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číslo 39                   říjen 2013 

 
Vážení spoluobčané, 

do vašich domácností se dostává podzimní vydání Kameneckých listů. V úvodním článku 

Vás seznámím s činnostmi v obci v posledním období. 

Zastupitelstvo obce uskutečnilo v období od posledního vydání Kameneckých listů dvě 

veřejná zasedání 17. července a 5. září. O některých z projednávaných bodů se dočtete v dalších 

částech Kameneckých listů. V úvodním odstavci zmíním například projednání námitek uplatněných 

k návrhu územního plánu Kamenec u Poličky, kdy zastupitelstvo obce doporučilo způsob 

provedení vypořádání uplatněných námitek. 

V měsíci červenci jsme provedli opravu místních komunikací s použitím technologie 

zástřiku nejvíce poškozených míst. Opravy se v různém rozsahu týkaly všech komunikací včetně 

asfaltové komunikace do osady Jelínek. Celkem bylo zpracováno a použito 70 tun materiálu. 

Práce probíhaly vzhledem k časové tísni a snaze o využití ideálního počasí i o víkendu. Obec za 

tyto opravy zaplatila částku 249.865,- Kč. Pro porovnání poslední oprava komunikací zástřikem 

byla provedena v roce 2011 a bylo při ní zpracováno 36 tun materiálu. 

Společně s obcí Sádek jsme v měsíci červenci dokončili druhou etapu přestavby mateřské 

školy v Sádku, spojenou s dalšími opravami v budově školy. Celkové náklady dosáhly částky 

399.764,- Kč, která se rozdělila rovným dílem mezi obě naše obce. S postupným pokračováním 

rekonstrukčních prací v budově školy musíme počítat i v dalších letech. Všechny rekonstrukční 

práce i za menší objem finančních prostředků jsou ve škole velmi znát a pomáhají nám zamezit 

stárnutí budovy, i když větší investici, například do výměny střešní krytiny se v budoucnosti 

nevyhneme. 

 V měsíci srpnu jsme zahájili realizaci akce s názvem Oprava 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). Po provedeném výběrovém 

řízení byla zakázka přidělena firmě VHOS a.s. Moravská Třebová, která ze všech čtyř uchazečů 

nabídla nejvýhodnější podmínky. Cena zakázky pro naši obec je v celkové výši 1.984.711,- Kč. 

K tomu naše obec bude hradit také 50% podíl obce na zakázce s celou akcí související – přeložky 

hlavního vodovodního řadu, kde je investorem Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 

Cena této části zakázky je ve výši 308.039,- Kč. Výběrovým řízením se cena zakázky podařila 

významně snížit - rozpočet projektu opravy komunikace počítal s částkou ve výši 3.091.171,- Kč, 
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rozpočet projektu přeložky vodovodu pak s částkou ve výši 552.191,- Kč. 

Při vlastní realizaci došlo k velkému rozsahu výkopových práci ve spodním úseku stavby, 

kdy přeložkou hlavního vodovodního řadu, jeho vzájemným křížením s trasou dešťové kanalizace 

a trasou plynovodu došlo prakticky k narušení celé šířky komunikace a to do značné hloubky. 

V úseku s výkopem jsme se proto rozhodli neprovést v letošním roce finální dokončení povrchů 

komunikace včetně obrubníků, ponechat terén usadit přes letošní zimu a dále pokračovat na jaře 

roku 2014. Konečný povrch byl proto položen jen v horním úseku komunikace od čp. 168 

(Kulíškovi) po čp. 200 (p.Ptáček). 

S využitím materiálu z výkopů realizované dešťové kanalizace a přeložky vodovodu 

s použitím vlastní komunální techniky postupně opravujeme nezpevněné cesty ve vlastnictví obce. 

Provedli jsme doplnění materiálu a opravu povrchu v nejvíce poškozených úsecích cesty z osady 

Jelínek od domu čp. 1 (p.Mach) do Kamence na tzv. „Draha“. Snažíme se také o postupné 

vylepšení sjízdnosti komunikace od čp. 61 (p.Cupák) kolem čp. 64 (p.Gapa). 

Na nezpevněné cestě od domu čp. 24 (Homolkovi a Cejpovi) k domu čp. 15 (p.Klusoň) 

jsme v říjnu provedli terénní úpravy a doplnění povrchu tak, abychom zde dokázali v zimních 

měsících provádět vyhrnování sněhu a udržovat průchodnost pro pěší. Naším záměrem je 

využívání této cesty chodci a cyklisty, s provozem motorových vozidel zde nepočítáme.  

Ve snaze o zlepšení vzhledu obce jsme se na konci měsíce září pustili do výsadby zeleně 

ve svahu mezi prodejnou smíšeného zboží a domem čp. 97 (Machovi). Výsadba je koncipována 

s několika záměry - jednak vyřešit problematickou údržbu zeleně v prudkém svahu nad silnicí, 

připravit si zeleň a svah na budoucí nutné pokácení současných stromů, až se stanou 

nebezpečnými a v neposlední řadě nechat jižně orientovaný svah „rozkvést“. K naplnění těchto cílů 

vede ještě dlouhá a několikaletá cesta. Výsadba se zatím ztrácí pod mulčovací kůrou, která je zde 

použita záměrně nedrcená, co nejdelší, aby se na svahu udržela. Proti sesuvu a vůbec pro 

zajištění přístupu k výsadbě jsou použity příčné kulánky, uchycené pomocí roxorových tyčí do 

svahu. Na svahu není záměrně použita mulčovací fólie, protože v takto prudkém svahu fólie 

prakticky všechny dešťové srážky odvádí okamžitě ze svahu dolů. Použitá výsadba je druhově 

velmi pestrá od jehličnanů až po kvetoucí růže a zlatý déšť. 

 Dne 4. října proběhlo v naší obci dílčí přezkoumání hospodaření obce pracovnicemi 

Krajského úřadu Pardubice. Bylo kontrolováno účetnictví obce a veškeré písemnosti spojené 

s chodem úřadu za období od ledna letošního roku do začátku měsíce října. Přezkoumáním nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 

Dovolte mi v úvodním článku také poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů a všem 

ostatním ochotným lidem za úspěšné uspořádání srpnových celorepublikových hasičských 

sportovních závodů v areálu Pod Lipou Večerní stovka Český pohár Velkopopovického Kozla 2013 

a závodu O pohár starosty obce. Závody pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina 

Netolického se podařilo uspořádat opět na té nejvyšší možné úrovni. Svědčí o tom slova chvály a 

uznání od účastníků a návštěvníků závodů. Úspěšné bylo také uspořádání závodů hasičské 

mládeže 31. srpna, kterých se již také čím dál více účastní družstva z celé republiky. 

Další poděkování mi dovolte věnovat členům naší výjezdové jednotky hasičů, kteří 

v letošním roce již podruhé prokázali svoji připravenost k rychlé pomoci v případě potřeby. V neděli 

4. 8. ve večerních hodinách byl operačním střediskem HZS Pardubického kraje jednotce vyhlášen 

poplach na výjezd k odstranění spadlého stromu na hlavní komunikaci vlivem velmi silného větru. 

Tuto událost pro velkou vytíženost nemohla řešit profesionální jednotka z Poličky, naše jednotka si 
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však počínala neméně zdatně a během krátké doby problém vyřešila. Jsem velmi rád, že máme 

mezi sebou takto ochotné a připravené spoluobčany, na které je možné se v případě nouze vždy 

spolehnout.  

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

jako je Posvícenecké posezení, Vánoční výstava a třeba také na veřejných zasedáních 

zastupitelstva. Z účásti občanů na veřejných zasedáních mám vždy radost, protože v porovnání 

s jinými obcemi je účast veřejnosti u nás vždy mnohonásobně větší. Byl bych rád, aby se nám 

tento zájem veřejnosti o dění v obci podařilo udržet a ještě lépe prohloubit a rozšířit o další 

pravidelné účastníky. 

Petr Šváb 

 
Změna v termínu svozu popelnic  

Plánovaný svoz popelnic na den státního svátku v pondělí 28. 10. 2013 se uskuteční 

mimo řádně až v úterý 29. 10. 2013 . 

Připojuji další termíny svozů do konce letošního roku: 

Svoz popelnic:  

Kamenec - každé sudé pondělí: 29.10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.12. 

Jelínek – každá sudá středa: 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 25.12. 

Svoz plast ů - pytle:  

1 x měsíc - sudé úterý: 12.11. a 10.12. 

 

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

Opakovaně 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 8 % 

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 

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. 

Petr Šváb 

 
Služby kominíka v naší obci  

 Obecní úřad opět zprostředkovává pro občany obce služby kominíka. Kominík pan Aleš 

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

knížky domu.  

 První termín práce kominíka v naší obci je v sobotu 19. 10. 2013, dále pak následující 

sobotu 26. 10. 2013 a v případě potřeby jsou pak možné i další termíny. 

 Zájemci se mohou nahlásit v kanceláři obecního úřadu. 

Petr Šváb 
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Veřejná sbírka  

Zastupitelstvo obce při zasedání dne 5. 9. rozhodlo o zřízení veřejné sbírky pod záštitou 

obce s dohledem Krajského úřadu Pardubického kraje dle zákona číslo 117/2001 Sb., pro účel 

zajištění pomoci Tomáši Jílkovi ze Širokého Dolu, který ve věku 24 let dne 25. 8. utrpěl vážný úraz 

páteře a míchy. 

Tomáš byl ve vážném stavu transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde 

mu zpevnili obratle a páteř během dvou operací. Po 26 dnech byl převezen do nemocnice 

v Litomyšli. Během této doby se jeho organismus vyrovnával s vážným poraněním a bojoval o 

přežití. Tomáš má mozek plně v pořádku, mícha je nejspíš přerušená, takže zatím od krku dolů nic 

necítí. Po mnoha konzultacích s lékaři, různými odborníky, výzkumníky a léčiteli má Tomáš naději 

na návrat do života, jeho nadějí je léčba kmenovými buňkami. Tyto buňky jsou schopny 

regenerovat poškozenou část těla. Léčba je v České republice zatím ve stádiu výzkumu, lékaři 

doporučují aplikovat tři dávky kmenových buněk, přičemž cena jedné dávky je cca. 150 000 Kč. 

Pro Tomáše není zatím jiná šance na léčbu, i když v zahraničí (Švýcarsku, Rakousku) se léčí tyto 

úrazy pomocí elektrod. V současné době je ve stavu, kdy podle zdravotních možností intenzivně 

cvičí, sbírá sílu na rehabilitace, posiluje plíce různými stimulacemi, aby byl schopen sám dýchat. 

Podrobné a další aktuální informace i s možností vyjádření podpory napsaným vzkazem 

naleznete na internetových stránkách www.pomocprotomase.cz . 

Pro konání sbírky získala obec osvědčení z Pardubického kraje dne 26. září 2013, čj. KrÚ 

67150/2013. Pro účel sbírky byl zřízen bankovní účet u České spořitelny a.s., která je osvobozen 

od bankovních poplatků. Jeho číslo je 19-1283403399/0800. 

Takto zřízená sbírka nevyžaduje žádné finanční náklady obce, je vedena zcela nezávisle 

na rozpočtu a účetnictví obce, má svůj vlastní běžný účet, ze kterého jsou financovány jen 

skutečné potřeby zraněného. Celý chod sbírky je kontrolován Pardubickým krajem, vždy musí 

sbírka přesně splňovat účel, na který je povolena a ke kterému je určena. 

O možnostech a dalších formách pomoci poskytneme rádi veškeré informace v kanceláři 

obecního úřadu, a to osobně nebo jakoukoliv jinou formou - email: ucetni@obec-kamenec.cz, tel: 

732 828 697, Markéta Drašarová, účetní obce Kamenec u Poličky. 

Markéta Drašarová 

 

 

Životní jubilea ve III. čtvrtletí 2013  

Ve III. čtvrtletí letošního roku oslavila životní jubileum paní Ludmila Dvořáková. Přejeme 

hodně zdraví, štěstí, radosti a mnoho dalších spokojených let. 

Alena Cejpová 

 

Pozvánka na Posvícenské posezení  

V sobotu dne 9. listopadu 2013 od 19 hodin  se ve společenském sále v budově Obecního 

úřadu v Kamenci u Poličky uskuteční tradiční Posvícenské posezení. K poslechu a tanci zahraje 

hudebník pan Šnek ze Svitav, který nám velice úspěšně hrál v loňském roce. Zastupitelstvo obce 

se postará o občerstvení a o dobrou náladu. 

Přijďte se příjemně pobavit. 

Alena Cejpová 
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Tradi ční váno ční výstava  

Ve dnech 30. listopadu až 8. prosince 2013 se ve společenském sále v budově obecního 

úřadu uskuteční tradiční Vánoční výstava. V sobotu a v neděli můžete výstavu navštívit od 14:00 

do 18:00 hod, ve všedních dnech od 15:00 do 18:00 hodin, v jiném čase je možné výstavu 

navštívit po předchozí domluvě v kanceláři obecního úřadu. 

Přijďte alespoň na chvíli zapomenout na starosti každodenního života, posedět nad 

sklenkou horké medoviny a inspirovat se vánoční výzdobou.  

Alena Cejpová 

 

Posilovna v areálu Pod Lipou  

 Ve sportovním areálu Pod Lipou je pro zájemce o cvičení k dispozici vybavená posilovna. 

Rezervaci a vyzvednutí klíčů je možno telefonicky dohodnout na čísle 731 612 067 nebo 

v kanceláři obecního úřadu. Stanovená cena je 30,- Kč za osobu na jednu hodinu. Pro pravidelné 

návštěníky máme k dispozici pernametky. 

Petr Šváb 

 
Hasičský ples a karneval pro d ěti v roce 2014  

 Sbor dobrovolných hasičů informuje o termínu tradičního Hasičského plesu ve společenském 

sále v budově obecního úřadu v roce 2014. Ples se uskuteční znovu ve dvou termínech, a to 

v měsíci únoru v pátek 14. 2. – hudební produkce skupina MIXmusic z Brna a v sobotu 15. 2. –

hudební produkce skupina Monitor z Jablonného nad Orlicí. 

 Maškarní karneval  pro děti je naplánován na neděli 16. 2.  od 14 hodin. 

 Prodej místenek na Hasičský ples bude probíhat v klubovně SDH v budově obecního úřadu 

ve dnech 3. a 5. 2. 2014 od 16.00 do 18.00 hodin.  

 

Z kamenecké kroniky - rok 1945 (5. část)  

7. května byla na noc v Kamenci větší německá Vojenská jednotka a v noci na úterý měli 

poplach a rychle museli jet pryč. Někteří zdejší sedláci museli s povozy a koňmi jet s nimi. V noci a 

celý týden 8. V. ujíždějí transporty vojska německého i Maďarů přes Kamenec a po státní silnici. 

Odpoledne 5. V. překvapil je na státní silnici ruský letec a pokropil je střelami směrem od Babky 

k Poličce. Zabil několik lidí a koní a způsobil strašnou paniku. Němci se rozprchli na obě strany 

silnice kolem Sedliského lesa ze strany od Poličky. Tam také potom zanechali velké množství 

válečného materiálu a mnoho toho spálili. Lidé to potom přebírali a odnášeli si domů. 

Ostatní auta se na zatarasené silnici nakupila až k samé Poličce. Utvořily se tam po obou 

stranách silnice cesty v polích, po kterých jezdila auta a protože průjezd nebyl, obrátilo se vše ke 

Kamenci a též ke Kororouhvi a všemi jinými cestami a zase byl tady potom nával. 

U František se ve zmateném útěku všechno řítilo z kopce a letec do nich hodil bombu a tak 

se tam pak nakupily auta a vozy a sletěly tam též ze silnice do hlubokých příkopů a zabili se.  Mezi 

nimi byli i naši a sádečtí přistěhovalci. Ve čtvrtek se potom vrátili někteří zpátky do Sádku a někteří 

tam zahynuli. V Sádku byli lepší lidé. Byli to většinou rolníci. Kamenečtí Němci se ovšem zpátky do 

Kamence nevrátili a jeli po státní silnici do Poličky a jistě potom Rusům do náručí. Rusové jim 

především a jistě vzali traktor a potom jim (všem vystěhovalcům a i našim rolníkům vyměnili koně 

za jejich vychrtlé) a na konec jim bylo odebráno všechno a zůstal jim jen ranec. 



  

- 6 - 
 
 

8. V. vyvěšovali jsme prapory. Potom jsme obdrželi zprávu, abychom je sundali, že od 

Svitav jedou SS mani a že střílejí tam, kde je prapor. 

Ústup Němců z Moravy se proměnil v šílený útěk. Vyvrcholil u nás již v noci na 9. května. 

Od Poličky po státní silnici a přes Kamenec k Lačnovu a něco k hornímu Sádku. Tanky a auta 

jedno za druhým, jedno táhlo druhé, tomu praskla kola, vlekli ho kus po nápravách, potom ho 

odpojili a převrátili do příkopu. Auta nezpůsobilá další jízdy, byla i s nákladem zapálena a svrhnuta 

ze silnice. Též zajeto s nimi do vody. U Netuků vybuchovaly třaskaviny v hořícím autě, až od 

velkých ran popraskala okna. Jinde zase zapálena byla nafta a vysoký sloup černého dýmu 

zahaloval kraj. Ráno potom bylo údolí Kamence naplněno nedýchatelným plynem.  

U jednoho vozu ztratili kolo, ale vůz letí o třech kolech dál. Zadrhnula se náprava. Vůz 

neschopný jízdy svrhnou do příkopu, koně odpřáhnou, vsednou na ně a honem pryč. Zbylé 

mužstvo, které nestačí vozy ani auta pobrat, jde pěšky všemi cestami a všemi směry. Na malou 

stranu v Kamenci odbočili Maďaři s těžkými děly a když se vlna přehnala, tak jeli zpátky proti 

Rusům do zajetí. Však již odpoledne přijíždějí Rusové promícháni ještě utíkajícími Němci po státní 

silnici se svými těžkými zbraněmi a rychlými tanky zdobenými rudými prapory. Jedou směrem ku 

Praze a na pomoc také některým jiným městům. Od dolního Sádku přes Kamenec proti utíkajícím 

Němcům přijíždí osobní auto ruských důstojníků.  

Ráno 9. V. sotva se rozednilo, bylo všude v Kamenci mnoho hladovějících Vlasovců. 

Odhazovali zbraně a měli mnoho strachu, že je Rusové postřílí za to, že zradili národ a vstoupili 

v zajetí do služeb Němců. 

Němci i Maďaři odhazují zbraně, náboje a granáty i jiné věci do příkopů, na luka, do vody, 

do polí. Přestrojují se také do civilních šatů starých ukradených, neb někde koupených, a vojenské 

zahazují. Prodávají, co mohou, z vojenské výstroje za nějaké živobytí. A všichni ve zmatku 

pobíhají bez cíle, někteří ve směru svých domovů – všichni však do ruského zajetí. 

(pokračování příště) 

Jan Mlynář 

 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

V tomto článku o naší činnosti navazujeme tam, kde jste v předešlém čísle Kameneckých 

listů skončili, tudíž pokračujeme ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Letní měsíce byly ve znamení 

spousty závodů ve všech kategoriích, kde jsme dosahovali proměnlivých výsledků.  

Těsně před začátkem prázdnin se družstvo dorostenek zúčastnilo krajského kola soutěže 

dorostu ve Svitavách a obsadilo zde 4. místo.  

Mladším a starším žákům jsme dopřáli trochu odpočinku, aby si užili letních dnů a vedoucí 

nabrali síly. Poslední týden v červenci jsme uspořádali hasičské soustředění v Borovnici v areálu 

Slepička, které se neslo v duchu Alvarezova dobrodružství. Dětem i rodičům se soustředění líbilo a 

věříme, že se příští rok podaří uspořádat stejně kvalitní soustředění.   

Poslední prázdninovou sobotu pokračovala Okresní liga mladých hasičů v požárním útoku 

u nás v Kamenci u Poličky. Družstvo mladších žáků obsadilo 12. místo, starším se dařilo lépe a 

tým A skončil na 2. místě a tým B na 13. místě. 

Zároveň se uskutečnil závod Kamenecká šedesátka v běhu na 60 m s překážkami. 

V kategorii mladší chlapci obsadil Vojtěch Šváb 22. místo, v kategorii mladší děvčata Vendula 

Nováková 2. místo a Daniela Švábová 4. místo. V kategorii starší chlapci skončil Jan Teplý na 

15. místě a Josef Novák na 27. místě. Kategorii starších děvčat suverénně ovládly naše závodnice 
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a obsadily první čtyři místa v pořadí Michaela Doležalová, Iveta Drašarová, Kristina Dvořáková a 

Hana Cacková, na desátém místě je ještě doplnila Tereza Straková. 

První zářijový den se děti zúčastnily závodů na 60 m s překážkami v Olomouci. 

V početném a kvalitním poli závodníků se všichni probojovali mezi postupujících 30 závodníků do 

druhého kola a v celkovém pořadí se umístili mezi nejlepšími. Mezi mladšími chlapci Vojtěch Šváb 

obsadil 20. místo. V mladších dívkách obsadila Vendula Nováková 1. místo, Daniela Švábová 

5. místo. Ze starších dívek se umístila nejlépe Iveta Drašarová na 4. místě, Michaela Doležalová  

na 9. místě, Kristina Dvořáková na 16. místě a Hana Cacková na 17. místě. 

V neděli 22. 9. se děti zúčastnily závodů na 60 m s překážkami v Hlinsku s výsledky -

mladší žáci Vojtěch Šváb 9. místo, mladší žákyně Vendula Nováková 1. místo, starší žákyně Iveta 

Drašarová 2. místo, Tereza Straková 3. místo, starší žáci Jan Teplý 7. místo, Jiří Ondrák, Martin 

Plachý a Dominik Drašar umístění ve druhé desítce pořadí. 

Posledním závodem roku v běhu na 60 m s překážkami byly v letošním roce závody 

v Šumperku, kterých se každoročně účastní nejlepší závodníci. Počet účastníků tohoto závodu 

přesahuje číslo 400. V kategorii mladších Vojtěch Šváb obsadil 12. místo, v kategorii starších dívek 

skončila Vendula Nováková na 3. místě, Kristina Dvořáková na 8. místě, Iveta Drašarová na 12. 

místě, Tereza Straková na 13. a Daniela Švábová na 25. místě. Těmito výbornými výsledky 

děvčata vyhrála suverénně soutěž družstev, do které se započítávaly čtyři nejlepší časy z pěti 

závodníků družstva. 

K soutěžím jednotlivců také patří účast našich mladých závodníků při závodu dorostu 

v rámci závodu Večerní stovka v areálu Pod Lipou v naší obci. V republikové konkurenci Michaela 

Doležalová skončila na 14. místě, Iveta Drašarová na 18. místě, Kristina Dvořáková na 21. místě a 

Hana Cacková na 23. místě. 

Okresní liga mladých hasičů v požárním útoku pokračovala 7. září závodem v Kunčině, kde  

družstvo mladších obsadilo 7. místo, v kategorii starších B družstvo skončilo rovněž na 7. místě a 

družstvo A na 13. místě. 

Poslední zastavení ligy mladých hasičů bylo 5. října v Mladějově. Starším žákům se 

v tomto závodě podařilo zvítězit a tím se posunout na celkové druhé místo v hodnocení Okresní 

ligy mladých hasičů. Družstvo B, které v posledním závodě nestartovalo v celkovém hodnocení 

obsadilo 9. místo, družstvo mladších žáků obsadilo 13. místo a v celkovém hodnocení ligy skončilo 

na 6. místě.  

Na závěr výsledků ještě pohled na Okresní ligu Svitavska v požárním útoku mužů a žen, 

která dospěla za poslední tři měsíce ke svému závěru. Z našeho sboru se těchto závodů 

pravidelně zúčastňovalo především družstvo žen. Výsledkově se jim příliš nedařilo - v Rozhraní 

obsadily 5. místo, Hartmanicích 7. místo, v Oldřiši 4. místo, v Kamenci 6. místo, v Desné 8. místo, 

v Perálci 9. místo. Až teprve v posledním závodě v Sádku se podařilo předvést možnostem 

odpovídající výkon, který znamenal 2. místo v závodě a v celkovém pořadí ligy 5. místo. Muži se 

zůčastnili pouze třech závodů ligy – v Oldřiši a v Kamenci 20. místo, v Sádku místo 18. 

Posledním závodem roku pro mládež bude nyní Závod požárnické všestrannosti v sobotu 

19. 10., kterým se otevírá nová sezóna 2013/2014 celoroční Hry Plamen. 

 Kromě činností s hasičskou mládeží je tradičně v letních měsících pro sbor velmi náročná 

pořadatelská práce při organizování sportovních soutěží v areálu Pod Lipou. V roce 2013 jsme 

organizovali závody - 15. června okresní kolo soutěže družstev v kategoriích mužů a žen, 10. - 11. 

srpna Večerní stovku, Pohár starosty obce, Seniorcup, 31. srpna závody dětí O pohár SDH a 
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Kameneckou šedesátku. Na start hlavního závodu roku - Večerní stovky – závodu v seriálu Český 

pohár Velkopovického Kozla 2013, se v odpolední části závodu postavilo celkem 101 mužů, 30 

dorostenců, 82 žen a 42 dorostenek z celé České republiky. V nedělním programu závodů 

v požárním útoku startovalo 28 družstev mužů, 13 družstev žen a 4 družstva seniorů. Nad 

srpnovými závody opět převzal záštitu hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický. 

Nechyběla velkoplošná obrazovka pro diváky, přímý internetový přenos, stan Kozlovna ani štáb 

České televize se sestřihem pro sportovní kanál ČT4 sport. 

Posledním pořádaným závodem byl závod mládeže na konci léta. Počet startujících 

družstev se navýšil na 20 družstev starších a 16 družstev mladších dětí. Ve čtvrtém ročníku 

závodu jednotlivců Kamenecká šedesátka startovalo celkem 75 dětí v kategoriích mladších a 79 

v kategoriích starších dětí z celé České republiky. 

Josef Švanda 

 

Informace z mate řské a základní školy  

Mateřská škola 

 Prázdniny utekly opět jako voda a před námi je nový školní rok. V tomto školním roce 2013-

2014 máme v MŠ zapsáno 40 dětí, z toho 16 předškolních. Děti jsou opět rozděleny do dvou tříd – 

na starší a mladší. O děti se starají p. učitelky Eva Zdvořilá, Lenka Červená a Lenka Burešová. 

 I letos pracujeme podle Školního vzdělávacího programu – v letošním roce pod názvem  

,,Příběhy a pohádky skřítka Medovníčka“. Děti se seznámily s knížkou o Medovníčkovi a zažily 

s ním již první dobrodružství.  

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

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

těchto nadstandartních činnostech i letos:  

„Předškoláček“ - aneb hrátky se slovíčky - vede p. uč. Eva Zdvořilá 

„Flétnička“ -  veselé pískání nejen pro radost - vede p. uč. Lenka Burešová 

„Angličtina hrou“ - seznamování se s cizím jazykem hravou formou - vede p. uč. Lenka  

Červená 

„Plaváček“ - elementární předplavecká výuka probíhá pod odborným vedením Plavecké 

školy 

Tyto kroužky se konají 1x týdně – více na webových stránkách naší školy v oddíle 

mateřská škola.      

Abychom od tohoto září mohli přijmout 40 dětí, bylo potřeba rozšířit prostory MŠ, a tak na 

místě staré uhelny a dřevníku byla přes letošní prázdniny vybudována firmou pana Zobače 

z Pomezí nová, světlá, útulná místnost.  Dále byla v ložnici vyměněna stará okna za nová 

plastová, vybourán průchod mezi třídou a ložnicí, průchod mezi šatnou a novou místností a 

průchod mezi ložnicí a novou místností. Nová místnost byla napojena dveřmi na umyvárnu, která 

byla postavena v loňském roce. Tímto děkuji firmě pana Zobače za výborně odvedenou práci a 

obcím v Sádek a v Kamenec za financování celé přestavby.    

Také velice děkuji Honební společnosti v Sádku za dary pro naši MŠ (šlapací traktor, 

oblázkoviště, gauč pro děti a ještě plánovaný dřevěný domeček) a rodičům za řadu různých 

drobností, které obohacují činnost v naší MŠ. 

Přejeme Vám všem krásný podzim.  

                                               Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ Sádek 
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Organizace školního roku 2013/2014  
Celoroční projekt: VRACÍME SE KE KOŘENŮM 
Pokračování projektu EU – PENÍZE ŠKOLÁM – 1. 9. 2012 – únor 2015 

Zahájení školního roku pondělí 2. 9. 2013 
Podzimní prázdniny úterý 29. 10. 2013 – středa 30. 10. 2013 
Vánoční prázdniny sobota 21. 12. 2013 – neděle 5. 1. 2014 
Ukončení 1. pololetí čtvrtek 30. 1. 2014 
Pololetní prázdniny pátek 31. 1. 2014 
Jarní prázdniny pondělí – neděle 10. – 16. 2. 2014 
Velikonoční prázdniny čtvrtek, pátek 17. a 18. 4. 2014 
Ukončení školního roku pátek 27. 6. 2014 
Hlavní prázdniny sobota 28. 6. 2014 – neděle 31. 8. 2014 
  
Plavecký výcvik MŠ, 1. – 5. ročník září – listopad 2013; leden 2014 – březen 2014 
Zápis do 1. ročníku ZŠ středa 6. 2. 2014  
Zápis do mateřské školy pro školní rok 
2014/2015 

středa 28. 5. 2014 

Přijímací zkoušky do matematické třídy, 
do osmiletého gymnázia 

od 22. 4. do 30. 4. 2014 

 
Státní svátky 

28. září 2013 - sobota Den české státnosti 
28. říjen 2013 - pondělí Den vzniku samostatného československého státu 
17. listopad 2013 – neděle Den boje za svobodu a demokracii 
1. leden 2014 – sobota Den obnovy samostatného českého státu 
8. květen 2014 – čtvrtek Den vítězství 
5. červenec 2014 – sobota Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
6. červenec 2014 – neděle Den upálení Mistra Jana Husa 

 
Ostatní svátky 

24. prosinec 2013 – úterý Štědrý den 
25. prosinec 2013 – středa 1. svátek vánoční 
26. prosinec 2013 – čtvrtek 2. svátek vánoční 
1. leden 2014 – středa Nový rok 
21. duben 2014 – pondělí Velikonoční pondělí 
1. květen 2013 – čtvrtek Svátek práce 

 
Pedagogické rady, t řídní sch ůzky 

Pedagogické rady  T řídní sch ůzky 

úterý 12. listopadu 2013  úterý 17. září 2013 

úterý 22. ledna 2013  úterý  19. listopadu 2013 

úterý 8. dubna 2014  úterý 
21. ledna 2014 – konzultační 
odpoledne 

pondělí 23. června 2014  úterý 15. dubna 2014 

Ladislava Plachá, ředitelka školy 



  

- 10 - 
 
 

Koutek prevence - hasi či ob čanům 

Kdy a jak volat hasiče 

Hasiči jsou zde proto, aby Vám pomohli, nebojte se proto o tuto pomoc v případě potřeby 

požádat. 

Telefonování na tísňové číslo hasičů 150, nebo jednotné evropské číslo 112 je bezplatné, z 

mobilního telefonu se dovoláte, i když nemáte signál vlastní sítě. Obavy spojené s voláním na 

tísňové linky jsou opravdu zbytečné. Často se v praxi setkáváme s tím, že se někdo bojí zavolat 

právě proto, že se za výjezd platí nebo že by operátory obtěžoval. Bohužel z těchto obav pak 

bývají ty nejnáročnější zásahy ! Výjimkou jsou tzv. likvidační práce u dopravních nehod, a to pouze 

ty, které nejsou spojené s přímou záchranou osob, majetku či životního prostředí. Tyto likvidační 

práce neplatíte Vy, ale hradí je  pojišťovna v rámci Vašeho povinného ručení. Patří tam například 

úklid vozovky od střepů, odtažení vozidla na odstavnou plochu, následné naložení vozidla na 

odtah například pomocí jeřábu.  

Zmínila bych ještě zásahy na bodavý hmyz. Hasiči jsou schopni odvrátit nebezpečí při 

výskytu bodavého hmyzu na veřejných prostranstvích, například u vchodu do veřejných budov 

nebo v případě jiného vážného ohrožení. K ostatním událostem ohledně výskytu bodavého hmyzu 

hasiči nevyjíždějí. 

Po prvotním oznámení, co se stalo, odpovídejte stručně a jasně na dotazy operátora 

tísňové linky. Nic neurychlíte, když všechny informace „vychrlíte“ během několika sekund a 

operátor vám nebude rozumět. Nikdy nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor tísňové linky 

nevyzve, například pro případné upřesnění informací o mimořádné události a podobně. Zneužití 

tísňové linky je trestné. Zneužíváním tísňové linky můžete blokovat jiné hovory občanů 

potřebujících pomoc.  

A ještě jedna informace – pracoviště pro příjem tísňových linek je v Pardubicích, ale 

nemusíte se ničeho obávat, protože místně příslušná jednotka hasičů dostane informaci o výjezdu 

okamžitě po ohlášení události. 

Na tísňovou linku hasičů volejte v případě, že: 

• jde o požár 

• došlo k dopravní nehodě a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé nebo její následky 

mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí 

• jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr …) ohroženy životy, majetek, životní prostředí 

• se nemůžete dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení – v bytě je dítě, starší osoba, 

případně je ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič, apod.) 

• je nutné vyprostit osoby z výšek, hloubek, vody, ledu apod. 

• je ohrožen lidský život nebo zdraví v jiných než uvedených případech, nebo máte 

podezření, že k tomuto může dojít a vaše síly na zvládnutí problému nestačí (není nutné se 

zbytečně přeceňovat). 

Při volání na tísňovou linku se snažte zachovat klid a rozvahu. Rozmyslete se, co chcete říct a 

hovořte srozumitelně o tom: 

• co se stalo – druh události a základní informace o situaci na místě, například dopravní 

nehoda, dva zranění a jeden zaklíněný ve vozidle, z vozidla unikají provozní kapaliny 

• kde se to stalo – co nejpřesnější adresa události, pokud nelze upřesnit adresu, vycházejte z 

charakteristických orientačních bodů v krajině, například dopravní nehoda 1 km za Poličkou 

směrem na Svitavy, ve stoupání atd. 
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• kdo volá – jméno, příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte. 

            Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje 

 
Pravidla správného t řídění odpad ů pro každého  

Pro správné třídění odpadů platí poměrně jasná pravidla, podle kterých ve většině případů 

při vyhazování odpadů nezaváháme. Informace, kterými bychom se měli při třídění odpadu řídit, 

nalezneme také přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky 

s přesným popisem toho, co do nich patří, a co ne.  

O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se 

všude třídí jiným způsobem. Přesto je pro efektivní třídění nejjednodušší zapamatovat si pravidla 

společná pro všechny. 

 

Tříděný odpad by neměl obsahovat zbytky potravin nebo chemikálií. 

Toto pravidlo oceníte zejména v případě, kdy odpad shromažďujete delší dobu doma. 

Druhou stránkou věci je skutečnost, že znečištěný odpad se ve většině případů vůbec nedá 

zpracovat. Naštěstí existuje jednoduché řešení - obaly stačí vypláchnout třeba ve vodě po nádobí. 

Nespotřebujete žádnou vodu navíc a vytříděné obaly můžete doma skladovat bez následků 

libovolně dlouho. 

 

Vytříděné odpady odkládejte jen do nádob k tomu určených. 

 To samé platí i obráceně, komunální odpady do kontejnerů na tříděný odpad nepatří, 

nežádoucí příměsi v kontejnerech znemožňují další využití odpadů. 

 

Zmenšujte objem odpadu. 

Plastové obaly sešlapujte, papírové krabice rozkládejte. Čím více odpadů se do kontejneru 

vejde, tím menší jsou náklady na jeho svoz. To neplatí u skla. Sklo pokud možno nerozbíjejte na 

malé kousky - pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby sklo bylo co nejméně rozbité. 

Mgr. Jana Pašťalková, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

 
 
Pozvánka:  

Prodejní výstavy v Borové, v Sebranicích a v Sádku 

20.10.2013 - Dušičková a podzimní výstava v Sokolovně v Borové 

27.10.2013 - Dušičková a podzimní výstava v 0becním úřadě v Sádku 

23.11.2013 – Adventní výstava v jídelně Základní školy v Sebranicích 

24.11.2013 - Adventní výstava v Obecním úřadě v Sádku 

30.11.2013 – Adventní výstava v Sokolovně v Borové 

Výstavy bude doprovázet prodej medu a medového vína 

Otevřeno od 9:00 – 16:00, 

Srdečně Vás zve Alena Portlová 

Přijímám objednávky na tel.: 731 190 809 

www.jaktridit.cz 
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Oznámení volby:  
 

Oznámení voli čům o dob ě a míst ě konání voleb do Poslanecké sn ěmovny 

Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013 

v obci Kamenec u Poli čky  

 

V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

i n f o r m u j i   v o l i č e , 
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 

 

v pátek 25. října 2013 v dob ě od 14:00 do 22:00 hodin 

a v sobotu 26. října 2013 v dob ě od 8:00 do 14:00 hodin.  

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budov ě Obecního 

úřadu Kamenec u Poli čky 90, 572 01 Poli čka pro voliče s trvalým pobytem na území obce 

Kamenec u Poličky. 

 

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České 

republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 

stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

 

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) 

nejpozději 1 den přede dnem voleb (viz § 55 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.), v den voleb může 

volič tyto obdržet i ve volební místnosti. 

 

Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským 

průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, 

popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu. 

 

 Petr Šváb, starosta obce 

 
 
 

Hezké prožití podzimních měsíců 

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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