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číslo 41             duben 2014 

 
Vážení spoluobčané, 
 vychází další vydání Kameneckých listů. V tomto vydání Vás nejdříve seznámíme 
s výsledkem hospodaření obce v roce minulém a s rozpočtem obce na rok 2014. V dalších částech 
Kameneckých listů se dočtete o akcích, které v naší obci proběhly, které nás v nejbližší době 
čekají a na které Vás srdečně zveme. 
 Zastupitelstvo obce mělo v letošním roce zatím jedno veřejné zasedání v měsíci únoru. 
Bylo provedeno schválení rozpočtu obce na rok 2014, rozpočtového výhledu obce na období 2015 
až 2017 a řada dalších rozhodnutí souvisejících s chodem obce. Z pracovních činností jsme využili 
letošní mírné zimy a věnovali se zásadnější údržbě zeleně podél hlavní komunikace, dále pracem 
v obecním lese, věnovali jsme se také nové výsadbě zeleně s dlouhodobějším cílem vrátit zeleň do 
krajiny, na meze a remízky, včetně výsadby ovocných stromů na obecních pozemcích. Díky 
příznivému počasí jsme v měsíci březnu dokončili opravu komunikace v úseku od hlavní silnice 
kolem domu čp. 59 (p.Boštík) včetně vybudování chodníku v kritickém místě. Stejně tak jsme 
využili počasí a zahájili plánované opravy veřejného osvětlení. Provedli jsme výměnu dvou sloupů 
za nové, náhradu dalšího nejvíce poškozeného apod. 
 Díky investicím do komunální techniky se nám nyní řadu prací daří realizovat s minimálními 
náklady za pomoci vlastních prostředků a vlastními silami. V nejbližším období plánujeme zahájit 
letošní největší investiční akci, stavbu zázemí pro komunální techniku. 
 Na závěr krátkého úvodního článku mně dovolte Vám popřát příjemné prožití Velikonočních 
svátků. 

 Petr Šváb 
 
Ekonomika obce v roce 2013 a rozpo čet obce pro rok 2014  

Hospodaření obce Kamenec u Poličky za rok 2013 bylo prověřeno celkem při dvou 
kontrolách pracovnicemi krajského úřadu Pardubického kraje, a to nejdříve 4. 10. 2013 a poté 7. 3. 
2014, kdy proběhla závěrečná kontrola hospodaření za celý rok. Dle Zprávy o výsledku přezkumu 
hospodaření nebyly při kontrolní činnosti zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

Následně tak mohl být sestaven Závěrečný účet obce za rok 2013, který společně s dalšími 
přílohami bude předložen ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se 
uskuteční 23. 4. 2014.  
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   Celková výše příjmů obce za rok 2013 byla ve výši 8.471.538,89 Kč, což je oproti roku 
2012 nárůst o 38 %. Výše příjmů obce tak v roce 2013 dosáhla prozatím historicky nejvyšší 
úrovně. 
  Na zvýšených příjmech obce měly největší podíl přijaté dotace. Celkem se v loňském roce 
v dotacích podařilo do obce získat 1.343.338,40 Kč. Jednalo se především o dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí na „Protipovodňové opatření obce Kamenec u Poličky“, dále o dotaci 
z prostředků Pardubického kraje na pořízení komunální techniky, dotaci ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu na kontejnerová stání, dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na veřejně 
prospěšná pracovní místa, dotace na uskutečněné volby a příspěvek v rámci Mikroregionu 
Poličsko také na rozšíření příslušenství komunálního malotraktoru. 
  Dalším pozitivem příjmové strany rozpočtu byly také vyšší daňové příjmy a kapitálové 
příjmy. Příjmy obce se nám dařilo po malých částkách zvyšovat také vlastní činností obce – např. 
provoz tenisového kurtu, provoz kiosku, prodej palivového dřeva atd. 
   Výdaje obce v roce 2013 tvořily jednak výdaje na zajištění provozní činnosti obce jako je 
sběr a svoz komunálního odpadu, veřejné osvětlení, údržba zeleně, platby za provozní výdaje 
a energie atd. Rozhodující část výdajové strany rozpočtu pak tvořily výdaje větších akcí jako byly 
výdaje na opravy komunikací včetně opravy velkého rozsahu komunikace od čp. 137 (p.Praxová) 
k čp. 200 (p.Ptáček), oprava střechy budovy prodejny a pohostinství, výměna střešní krytiny skladu 
v areálu Pod Lipou, dokončení bezdrátového rozhlasu, rozšíření vybavení v oblasti komunální 
techniky, podíl obce na opravách a rekonstrukcích v budově školy v Sádku atd.  
  Celková výše výdajů byla 8.133.283,07 Kč, což je oproti roku 2012 nárůst o 47 %. Přes 
původně plánovaný rozpočtový schodek hospodaření obce skončilo v kladných číslech, a to 
přebytkem ve výši 338 255,82 Kč. 
  Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne  
26. 2. 2014. Příjmy jsou v něm rozpočtovány na nižší úrovni než v roce předcházejícím. Počítáme 
tak spíše s nepříznivým ekonomickým vývojem na straně daňových příjmů. Ve schváleném 
rozpočtu není prozatím počítáno s žádnými dotacemi, s těmi můžeme v rozpočtu počítat až ve fázi 
podepsaných smluv s jejich poskytovateli. Rozpočet je tak přijat s příjmy ve výši 5.591.650,- Kč.  
  Na výdajové straně jsou rozpočtovány provozní výdaje dle skutečnosti roku 2013. Vyšší 
výdaje jsou rozpočtovány především na vybudování odpovídajícího zázemí pro komunální 
techniku. Dále nás čeká úhrada za dokončení opravy místní komunikace ve spodní části obce, 
finanční prostředky počítáme také na opravu veřejného osvětlení, opravy místních komunikací 
v nezbytně nutném rozsahu, opravy v areálu Pod Lipou, pořízení dalšího příslušenství ke 
komunální technice. 
  Celkově jsou výdaje schváleny ve výši 8.560.500,- Kč. Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu pro 
rok 2014 ve výši 2.968.850,- Kč je plně pokryt z přebytku hospodaření předchozích let.  

Rozpočet bude během roku upravován rozpočtovými opatřeními dle aktuálního vývoje jeho 
plnění, a to jak na straně příjmů, tak výdajů. Aktuálně je již připravována jeho první změna, a to 
především na straně příjmů, které budou zvýšeny o schválené dotace z rozpočtu Ministerstva 
práce a sociálních věcí a z rozpočtu Pardubického kraje.  

Petr Šváb a Markéta Drašarová 
 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce  
 Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve st ředu 23. 4. 
2014 v 19.00 h. ve společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 
 Srdečně zveme občany naší obce a těšíme se na Vaši účast. 

Petr Šváb 
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Poplatek za komunální odpad za rok 2014  
  Připomínáme občanům platbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 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. 

 Poplatek můžete platit v kanceláři obecního úřadu, případně na účet obce, č. ú. 
1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a vyplněním přiznání 
k poplatku v kanceláři obecního úřadu. Přiznání je také k dispozici v elektronické podobě na 
internetových stránkách obce. 
 
Nejbližší termíny svozu popelnic:  
Kamenec - každé  sudé pondělí:  28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7. 
Osada Jelínek - každá  sudá středa: 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7. 

 
Nejbližší termíny svozu plast ů: 
pytle - 1 x měsíc - sudé úterý: 13.5., 10.6., 8.7. 
kontejnery - 1 x 14 dnů - sudé úterý: 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7. 

 
Svoz nebezpe čného a velkoobjemového odpadu se v roce 2014 uskute ční v t ěchto dnech:  
Pondělí 12. 5. 2014 - Kamenec u odbočky k areálu Pod Lipou v 16.00 h. 

- osada Jelínek v 17.00 h. 
Pondělí 15. 9. 2014 - Kamenec u odbočky k areálu Pod Lipou v 16.00 h. 
  - osada Jelínek v 17.00 h. 
 
 
Nový kontejner pro sb ěr od ěvů 
 V měsíci dubnu byl na kontejnerové stání ve středu obce u odbočky k areálu Pod Lipou 
nově umístěn bílý kontejner pro sběr a třídění použitých oděvů, obuvi a hraček. 
 Do kontejneru patří veškeré oděvy, boty, hračky (měkké a tvrdé), kabelky, bytový textil, 
prostěradla, přikrývky, povlečení atd.  
 Do kontejneru nepatří oděvy a textil, které jsou mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a 
ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek atd. 
 Podle statistik každý občan České republiky vyprodukuje ročně až 15 kg starého šatstva. 
Toto množství v současnosti většinou končí jako směsný odpad a ve výsledku zvyšuje náklady 
obce na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu. Proto je i naší snahou vytvořit co možná 
nejlepší podmínky pro maximální třídění komunálního odpadu. Materiál z kontejneru pro sběr 
textilu je ručně tříděn v závodě v Boskovicích, ve kterém se každý měsíc zpracuje 500 až 600 tun 
textilu. 
 Způsob využití materiálu vloženého do kontejneru je následující: 25 % materiálu se využije 
ve strojírenství jako čistící hadry, 25 % tvoří export oděvů do třetích zemí mimo EU, 20 % tvoří 
materiálové využítí oděvů, rozděleného podle složení vlna, bavlna, akryl atd., 20 % využití ve 
formě drcené příměsi v papírenském průmyslu, 7 % tvoří odpad pro energetické využití ve 
spalovnách a teplárnách a zbývající 3 % se ještě prodají v maloobchodní síti. Určitá použitelná 
část oděvů také končí u neziskových a charitativních organizací jako jsou např. ADRA, Středisko 
SOS pro vzájemnou pomoc občanům či CHARITA atd.. 

Petr Šváb 
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Místní poplatek za psa za rok 2014  
Připomínáme také termín splatnosti místního poplatku ze psů dle Obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2011. Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna a to ve výši 100,- Kč. Poplatek se 
platí ze psů starších třech měsíců. 

Petr Šváb 
 
Opakované ve řejné projednání návrhu Územního plánu obce  

Obec Kamenec u Poličky Vás zve na Opakované ve řejné projednání návrhu Územního 
plánu Kamenec u Poli čky s odborným výkladem , které se bude konat v úterý 13. kv ětna 2014 
v 16.00 h. ve společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 
 Návrh Územního plánu je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Kamenci u Poličky, 
dále na Odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička a také 
na internetových stránkách obce Kamenec u Poličky a města Poličky. 

Na základě 1. veřejného projednání, konaného dne 14. 5. 2013, došlo dle ustanovení § 53 
odst. 1 a 2 stavebního zákona k podstatné úpravě návrhu územního plánu v souladu s výsledky 
projednání a v rozsahu těchto úprav je návrh předmětem projednání. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do úterý 20. 5. 2014 může 
každý uplatnit u pořizovatele - Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského 
úřadu Polička - písemně své připomínky. 

Petr Šváb 
 
Tříkrálová sbírka  
 V sobotu 4. ledna se v naší obci uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádala 
Charita Česká republika. Díky štědrosti dárců byla u nás vybrána částka 17.543,- Kč, tato suma je 
o 2.608,- Kč vyšší než v roce 2013. Celkem se v oblasti působnosti Oblastní charity Polička 
podařilo vybrat 576.892 Kč.  

Dovolte mi tímto poděkovat dětem a mládeži z naší obce za pomoc při uskutečnění této 
akce a také Vám všem dárcům za Vaši ochotu. 

          Alena Cejpová 
 
Hasičský ples a maškarní karneval  

Ráda bych poděkovala organizátorům pátečního hasičského plesu v Kamenci za příjemnou 
obsluhu, krásné prostředí, skvělou zábavu a dobré jídlo. 

Byli jsme na plese potřetí a pokaždé jsme z něho odcházeli se skvělou náladou. Nejen že 
si popovídáte se sousedy, zavdáte si s nimi po skleničce, ale taky si hezky zatancujete a dobře se 
najíte. Na málokterém plese Vás uvedou až na místo, kde máte místenku, popřejí příjemnou 
zábavu a obsluhují Vás celý ples. 

A protože máme i děti, poděkování patří i týmu lidí, kteří zajišťovali nedělní karneval. 
Děvčata zabavila děti soutěžemi, malováním a tancem. Tým dobrovolníků z řad hasičů zajišťoval 
občerstvení. Nechyběly palačinky, párky v rohlíku a limonády… za ceny lidové. Nálada byla skvělá 
hlavně díky tomu, že všechny děti dostaly za soutěže sladkou odměnu. 

Ještě jednou díky za obě akce. 
Zuzana Ptáčková 

Prázdninový výlet na bazén  
 Dne 11. února o jarních prázninách uspořádala obec autobusový zájezd na bazén 
v Litomyšli. Obec uhradila autobusovou dopravu, účastníci zájezdu vstupné. Velmi nás potěšila 
velká účast dětí a rodičů, kdy kapacitu autobusu jsme bez problémů naplnili.  

Petr Šváb 
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Životní jubilea v I. čtvrtletí 2014  
 V  I. čtvrtletí letošního roku oslavili životní jubilea pan Jan Procházka, paní Marie Sejkorová 
a pan František Krejčí. Přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a životního elánu do dalších let.  

           
Jarní setkání s d ůchodci  
 V sobotu dne 5. dubna 2014 se v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky uskutečnilo 
tradiční setkání s důchodci z naší obce. K tanci a poslechu zahrál hudebník pan Šnek ze Svitav. O 
obsluhu a občerstvení se postaraly ženy z naší obce ve spolupráci s členy zastupitelstva obce. 

Děti pod vedením starších dívek a kluků si pro Vás připravily bohatý program plný zpěvu, 
recitace, kouzlení a i krásné pohádky o kašpárkovi a čertech, která v sobě zahrnovala životní 
moudro, že člověk nemusí být bohatý, aby se mohl na svět usmívat. 

Děkuji Vám za bohatou účast a budeme se těšit, že se s Vámi všemi sejdeme ve zdraví i 
příští rok. 
 
Tradi ční slet čarod ějnic  
 Slet čarodějnic a čarodějů se v letošním roce uskuteční dne 30. dubna 2014 v areálu Pod 
Lipou. Začátek je od 18:00 h. Čeká na Vás tematicky zaměřený program od „místních čarodějnic“, 
který Vás bude provázet večerním rejem. Přijměte naše pozvání na tento večer. 

          
Lampiónový pr ůvod  
 Lampiónový průvod nejen pro děti a rodiče se uskuteční dne 7. května 2014 . Sraz je ve 
20:30 h. u Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Rodiče, vezměte s sebou své ratolesti, vybavte je 
kupovaným či doma vyrobeným lampionem, a pojďte s námi na procházku večerní obcí, protože 
Kamenec je hezká i za tmy.  

 
Divadelní p ředstavení Labutí jezero  

Dne 7. 6. 2014 se uskuteční zájezd na balet „Labutí jezero“ – představení v Národním 
divadle v Praze. Pro účastníky, kteří si již zakoupili vstupenky upřesňujeme čas odjezdu – v sobotu 
7. 6. 2014 ve 12 hodin odjezd od Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Náklady na autobusovou 
dopravu hradí naše obec. 

Přejeme Vám krásný kulturní zážitek. 
Alena Cejpová 

  
 

Pozvánka na D ětský den v areálu Pod Lipou  
Místní knihovna ve spolupráci s maminkami z Kamence, s obecním úřadem a sborem 

dobrovolných hasičů zve všechny malé, větší i velké na Dětský den, který se uskuteční v ned ěli  
22. června  v areálu Pod Lipou od 14.00 hodin.  

Pro děti bude připraveno spoustu zábavných her a soutěží, tentokrát v duchu kouzelnickém 
:-) Přijďte se podívat a pobavit, těšíme se na Vás.  

Akce je pořádána v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit, MAS Sdružení pro rozvoj 
Poličska o.s. Snahou projektu je oživit provoz v malých obecních neprofesionálních knihovnách 
a udělat z nich místo nejen pro půjčení či vrácení knihy, ale zpřístupnit knihovnu i nečtenářům 
a vytvořit tak místo setkávání, určité obecní komunitní centrum. 

Věřím, že se knihovna brzy stane prostorem, který budeme všichni využívat při různých 
příležitostech. 

Klára Kadidlová  
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Areál Pod Lipou a za čátek provozu antukových kurt ů 
V areálu Pod Lipou se nám podařilo dokončit jarní údržbu antukových povrchů tenisového 

a volejbalového kurtu. Antuková hřiště jsou tak nyní k dispozici pro zájemce o sportování. 
Rezervaci tenisového kurtu si lze zajistit v kanceláři obecního úřadu nebo na telefonním 

čísle starosty obce 731 612 067. 
  Také v letošním roce při provozu areálu Pod Lipou počítáme s provozem kiosku s 
občerstvením, a to od měsíce června do začátku měsíce září dle počasí s provozní dobou od 
pondělí do pátku od 16 hodin. 

Petr Šváb 
 
Velikono ční zamyšlení  
Tři pomníky 
 Na jednom českém hřbitově stály vedle sebe tři pomníky. Na prvním pomníku byla 
postavena socha, která v ruce držela hořící pochodeň obrácenou k zemi a její plamen dusila o 
zem. Vedle byl nápis: Je konec všemu. Na prostřední hrobce byla deska s vyrytými verši: „Proč 
umíráme, proč hasne den? Proč umíráme, a kam jdem?“ U třetího hrobu stál kříž. Na něm byla 
známá Ježíšova slova: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, bude žít, i kdyby umřel.“ (Jan 
11,25) 
 Tyto tři pomníky znázorňují smýšlení lidí v naší zemi o smrti. První hrobka (socha se 
zhasnutou pochodní) vyjadřuje přesvědčení, že smrt je úplný konec lidské existence. Když zemřeš, 
zanikáš, pak už není nic. Druhá hrobka s vyrytými verši „Proč umíráme, proč hasne den?.... a kam 
vlastně jdem?, přiznává, že něco po smrti by mohlo být, ale kam jdeme, to nevíme, vždyť ze 
záhrobí se nikdo nevrátil. Až slova na třetí hrobce: "Kdo věří ve mě, bude žít, i kdyby zemřel." 
dávají odpověď. Ale je možné tomu věřit? Je možné věřit dávnému Ježíši, o kterém křesťané věří, 
že vstal z mrtvých? Není to spíš náplast na slabé nervy tváří v tvář tvrdosti smrti? Šidítko, které 
nám pomůže snášet útrapy života, když nám bude nejhůř? Ať si tomu věří ten, kdo to potřebuje.  
 Když probíhala tzv. první indočínská válka (1946–1954) stala se 5. červena 1948 ve 
Vietnamu tato událost. V horách se přesunovala motorizovaná jednotka francouzské armády. Na 
nákladních autech jelo přes tisíc mužů. Kolona vozidel se pohybovala po úzké horské cestě. 
Vpravo nahoru byl strmý sráz a na levé straně padesátimetrová propast. Čtvrté nákladní auto z 
celkového počtu sta vozidel bylo naloženo municí a řídil jej seržant jménem Schiermer. Tomu vozu 
vojáci přezdívali „bezbolestný“, protože při prvním zásahu nepřítele mohl vůz explodovat. Před 
kolonou byl poslední horský průsmyk a za ním už sjezd dolů do údolí. První tři pancéřované vozy 
projely průsmykem, když padly první výstřely. Cílem palby byl motor čtvrtého vozidla, který 
zatarasí úzkou silnici a pak nastane masakr. Celá kolona bude touto překážkou vydána na pospas 
nepříteli. Řidič Schiermer okamžitě rozpoznal úmysl nepřátelského útoku. Motor jeho vozidla začal 
hořet a upadlo přední pravé kolo. Nákladní auto zamířilo směrem ke stěně hory. Schiermer se vší 
silou snažil stočit velký volant doleva. Spolujezdec – mladý voják - vyskočil. Ale řidič nevyskakuje. 
Nemůže pustit volant, nemůže zablokovat průjezd kolony. Schiermer držel těžký volant pevně. Za 
chvíli zmizel nákladní vůz za okrajem silnice a zřítil se do hlubin. Horským údolím zaznívá 
ohlušující exploze. Úzký průsmyk je volný. Celá kolona rychle projíždí a uniká před ohromeným 
nepřítelem. Ze seržanta Schiermera se nenašlo nic. Svým odvážným rozhodnutím zachránil život 
více než tisícovce vojáků.  
 Pod jaký pomník by zachránění vojáci chtěli pohřbít svého kamaráda Schiermera, kdyby si 
mohli vybrat z oněch tří pomníků na našem českém hřbitově? Jakou větu by napsali svému 
kamarádovi z těch tří nápisů? Jaký nápis by tam daly manželky těchto zachráněných mužů? Byl to 
nápis o ničem po smrti? Nebo nápis o cestě do neznáma? A nebo by mu snad přáli život věčný a 
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vzkříšení? Jsem přesvědčen, že jejich přání by bylo to nejkrásnější a hrdinského činu 
nejdůstojnější: Ať Ti Bůh na věčnosti odmění tvůj čin a obdaří Tě slávou při vzkříšení mrtvých.  
 Budeme oslavovat velikonoce. Někteří je oslaví pomlázkou, jiní prací na zahrádce, 
svážením dřeva z lesa, další se oddají velikonočnímu lenošení anebo vyrazí na pěkný výlet. 
Křesťané budou slavit o velikonocích především Ježíšovo vítězství nad smrtí - Ježíšovo 
Zmrtvýchvstání. Účast na bohoslužbách bude vyznáním, že ze záhrobí se Někdo vrátil: byl to 
Ježíš, který nám svou smrtí a vzkříšením otevřel bránu do věčného života. Vyznáme víru, že Ježíš, 
nás na konci dějin tohoto světa vzkřísí. To je víra nás křesťanů, víra, které se může usmívat člověk 
nevěřící, člověk žijící v pohodlí naší klidné země nebo ateista. Jistě se této víře nebude smát ten, 
jehož život byl zachráněn obětí života někoho druhého. Křesťany pak má o velikonocích zaplavit 
vděčnost a úžas nad nadějí ve vítězství života, kterou Ježíš přinesl celému světu.  

S přáním užitečného a radostného prožití velikonočních svátků 
Antonín Brychta, administrátor farnosti 

 
Z kamenecké kroniky – rok 1945 (7. část)  
18. V. 10 párů koní z Kamence a 20 párů odjinud odváží z družstva mouku do Skutče. Cestou 
domů Koukalovi jednoho koně vzali Rusové. 
9. V. a již před tím, jsme sváželi válečný materiál od silnic do Poličky na kupy. Roztříďují se zvlášť 
masky, přilby, zbraně, náboje, miny, vozy, kuchyně, pláště kol a ostatní železné harampádí. Muži 
ze vsi i děvčata museli jít pomáhat. Všude kolem silnic v příkopech je velké množství zničených 
aut. 

Ze Sudet honí Rusové pěkný dobytek a i stáda ovcí. Dobytek zabíjí, hlavu a kůži 
zakopávají (tam kde jsou vojáci bez dozoru). 

Němečtí vystěhovalci putují domů. Hlídky jim cestou odebírají všechno, mohou si nechat, 
jen co unesou. Jsou roztrhaní a bosí. Byli zde také na noc. Vyprosili si brambory a vařili si je. 
Druhý den přesto, že bylo škaredě, museli jít pryč. 

Vystěhovalcům Polákům a Rusínům se ponechává všechno. S vystěhovalci někdy jedou 
SS-mani. Tito jsou chyceni a uvězněni nebo zastřeleni. Též němečtí vojáci jsou ještě v lesích. 
Rusové je honili, dva z nich zastřelili a třetí se vzdal. Pohřbili je za Hřívou v Nyklově kompostu. 
Často chodíme zakopávat mrtvé koně ke státní silnici. Též vojáky jsme tam zakopali. Ubozí Němci 
- zapáchali hrozně. Hlídka naše převzala a do nemocnice dopravila starého Němce, který si 
podřezal žíly a hrozně mu to hnilo. 
25. V. odjela z Kamence většina důstojníků a jiní zas přišli. 
27. V. – pouť. Motorový kolotoč, dvoje houpačky. Návštěva velká, též Rusové. U nás uspořádali 
důstojníci besedu. Měli tu ruské ženy a pili vodku. Koláče napichovali vidličkou. Potom hráli na 
harmoniku a tančili ruský čardáš.  

Večer přivedli Němci od Moravské Třebové 120 koňů a zůstali zde s nimi na noc.  Rusové 
jim jejich koně vyměnili za svoje utrmácené. Nyní, když se spravili, tak je museli odvést a dostali 
opět jiné. 

V pondělí 28. V. 15 občanů z Kamence a 15 ze Sádku odváděli těch 120 koní do Hlinska. 
29. V.  3 povozy a 10 mužů zase jeli do Rybné pro dobytek a obilí, které jsme tam jako povinnou 
dodávku vozili. Náklady vezeny byly až do Brněnce. 

Na pokyn okresního národního výboru utvořen byl  MNV: 
Frant.  Augustin, strojní zámečník, předseda 
Bedř. Míša, pošt.  posel 
Jos. Jílek, dělník 
Boh. Klusoň, rolník 
Rud. Rumplík, bednář 
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Jan Laižner, obuvník 
Groulík, cestář 
Karel Mach, rolník 
Jos.  Švanda, rolník 
Frant.Štaud, rolník 
Jan Štusák, rolník 
Frant. Šmíd, dělník 
Karel Šváb, strojník 
Old. Kapic , vedoucí tírny 
Jos. Nunvář, rolník 

Bývalý starosta pan Jan Švanda byl zprvu v MNV a potom byl zvolen do okresního 
národního výboru a tak z místního vystoupil. Byl 27 roků vzorným starostou obce. 
28. V. zdejší ozbrojená četa sestávající ze záložních vojáků a mladých hošů, jíž velí Štěpán 
Roman, skládali slib před místním národním výborem u Bednářu. Potom dostali ½  hl. piva a 
zatancovali si. 

Dělníci již zase začínají chodit do práce. Dosud byli doma a dostávali plat. 
(pokračování příště) 

Jan Mlynář 
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Poslední roční období nám skončilo a naše zimní příprava, která probíhala v hale na ZŠ 
Masarykova v Poličce, byla ukončena s prvními teplými dny. Tréninky mladých hasičů se 
odehrávají vždy v pátek v 16 hodin v areálu Pod Lipou, samozřejmě za příznivého počasí, které je 
v aprílových časech nevyzpytatelné. Neváhejte tedy a staňte se aktivním dobrovolným hasičem i 
vy. Budeme rádi i za ty, kteří se chtějí stát trenéry naší hasičské drobotiny. Odhodlejte se a přijďte 
mezi nás.  

Dne 23. března odstartovala halová sezóna v běhu na 60 m s překážkami v Ostravě. Tento 
závod je prvním z třídílného seriálu mládeže Český halový pohár na 60 m s překážkami. Tento 
závod byl úspěšným vstupem do sportovní sezóny 2014. Jan Teplý obsadil v kategorii starší 
chlapci 1. místo. V kategorii mladší chlapci, Vojtěch Šváb vybojoval 18. místo. Ve starších dívkách 
jsme měli větší zastoupení a obsadily tyto příčky: 10. místo Pavlína Pešková, 11. místo Iveta 
Drašarová, 12. místo Daniela Švábová, Kristina Dvořáková 17. místo a Vendula Nováková 
21. místo. 

Druhý halový závod se odehrál 30. března v Jablonci nad Nisou, kde naši svěřenci 
předvedli skvělé výkony. Jan Teplý zopakoval svoje umístění z Ostravy a skončil na 1. místě. 
V kategorii mladší chlapci, obsadil Vojtěch Šváb 7. místo. Početnější část výpravy tvořily starší 
dívky, které se umístily takto: Kristina Dvořáková 6. místo, Pavlína Pešková 7. místo, Iveta 
Drašarová 11. místo, Vendula Nováková 13. místo, Daniela Švábová 36. místo.  Poslední halový 
závod bude v listopadu v Praze. Podrobnější výsledky najdete na stránkách obce Kamenec u 
Poličky v sekci Sbor dobrovolných hasičů, Aktuálně ze sboru.   

Sbor nezahálel ani ve své společenské činnosti a ve dnech 14. a 15. února uspořádal dva 
hasičské plesy. Na obou plesech zahrály nové kapely, které se, doufám, líbily. V neděli 16. února 
se uskutečnil tradiční dětský karneval, kterým provázely zkušené organizátorky, převlečené za 
barevné motýly. Děkujeme Vám všem, kteří jste tyto akce pomohli zorganizovat a i Vám 
návštěvníkům, kteří jste odcházeli z těchto akcí spokojeni. Paní Ptáčkové moc děkujeme za její 
vyjádření díků. 

Aby ani naše žaludky nezahálely, uskutečnily se zabíjačkové hody dne 22.  února. 
Děkujeme Vám, kteří jste se podíleli na přípravě těchto hodů a Vám, kteří jste se jich zúčastnili. 
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Dovolte mi, abych zde uvedla i plán sborem pořádaných akcí, které nás čekají 
v nadcházejících dnech, týdnech, měsících: 

- 26. a 27. dubna – hasičský zájezd 
- 3. května – svátek sv. Floriána 
- 1. června – okrskové kolo muži a ženy - areál Pod Lipou 
- 14. června – okresní kolo muži a ženy - areál Pod Lipou 
- 22. června – Dětský den - areál Pod Lipou 
- 14. července – doprovodný program v rámci MS v požárním sportu dorostu a juniorů ve 
Svitavách - areál Pod Lipou 
- 9. srpna – Večerní stovka - areál Pod Lipou 
- 10. srpna – O pohár starosty obce - areál Pod Lipou 
- 30. srpna – O pohár SDH a Kamenecká šedesátka - areál Pod Lipou  
Děkujeme Vám členům i nečlenům za organizaci a pomoc při námi pořádaných akcích a 

věříme, že se nám i nadcházející akce vydaří. Přeji mnoho sportovních úspěchů našim 
dobrovolným nadšencům do následující sezóny a jejich trenérům pevnou vůli.  

Markéta Drašarová  
 
Informace z naší školy  
Sběrový den a pod ěkování 
Vážení čtenáři, 

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

Tentokrát proběhl sběr jiným způsobem. Po dobu pěti dnů byl u starého obecního úřadu 
v Sádku přistaven kontejner, kam jste papír nosili. Přestože to byla dostatečná doba, 
nashromáždilo se méně papíru a obdrželi jsme částku 1 263,- Kč. Směsi novin a časopisů bylo 
sice výrazně více kilogramů, ale lepenky bylo mnohem méně. To byl jeden z důvodů nižšího 
výdělku, druhým pak byla nižší výkupní cena obou surovin.  
Sebrali jsme:  
- lepenka (1 kg á 1,10 Kč)        125 kg       138,- Kč 
- směs noviny a časopisy (1 kg á 1,50,- Kč)      750 kg    1 125,- Kč 
Celkem          875 kg    1 263,- K č 
 
Peníze jsme opět spravedlivě rozdělili mezi mateřskou školu a základní školu. 

Další sběr se uskuteční nejpozději do konce června 2014, a to stejným způsobem, tj. 
ukládáním do přistaveného kontejneru. Vedení firmy EPR nás však upozornilo, že pokud by i tento 
sběr skončil s podobným výsledkem, nebylo by již pro ně výhodné nám kontejner přistavit a odvézt 
zdarma. Pak bychom museli buď sběrové dny zcela zrušit, nebo hledat jiný způsob jejich 
provedení. 

Proto Vás velmi prosím – pojďme se společně pokusit sesbírat příště sběru mnohem více! 
Moc děkujeme! 

     Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Ladislava Plachá 
Ze slohových sešit ů žáků 3. ročníku 
I. téma – zimní olympiáda a můj nejoblíbenější zimní sport 
BOBY 
 Boby, to je hodně rychlý sport. Jezdí se v ledovém korytu. Závodí dvojice a čtveřice. Jsou 
čtyři kola, vítězí ten, kdo má nejrychlejší čas. Čechům se ale moc nedaří. 

          Ondřej Hegr 
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KRASOBRUSLENÍ 
 Krasobruslení je sport, který potřebuje hodně píle a cvičení. Je to takový tanec na ledě. 
Tancují na hudbu, kterou si sami vyberou. 
 Krasobruslení je rozděleno na jednotlivce – ženy a muže, na taneční a sportovní páry. Je to 
krásný a jemný sport. 

          Majda Maděrová 
 
II. téma – můj nejoblíbenější měsíc 
PROSINEC 
 Prosinec je prima, protože sněží, děláme koule na sněhuláka a házíme je po sobě. Ještě 
stavíme bunkr. 
 Když je prosinec, tak se dobře lyžuje a bruslí. Prosinec je nejlepší, protože jsou Vánoce a 
všichni jsou rádi, že dostali moc dárků. Děti jsou šťastné. 
 Prosinec je nejlepší. 

          Adélka Břeňová 
BŘEZEN 
 Březen. To je nádhera, přišlo jaro, rozkvétají sněženky a bledule. 9. mám narozeniny. A 
hlavně je pořád větší teplo! 
 Dál přijde duben, květen a červen, ale červen už je dokonce letní měsíc. 
 Březen se jmenuje březen, protože větvičky jabloní a ovocných stromů už pomaloučku 
nasazují pupeny. Ale hlavně větve začínají ožívat, vše se zelená a všechno začíná vonět. 
 To je březen. 

          Majda Maděrová 
 
Zápis do 1. t řídy 

Ve středu 5. 2. 2014 proběhl v naší škole zápis do 1. ročníku. Přišlo na něj 15 předškoláků 
– 4 děvčata a 11 chlapců. 

Naším tématem byli SNĚHULÁCI a vše se „točilo“ kolem nich. Nejdříve děti a rodiče 
pobavili naši přestrojení školáci – sněhuláci, kteří jim zatancovali taneček na veselou sněhuláčí 
písničku. Všichni společně jsme si potom doplnili básničku, poskládali z písmenek slovo 
SNĚHULÁK, zazpívali a zatančili písničku, vyzkoušeli Orffovy nástroje,... Každé dítě prošlo 
překážkovou dráhu a na konci tmavého tunelu objevilo obálku se svým jménem a bonbónem. 

Na závěr si děti vyrobily velikého sněhuláka, kterého si odnesly domů jako připomínku na 
tento slavnostní den. 

Na naše nové školáky se všichni moc těšíme a přejeme jim krásné jaro a léto. 
Martina Hegrová 

 
 
Z mateřské školy  

Ve středu 26. 2. 2014 proběhl v naší školce karneval. Děti měly krásné masky, čímž 
děkujeme rodičům za spolupráci. Děti se představily v maskách, zasoutěžily si a zatancovaly.  

Celý březen pak probíhal ve znamení projektu  ,,Knížka je můj kamarád“. V rámci tohoto 
projektu jsme s dětmi navštívili knihovny v Sádku a v Kamenci. Děti si prohlédly prostory knihoven, 
prolistovaly si dětské knížky a se zájmem se zaposlouchaly do předčítaných úryvků z českých 
pohádek. Za možnost návštěvy knihoven v obou obcích velice děkujeme.  

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 
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Čtěte dětem pohádky 
Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, Václav Říha, Václav Čtvrtek……..Máte doma jejich 

knížky? 
Odborníci na dětskou duši říkají, že stačí dvacet minut, ale hlavně každý den. Co? No 

přece vyprávět dětem pohádky. Pozor! Někteří si to pletou. Tedy… ne tedy pustit jim pohádkový 
seriál v televizi, na počítači, na cédéčku nebo na kazetě, ale opravdu si k nim sednout, vzít do ruky 
pohádkovou knížku a číst. Schválně. Vzpomenete si na své dětství? Četl vám někdo před usnutím 
pohádky? 

Zoufalé varování.  Pokud ano, určitě ještě dnes cítíte tu tajemnou atmosféru, která 
s předčítáním souvisela. Stačilo jen zavřít oči…a už jste se ocitli v jiném světě. Ve světě, kde 
všechno bylo příjemné, vzrušující  a  v ,,pořádku“. Dnes mnoho lidí na sny a pohádky nemá čas. 
Jenže psychologové varují, že to není dobře. Proč tak zoufale volají k navrácení této hezké 
tradice? 

Osobní kontakt. Televize či počítač dítě neobejmou, nepřitulí se ani neodpoví na jeho 
dotazy. Jde tedy o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. 
Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. 
Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na 
knize. 

Záchrana vztah ů. Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět 
počítačů, internetu a televize, je nutné začít pracovat na záchraně lidského prvku v komunikaci 
mezi rodiči a dětmi. 
 Dobrá investice.  Hlasité předčítání pohádek, nejlépe večer před usnutím, má pro dítě řadu 
nesporných výhod: 

� Posiluje citovou vazbu mezi ním a vámi. 

� Dává mu jistotu, že se v danou chvíli bude máma nebo táta věnovat naplno. 

� Rozvíjí a podporuje jeho fantazii a představivost. 

� Zlepšuje jeho pozornost a schopnost učení. 

� Učí ho naslouchat druhému, tedy vlastnosti, kterou ani my dospělí moc neoplýváme. 

 Ale co?  Proč nesáhnout po českých pohádkách, které jsou tak krásné a vztahují se k zemi, 
v níž žijeme! A jsou v nich ukryty naše tradice. Zkuste to, a nejen o Vánocích! 

Autorkou tohoto článku je PhDr. Marta Boučková, psycholožka. Článek byl převzat 
z odborného časopisu. 
 

Zápis do mate řské školy v Sádku 
se koná 

ve st ředu 28. 5. 2014 od 8.00 do 16.00 hodin. 
 U zápisu obdržíte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášku do mateřské školy. 
S případnými dotazy se obraťte na vedoucí učitelku mateřské školy tel. číslo 731 615 254 a 
461 724 465. 

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 
 
Koutek prevence – komíny  

Z důvodu zvýšeného počtu komínových požárů Vám opakovaně přináším několik informací 
o právním předpise, který upravuje problematiku revizí, kontrol a čištění komínů, kouřovodů a 
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spotřebičů paliv. Jedná se o nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,  o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů, jeho účinnost je od 1. 1. 2011. 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. řeší podmínky požární bezpečnosti. Jeho ustanovení se 
vztahují jak na fyzické osoby, ale i na podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Nařízení vlády 
rozvíjí povinnost stanovenou v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, kde v § 17 je stanovena povinnost pro občany počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku 
požáru při používání tepelných spotřebičů a komínů. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. definuje pojmy 
kontrola spalinové cesty a její čistění, řeší i pojem revize spalinové cesty.  

Asi nejdůležitější v tomto nařízení vlády je stanovení lhůt čistění spalinové cesty u 
spotřebičů paliv s výkonem do 50 kW a to 3 x ro čně. Velkou úlevou je možnost, že občané si 
budou moci provést čistění spalinové cesty u topidla na pevná paliva s výkonem do 50 kW 
svépomocí. Kontrolu však jednou ro čně musí provést osoba odborně způsobilá, která je držitelem 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

Lhůty čistění, kontrol a výběru znečisťujících částí jsou uvedeny v příloze č. 1 nařízení 
vlády. Příloha č. 2 obsahuje vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty, 
příloha č. 3 obsahuje vzor revizní zprávy spalinové cesty. 

          Alena Cejpová 
 
 
Informace o službách Informa čního st řediska Poli čka 

Po ročním zajišťování provozu Informačního centra Polička si dovolíme na úvod něco málo 
údajů a čísel. 

V období od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2013 jsme v IC obsloužili celkem 33484 návštěvníků, 
vč. 3552 telefonátů. Průměrný počet  cca. 91 návštěvníků/den. Z toho v měsících červenec a srpen 
byl celkový počet 7529 návštěvníků,  průměr 122 osob/den. Informační centrum za roční období 
navštívilo 306 cizinců. 
Nabídka služeb střediska: 

- směnárna bez poplatků - koupíme i prodáme všechny obvyklé měny, za výhodné kurzy a 
bez jakýchkoliv poplatků 
- úhrada složenek a SIPO bez front včetně víkendů a navíc se slevou 25% 
- prodej dobíjecích karet IREDO na jízdy autobusem i vlakem v Pardubickém kraji 
- prodej dálničních známek nejen pro ČR, ale také do zahraničních zemí  
- nabídka kalendářů, pohlednic a dárkových výrobků z našeho regionu 
- možnost zakoupení vstupenek na nejrůznější akce v celé ČR 
- organizování zájezdů 

Aktuální nabídka - zájezd na výstavu Flora Olomouc spojený s návštěvou hradu Bouzov a Muzea 
tvarůžku v Lošticích v sobotu dne 26.dubna 2014. 

Kolektiv Informačního centra Polička 

 

 

Hezké prožití Velikonočních svátků  

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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