
  

- 1 - 
 
 

 

číslo 40             prosinec 2013 

 
Vážení spoluobčané, 

v předvánočním čase se k Vám dostává další vydání Kameneckých listů. V úvodním článku 

bych se Vás tradičně pokusil seznámit v krátkém souhrnu s činností vedení obce od vydání 

předchozího čísla v měsíci říjnu a zmínil bych se také o záměrech pro rok 2014.  

V tomto období zastupitelstvo obce uskutečnilo jedno veřejné zasedání, a to v měsíci 

prosinci. Z projednávaných bodů připomenu ty nejdůležitější. Byla schválena Obecně závazná 

vyhláška 1/2013 o místním poplatku za komunální odpad, o které se důležité podrobnosti dočtete 

v další části Kameneckých listů. Pro zajištění činnosti obce v prvních měsících roku 2014 bylo 

schváleno rozpočtové provizorium. Dalším důležitým bodem jednání bylo rozhodnutí o námitkách 

k návrhu Územního plánu Kamenec u Poličky. Zastupitelstvo rozhodlo vyhovět všem podaným 

námitkám a rozhodlo o vrácení návrhu územního plánu k jeho podstatné úpravě a k opakovanému 

veřejnému projednání. Z majetkoprávních záležitostí bylo schváleno a zrealizováno pořízení 

pozemků do vlastnictví obce, potřebných z dlouhodobého hlediska. Jde především o pozemky u 

areálu společnosti Kytos, na kterých plánujeme vybudovat zázemí pro komunální techniku a získat 

také chybějící manipulační prostor, který by byl dobře přístupný z místní komunikace. Dále se 

podařilo ve prospěch obce provést majetkové vypořádání úseku nezpevněné cesty pod zahradou 

domu čp. 13 (rodina Šafránkova). 

Činnost pracovníků obce se v měsících listopadu a prosinci soustředila kromě podzimního 

úklidu v obci také na údržbu porostů podél cest, na opravy a údržbové práce obecního majetku. Ze 

zásob řeziva byly zhotoveny nové sněhové zábrany pro zvýšení jejich počtu a také pro jejich 

postupnou obnovu.  Velké množství práce bylo odvedeno také v našem obecním lese, na který 

v jiném období není mnoho času. Pracovníkům VPP na konci roku končí pracovní smlouva, další 

pokračování v příštím roce je závislé na stanovení podmínek ze strany úřadu práce. Práce v obci 

je stále dost, proto bychom rádi znovu pokračovali co nejdříve. Za odvedenou práci v průběhu 

celého roku našim pracovníkům také touto cestou děkuji. 

Velkou akcí předvánočního času je Vánoční výstava, která měla v letošním roce své desáté 

pokračování. Naší obci dělá velké jméno, velkým pozitivním přínosem je skutečnost, že 

společenský sál je po dobu výstavy místem pro příjemné posezení a zastavení se. Dovolte mi 
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proto, abych poděkoval všem, kteří se na zajištění Vánoční výstavy podílejí, a to od pana Mlynáře, 

přes kolektiv žen z naší obce, až po všechny vystavovatele. 

Z plánu obce pro rok 2014 bych zmínil dvě největší akce - dokončení opravy komunikace 

v úseku od hlavní silnice kolem domu čp. 59 (truhlářství Boštík) včetně vybudování chodníku a 

stavbu zázemí pro komunální techniku. Z hlediska údržby zeleně v obci plánujeme v zimních 

měsících provést větší zásah do stromořadí podél hlavní komunikace, zejména v úseku od domu 

čp. 79 (p.Cacková) po dům čp. 75 (rodina Cackova). Samozřejmě počítáme také s nejrůznějšími 

opravami a rozvojem obce tak, jak nám finančně dovolí rozpočet obce, který plánujeme schvalovat 

v měsíci únoru.  

Na závěr úvodního článku mi dovolte poděkovat Vám všem za pomoc a spolupráci 

v končícím roce 2013. Přeji Vám klidné a štastné prožití vánočních svátků, do nového roku 2014 

Vám pak přeji především pevné zdraví, štěstí, životní elán a optimismus. 

Petr Šváb 

 

Poplatky za komunální odpad v roce 2014  

 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 4. 12. 2013 byla odsouhlasena Obecně 

závazná vyhláška číslo 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. 1. 2014. 

Zastupitelstvo obce ve vyhlášce rozhodlo pro zachování stejné výše místního poplatku za 

svoz komunálního odpadu, pro rok 2014 tedy platí částka 550,- Kč na poplatníka. 

 Zastupitelstvo obce dále ve vyhlášce stanovilo zachování dosud platných osvobození od 

poplatku pro: 

  - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 17 a méně let věku,  

   - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 80 a více let věku, 

   - poplatníky, kteří se po celý kalendářní rok zdržují v zahraničí. 

  Nadále platí povinnost placení poplatku také všem fyzickým osobám, které mají ve 

vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k 

pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku a je možné ho rozdělit do dvou 

rovnoměrných splátek splatných do 30. června příslušného roku a do 30. září příslušného roku. 

S plným zněním obecně závazné vyhlášky obce se můžete seznámit na internetových 

stránkách obce www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. Poplatek m ůžete platit 

již od m ěsíce ledna  v kanceláři obecního úřadu, případně na účet obce, č. ú. 1283403399/0800 

s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a vyplněním přiznání k poplatku v kanceláři 

obecního úřadu. Přiznání je také k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách 

obce. 

Detailní kalkulace nákladů obce pro rok 2014: 

Výdaje obce: 

 Platba z rozpočtu obce svozové společnosti LIKO bude ve výši 364.752,- Kč (612,- Kč x 

596 poplatníků k 30. 6. 2013 – složeno z 557 obyvatel + 39 objektů). 

 Další náklady obce ve výši cca 25.000,- Kč jsou za likvidaci nebezpečných odpadů, nákup 

pytlů na plasty cca 5.000,- Kč, pravidelný svoz nádob z míst, kam svozová firma nezajíždí cca 

25.000,- Kč, dále za odvoz kompostovatelného odpadu do kompostárny obec uhradí cca 23.000,- 
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Kč.  Náklady obce snižuje příjem ve výši cca 45.000,- Kč od společnosti Ekokom za třídění 

odpadů. 

 Celkem se výdaje obce za rok 2014 předpokládají ve výši cca 400.000,- Kč 

Výběr poplatků: 

 Dle ustanovení vyhlášky 1/2013 se v současné době předpokládá, že v roce 2014 bude od 

poplatku osvobozeno celkem 150 osob. 

 Poplatníků bez osvobození je v současné době 412 osob + 39 objektů = 451. 

Dle tohoto současného stavu počtu obyvatel a počtu objektů vybere obec na poplatcích v roce 

2014 finanční částku 248.050,- Kč. 

Rekapitulace: 

 Předpokládané vynaložené náklady obce   400.000,- Kč 

 Předpokládaný výběr poplatků   248.050,- Kč 

   Doplatek obce z jejího rozpočtu   151.950,- Kč 

 

Termíny svozu popelnic:  

Kamenec - každé  sudé pondělí: 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 

9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12. 22.12. 

 

Osada Jelínek - každá  sudá středa: 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 

28.5., 11.6.,  25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 

24.12. 

 

Termíny svozu plast ů 

pytle - 1 x měsíc - sudé úterý: 21.1., 18.2., 18.3., 15.4., 13.5., 10.6., 8.7., 5.8., 2.9., 30.9., 11.11., 

9.12. 

kontejnery - 1 x 14 dnů - sudé úterý: 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4.,  13.5., 

27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11.,  9.12., 

23.12.  

 

Termíny mobilních svozů nebezpečných a velkoobjemových odpadů zatím nejsou určeny, 

předpokládá se zachování v minulosti platných termínů v květnu a v září.   

Petr Šváb 

 

Zimní údržba místních komunikací  

 Před nadcházející zimou připomenu zajištění zimní údržby komunikací v obci. O údržbu 

hlavních místních komunikací se stejně jako v předchozích letech postarají Ladislav a David 

Pražanovi. Údržbu úzkých úseků komunikací a nesnadno přístupných míst zajistíme pomocí 

komunálního malotraktoru. Vlastními silami se podařilo provést generální opravu sypače na 

posypový materiál, který nyní můžeme použít univerzálně, jak za velký traktor, tak i za malotraktor. 

 Posyp cest provádíme dle potřeby, soustředíme se hlavně na krizové úseky a 

pravděpodobně nebude nikdy vše úplně ideální. Posyp také provádíme s ohledem na vývoj počasí. 

V případě sněžení nebo brzkého sněžení posyp neprovádíme, protože hned vzápětí je štěrk 

odklizen dalším vyhrnováním. Pro případ potřeby máme ve všech krizových místech k dispozici 

zásobníky štěrku včetně lopaty a není problém potřebný úsek posypat ručně. 
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 Chtěl bych Vás také poprosit o pochopení a vstřícnost, pokud nebude vždy hned vše 

v nejlepším stavu a ubezpečit Vás, že právě v těchto složitých situacích dělají všichni co mohou.  

 Pro případ potřeby uvádím telefonní kontakty: - Pražan Ladislav   721 421 000 

        - Pražan David  721 236 337 

        - Šváb Petr, starosta obce 731 612 067 

Petr Šváb 

Zvýšení ceny vodného  

 Na valné hromadě Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko bylo odsouhlaseno 

zvýšení ceny vodného ze současných 29,50 Kč/m3 na novou cenu 30,00 Kč/m3 včetně DPH.  

 Každoroční navyšování ceny je zdůvodňováno potřebou posilovat objem finančních 

prostředků určených na rekonstrukce a obnovy vodovodní sítě, aby se postupnými kroky předešlo 

nenadálým velkým výdajům v budoucnosti. 

Petr Šváb 

 

Vysílání místního rozhlasu  

 Místní rozhlas bude v zimních měsících vysílat v pevných časech v 16:00 h. a 17:00 h., a to 

jak do venkovních, tak i do domácích přijímačů. Pouze do domácích přijímačů bude vysílání ještě 

jednou zopakováno v 18:45 h. Každé vysílání je také k dispozici na internetových stránkách obce, 

kde si ho lze kdykoliv přehrát ze záznamu včetně starších vysílání. 

Vysílání pouze do domácích přijímačů bychom rádi do budoucna více využívali a jejich 

používání v domácnostech co nejvíce rozšířili. Do domácích přijímačů bychom poté mohli vysílat 

častěji, třeba i více zajímavých informací, nejrůznějších aktualit z dění nejen z naší obce a nerušili 

bychom hlukem venkovního vysílání.  

Zájemci o domácí přijímač se na nás mohou kdykoliv obrátit. Prosíme všechny majitele, 

kteří nejsou s funkcí domácího přijímače spokojeni, aby se zastavili v kanceláři obecního úřadu, 

kde přijímač vyměníme, seřídíme hlasitost, seřídíme citlivost atd. 

Petr Šváb 

 

Veřejná sbírka  

„Děkuji.“ To je jedno krásné slovo, které vyjadřuje úctu, pokoru, obdiv, sounáležitost…  

Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli na sbírkový účet. Číslo účtu je 19-1283403399/0800. Aktuální 

stav účtu je necelých 200 000 Kč. Děkuji Vám všem, kteří Tomovi a mně jakkoliv pomáháte, moc si 

toho vážím. 

Z darovaných prostředků byl uhrazen plicní ventilátor Dräger, bez kterého se Tom prozatím 

neobejde a jehož pořízení bylo podmínkou pro přijetí na spinální jednotku do Ostravy. Pořizovací 

cena ventilátoru je 229 900 Kč. Dalším nákladem bylo pořízení ústní myši i s příslušenstvím, 

pomocí níž si může Tom přivolat pomoc a pracuje s ní na počítači. Tato pomůcka ho částečně 

osamostatňuje a je důležitá pro jeho psychický stav. Pořizovací cena ústní myši je 65 000 Kč. Tyto 

věci byli pro Tomův zdravotní stav nezbytné, a proto Vám děkujeme, že jsme je mohli pořídit 

z těchto zdrojů.  

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

naleznete na internetových stránkách www.pomocprotomase.cz . 
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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 

 

Vítání ob čánků  

 V neděli dne 20. října 2013  se uskutečnilo v letošním roce druhé (podzimní) vítání občánků 

v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Slavnostně bylo do života přivítáno pět dětí:  

Sebastian Krajíček, Vilemína Maděrová, Matěj Dvořák, Tereza Cacková a Ladislav Čermák. 

Slavnostní program obohatili svým vystoupením žáci ze Základní školy v Sádku  u Poličky.   

Alena Cejpová 

 

Životní jubilea ve IV. čtvrtletí 2013  

 Ve IV. čtvrtletí letošního roku oslavila 96. narozeniny paní Julie Krejčová. Přejeme hodně 

štěstí, zdraví, spokojenosti a životního elánu do dalších let. Paní Julie Krejčová je nejstarší 

občankou naší obce.  

Alena Cejpová 

 

Zlaté svatby  

 Ve IV. čtvrtletí letošního roku oslavují padesát  let společného života manželé Doležalovi a 

manželé Havlíkovi z Kamence.  

Prošli jste rozkvetlou loukou mládí, 

po cestě utrhli kytičku pro vzpomínky, 

na lidské jaro, jež nikdo nenahradí, 

na první polibek, na prstýnky, 

na modrou oblohu i černé krupobití, 

na slzy deště i zvonivý smích. 

V životě slunce vždy zlatě nesvítí, 

však nežít rád - přec by byl hřích. 

           Alena Cejpová 

 

Posvícenské posezení  

 V sobotu dne 9. listopadu 2013 se v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky uskutečnilo 

tradiční Posvícenské posezení. K tanci a poslechu nám zahrál hudebník pan Šnek, o občerstvení a 

zábavu se postarali členové zastupitelstva obce. Odměnou pro zastupitele byla hojná účast a 

dobrá nálada v sále.  

          Alena Cejpová 

 

Vánoční výstava  

 Již tradičně se o posledním listopadovém víkendu rozzářil sál Obecního úřadu v Kamenci u 

Poličky.  Vystaveno bylo mnoho krásných ručně vyrobených vánočních inspirací, od maličkostí, až 

po velké věci, perníková vesnice, ozdoby, svíčky, adventní věnečky, betlémy, a jako každoročně 

byl sál výsledkem celoroční obětavé práce pana Jana Mlynáře st. z naší obce. Nechyběla ani živá 

ukázka výroby vánočních ozdob. Žáci ze Základní školy v Sádku u Poličky obohatili víkendový 
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program výstavy svým předvánočním vystoupením, a to zpěvem vánočních koled. Výstavní prostor 

byl po celou dobu provoněn sváteční atmosférou, bylo možné se v klidu posadit a dát si třeba 

horkou medovinu,  kávu, čaj a křehké vánoční pečivo. Myslím, že s touto podobou vánoc byli 

spokojeni všichni návštěvníci. Málokdo jen přišel, porozhlédl se a odešel. Většina se na chvilku 

zastavila, promluvila s ostatními, ochutnala nabízené dobroty, nasála atmosféru pohody a tu si s 

sebou také odnesla domů. 

          Alena Cejpová 

 

Tříkrálová sbírka  

V sobotu dne  4. ledna 2014 se v Kamenci u Poličky uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. 

Sbírku pořádá Charita Česká republika a o provedení sbírky se postarají děti a mládež z naší 

obce.  

Alena Cejpová 

 

Vánoční zamyšlení  

  V jedné rodině, kterou jsem znal, žili velmi milí a slušní lidé. Sportovně založená rodina. 

Manžel byl vedoucím firmy a paní pracovala na úřadě. Jejich hezký dům byl od nedaleko fary. Rád 

jsem s nimi rozmlouval. Na nic jsme si nehráli. Oni věděli, že jsem farář a já jsem zase věděl, že 

nejsou věřící. Nikdo z rodiny do kostela nechodil. Neslavili žádné církevní svátky. Až na jeden - 

byly to vánoce. Týden před vánocemi stál v rohu zahrady čerstvý vánoční smrček. V kádi v garáži 

plaval kapr. Na půlnoční mši přišli všichni a zpívali vánoční koledy. Každý rok jsme si přáli 

k vánocům to nejlepší…. Ty praktičtí a nevěřící lidé se o vánocích nějak změnili. O vánocích bych 

nevěřil, že moji přátelé jsou nevěřící. Nevěřil bych právě proto, že jsem viděl, jak prožívají vánoce. 

  V naší zemi se podle sčítání z roku 2011 označilo jen 20,8 % obyvatelstva za věřící. Česká 

republika bývá označována za jednu z nejateističtějších (nejbezbožnějších) zemí na světě. O 

vánocích se s lidmi této země něco děje. Kde se bere všechna ta vánoční něha a jemná vánoční 

atmosféra, kterou během roku nezažijeme? To přece není samo sebou! Musí to mít důvod. Měly 

by české vánoce svou vánoční atmosféru, kdybychom byly opravdu takoví ateisté, jak říká 

statistika? 

  Starý prázdný vinný sud, ve kterém se kdysi uchovávalo dobré víno, nemůže jen tak 

vyvětrat. Celý rok se může zdát, že už není ani kapky jiskrného vína křesťanské víry v tomto 

národě, ale o Vánocích je tomu jinak. Tak jako sebeprázdnější sud, který kdysi uchovával dobré 

víno, nemůže úplně vyvětrat ani lid této země nemůže zapomenout na kořeny, ze kterých kdysi 

vyrůstal.  

  Středem Vánoc je z pohledu víry oslava Boha. Bůh se stal tak blízkým člověku, že mu nic 

lidského není cizí. Vánoce nám to připomínají. Připomínají nám, že ani nám „nesmí nic lidského 

být cizí".  

  Vánoce jsou svátky něžné lidskosti, po které člověk touží, ať si to přizná nebo ne. O 

vánočních svátcích čerpáme něžnost z jeslí. Malé dítě nám pomáhá být více člověkem.  

  Nabídl bych vám tuto vánoční pohádku. 

   Představte si noc, kdy se narodil Pán Ježíš. A podívejme se k pastýřům do Betléma. 

Pastýři měli své ovečky a starali se o ně. Ale v jejich blízkosti žil také starý zlý vlk. Byl nejen zlý, 

ale i úskočný, a vždycky, když pastýři trochu nedávali pozor, tak některou z oveček chytil a 

roztrhal. Pastýři se ho neměli rádi. Házeli po něm kamení a snažili se ho zahnat. Až se jednou 
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stalo něco zvláštního. Pastýři slyšeli, že se narodil v Betlémě Pán Ježíš, a řekli si, že se tam 

půjdou podívat. Vlk se velmi divil. "Tolik shonu kvůli nějakému nemluvněti". Ale nakonec jej 

přepadla zvědavost, a tiše se za nimi vydal. Připlazil se až ke stáji, ukryl se a čekal. 

   Pastýři se poklonili dítěti, předali mu své dary, zazpívali písně, rozloučili s Marií a Josefem 

a odcházeli. Teď je ta správná chvíle, řekl si vlk. Teď je všechny sežeru. Ještě si počká, dokud 

Maria s Josefem neusnou. Unaveným rodičům se pomalu zavřela víčka. Brzy usnuli. "Výborně", 

zaradoval se vlk, "začnu s dítětem!" Vplížil se do stáje a posunoval se až k jeslím. Opatrně a tiše, 

aby nezpůsobil nějaký šramot. Už byl kousek od jesliček. "Snadná kořist," myslel si, a už otevíral 

tlamu. Nikdo si ho nevšimnul. Pouze dítě - malý Ježíšek – se podíval na vlka svým nevinným 

pohledem a usmál se. To se vlkovi ještě nikdy nestalo - že by se na něho někdo usmál. Všichni na 

něj vždycky jen nadávali nebo po něm házeli kamení. A co víc - Ježíš natáhl ruku a jemně a 

láskyplně jej pohladil! Svou malou ručičkou se dotknul drsné vlčí kůže. 

   Poprvé v životě vlka někdo pohladil. A hlasem, který vlk ještě nikdy neslyšel, na něho malý 

Ježíš promluvil: "Vlku, mám tě rád!" A tu se stal div. V tmavé betlémské stáji začala praskat vlkova 

kůže a z ní vystoupil člověk. Opravdový člověk - tak, jak jej Bůh na počátku stvoření zamýšlel. A 

ten člověk v údivu klekl na kolena, líbal Ježíšovy ruce a klaněl se mu. Pak opustil stáj - stejně tiše, 

jako když před chvílí přišel. Nikdo si ho nevšiml, a nikdo nepoznal, co se té noci událo. Jen malý 

Ježíš a ten, co se proměnil v člověka, to věděli. A ti oba to vědí do dnes: vědí, že to, co se stalo s 

vlkem, se děje u všech, kdo se ve své drsné kůži přiblíží k jeslím a nechají se dotknout od 

božského dítěte.  

S přáním krásných a požehnaných vánočních svátků Antonín Brychta, administrátor farnosti 

 

Bohoslužby v kostele Nejsv ětější Trojice v Sádku o Vánocích   

22. 12.  4. neděle adventní  9.00 hod. 

24. 12.  Štědrý den  15.00 hod. - pro děti - v kapli na faře  

                                      24.00 hod. - půlnoční  

25. 12.  Hod Boží vánoční  9.00 hod. 

26. 12.  Štěpána   9.00 hod. 

29. 12.  Svaté rodiny   9.00  hod. 

31. 12.  Silvestra   15.00 hod. 

1. 1.   Nový rok - Matky Boží 9.00 hod. 

5. 1.   2. neděle vánoční  9.00 hod. 

6. 1.   Třech králů   18.00 hod. 

S přáním všeho dobra Antonín Brychta, administrátor farnosti 

 

Z kamenecké kroniky – rok 1945 (6. část)  

Rusové u nás. 

Čtvrtek 10. května byl u nás klidný, tichý den. Po státní silnici jezdí ruské trény a další 

pancéře, zvláště potom na 11. v noci.  11. 5. od noci jezdí přes Kamenec ruské trény, lehké děla a 

minomety tažené dvěma páry koňů. S kárami jedou také Maďaři. Rusové na koních a i pěšky 

běhají po domech a žádají vodku (lihovinu). Tu ovšem zde po dobu války nemáme a tak vyhrožují, 

že budou rabovat a berou lidem hodinky i prsteny „davaj časy“ říkají a špárají se v hodinkách 

nožem. Také jízdní kola seberou a učí se jezdit. Koho potkají s koňmi a vozem, tak mu to 
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jednoduše vezmou a dají mu koně jiné. Nebo říkají: „chytni si “. Všude běhá vyzáblých koní dosti. 

Groulíkovým a Odvárkovým vzaly vozy. 

Večer dojel 5. dělostřelecký pluk čechoslováků a byl zde na noc. V sobotu 12. 5. 

pochodoval přes Kamenec k Poličce nepřehledný transport přes hodinu dlouhý německých 

zajatců, pod stráží ruskou. Odpoledne opět velký transport. Tito lidé nocují pod širým nebem. 

Počasí je krásné. V noci je hlídají naše české hlídky se zbraněmi. Kamenečtí byli hlídat v Oldříši. 

Mnozí občané z Kamence si chytli a přivedli domů koně. Aby neničili polní kultury, byli 

zchytáni a každý musel odebrat dva neb tři a do chalupy jednoho. Jsou vyzáblí a nemocní 

chřípěcím a prašivinou. Chcípají neb musí býti zabíjeni. Potom jsme je vodili do muničky. Tam také 

vypásli vše dohola a ještě chcípali hlady. 

13. 5. ráno projíždí zde ruské dělostřelectvo tažené traktorama. Vojáci jsou Rusíni i 

Rusové, někteří rabují. Nabízejí látky a šaty za vodku. Vejce a mléko se stačí rozdat. 

Od 11. jsou zde místy ubytováni Slováci i Rusové. Hospodáři jim vaří jídlo, Rusové žádají 

kury (slepice). Vždy večer vypalovány jsou rakety – ohňostroje a vojáci stále střílí do vzuduchu. 

Obec staví ozbrojené hlídky: 1 velitel, zástupce a 12 mužů. 

Rychle odklízejí se závory a dříví si majitelé odvážejí. Něco si Rusové vzali na topení. 

Vojáci pasou na lukách koně. 

Tajná ruská policie ubytovala se u Šedů, Šestáků v Kamenci. Šestákovi se  museli 

vystěhovat, v továrně a jinde. Ve škole konají výslech a u Šedů je věznice. Z okolí – Oldříše a 

Poličky a odjinud vodí sem politické provinilce k výslechům. Z Kamence a ze Sádku není nikdo. 

Rusové zde ubytovaní jezdí denně do německých vesnic na lup. Zvláště jezdí rádi s tím, 

kdo umí rusky. (Naši lidé mnozí umí rusky. Byli tam ve světové válce také jako legionáři.) Na pilách 

i jinde seberou prkna a dělají z nich bedny, neb si je dají dělat a svůj lup posílají leteckou poštou 

domů. Letadla přistávají na rychlo zřízeném letišti u Poličky. 

Také ruských žen je zde hojně. Jsou též v armádě jako důstojnice. 

U Machu ve mlýně a v hostinci u Nedělu jsou důstojnické kuchyně. Do guláše dávají mnoho 

papriky a do uvařeného dávají syrové kvašené zelí. Ručními granáty zabíjejí ve vodě ryby a smaží 

je. Za dvorem mají na louce veliké stany a v nich mají kuchyně pro mužstvo a pekárny. Dříví vozí 

z Poličky ze závor. Naše děvčata jim denně pomáhají v důstoj. kuchyních vařit. 

U továrny u Bednářových č. 11 a u Šlosrových opravují auta. Prádlo si dávají prát našim 

ženám. Téměř v každém čísle bydlí důstojníci. Vojáků je zde málo. V domácnostech si nechávají 

vařit neb smažit vejce. Někde za ně platí. Až na nepatrné vyjímky se chovají slušně.  

( pokračování příště )  

Jan Mlynář 

 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Hasičské zápolení se nám přiblížilo ke konci s podzimními měsíci. Naše družstva 

naposledy zabojovala na poslední soutěži Závodu požární všestrannosti v sobotu 19. 10. 

v Jevíčku. Tímto závodem končí celoroční snažení, ale startuje sezóna 2013/2014. Do nového 

roku máme dobrý odrazový můstek v podobě těchto umístění. Mladší žáci obsadili v podzimním 

kole Plamen 2. a 12. místo, starší 4. a 20. místo, dorostenci 2. místo, dorostenky 1. místo.  Věřím, 

že se nám bude dařit stejně dobře, anebo lépe, i v nadcházejícím roce, že nikoho tento sport 

neomrzí a že se tato činnost bude i nadále rozvíjet.  
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Rádi bychom touto cestou chtěli oslovit i budoucí hasičky a hasiče, kteří by rádi chodili do 

tohoto dobrovolného kroužku, nechť neváhají a navštíví náš trénink a zkusí si, co obnáší tento 

sport. Až počasí dovolí, určitě budeme mezi prvními nadšenci běhat na dráze v areálu Pod Lipou, 

kde se pravidelně scházíme, v pátek v 16:00 hod. Budeme se na Vás těšit. 

V pondělí 4. 11. se uskutečnila v hasičské klubovně členská schůze, kde se projednávaly 

akce, které se uskuteční v nadcházejících měsících. Plán na následující rok najdete na webových 

stránkách obce Kamenec u Poličky.  

Mezi svými členy mají hasiči také svého Mikuláše, anděla, čerty, kteří navštívili 5. 12. děti 

z Kamence, aby jim z knihy hříchů přečetli všechny jejich neřesti, ale i jejich kladné vlastnosti. Děti 

se ze svých hříchů mohly vykoupit básničkou, písničkou, říkankou a dostat tak odměnu za své 

celoroční dobré skutky. A protože evidujeme od tohoto data stejný počet obyvatel, tak nedošlo 

k tomu, že by si čerti nějaké dítko odnesli do pekla.  

Pro děti a mládež pronajímáme v zimním období tělocvičnu v Poličce, a to každý pátek od 

3. 1. od 17 hodin. Se všemi členy se sejdeme na Výroční valné hromadě SDH dne 11. 1. 2014.  

Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2014. 

Markéta Drašarová  

 

Rok 2013 v sádecké škole  

V loňském prosincovém čísle jsem se s Vámi, milí čtenáři, loučila těmito slovy:  

„V naší škole čas hrozně rychle utíká. Než se nadějeme, bude minulostí i prosinec a s ním i 

Vánoce. Začne nový rok, rok 2013 a my se na něj už těšíme, protože je před námi nejen hodně 

školní práce, ale určitě taky spousta zábavy a legrace!“ 

Ano, čas rychle utíká, sešel se rok s rokem a je tu zase prosinec a předvánoční čas. 

Uplynulý rok byl skutečně plný školní práce i zábavy.  

Jaro na sebe letos nechalo dlouho čekat, a tak jsme si to čekání zpříjemnili dvěma bloky 

dopravní výchovy, hudební minishow, navštívili jsme poličské Ekocentrum Skřítek, kde jsme 

oslavili světový Den vody. Už tradičně jsme soutěžili v mezinárodní matematické soutěži Klokan a 

v projektu Velikonoce jsme si připomněli velikonoční zvyky. V dubnu ve škole proběhl zajímavý 

výukový program o dravcích a na jeho konci tradiční čarodějnické dopoledne.  

Květen konečně přinesl hezké počasí a my jsme se dočkali školního výletu do Prahy. Jeli 

jsme vlakem! Na Hlavním nádraží na nás už čekala skvělá paní průvodkyně. Prošli jsme s ní 

Václavské náměstí, Karlův most, svezli jsme se metrem a pak tramvají až k Pražskému hradu. 

Počasí nám přálo a myslím si, že se děti domů vrátily s mnoha skvělými zážitky. 

Červen byl takový jako každý rok. Nejprve jsme finišovali se školní prací a na jeho konci 

jsme se zaslouženě bavili – hodně zajímavého z naší historie jsme se dozvěděli při výukovém 

programu „Praotec Čech“, spali jsme ve škole, zasmáli jsme se v kině při filmu Méďa Béďa i při 

tradičním vystoupení kouzelníka. No a pak už jsme dětem rozdali vysvědčení a šli na prázdniny. 

Ani v červenci jsme my dospělí nezaháleli. V Sádku se konalo tradiční setkání rodáků, a 

proto jsme museli uklidit školu po stavebních úpravách a vyzdobit ji, aby se všem návštěvníkům u 

nás co nejvíc líbilo. Poslední červencový víkend byl horký a povedený. Ve škole se během oslav 

„dveře netrhly“ a my jsme mohli spokojeně odejít na dovolenou. 

A přišlo září a s ním nový školní rok. Celoroční projekt jsme nazvali „VRACÍME SE KE 

KOŘENŮM“. Chceme dětem přiblížit, jak žili jejich rodiče a prarodiče, jaký byl kdysi Sádek i 

Kamenec. V pátek před podzimními prázdninami děti besedovaly s manžely Neudertovými o jejich 
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pekárně, o životě v Sádku za jejich dětství, které prožili v době 2. světové války. Děti si vyzkoušely 

udělat rohlíky a uplést housky. Ty jim pak k svačince a k obědu upekla naše paní kuchařka. Bylo to 

velmi zajímavé dopoledne a děti ho završily tvorbou leporela o tom, jak dlouhou cestu vykoná 

semínko, než se z něj stane bochník chleba nebo pečivo. 

Koncem listopadu měly děti ještě jeden zajímavý zážitek. Sádek navštívil redaktor 

Pardubického rozhlasu. Ten v rámci programu Posvícení zavítal i do školy. Popovídal si se školáky 

i mateřáčky, vyzpovídal dospělé a všichni jsme pak v sobotu 23. listopadu usedli k rádiím nebo 

k internetu a Posvícení jsme si se zájmem vyslechli. Užili jsme si svých „pár minut slávy“ a zase 

jsme se vrátili ke své každodenní školní práci.  

Rok 2013 se blíží ke svému závěru a my se těšíme na Vánoce. Přeji Vám i nám všem ve 

škole, aby byly klidné, pohodové a abychom si je všichni co nejlépe užili! 

        Ladislava Plachá, ředitelka školy 

 

Z mateřské školy  

„Za oknem se vločky honí,  zvonky v dálce tiše zvoní…“ 

….a pomalu přichází paní Zima - než se ale ujme vlády, musí ještě dát prostor Podzimu. 

Podzim byl v naší mateřské škole opět rozmanitý a barevný. Na začátku roku děti přivítal skřítek 

Medovníček, který nás provází celý rok. Děti hledaly v lese jeho kamarády – lesní skřítky, našly i 

Podzimníčka, absolvovaly plavecký výcvik v Poličce, navštívily Záchrannou stanici pro zraněná 

zvířátka ve Vendolí, starší děti Policii v Poličce a velice se nám líbila i hudební pohádka v Tylově 

domě  „Když jde kůzle otevřít“.     

Paní učitelky Zdvořilá a Červená se zapojily do programu vyhlášeného ministerstvem 

školství „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“.   Vytvořily jsme projekt „Krok 

za krokem od A do Z“, který je zaměřen na zlepšení celkové úrovně vyjadřovacích schopností u 

dětí v MŠ. Velmi nás potěšilo, že námi vypracovaný projekt byl společně s několika ostatními  

schválen. Díky tomuto projektu naše MŠ získala dotaci na zakoupení logopedických pomůcek, 

počítačové techniky, knížek apod. Logopedická prevence spočívá především v každodenním 

zařazování dechových a artikulačních cvičení = cvičení na polohování a pohyblivost jazyka, tváří, 

čelisti měkkého patra a mimického svalstva. Dále to jsou rozhovory s dětmi, prohlížení knížek, 

čtení malovaných obrázků, cvičení rozvíjející sluch, zrak, hry na rozvoj slovní zásoby, souvislého 

vyjadřování a používání správné gramatiky, zpívání písniček a nácvik básniček, čtení pohádek 

(každý den), dramatizace. S tímto projektem také souvisí téma letošního Školního vzdělávacího 

programu - „Pohádky a příběhy skřítka Medovníčka“.  Projekt se prolíná i s ostatními činnostmi 

v MŠ – rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotorické cviky, hry na rozvoj smyslů, cvičení 

rozvíjející rytmické a rozumové schopnosti, hra na zobcovou flétnu. V kroužku Povídálek se 

zaměřujeme na vlastní vyprávění pohádek podle obrázků či zpaměti, jejich dramatizaci, rýmování 

slov, hlásku na začátku slova, rozvoj slovní zásoby atd. Všechny tyto činnosti provádíme formou 

hry. 

Toto je pouze zlomek toho, co v MŠ děláme. Mohla bych ještě podrobněji rozepsat i 

matematické představy, výtvarné, pracovní, tělesné, hudební, rozumové činnosti a mnoho a 

mnoho dalšího – např. akce při pobytu venku. V naší MŠ se stále něco děje. Nyní nás čeká 

vystoupení na zahájení Vánoční inspirace na Obecním úřadu v Sádku, adventní koncert v kostele 

a pak ty nejkrásnější svátky v roce.                 

Krásné české Vánoce, přejeme Vám po roce…     Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ Sádek                                                                               
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„Bílé vločky z nebe sněží, 

zvony už z kostelních věží 

zvoní a přejí Vám ze srdce 

šťastně prožité Vánoce“ 
 

Pokojné Vánoce a úspěšný rok 2014 

Vám přejí 

děti a zaměstnanci 

Základní a Mateřské školy v Sádku 
 

MAS SpRP  o.s. oslovuje drobné  podnikatele, živnos tníky a zem ědělce…. 

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. v období 2009 – 2013 nabízela drobným 

podnikatelům a zemědělcům  možnost čerpání dotací na zakládání a rozvoj  firem.  

V roce 2014 se otevírá nové programovací období evropských dotačních programů, mimo 

jiné i Operačního programu Podnikání a inovace  a Programu rozvoje venkova. Aby MAS mohla 

nadále nabízet možnost čerpání dotací, musí mít vypracovaný a schválený strategický plán. Tento 

dokument musí detailně popsat potřeby území a projektové záměry subjektů fungujících na území 

MAS SpRP o.s.   

Abychom mohli podchytit i Vaše potřeby a plány, zveme Vás, drobné podnikatele, 

zemědělce a živnostníky, kteří  chcete rozvíjet své firmy a  měli byste zájem  o čerpání dotací 

v dalším programovacím období, na schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 16.1.2014 v 15 

hodin v Multifunk čním dom ě, nám. Na podkov ě 68 v Bystrém.  

Na schůzce bude mimo jiné prezentována činnost MAS v letech 2009 – 2013. Budou Vám 

představeny projekty drobných podnikatelů a zemědělců, kteří v tomto období čerpali dotace. 

Pokusíme se od Vás zjistit, jaké projektové záměry byste chtěli s podporou MAS v letech 2014 – 

2020 realizovat a tyto záměry zahrnout do našeho strategického plánu. 

Pokud máte zájem se schůzky zúčastnit, potvrďte nám prosím účast na níže uvedených 

kontaktech. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Petra Martinů a Leona Šudomová, MAS SpRP o.s. 

tel. 773 983 764, sekretariat@maspolicsko.cz 

 

Koutek prevence – p ředváno ční čas 

 Vzhledem k tomu, že je tu již předvánoční čas, tak se zaměříme na problémy okolo Vánoc. 

V čase adventu mnoho lidí zapaluje adventní svíčky a zde je třeba se mít na velkém pozoru, 

protože ne všechny svíčky na adventních věncích jsou určené k zapálení, mnoho jich slouží jen 

jako dekorace. Prostudujte si informace o výrobku a pak se jimi řiďte. Svíčky, a to jak voskové, 

vonné nebo moderní elektrické nám zpestřují pohodu u vánočního stromečku a i zde je na místě 

velká opatrnost, jehličí se velmi rychle vznítí od hořící svíčky a Štědrý den máme pokažený. U 

elektrických svíček překontrolujeme vodiče, jestli nejsou poškozené, protože elektrický zkrat 

snadno zapálí i koberec. 

 Připomeňme si i skupinu požárů, které vznikají naší nedbalostí při vaření a pečení. 

Doporučujeme Vám si pořídit autonomní hlásič požáru, který Vás upozorní, že se ve Vašem domě 
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nebo bytě něco děje. Vzniklý požár (nebo pálící se potraviny či cukroví) včas zjistí a Vy můžete 

pomocí hasicího přístroje nebo hasicího spreje požár uhasit. Nepodaří-li se Vám požár uhasit, pak 

si zapamatujte, že hasiče budete volat na tísňovou linku „150“ nebo „112“, sdělte, kdo volá, co se 

stalo a kde se to stalo, vyčkejte i na doplňující otázky operačního důstojníka a řiďte se jeho radami.  

   Příjemné prožití svátků vánočních, vše nejlepší v novém roce přejí dobrovolní i 

profesionální hasiči a doufají, že sváteční chvíle nebudou rušeny houkáním sirén a blikáním 

modrých majáků. 

         Alena Cejpová 

 

Pozvánka I. 

Mariášníci z Kamence zvou na IX. ročník  

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

v sobotu 28. 12. 2013 .  
Prezence od 14.00 hodin, začátek hry v 15.00 hodin. Občerstvení zajištěno. 

 

Pozvánka II:  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

HASIČSKÝ PLES ,  
který se koná ve dvou termínech  

v pátek 14. 2. a v sobotu 15. 2. 2014 od 20 hodin  
ve společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci.  

Hudební produkci zajistí: - v pátek skupina MIXmusic Brno  

- v sobotu skupina Monitor Jablonné nad Orlicí  

Prodej místenek v ceně 100,- Kč bude probíhat v klubovně SDH v budově obecního úřadu 

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

 

Pozvánka III:  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

MAŠKARNÍ KARNEVAL ,  
který se uskuteční  

v neděli 16. 2. 2014 od 14 hodin  
Zveme všechny děti – soutěže a dárky pro všechny masky 

 

 

Krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší do nového roku 2014 

Vám přeje 

zastupitelstvo a zaměstnanci obce Kamenec u Poličky 
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