce a rozšířili počet pracovníků v programu veřejně 
prospěšných prací. Sledujeme tím nejen řešení pracovních potřeb obce, ale také v rámci našich 
možností pomoc našim občanům, kteří se dostali do evidence úřadu práce.  
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Ve středu obce u odbočky k areálu Pod Lipou máme v provozu velkoobjemový kontejner 
pro ukládání kompostovatelného odpadu. Základní podmínku, aby se v tomto odpadu neobjevilo 
nic, co do něho nepatří, se nám daří dodržovat a celý projekt se ukazuje jako fungující. Z hlediska 
četnosti odvozu nám nyní vychází odvoz každých čtrnáct dní. Odvoz pro nás realizuje obec 
Borová, které hradíme náklady na dopravu 1.500,- Kč na jeden svoz. Tyto náklady financujeme 
z prostředků obce v rámci výdajů na likvidaci komunálních a ostatních odpadů. Díky zapojení obce 
do projektu kompostování odpadů platí pro naše občany možnost odvést si přímo z kompostárny 
v Borové zdarma již zpracovaný kompost, nejlépe ale po předchozí domluvě.  

Na budově skladu obce v areálu Pod Lipou jsme provedli kompletní výměnu střešní krytiny, 
kde původně použitá krytina Onduline byla již za hranicí životnosti. Z hlediska technického 
vybavení obce jsme k našemu malotraktoru pořídili válcový zametač, rotační sekačku s výškově 
výklopným kontejnerem na posečenou trávu a jednonápravový třístranně sklopný vlek. Na pořízení 
této techniky jsme získali dotaci 100.000,- Kč z Pardubického kraje a další menší částku z dotace 
v rámci Mikroregionu Poličsko. Po téměř ročním jednání se také podařilo vyřešit s dodavatelem 
technické nedokonalosti používaného příkopového ramene, které v této konfiguraci slouží u nás 
jako jediné v republice. 
 Z dalšího vybavení jsme do společenského sálu v budově obecního úřadu pořídili nové 
židle, když na původních je skoro deset let používání již znát. Pokud by ale pro ně někdo našel 
využití a měl o ně zájem, rádi se dohodneme. 

V současné době společně s obcí Sádek realizujeme druhou etapu přestavby mateřské 
školy v Sádku. Jedná se o vybudování nové třídy mateřské školy do prostoru bývalé uhelny. Toto 
rozšíření je nezbytné pro zvýšení kapacity školky od září na maximální počet 40 dětí tak, aby bylo 
možné uspokojit co nejvíce uchazečů. V rámci této akce dále v budově školy řešíme ve dvou 
třídách výměnu původních dřevěných oken za nová plastová, z hlediska úspor energií bude 
provedena výměna stávajících ventilů na topných tělesech za termoventily s termostatickými 
hlavicemi, výměna oběhových čerpadel topného systému. Dále bude provedena oprava 
venkovního vstupního schodiště. Finančně se na realizaci oprav podílíme s obcí Sádek rovným 
dílem, protože se jedná o náš společný majetek. 

V příštím týdnu od 8. 7., pokud to počasí dovolí, máme naplánováno začít s opravami 
místních komunikací s použitím technologie zástřiku poškozených míst. Prosíme proto o 
pochopení a trpělivost při určitém omezení provozu. Opravu plánujeme provést v maximálně 
možném rozsahu a kvalitě, tak abychom zamezili především dalšímu rozšiřování poškození. 
Poslední takto prováděnou opravu jsme realizovali v létě roku 2011. Jsme si vědomi, že problém 
našich komunikací je především v málo únosných podkladních vrstvách komunikací, ale to 
v současné době nejsme schopni vyřešit. Šance na dlouhodobější řešení se snad objeví 
v budoucnu v souvislosti s cílem odkanalizování obce, ke kterému dlouhodobý rozvoj obce 
musíme směřovat. 

Naši obec čeká ve dnech 10. a 11. 8. tradiční velká akce – celorepublikové hasičské 
sportovní závody – Večerní stovka Český pohár Velkopopovického Kozla 2013 a závod O pohár 
starosty obce. Pardubický kraj opět zařadil tyto závody mezi významné akce v rámci našeho kraje. 
Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický závodu Večerní stovka udělil osobní záštitu a 
v sobotu 10. 8. pravděpodobně také naši obec navštíví. 

Na konec pozvánka na ve řejné zasedání zastupitelstva obce , které se uskuteční ve 
středu 17. 7. 2013 od 19.00 hodin  ve společenském sále v budově obecního úřadu. Těšíme se na 
vaši účast. 

Závěrem úvodního článku bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití času dovolených 
s načerpáním nových sil pro další období. 

Petr Šváb 
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Místní bezdrátový rozhlas - systém varování obyvate lstva  
 Naše obec v uplynulém období zrealizovala projekt s názvem Protipovodňová opatření 
obce Kamenec u Poličky, a to za dotační podpory z Operačního programu životní prostředí. 
K realizaci a k následnému profinancování vedla hodně dlouhá cca. dvouletá cesta. Obec na tento 
projekt získala dotaci ve výši 724.500,- Kč, z vlastních prostředků uhradila částku 130.000,- Kč. 
 Obecným cílem tohoto dotačního titulu je vybudování centrálně řízeného systému varování 
obyvatelstva, v našem případě ovládaného z operačního střediska HZS v Pardubicích. Systém 
varování je založen na síti bezdrátových přijmačů vždy se skupinou reproduktorů. V obci je použito 
31 přijmačů a 74 reproduktorů a to včetně osady Jelínek. 
 Poslech venkovních reproduktorů není v současné době vůbec ideální a vyžaduje ještě 
nastavení od dodavatelské firmy. Pro odladění zvuku je zapotřebí delší časový úsek, po který bude 
rozhlas trvale vysílat - minimálně celý den. Chtěl bych Vás poprosit o pochopení v případě tohoto 
nastavování, o spolupráci a zpětnou vazbu, abychom nastavení dokázali provést co nejlépe. 
 Venkovní slyšitelnost nebude nikdy ideální, proto systém umožňuje používání domácích 
přijímačů, které nyní pracují zcela bez problémů, pokud jsou ovšem správně seřízené. Prosím 
proto všechny majitele, kteří nejsou s funkcí domácího přijímače spokojeni, aby se zastavili 
v kanceláři obecního úřadu, kde přijímač vyměníme, seřídíme hlasitost, seřídíme citlivost atd. 
Pokud bude mít někdo zájem o další domácí přijímač, jsme schopni mu vyhovět. 
 Pro zajištění co nejlepšího praktického využití funkce rozhlasu jsme se pokusili zavést 
hlášení ve dvou stálých časech, a to v letním období v 18.00 hod. a jeho opakování v 19.00 hod. 
Pokud by z vašeho pohledu vyhovovaly časy jiné, samozřejmě je můžeme upravit. Další naší 
snahou je zveřejňování každého hlášení v den odvysílání na internetových stránkách obce, odkud 
si ho lze kdykoliv a kdekoliv přehrát. Ovládací program rozhlasu nám dále umožňuje rozeslání 
SMS zprávy s hlášením na mobilní telefony – pokud by byl o tuto službu zájem, můžeme ji také 
používat. 
 Projekt Protipovodňová opatření není jen o místním rozhlase, ale zabývá se především 
řešením protivodňových opatření – součástí realizace bylo vytvoření Digitálního povodňového 
plánu obce, který je součástí celostátního systému. V rámci Pardubického kraje jsme jednou 
z prvních obcí, která tento systém již zpracovala. 
 Na závěr článku bych rád znovu poprosil o spolupráci vás, občany obce, abychom 
společně v oblasti vysílání místního rozhlasu našli jeho optimální podobu, která bude co nejvíce 
vyhovující každé domácnosti. Technických řešení a jejich kombinací je řada, naše snaha je využít 
všechny možnosti k maximální spokojenosti. 

Petr Šváb 
 
 
Poplatek za komunální odpad a místní poplatek za ps a v roce 2013  

Připomínáme občanům obce povinnost uhradit místní poplatek za svoz komunálního 
odpadu na základě Obecně závazné vyhlášky 1/2012 a místní poplatek ze psů dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2011. 

Do dne vydání tohoto čísla Kameneckých list ů tyto poplatky neuhradilo ješt ě 21 % 
poplatník ů v naší obci . 

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.  

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 
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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: 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10. 
Jelínek – každá sudá středa: 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10.,  16.10. 
Svoz plast ů - pytle:  
1 x měsíc - sudé úterý: 9.7., 6.8., 3.9., 1.10. 
Svoz nebezpe čného a velkoobjemového odpadu:  
16. 9. 2013 - 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, a to po celý 
den včetně sobot a nedělí. Od začátku měsíce června je také v provozu kiosek s občerstvením 
s provozní dobou od pondělí do pátku vždy od 16 do 21 hodin. 
 Rezervaci tenisového kurtu si lze zajistit v kanceláři obecního úřadu, v kiosku nebo na 
telefonním čísle starosty obce 731 612 067. 

Petr Šváb 
 
 
Prodej palivového d řeva  
 Obec plánuje odprodat přebytečné smrkové palivové dřevo, které je již suché, rozštípané a 
zpracované do metrových délek a je možné ho ihned použít k vytápění. Cena za prostorový metr je 
stanovena dle současné tržní ceny. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři obecního úřadu 
nejpozději do 15. 7. 2013. 

Petr Šváb 
 
Dovolená léka ř 
 MUDr. Jílek oznamuje občanům další termíny dovolené, a to 

od 8. 7. do 19. 7. 2013 a dále od 12. 8. do 23. 8. 2013. 
 
 
Životní jubilea ve II. čtvrtletí roku 2013  

Ve II. čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní jubilea paní Františka Augustinová, paní 
Jiřina Groulíková, paní Božena Vávrová, paní Jiřina Bednářová, paní Marie Sedliská, paní Justina 
Jirušová, paní Marie Machová a paní Ludmila Švandová. U příležitosti překrásného jubilea Vám 
přejeme štěstí, hodně radosti a mnoho dalších let prožitých ve zdraví.  

Alena Cejpová 
 
Tradi ční jarní setkání d ůchodc ů 

V sobotu dne 13. dubna 2013 se uskutečnilo tradiční jarní setkání důchodců v sále 
Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Děti z Kamence pod vedením Markéty Drašarové předvedly 
svůj bohatý program, ve kterém nechyběly písničky, taneční vystoupení, básně a téměř 
profesionálně zahraná pohádka. O občerstvení se postaral pan Jiří Groulík a ženy z Kamence sál 
doladily jarní výzdobou. K tanci a poslechu zahrál pan Hegr.  

Alena Cejpová 
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Vítání ob čánků  
V neděli dne 28. dubna 2013 odpoledne  se v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky 

uskutečnilo jarní vítání občánků. Starosta obce slavnostně přivítal do života v naší obci nové 
občany Kateřinu Šafránkovou, Julii Kadlecovou, Davida Trávníčka a Martina Šafáře. 

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám popřáli hodně zdraví, pohody a radosti. A vám, děti, 
abyste navždy milovaly své táty a maminky a abyste šťastně vykročily do života, který na vás 
teprve čeká.  

Alena Cejpová 
 
Slet čarod ějnic, čarod ějů a Lampiónový pr ůvod  

V úterý dne 30. dubna 2013 se v areálu Pod Lipou v Kamenci u Poličky uskutečnil Slet 
čarodějnic a čarodějů naší obce. Program pro naše nejmenší děti připravily slečny ze Sboru 
dobrovolných hasičů v Kamenci. Zastupitelé obce se postarali o zábavu a občerstvení. 

Lampiónový průvod s velkou účastí dětí, rodičů a také mládeže prošel obcí po místních 
komunikacích v podvečer dne 7. května 2013.  

Alena Cejpová 
 
Dětský den v areálu Pod Lipou  
  V neděli dne 16. června 2013 od 14:00 hod se v areálu Pod Lipou uskutečnil Dětský den, 
který pro děti připravily maminky z Kamence ve spolupráci s obcí a Sborem dobrovolných hasičů. 
Tentokrát jste mohli v našem tradičním pohádkovém lese potkat známé postavičky ze  Šmoulí 
rodinky. Maminky z Kamence, které pro Vás tento den připravovaly, společně vytvořily pohádkové 
kulisy a také napekly a nazdobily tradiční perníčky. V řadě prací jim pomáhaly i jejich vlastní děti. 
Po skončení disciplín jsme shlédli vystoupení karatistů z Poličky a poté vystoupení kouzelníka 
pana Krejčího. Hasiči z Poličky dětem pro radost vytvořili pěnový koberec, ve kterém se opravdu 
vyřádily. Tomu všemu přálo i krásné letní počasí. 

Poděkování patří všem, kteří jste s námi strávili příjemné nedělní odpoledne, pořadatelům i 
Vám dětem a rodičům.   

Alena Cejpová 
Poděkování všem pořadatelům a organizátorům Dětského dne, zejména pak mladým 

maminkám, které přípravě věnovaly nejvíce času, připojuji také já. Velká účast dětí z celého okolí 
každého potěšila, možná i překvapila a Dětský den se stal opravdu velkou akcí v naší obci. 
Spokojenost dětí a návštěvníků areálu Pod Lipou určitě všechny naplnila pocitem z dobře 
vykonané práce pro ostatní a je hnací silou pro přípravu Dětského dne v příštím roce. Ještě jednou 
děkuji všem a těším se na spolupráci v roce příštím. 

Petr Šváb 
 
Divadelní p ředstavení na Kun ětické ho ře 

V sobotu dne 22. června 2013 uspořádal Obecní úřad v Kamenci u Poličky autobusový 
výlet na muzikál Balada pro banditu, který se odehrál na letní scéně na vyhlídce hradu Kunětická 
hora. Lidový příběh z koločavských polonin skvěle korespondoval s přírodní scenérií. Režie 
muzikálového zpracování příběhu zbojníka Nikoly Šuhaje se ujal pan Michael Tarant, který před 
premiérou uvedl: „V Baladě jsou dvě věci, pro které je tak žádaná a legendární. Jednak je to téma 
svobody, nezávislosti, nepoddajnosti a jednak pochopitelně krásná hudba. Je to mimořádně 
šťastné dílo, a proto se tak často vrací na českomoravská či moravskoslezská jeviště. Neznám její 
inscenační tradici v zahraničí, ale myslím, že rozumím proč je titulem tolik uváděný“ (převzato). 

Nádherný zážitek z představení doladilo i příjemné letní počasí.  
Alena Cejpová 
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Hřbitovy v obcích Sádek a Kamenec  
Obec Sádek je pověřena na základě zákona o pohřebnictví správou katolického hřbitova. 

Z toho vyplývá právo a povinnost uzavřít nájemní vztah k hrobovým místům. Pro nově vzniklý hrob 
je třeba se domluvit se správcem hřbitova, kde bude umístěn a jaké budou jeho rozměry. Na 
obecním úřadě   bude  přiděleno číslo hrobu a uzavřena smlouva o pronájmu. 

Pokud již nechcete hrob užívat,  je třeba to nahlásit a bezodkladně odstranit  hrobové 
zařízení. Když  již máte na hrob smlouvu a chcete  pohřbít zemřelého, nebo uložit urnu, je třeba 
tuto skutečnost vždy nahlásit správci hřbitova, nebo  na Obecním úřadě v Sádku.  

Každý pohřbený zemřelý musí být zapsán do Hřbitovní knihy. Vždy je třeba nahlásit jméno 
zemřelého, datum narození, datum úmrtí a rodné číslo, (nejlépe na zadní straně parte zemřelého). 

Doposud byli vzornými správci hřbitova manželé Neudertovi, za jejich záslužnou  práci jim 
moc a moc děkujeme. V letošním roce došlo ke změně a novým správcem hřbitova se stal pan 
Stanislav Lejhanec st.  

U každého hrobu je kovová destička s číslem hrobu. Velice často se stává, že pokud dojde 
k úpravě hrobu, ať již po pohřbu, nebo při opravě hrobu, toto důležité číslo se najednou ztratí. 
Vracejte prosím tato čísla zpět tam, kde byla. Naše obec se v současné době přihlásila do projektu 
„Hřbitovy, naše kamenná historie“. Výsledkem tohoto projektu bude digitalizace dat a hřbitov si 
budete moci prohlédnout  na internetu. Zde budou zobrazeny fotografie  i čísla hrobů. Na hřbitově 
bude umístěn plán hřbitova a označení hrobů čísly. Pokud někdo cizí přijde na hřbitov, bude hledat 
podle čísla hrobu, proto je tak důležité, aby hroby zůstaly označeny. 

Na konci letošního roku končí nájemní smlouvy na hroby. Během měsíce září až října 
budou majitelům hrobů doručeny nové smlouvy platné od 1.1.2014 na dalších deset let. Poplatky 
za hroby se budou platit po obdržení smlouvy do konce roku 2013. 

Ludmila Sládková, starostka obce Sádek 
 

Správcem hřbitova Českobratrské církve evangelické  v obci Kamenec je naše obec. 
Nájemní smlouvy na hrobová místa byly uzavřeny s platností na deset let a jejich platnost končí ve 
většině případů v roce 2016. Také my jsme se aktivně zapojili do projektu „Hřbitovy, naše 
kamenná historie“ s výsledkem digitalizace všech údajů o hřbitově. Naplňování dat do elektronické 
hřbitovní knihy plánujeme během podzimních měsíců. S předstihem se proto snažíme postupně 
doplnit data o osobách pohřbených na našem hřbitově. V řadě případů nám ale chybí i ty základní 
údaje, jako jsou datumy narození a úmrtí. Obracím se proto s prosbou o pomoc na všechny, kteří 
by nám mohli v tomto směru údaje doplnit, upřesnit a rozšířit. 

Smyslem celého projektu není jen poskytnutí elektronického nástroje pro obec jako správce 
hřbitova, ale veřejná část projektu, dostupná na internetu, bude umožňovat například vyhledávání 
příbuzných a předků, slavných a zajímavých osobností, pohřbených na hřbitovech obcí a měst, 
zapojených do projektu. Do projektu spolupráce „Hřbitovy, naše kamenná historie“ se zapojila 
většina obcí regionu Poličska, dále pak regiony Boskovicko a Letovicko. 

Petr Šváb 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1945 (4. část)  
Pohřeb Františka Jílka dne 10. května jako národní slavnost. 

Ve svátek odpoledne 10. května byl slavný pohřeb jaký nebývá. Všude bylo ticho, klid a 
mír, vojsko žádné nejezdilo. 

Pohřbu zúčastnili se: Sbor dobrovolných hasičů v Kamenci, 35 párů družic a mládenců, 
mnoho družic a mládenců malých - totiž všechna mládež z Kamence, naše místní kamenecká i 
sádecká vojenská skupina se zbraněmi - v civilu, velitel štkpt Netuka, četař Štaud. Kolem rakve 
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dělali čestný doprovod kamenečtí partyzáni (10 mužů) se skloněnými zbraněmi. 20 muzikantů 
hrálo cestou národní písně. Nad rakví a na stuhách věnců byl nadpis za nás za všechny. 

Průvod byl dlouhý od nás až do polou hráze. U stavení krátce vysvětlil život a tragický 
konec Fr. Jílka ve své řeči pan starosta. V kostele pěkně promluvil v duchu vlasteneckém dp. prof. 
Bedřich Malina a u hrobu měl národní proslov štkpt Netuka. 
Řeč pana starosty Jana Švandy vystihuje celý děj. 
Drazí přátelé! 

Stojíme nad rakví jednoho ubožáka trpitele, na kterém si v posledním záchvatu zuřivosti 
vůči všemu českému německá zpupnost vylila svůj šílený vztek. 

František Jílek narodil se v Borové z chudých rodičů. Matka jeho záhy zemřela a od otce 
úplně opuštěn byl přinesen do naší obce v šesti létech svého věku. Neměl přátel ani jmění a byl 
chudý duchem. Chodil rád do kostela a ze slavností se radoval jako dítě. Jeho život byl klidný a 
smrt jeho krátká. 

Vinu na této tragické události nesou němečtí uprchlíci, kteří v naší obci byli ubytováni a 
snad podle jejich národní povahy chtěli tím projeviti vděk naší obci, která jim ve všem vyšla vstříc. 
V pondělí, když se chystali k odjezdu, chytil někdo mladíka, který před tím dělal výtržnosti a odvedl 
ho. Jeho matka němka hitlerovského ražení povolala ihned německé vojsko do naší obce. Občané 
vystrašení od neděle byli překvapeni krátce před polednem střelbou. Nastala hrozná panika, 
protože podle předpovědi měla být obec vypálena a vyvražděna. Lidé utíkali do polí. Také 
František Jílek utíkal do pole. Vojáci však dostihli již Vosmekova stavení a zahájili na prchající lid 
šílenou palbu. František utíkal po břehu a Marie Vosmeková s děvčetem trochu vzáděj příkopem. 
M. Vosmeková volala na něho ať skočí ze břeha dolů ale v tom již on chytil se za břicho a svalil se. 
Ještě vstával a tu byl asi zasáhnut do hlavy a opět se svalil. 

Jeho nevinnou smrtí byla snad ukojena žízeň Němců po české krvi a prudká bouře jakoby 
se tišila. Svým životem, který na polní cestě položil za naší obec, složil nevědomky odplatu celé 
obci za to, co mu v životě prokázala. 

Děkujeme všem, kteří přispěli na jeho krásný pohřeb a loučíme se s ním. 
Buď s Bohem milý Františku! 

Jan Mlynář 
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů v Kamenci  

Letošní zima byla velmi dlouhá, což nám znemožnilo s prvním jarním sluníčkem jít trénovat.  
Absence tréninku v zimních měsících byla na začátku sezóny velmi znát.  Nadšení a  odhodlání 
našich mladých hasičů bylo obrovské, takže jsem se hned, jak to dovolovaly podmínky, pustili do 
přípravy na nadcházející závody. Zimní večery jsme si zpestřovali nácvikem na Jarní setkání 
důchodců, které se uskutečnilo 13. 4. Pro naše spoluobčany jsme si připravili pohádku Perníkář a 
Kremlička, písničky, básničky, tance a odpoledne plné kulturních zážitků.   

Po dlouhé zimě začala hasičská sezóna závodem na 60 m s překážkami v atletické hale 
v Ostravě. Naše závodnice předvedly kvalitní výkony v podobě 1. místa pro Vendulu Novákovou a 
12. místa pro Danielu Švábovou v mladší kategorii a 3. místo pro Michaelu Doležalovou, 19. místo 
pro Kristinu Dvořákovou a 29. místo pro Ivetu Drašarovou ve starší kategorii. 

Kolektivní zápolení začalo 11. 5. závodem Ligy okresu Svitavy ve Velkých Opatovicích. 
Naše kolektivy se popasovaly s nepříznivým počasím a vybojovaly v kategorii starších žáků 1.  a 
 16. místo, v mladší kategorii 13. místo. V závodě na 60 m s překážkami se naše dívky neztratily a 
bodovaly na předních příčkách. V mladší kategorii zvítězila Vendula Nováková, druhá se umístila 
Daniela Švábová. V kategorii starších dívek vyhrála Michaela Doležalová, Kristina Dvořáková 
obsadila 2. místo, Iveta Drašarová 4. místo, Hana Cacková 5. místo, Tereza Srnská 7. místo.  
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Druhý závod Ligy okresu Svitavy byl následující týden v Pomezí. Počasí nám již přálo, i 
když naše výsledky tomu neodpovídaly. Družstvo B starších žáků obsadilo 4. místo, družstvo A 8. 
 místo. V kategorii mladších žáků jsme obsadili 7. místo.  

Třetí závod Ligy okresu Svitavy opět následoval další víkend a konal se v Poličce. Družstvo 
A starších žáků skončilo na 2. místě, družstvo B na 12. místě. Mladší žáci obsadili sedmé místo. 
V závodě na 60 m s překážkami v kategorii mladších dívek zvítězila Vendula Nováková, Daniela 
Švábová skončila na 3. místě. Ve starších dívkách obsadila Iveta Drašarová 2. místo, Hana 
Cacková 4. místo, Tereza Straková 5. místo, Tereza Srnská 18.  místo. V kategorii starších 
chlapců obsadil Josef Novák 11. místo.  

Členky širšího reprezentačního výběru dorostenek se zúčastnily druhého závodu Českého 
poháru Velkopopovického Kozla v Bludově. V mladším dorostu skončila Kristina Dvořáková na 5. 
místě, ve středním dorostu Michaela Doležalová na 12. místě.  Další závod Velkopopovického 
Kozla v Pískové Lhotě absolvovala Iveta Drašarová, která skončila na 6.  místě v mladším dorostu 
a Tereza Straková, která se umístila na 7. místě. Ve středním dorostu skončila Michaela 
Doležalová na 13. místě.    

Okresní kolo mládeže se konalo 31. 5. – 1. 6. v Sádku. Celé naše zápolení bylo provázáno 
nepříznivými podmínkami v podobě bahenního terénu.  I přes tyto komplikace dokázali starší žáci 
obsadit druhou postupovou příčku na krajské kolo, družstvo B skončilo na 11. místě. Mladší žáci 
obsadili 9. místo.    

Vrcholem pro starší žáky  bylo krajské kolo, které se uskutečnilo 15. 6. – 16. 6. v Trutnově 
a  blízké obci Havlovice. Krajské kolo se uskutečnilo jak pro kraj Pardubický, tak i pro 
Královehradecký kraj. Ve vysoké konkurenci reprezentanti našeho sboru obsadili 6. místo. V běhu 
na 60 m s překážkami obsadila Kristina Dvořáková 2. místo, Michaela Doležalová 3.  místo, Hana 
Cacková 4. místo, Tereza Straková 11. místo a Iveta Drašarová 18. místo. 

Hasičská sezóna pro muže a ženy jak rychle začala, tak rychle skončila. Bohužel se jim 
nepodařilo postoupit z okrskového kola, které se uskutečnilo v Oldřiši 2. 6., kde družstvo mužů 
obsadilo 4. místo a družstvo žen druhé nepostupové umístění. Družstvo žen nás reprezentuje na 
závodech okresní ligy. V závodě v Širokém Dole obsadily 3. místo a v Telecím 5. místo. 

Aktuálně na měsíc červenec připravujeme pro děti týdenní společný pobyt dětí, rodičů a 
vedoucích v areálu výletiště v Borovnici. 

Markéta Drašarová 
 
Ohlédnutí za uplynulými 10 lety v základní a mate řské škole  
Vážení čtenáři Kameneckých listů, 

v následujících příspěvcích se ohlédneme za uplynulými deseti lety v mateřské i základní 
škole. Toto ohlédnutí si přečtou návštěvníci letních oslav 110. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Sádku a setkání rodáků v Sádku a my ho při této příležitosti předkládáme i Vám. 

 
Uplynulých 10 let v mate řské škole 

Právě před deseti lety – v roce 2003 – se stal ze Základní školy a Mateřské školy jeden 
subjekt = Základní škola a Mateřská škola Sádek pod vedením jednoho ředitelství. Ředitelkou celé 
školy je Mgr. Ladislava Plachá, vedoucí učitelkou MŠ Eva Zdvořilá. Spolupráce se ZŠ je na velice 
dobré úrovni (vánoční adventní koncert, screening školní zralosti, kulturní představení v ZŠ, 
mikulášská, soutěže a diskotéka na závěr roku, slavnostní předávání klíče od školy…). MŠ 
spolupracuje nejenom se školou, ale i s ostatními partnery - s Ekocentrem Skřítek (Den stromů, 
Den vody), se SVČ Mozaika v Poličce (dopravní hřiště, enkaustické tvoření, keramika…), s rodiči 
(pomoc rodičů při různých akcích školy, oslavy založení školy, rekonstrukce školní zahrady, 
umyvárny, celodenní výlet rodičů s dětmi, rozloučení s rodiči a dětmi, které jdou po prázdninách do 
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školy atd…), s Obecním úřadem v Sádku i v Kamenci.  Zajímavé jsou i návštěvy některých 
organizací v Poličce - Policie ČR, Pneuservis, Ravensburger atd., odkud si děti odnášejí mnoho 
zajímavých poznatků. 

V průběhu deseti let se MŠ postupně modernizovala – ve třídě MŠ byla vyměněna okna, 
zakoupeny nové stolečky a židličky, protialergické polštářky a peřinky, nové povlečení, byly 
natřeny dveře do herny, ložnice a šatny, byla rekonstruována stávající umývárna MŠ. 
Z kapacitních důvodů byla na místě staré kotelny zřízena v roce 2012 nová umývárna, v letošním 
roce by měla být dokončena další místnost pro MŠ (bývalé místo pro uhlí a dřevo) a vyměněna 
okna v ložnici - to vše za finanční pomoci Obecního úřadu Sádek a  Kamenec. Velkou proměnou 
prošla i školní zahrada, na které si děti velice rády hrají. 

Jelikož v okolí MŠ máme krásnou přírodu, zaměřujeme se v práci s dětmi především na 
ekologickou výchovu. Poznatky a vědomosti se snažíme předávat dětem formou hry – k tomu nám 
napomáhají i celoroční ekologické hry. Usilujeme o to, aby děti nepřijímaly nové poznatky pasivně, 
ale aby při veškerých činnostech byly aktivní a tvořivé. Vedeme děti ke kamarádství, k vzájemné 
spolupráci, k toleranci a k zdravému sebevědomí.  

S dětmi chodíme často na výlety, od září do března se děti 1x týdně účastní plaveckého 
výcviku v krytém bazénu v Poličce. Navštěvujeme kulturní akce pořádané Tylovým domem v 
Poličce, jezdíme na dopravní hřiště. Při pěkném počasí chodíme často z Poličky do Sádku pěšky. 
Tradicí se stal karneval, mikulášská, vánoční besídky pro děti i pro rodiče, jarní pohádka, 
pozorování čápů na komíně, oslava Dne dětí, návštěva předškoláků v 1. třídě, slavnostní 
předávání klíče od školy – ten předávají žáci 5.třídy budoucím prvňáčkům. Pro děti jsou zajištěny v 
MŠ tři kroužky, které vedou učitelky MŠ – seznamování s anglickým jazykem, hra na zobcovou 
flétnu a kroužek ,,Povídálek“. Letos poprvé jsme s dětmi ke Dni Země zasadili strom (třešeň) – je 
to náš strom, o který se budeme starat a pozorovat, jak roste. 

Víme, že i sebelepší materiální vybavení nenahradí dětem pěkný vztah učitelek k nim. 
Proto je pro všechny pracovnice MŠ důležitá schopnost podržet si dobrou náladu, šířit kolem sebe 
atmosféru bezpečí, klidu a optimismu, která příznivě působí na tělesný a duševní vývoj dětí. 

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 
 
Uplynulých 10 let v základní škole 

Od minulého setkání rodáků Obce Sádek a oslav SDH uplynulo už 10 let. Tehdy byla naše 
škola jiná než je dnes, za tu dobu prošla mnoha proměnami jak škola samotná, tak i školní 
zahrada i my její obyvatelé – děti i dospělí. Byly to roky bohaté na mnoho událostí, plné 
každodenní školní práce, ale i zábavy, radosti a tvořivosti. Pojďte se s námi za nimi společně 
ohlédnout. 

V roce 2003 vstoupila škola do právní subjektivity a navštěvovalo ji 47 žáků ve třech 
třídách. V průběhu následujících let se počet žáků stále snižoval – v roce 2004 jich bylo 40, v roce 
2005 33, v roce 2006 32 a v roce 2007 20 žáků. Tento trend vedl k tomu, že škola byla po 
následujících pět školních let dvojtřídní. Zde se naštěstí pokles zastavil a počty žáků se stále, i 
když pomalu, zvyšují. 

Výuka až do začátku školního roku 2007/2008 probíhala podle vzdělávacího programu 
Obecná škola. V létě roku 2007 jsme dokončili tvorbu vlastního Školního vzdělávacího programu 
s názvem Škola – strom poznání a od 1. září 2007 jsme v 1. třídě podle něj začali vyučovat. ŠVP 
postupně prošel všemi ročníky a v loňském školním roce se už podle něj učilo ve všech pěti 
ročnících. Stanovili jsme si priority, které jsou pilířem našeho ŠVP, naše desatero. V něm klademe 
mj. důraz na výuku anglického jazyka, a to v kroužcích již od mateřské školy, povinným 
předmětem je od druhého ročníku. Vytvořili jsme si vlastní předmět Osobnostní výchova. 
Uplatňujeme prvky Zdravé školy, snažíme se integrovat žáky s výukovými problémy do kolektivů 
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běžné třídy, velkou pozornost věnujeme ekologické a environmentální výchově a rovněž 
vzdělávání a profesnímu růstu učitelů i provozních zaměstnanců. 

Každým školním rokem prolíná celoroční projekt věnovaný jednomu hlavnímu tématu a na 
něj navazují dílčí krátkodobé projekty – např. projekt „Ten dělá to a ten zas tohle“ – povolání 
rodičů, projekt „Toulky přírodou, aneb poznáváme, co neznáme“, „Čtvero ročních období“, atd. 

Velkou pozornost věnujeme žákům 5. ročníku a jejich co nejlepší připravenosti pro vstup na 
druhý stupeň základní školy, příp. do osmiletého gymnázia. Výsledky jsou zřejmé – každý rok jsou 
přijati všichni žáci do matematické třídy Masarykovy ZŠ v Poličce, v posledních dvou letech i na 
osmileté gymnázium. I žáci, kteří přecházejí do běžné třídy 2. stupně, jsou většinou na tento 
přestup kvalitně připraveni a nemají tam větší problémy.   

Kvalitu naší práce a výsledků žáků podtrhují i kladná hodnocení školy Českou školní 
inspekcí, která v uplynulém období na naší škole několikrát provedla inspekční činnost. 

V uplynulých deseti letech jsme se zapojili do mnoha rozvojových programů vyhlašovaných 
především MŠMT. Nejvýznamnějšími byl Rozvojový program (RP) MŠMT Podpora 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na školách v roce 2008. Díky finančním 
prostředkům z tohoto RP jsme mohli začít školní zahradu přeměňovat v přírodní učebnu. Uspěli 
jsme rovněž i v žádosti o dotaci v rámci Rozvojového programu MŠMT „Podpora čtenářské 
gramotnosti na základních školách v roce 2008“. Mohli jsme tak významně zmodernizovat naši 
žákovskou knihovnu i nakoupit nové pomůcky pro výuku českého jazyka a čtení. 

Finančně nejvýznamnějším projektem je účast v programu EU peníze školám. Projekt trvá 
30 měsíců. V jeho rámci poskytujeme individuální péči některým žákům v českém jazyce a 
angličtině, tvoříme výukové materiály pro jednotlivé předměty a rovněž jsme mohli školu vybavit 
interaktivní tabulí a dalším výukovým softwarem. 

Pravidelně dětem nabízíme možnost navštěvovat při škole zájmové kroužky. Zde již mnoho 
let spolupracujeme se SVČ Mozaika v Poličce a každý rok otevřeme podle zájmu dětí jiné typy 
kroužků.  

Spolupracujeme s naší mateřskou školou i s okolními školami a úzce samozřejmě s oběma 
obecními úřady; se SVČ Mozaika Polička, s Ekocentrem Skřítek a dalšími institucemi. Pořádáme 
různá vystoupení pro rodiče, případně pro obyvatele obcí (vítání občánků, besídky, vystoupení na 
adventních koncertech v obci apod.). 

Vrcholem naší aktivity byly oslavy 130. výročí založení školy, které se konaly v roce 2009. 
Přípravy byly náročné, ale obětavost a ochota všech, kteří přiložili ruku k dílu, neznaly mezí. 
Výsledkem byl nádherný červnový víkend, v němž jsme se všichni úžasně semkli, užili jsme si ho 
určitě na víc než na 100% a dlouho jsme na něj vzpomínali. 

V uplynulých deseti letech se škola, stejně jako školka, také postupně modernizovala. 
Došlo k výměně všech oken kromě dvou tříd směrem k potoku, okna u sociálních zařízení a u 
provozních místností byla natřena, byly vyměněny oboje vstupní dveře do školy. Ve školní jídelně 
bylo obnoveno dřevěné obložení na stěnách. Třídy jsou od sebe barevně odlišené výmalbou i 
doplňky a postupně je vybavujeme výškově stavitelnými jednomístnými lavicemi a židlemi i novým 
nábytkem. Vše je barevně doplněné koberci a obklady kolem nových umývadel. Doufáme, že 
dojde i k výměně oken ve zbývajících dvou třídách a že i nadále budeme naši školičku zvelebovat 
a vylepšovat. 

Je toho ještě mnoho, o čem bych se zde mohla rozepsat, čím se pochlubit. Není na to ale 
už tady místo. Přijďte proto k nám do školy během oslav a dozvíte se o nás víc. Vy milí rodáci i 
návštěvníci oslav SDH jste u nás srdečně vítáni!!! 

Za kolektiv pracovníků i dětí Základní a Mateřské školy v Sádku 
Ladislava Plachá, ředitelka školy 
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Oznámení o provozu mate řské a základní školy  
 
Provoz mateřské školy po prázdninách: 
Mateřská škola bude otevřena od 19. 8. 2013 

Kontakt pro případ potřeby:  mssadek@zskola.com 
 
Informace k začátku školního roku 2013/2014 v základní škole 
Školní rok začíná v pondělí 2. září 2013 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 2. 9. 2013, je nutné je přihlásit do 
pátku 30. 8. 2013. Stravné na září bude vybíráno v prvním zářijovém týdnu. Přesný termín a čas 
bude upřesněn na konci srpna – sledujte webové stránky školy, oddíl aktuality. 

Školní družina bude otevřena v pondělí 2. 9. 2013 do 12.00 hodin, v případě zájmu 
přihlaste své dítě SMS zprávou na číslo 731 615 256 nebo e-mailem na adresu 
sadek@zskola.com do pátku 30. 8. 2013. 
 
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 - požáry v letním období  

Snad nejnebezpečnějším obdobím pro zemědělce i pro hasiče je období senoseče a žní. 
Během nich se k ohrožení úrody požáry spojují negativní lidské vlastnosti a jednání se zvýšeným 
nasazením techniky, která ne vždy odpovídá svým stavem požadavkům na požární bezpečnost. 
Přičtěme k tomu ještě sluncem vysušené lány i ostatní porosty a máme pohromadě všechny 
faktory, působící nárůst počtu požárů v tomto období. Co můžeme dělat pro to, abychom nevídali 
záběry v televizi, které nám ukazují velké požáry v rámci celé naší republiky, jejichž škody jdou do 
milionů?  

Základním předpokladem je dodržování všech pravidel požární prevence a přizpůsobení 
jednání vnějším podmínkám. Jestliže v lese je kouření a rozdělávání ohňů jednoznačně zakázáno, 
zvláště za suchého a teplého počasí, platí tento požadavek i v polích, na loukách a všude tam, kde 
by mohlo takové počínání skončit požárem. Odhozený nedopalek cigarety je spolehlivým 
iniciátorem požáru, za mimořádně suchého počasí však postačí k zapálení vyschlého porostu i 
výfuk osobního automobilu, který vyschlou trávou projížděl. 

Samostatnou kapitolou – jednou z nejsmutnějších – jsou děti. Během prázdnin mají 
dostatek volného času pro vymýšlení nejrůznějších her, k nimž občas potřebují také zápalky. První 
kuřácké pokusy a hry se velmi často odehrávají několik kroků za vesnicí – tam stojí pěkný stoh, 
kde si budeme hrát, nebo ten seník je zajímavý, můžeme ho prozkoumat – poté se stane, že 
z nevinné hry se stane požár, který napáchá velké materiální škody, ale někdy i tato nevinná hra 
může skončit tragédií, když se děti nedostanou včas z dosahu ničivých plamenů. 

Alena Cejpová 
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Pozvánky na letní akce ve sportovním areálu Pod Lip ou 
 Léto je před námi a s ním řada akcí v areálu Pod Lipou, na které bychom Vás rádi pozvali: 
 

pátek 19. 7. 

taneční zábava s hudební skupinou  ROCK FAKTOR 
 
sobota 10. 8. a ned ěle 11. 8. 
 - tradiční celorepublikové hasičské sportovní závody s tímto programem: 
sobota 

Večerní stovka – Český pohár Velkopopovického Kozla 2013  
IXX. ročník závodu v běhu na 100 m s překážkami v kategoriích mužů a žen, který je 5. závodem 
seriálu Český pohár Velkopopovického Kozla 2013 
Program:  od 12.00 h. a od 17.00 h základní závod mužů, dorostu a žen 
   od 20.30 h. play-off finále mužů a žen za umělého osvětlení  
neděle 

O pohár starosty obce 
XXII. ročník závodu v požárním útoku mužů, žen a seniorů, který je 7. závodem Okresní ligy 

Svitavska v požárním útoku. Program začíná od 9.30 h. 
 

sobota 24. 8. 

Kamenecké podání 
XI. ročník tradičního volejbalového turnaje s účastí družstev z blízkého i vzdálenějšího okolí 

 

sobota 31. 8. 

O pohár SDH Kamenec a Kamenecká šedesátka 
X. ročník závodu družstev mladých hasičů a IV. ročník závodu mladých hasičů jednotlivců v běhu 

na 60 m s překážkami 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hezké prožití času dovolených 

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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