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číslo 42          srpen 2014 

 
Vážení spoluobčané, 
 vychází další vydání Kameneckých listů, ve kterých se tradičně dočtete o akcích, které 
v naší obci proběhly, které nás v nejbližší době čekají a na které Vás srdečně zveme. 
 Zastupitelstvo obce uskutečnilo v období od vydání předchozího čísla Kameneckých listů 
dvě veřejná zasedání. Bylo provedeno schválení celoročního hospodaření obce a závěrečného 
účtu obce za rok 2013. Schváleny byly získané dotace - z rozpočtu Pardubického kraje se podařilo 
získat dvě účelové dotace. Jednu ve výši 100.000 Kč na vybudování zázemí pro komunální 
techniku a druhou ve výši 10.000 Kč na doplnění vybavení výjezdové jednotky o kalové čerpadlo 
pro řešení povodňových situací. Dále se podařilo získat dotaci na dovybavení areálu Pod Lipou, 
o tom ale více v další části tohoto vydání. 
 Zastupitelstvo obce také rozhodlo o výběru dodavatele největší investiční akce letošního 
roku, stavby zázemí pro komunální techniku. S touto stavbou technicky souvisí také úprava 
příjezdové komunikace, kde bylo rozhodnuto a na přelomu měsíců června a července také 
provedeno zatrubnění příkopu a odvodnění komunikace v úseku od příjezdu k areálu Pod Lipou 
k vjezdu do areálu společnosti Kytos. Provedená úprava výrazně zlepšila zachycení a odvod 
srážkových vod, rozšířila komunikaci, umožňuje parkování mimo komunikaci při akcích v areálu 
Pod Lipou a zlepšila celkový vzhled tohoto úseku. V předchozím týdnu byla provedena oprava 
zástřikem poškozených míst provozem nejvíce zatížená a také nejvíce poškozená místní 
komunikace v úseku od čp. 120 (Popelkovi) po budovu  obecního úřadu.   
  Zastupitelstvo obce dále završilo svoji tříletou práci na novém územním plánu obce a 
vydalo Opatření obecné povahy č. 1/2014 Územní plán Kamenec u Poličky, který nabyl účinnost 9. 
7. 2014. Celkové náklady na pořízení nového územního plánu obce jsou ve výši 267.000 Kč. Tuto 
celkovou částku ale výrazně snižuje grant z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 100.000 Kč, který 
se nám podařilo získat díky včasnému zahájení prací na novém územním plánu už v roce 2011. 
 Na konci měsíce dubna a poté opakovaně v průběhu měsíce května naši obec poměrně 
velmi výrazně potrápily lokální přívalové srážky, a to především v lokalitě od domu p. Libora 
Nunváře až po dům pana Jaroslava Doležala st.. Velmi dlouhou dobu se nám tyto problémy 
vyhýbaly, zdálo se, že se u nás nemůže nic podobného stát. Nyní jsme se ale přesvědčili, co voda 
dokáže. K velkým přímým škodám na nemovitostech naštěstí nedošlo, odnesly to zaplavením 
zahrady a komunikace, ale vzhledem k pravděpodobnosti opakování extrémních srážek 
v budoucnosti se touto problematikou musíme zabývat. V této souvislosti bych chtěl poděkovat 
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členům výjezdové jednotky hasičů, kteří kdykoliv podle potřeby prováděli čištění komunikací, 
kanálů, zatrubnění a byli připraveni pomoci všem postiženým majitelům nemovitostí. 
 Z oblasti kultury se v úvodním článku musím zmínit o účasti naší krojované taneční skupiny 
na Festivalu České besedy v Kostěnicích v sobotu 28. 6. Posledním pořadatelem tohoto setkání 
tanečníků z Pardubického kraje byla v roce 2010 naše obec, proto nás potěšilo, že se po čtyřech 
letech našel další pořadatel a myšlenka setkávání tak nezanikla.   

Obec nyní čeká další akce již o tomto víkendu 9. a 10. 8. – celorepublikové hasičské 
sportovní závody – Večerní stovka Český pohár Rebel 2014 a závod O pohár starosty obce.  

Pardubický kraj opět zařadil naše závody pro rok 2014 mezi významné akce v rámci 
Pardubického kraje. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický závodu Večerní stovka udělil 
osobní záštitu a zejména v sobotu naši obec navštíví celá řada dalších hostů, mimo jiné senátoři 
a starostové okolních obcí. 

Chtěl bych Vás všechny pozvat k návštěvě sportovního areálu, kde nebude chybět bohaté 
občerstvení, kvalitní zázemí pro návštěvníky včetně velkoplošné obrazovky. Závody budou opět 
vysílány do světa v přímém přenosu v síti internetu, sportovní redakce České televize bude ze 
sobotního závodu pořizovat sestřih pro program ČT4.  Předem děkuji všem ochotným lidem za 
pomoc a spolupráci při uspořádání této velké akce. V dnešní době, kdy získávání finančních zdrojů 
je čím dále složitější, je pro obec velmi důležitá akce republikového formátu, kterou se může 
prezentovat a ukázat, že její obyvatelé dokáží něco víc, než ti ostatní. 

Závěrem úvodního článku bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití druhé poloviny 
prázdnin s načerpáním nových sil pro další období. 

Petr Šváb 
 
Stavba zázemí pro komunální techniku  

 Jak už bylo zmíněno v úvodním článku, zastupitelstvo obce dne 23. 4. 2014 rozhodlo 
o výběru dodavatele na stavbu zázemí pro komunální techniku na pozemku v majetku obce pod 
areálem společnosti Kytos. Ve výběrovém řízení bylo poptáno 8 dodavatelů, 7 z nich předložilo své 
nabídky. Po jejich vyhodnocení byla jako nejvýhodnější posouzena nabídka firmy Přemysl Zobač 
z Pomezí. Celková nabídková cena byla 2.085.706 Kč včetně DPH a tato cena byla 
z hodnocených nabídek nejnižší. Pro informaci uvádím také cenu nejdražší nabídky 2.396.856 Kč. 

Vlastní práce byly zahájeny počátkem měsíce května. Provádění zemních prací a vlastní 
založení stavby bylo zpočátku velmi komplikované a zdlouhavé také díky dešťovým srážkám, 
přicházejícím v nevhodnou dobu. V souvislosti se zemními pracemi a řešením odvodnění jsme 
provedli vyčištění studny, která dříve sloužila pro zásobování provozu JZD a nyní je na pozemku 
obce. Studnu jsme nastavili do výšky nad budoucí terén, provedli přípravu rozvodů mezi studnou 
a garáží pro možnost používání vody jako užitkové. V rámci využití materálu z výkopových prací, 
které jsou prováděny v areálu společnosti Kytos, postupně provádíme terénní úpravy na jižní 
straně objektu s cílem přirozeného zarovnání terénu s přístupovou komunikací. 

Vlastní stavba by svojí koncepcí a vzhledem měla vytvořit přirozený předěl mezi 
zastavitelným územím obce se smíšenou obytnou výstavbou a průmyslovým areálem společnosti 
Kytos s dominatním objektem seníku v majetku společnosti Agro Oldřiš. Pohled na objekt z obce 
by měl vytvářet dojem rodinného domu smíšené venkovské zástavby. Stavbu tvoří hlavní prostor 
garáže o rozměrech 13 x 9 m se světlou výškou 3,20 m. Tento prostor je bez jakýchkoliv nosných 
sloupů či jiných prvků a pro univerzálnost používání má dvoje vjezdová vrata z jižní a východní 
strany. Stropní konstrukci tvoří stropní panely, které zajišťují dostatečnou nosnost stropu pro 
možnost využívání podkrovního prostoru. 
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K hlavnímu prostoru garáže je na severní straně přistavěn sklad o rozměrech 6 x 4,80 m, 
jehož zastřešení tvoří boční štít k hlavní střeše objektu. Sklad pohledově dotváří stavbu a měl by 
sloužit především pro skladování posypového materiálu pro zimní údržbu komunikací. 

 
Půdorys objektu: 
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Petr Šváb 

 

Poplatek za komunální odpad a místní poplatek za ps a v roce 2014  

Připomínáme občanům obce povinnost uhradit místní poplatek za svoz komunálního 

odpadu na základě Obecně závazné vyhlášky 1/2013 a místní poplatek ze psů dle Obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2011. 

Do dne vydání tohoto čísla Kameneckých list ů poplatek za svoz komunálního 

odpadu  a místní poplatek ze ps ů neuhradilo ješt ě 17 % poplatník ů z naší obce.  

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.  

Nejbližší termíny svozů: 

 

Svoz popelnic:  

Kamenec - každé sudé pondělí: 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10. 

Jelínek – každá sudá středa: 6.8, 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10. 

 

Svoz plast ů - pytle:  

1 x měsíc - sudé úterý: 5.8., 2.9., 30.9., 11.11. 

 

Svoz nebezpe čného a velkoobjemového odpadu:  

15. 9. 2014 - Kamenec u odbočky k areálu Pod Lipou v 16.00 hod. – osada Jelínek v 17.00 hod. 

Petr Šváb 

 

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. 

 Od svozové firmy máme nyní k dispozici výsledky svozu za první tři měsíce provozu. Za 

měsíc duben bylo odvezeno 19 kg textilu, v měsíci květnu 240 kg a v měsíci červnu 149 kg. 

Petr Šváb 

 

Zájezd - divadelní p ředstavení v Národním divadle v Praze  

Obecní úřad uspořádal v sobotu 7. 6. zájezd do Prahy do Národního divadla na balet 

Labutí jezero. Po příjezdu na hlavní nádraží měl každý z nás možnost strávit čas, který zbýval do 

začátku představení po svém. 
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Večer jsme se pak vydali do Národního divadla, kde jsme zhlédli balet Labutí jezero. Výkon 

baletních umělců i orchestru byl úžasný a po zásluze odměněný velkolepým potleskem. Z Prahy 

jsme odjížděli se skvělým pocitem z krásně prožitého dne. 

Zuzana Ptáčková a Alena Hájková 

 

Životní jubilea v II. čtvrtletí 2014  

Ve  II. čtvrtletí letošního roku oslavili životní jubilea paní Květoslava Drašarová a pan 

Ladislav Martinů. Přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a životního elánu do dalších let.  

Velké poděkování patří  kulturním referentkám, které v průběhu celého volebního období 

navštěvují naše jubilanty. Patří mezi ně především referentky stálých dvojic paní Švábová, paní 

Stříteřská, paní Cacková a paní Dvořáková, ale mnohdy se připojili další referenti z řad zastupitelů, 

spolků a občanů. Protože vím, že je tato činnost časově velice náročná, velmi si vážím Vaší práce 

a proto Vám za ni touto cestou děkuji. 

Alena Cejpová 

 

Kouzelný d ětský den v areálu Pod Lipou  

V neděli dne 22. června 2014 se v areálu Pod Lipou uskutečnil Dětský den. Zábavné 

odpoledne pro Vaše děti připravily maminky z Kamence ve spolupráci s Obecním úřadem 

v Kamenci a Sborem dobrovolných hasičů v Kamenci. Pro všechny děti a rodiče byla připravena 

tajuplná cesta pohádkovým lesem, kde ožily pohádkové postavy s řadou úkolů a soutěží. Tentokrát 

Vás pohádkovým lesem provázely pohádkové postavy Zababa, Malá Čarodějnice, Harry Potter, 

Rumburak, Saxána, Gargamel a Pan Tau. Potěšila nás hojná účast asi 90 dětí a jejich rodičů, 

tentokrát se do soutěží mohly zapojit i celé rodiny. Počasí nám vyšlo, naše pozvání přijal 

opravdový kouzelník a v závěru odpoledne nás navštívili hasiči z Poličky a vytvořili dětem kouzelný 

pěnový koberec. Mezi odměnami nechyběly perníčky, které maminky společně upekly. 

Děkujeme všem zúčastněným za podporu akce. 

Alena Cejpová 

 

Uskute čněné další akce ve II. čtvrtletí 2014  

Rej čarodějnic a lampionový průvod patří k tradičním akcím, které pro Vás i v letošním roce 

uspořádali zastupitelé obecního úřadu.  Děkujeme Vám za hojnou účast, která je odměnou za naši 

práci.  

Alena Cejpová 

 

Návšt ěva zahrani čních host ů v areálu Pod Lipou  

 Ve dnech 13. – 20. 7. 2014 se ve Svitavách uskutečnilo Mistrovství světa v požárním 

sportu dorostu a juniorů. V rámci doprovodného programu pro zahraniční hosty šampionátu byl 

náš sportovní areál Pod Lipou vybrán jako nejvhodnější místo v Pardubickém kraji pro 

prezentaci činnosti s dětmi a hasičskou mládeží v České republice. V pondělí 14. 7. tak naši 

obec navštívilo cca. 80 zahraničních hostů ze 13 zemí od nejbližšího Slovenska až po 

nejvzdálenější Jižní Koreu. Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s firmou THT Polička 

připravil pro hosty bohaté občerstvení. Hlavním bodem podvečerního programu byla ukázka 

sportovní činnosti s dětmi, kterou v řadě zemí v takto rozvinuté podobě neznají. Z atletických 

disciplín požárního sportu byl pro ukázku uspořádán minizávod dětí v běhu na 60 m 
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s překážkami. Jako ukázka královské disciplíny požárního sportu posloužil minizávod kategorie 

mladších žáků v požárním útoku. 

Ohlasy a reakce všech hostů byly vesměs velmi pozitivní, byl znát velký obdiv a velké 

překvapení, že se v naší malé obci podařil vybudovat takto vybavený sportovní areál a že se 

daří systematicky pracovat s dětmi od útlého věku. Jako starosta obce jsem dostával od hostů 

otázky především k vybudování areálu. Velmi těžko chápali, že za vybudováním areálu nestojí 

velké dotace, ale dlouhé a postupné budování za přispění dobrovolné práce zdarma … 

Rád bych poděkoval všem organizátorům této akce za její přípravu a uskutečnění. Pro 

naši obec to byla možná první příležitost v historii ukázat se před tolika zahraničními hosty. 

Děkuji všem, že jsme se dokázali prezentovat v tom nejlepším světle. 

Petr Šváb 

 

Letní provoz v areálu Pod Lipou  

 Areál Pod Lipou se v posledních dvou měsících stal oblíbeným místem pro odpolední 

a podvečerní trávení volného času prakticky všech generací. Od začátku měsíce června obec 

provozuje v pracovních dnech kiosek s občerstvením. Provozní dobu jsme nyní o prázninách 

upravili od 15 hodin, nabídka občerstvení nezůstává nyní jen u nápojů a nanuků, ale rozšířila se 

například o utopence … Ze současné větší návštěvnosti máme samozřejmě velkou radost. 

 V měsíci květnu jsme rozšířili vybavení areálu pro další volnočasové aktivity. K dřívějšímu 

vybavení areálu tak přibyla trampolína, basketbalové koše, florbalové branky, pro zastřešení 

prostoru laviček byly pořízeny mobilní stany, které umožňují variabilní zastřešení prakticky celého 

prostoru. Na toto rozšíření vybavení areálu se podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu prostřednictvím MAS Poličsko ve výši 90.540 Kč. 

 V kiosku nabízíme bezplatné zapůjčení sportovního vybavení – míče na všechny druhy 

sportů, florbalové hokejky, vybavení na badminton atd. 

 V provozu je samozřejmě také tenisový kurt, který je zpoplatněn častkou 30,- Kč za hodinu 

pronájmu. Rezervaci tenisového kurtu si lze zajistit u obsluhy kiosku, v kanceláři obecního úřadu 

nebo na telefonním čísle starosty obce 731 612 067. 

Petr Šváb 

 

Dovolená léka ř 

 MUDr. Jílek oznamuje občanům další termín dovolené, a to od 11. 8. do 22. 8. 2014.  

 

 

Z kamenecké kroniky – rok 1945 (8. část)  

1. a 2. odjeli od nás téměř všichni Rusové, Lorencovým vzali kočár. Měl s nimi jeti Střílek, 

ale nejel a tak jim ovšem bryčku zpátky nepřivezli. 3 páry koňů s vozy museli s nimi jeti až do Mor. 

Ostravy. Rusové také odvedli stáda koní, které se pásli a váleli na našich lukách kolem potoka. I 

odjinud vedou Rusové a Rumuni dlouhé transporty koní. 

3. VI. jsme dávali druhou dodávku 5 kusů dobytka pro ruskou armádu. Němečtí 

vystěhovalci stále ubožejší vezou svůj majetek na dětském kočárku neb trakaři – bosí projíždí 

domů. Rusové mají obsazeny dosud německé vesnice. 4. VI. jsem vyvážel z Limberka ruského 

pana podplukovníka. Sluha jako všichni Rusové stále pobízel koně do běhu. V Nepomuku za 
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Lanškrounem jsem za sebe sjednal povoz jiný, jinak bych musel jet do něm. Mitvadlu. Cestou 

domů mi Rusové chtěli vzít bryčku. 

Denně množí se případy neštěstí od roztroušených granátů a pancéřových pěstí. Kolik lidí 

i dětí je zabito. V lese u Stříteže odstřelovány jsou miny. Od otřesů nám praskají okna. 

Odstřelování trvá v celém okolí do pozdního podzimu. 

11. VI. ve 4. hod v noci k nám přijela ruská jízda - Kozáci. Ubytováno bylo u sedláků až po 

10 koních a ostatní koně, celkem asi 1 ½  tisíce tábořili kolem potoka. Vojáci bydleli jednak 

u rolníků a též ve stanech na lukách. Ve vozíkách měli zapřaženy 3 až 4 koně vedle sebe. 

Minomety táhly 3 páry koní. Dali neb prodali jsme jim všechny vejce a mléko. Byli to vesměs hodní 

lidé. Obec jim dodávala 20q bramborů po 100 K. 3 kusy dobytka a vejce. Platili tedy mnohem vyšší 

ceny, než jsou naše. Vojáci posekali svými tupými kosami kde jakou lepší dvorečku a i louky, které 

nebyly spašeny. Dvě louky jim už den před tím nechala posekat obec. V 5 hod. odpoledne zase 

odjeli. K nim připojilo se zase takové množství ze Sádku a též z Oldříše, takže průvod byl mnoho 

km dlouhý. Po státní silnici jezdili zase z Borové a odjinud. Byli ve všech vesnicích v celém okolí. 

5., 7., a 9. června byla mobilisace ročníků narozených 1911 až 1917 a důstojníků v záloze. 

Obecní ozbrojené hlídky jsou 17. června zrušeny. 

16. VI. vylovily děti v Sádku granát. Hoch Houdku ho hodil mezi druhé děti. Granát vybuchl 

a těžce děti poranil. Drašaru hoch potom zemřel. O vánocích zase choromyslný Boh. Domorádu 

dal nějakou třaskavinu do pece a ta vybuchla, roztrhala kamna a nárazem vzduchu se rozbila 

okna. Okenička od kamen uhodila Domorádovou matku do nohy. 

Požáry. 

22. VI. odpoledne byla prudká bouře. Veliká koule blesku uhodila u Justu a v okamžiku 

zapálila celé stavení. Hospodářské stroje, vozy, kočár a motor shořely. Též jedno prase muselo být 

hned zabito. Na stavení bylo 5 hromosvodů. Při hašení bylo vidět drát vedoucí k zemi, na střeše 

přetržený a v místě, kde ústí do trubky bleskem propálený. 

11. srpna večer vypukl požár na pile u Koukalů a od ní chytilo stavení a také vyhořelo. 

Shořela zde mlátička, husy a jiná drůbež. Na půdách peřiny a obilí. Požár vznikl z neznámé 

příčiny. 

(pokračování příště) 

Jan Mlynář 

 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

S jarními měsíci se nám otevřely možnosti pro venkovní trénování v areálu Pod Lipou, kde 

jsme se začali připravovat na nadcházející sezónu. Mezi naše členy jsme přivítali nové přírůstky, 

kterým se mezi hasiči bude, věřím, líbit. Trenérské řady se nám nerozšířily o dospělé, ale převzali 

tuto funkci naši dorostenci a dorostenky, kteří pomáhají s  nejmenšími jak v přípravě, tak i na 

závodech, za což jim děkujeme, že se toho zhostili a věřím, že jim to dlouho vydrží.  

Prvním závodem Hry Plamen bylo okresní kolo v Jevíčku, které se uskutečnilo 8. 5. 2014. 

Mladší žáci skončili na 8. místě a starší na 3. místě. Součástí závodu byl také závod v běhu na 

60 m s překážkami, kde se naši závodníci umístili na předních místech: Jan Teplý ve starších 

chlapcích zvítězil, ve starších dívkách obsadila naše děvčata místa od 2. do 8. místa v pořadí Iveta 

Drašarová, Tereza Straková, Vendula Nováková, Daniela Švábová, Pavlína Pešková, Kristina 

Dvořáková. V mladších chlapcích skončil na místě 3. Vojtěch Šváb. 



  

- 8 - 
 
 

V sobotu 10. 5. se mládež zúčastnila prvního závodu Českého poháru v Praze. Ve 

středních dorostencích obsadil Jan Teplý 17. místo, ve středních dorostenkách Iveta Drašarová 8., 

Michaela Doležalová 9. a Hana Cacková 22. místo. V mladších dorostenkách byla Kristina 

Dvořáková na 4., Pavlína Pešková 5. a Daniela Švábová 10. místě. 

Druhý závod okresní ligy proběhl 17. 5. v Pomezí. Mladší žáci obsadili 1. místo, když 

s náskokem 33 setin překonali SDH Lubnou a ovládli disciplínu požární úrok. Starší žáci skončili 

na 6. místě.  

Okresní kolo dětí a dorostu se letos konalo 30. – 31. 5. ve Vítějevsi. Mladší žáci skončili na 

celkovém 9. místě, starší na 4. místě. Závod jednotlivců v běhu na 60 m ovládl Vojtěch Šváb 

v mladších žácích a skončil na 1. místě. Starší žákyně obsadily tato místa: 1. Iveta Drašarová, 2. 

Kristina Dvořáková, 3. Pavlína Pešková, 7. Daniela Švábová, 9. Tereza Straková. Ve starších 

žácích obsadil Jan Teplý 1. místo, Josef Novák 5. místo. Díky těmto výsledkům se naši jednotlivci 

probojovali na krajské kolo mládeže do Přelouče, kde Jan Teplý ve své kategorii obsadil 1. místo, 

Josef Novák místo 7. Ve starších žákyních Iveta Drašarová 2. místo, Kristina Dvořáková 3., 

Pavlína Pešková 4. místo.   

Dorostenci a dorostenky ve Vítějevsi svorně obsadili první místo a postoupili na kraj do 

Otradova. Krajské kolo se uskutečnilo 14. 6. a naše družstva zaostala těsně za postupovým 

republikovým místem a odvezla si krásná 2. místa.  

Děti celý měsíc pilně trénovaly a vyplatilo se jim to. Na pohárové soutěži v Poličce, která se 

uskutečnila 28. 6., cinkaly našim zástupcům medaile na krku. Družstvo mladších žáků obsadilo 

v požárním útoku 3. místo a starší žáci 1. místo. Ani v individuální disciplíně v běhu na 60 m 

s překážkami nebylo při vyhlašování výsledků nouze o jmenování SDH Kamenec. V kategorii 

mladší dívky se umístila Markéta Petržálková  na 3. místě, starší dívky 2. místo Iveta Drašarová, 4. 

místo Pavlína Pešková, 6. místo Daniela Švábová a další, kteří se umístili na pěkných místech. 

V kategorii mladších chlapců se umístil Vojtěch Šváb na 1. místě, ve starších chlapcích Jan Teplý 

taktéž na místě 1. 

Ani naše ostatní kategorie nezahálely v závodění a reprezentaci sboru. Družstvo žen 

startovalo na prvním závodě Okresní ligy Svitavska v požárním útoku v Širokém Dole, dne 3. 5. 

Bohužel se jim zde nedařilo podle jejich představ a skončily na 8.  místě. Téhož dne sbor oslavil 

svátek sv. Floriána, účastí na mši svaté v Sádku. 

Dne 1. 6. proběhlo v naší obci okrskové kolo mužů a žen a přineslo po větší odmlce 

vítězství v obou kategoriích pro naše týmy, které postoupily do okresního kola. Okresní kolo se 

konalo v areálu Pod Lipou 14. 6. a našim mužům už se ve větší konkurenci tolik nevedlo a skončili 

na 6. místě. Naše ženy bojovaly a postoupily do krajského kola z 2. místa. Krajské kolo se konalo 

v Jičíně 21. 6. Naše reprezentantky se velmi snažily, ale stačilo jim to pouze na 6. místo.   

Závod Okresní ligy Svitavska v požárních útocích pokračoval  8. 6. v Telecím. Zástupkyně 

něžného pohlaví zde s časem 19,56 s obsadily třetí místo a probojovaly se do nadstavbového 

finále, kde obsadily místo první, i když nebodované. Další závod se uskutečnil v Lubné, kde naši 

zástupci chyběli. Čtvrtý závod okresní ligy se konal v Hartmanicích 5. 7., odkud si naše ženy 

odvezly neplatný pokus z požárního útoku a tedy poslední místo.  

Další závod Okresní ligy Svitavska proběhl nočními útoky v Oldřiši dne 2. 8. Naše ženy 

obsadily bramborové umístění s časem 20,47 s. Po tomto závodu jsou na osmém místě 

v celkovém hodnocení Okrení ligy Svitavska.  
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Předposlední týden v červenci jsme uspořádali hasičské soustředění na tradičním místě 

v Borovnici v areálu Slepička. Letos se celý tábor nesl v duchu získávání pečetí a budování 

království. Celodenní výlet jsme strávili na Blatinách a Milovech. Samozřejmě nechyběl bobřík 

odvahy. Děti ze Slepičky odjížděly plné dojmů a už nyní se určitě těší na příští rok. 

Na vrcholné události roku, Mistrovství světa dorostu a juniorů ve Svitavách ve dnech 13. až 

20. 7., měl náš sbor dva své zástupce. V reprezentačním družstvu dorostenek ČR B na mistrovství 

startovala Kristina Dvořáková, která dosáhla výborných výsledků. V disciplíně výstup na věž 

skončila na 9. místě, v disciplíně běhu na 100 m s překážkami  obsadila ve své kategorii mladších 

dorostenek jako nejlepší Češka 3. místo v základní části závodu. Členkou trenérského vedení 

družstva dorostenek byla Pavla Švábová. 

Dovolte mi, abych všem členům poděkovala za vzornou reprezentaci jak sboru, tak i  obce. 

Děkujeme Vám za velmi pěkné výsledky, kterých jste dosáhli, a věříme, že v tomto trendu budete 

pokračovat i nadále. Děkujeme i Vám všem, členům i  nečlenům, kteří jste se podíleli a budete 

podílet na námi pořádaných akcích.  

Přeji Vám slunečné prázdniny, dávejte na sebe pozor a brzy na viděnou. 

Markéta Drašarová  

 

Informace z naší školy  

Školní výlet o čima d ětí 

Když jsme v 6 h ráno nastupovali do autobusu, paní učitelky nás zkontrolovaly, jestli jsme 

všichni a potom nás řidič zavezl k ratibořickému zámku. Sešli jsme do údolí nazvané Babiččino 

údolí, kde nás nejdříve čekal program v Rudrově mlýně a potom jsme zamířili ke Starému bělidlu. 

Tam na nás čekala babička a její vnoučata nám ukázala různé hry, které děti dříve hrály. Potom 

jsme čekali na prohlídku v ratibořickém zámku. Potkali jsme kněžnu a slečnu Hortenzii. V zámku 

bylo mnoho krásných obrazů, překrásný nábytek a velmi hezké nádobí. Paní nám zahrála na klavír 

a dozvěděli jsme se, že když se kněžna projížděla na svém koni, potkala babičku a rozhodla se, že 

budou přítelkyně. Potom jsme autobusem přejeli k pevnosti Dobrošov. Nasadili jsme si bundy a šli 

k pevnosti. Mohli jsme vidět šachtu hlubokou 32 metrů. Do podzemí vedlo 171 schodů. V první 

místnosti jsme viděli kus zvonu o hmotnosti 300 kg. Viděli jsme i střílny a zbraně, které se dříve 

používaly. Paní průvodkyně nás zavedla do kuchyně a do ošetřovny. Nahoru vedlo 262 schodů. 

O pevnosti jsem se dozvěděla, že je to nedostavěný bunkr, který měl sloužit k obraně naší vlasti 

proti fašistům. A potom už jsme jeli zpátky domů. Výlet se mi moc líbil. 

       Klára Kolářová, 5. ročník – školní práce 

 

Ve středu ráno jsme jeli na školní výlet do Babiččina údolí. Když jsme přijeli, nejdřív jsme šli 

na představení ve mlýně. Potom jsme šli na Staré bělidlo, kde byla babička. Ukázali nám i dům, 

kde se natáčel film Babička. Pak jsme jeli na zámek Ratibořice, kde jsme byli na prohlídce. Když 

jsme skončili s prohlídkou, jeli jsme autobusem na pevnost Dobrošov. Tam nám povídali o tom, jak 

se to stavělo a proč. Potom jsme šli dovnitř. Šli jsme 32 metrů dolů a vycházeli jsme 46 metrů 

nahoru. Když jsme vylezli nahoru, ocitli jsme se na druhé pevnosti, kde byl velký výhled. Pak jsme 

sešli dolů a jeli jsme domů. Nejvíc se mi líbilo na pevnosti. Výlet se mi líbil. 

       Vojtěch Šváb, 5. ročník – školní práce 
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Ve středu 4. 6. jsme jeli na školní výlet do Babiččina údolí. Viděli jsme mlýn, kde jsme si 

zazpívali a zatancovali. Ze mlýna jsme šli na Staré bělidlo, kde nás přivítala babička s vnoučaty. 

Odtud jsme přešli ke splavu. Potom jsme šli na zámek, kde nás přivítala kněžna se svou dcerou 

Hortenzií. Tím naše návštěva Babiččina údolí skončila a přejeli jsme na pevnost Dobrošov, kde 

následovala prohlídka podzemí, ve kterém jsme viděli spoustu historických věcí. Po této návštěvě 

jsme jeli domů. Výlet se mi moc líbil a odvezla jsem si z něho spoustu krásných zážitků. 

      Tereza Lejhancová, 2. ročník – domácí práce 

 

Ve středu jsme jeli na výlet do Babiččina údolí. Na Starém bělidle byla babička se čtyřmi 

vnoučaty. Prohlédli jsme si chalupu, kde dříve žili. Také jsme šli na zámek, v němž kdysi přebývalo 

panstvo. Potom jsme jeli do Dobrošova. Viděli jsme tam vojenské bunkry a výstavu cínových 

vojáčků. Výlet se mi moc líbil. 

      Viktor Olšinár, 2. ročník – domácí práce 

 

Školní rok 2013/2014 v mate řské škole 

Rok nám utekl jako voda v potoce za naší školkou a prázdniny klepou na dveře. 

Předškoláci si za pár týdnů nasadí školní batoh a půjdou vstříc novým zážitkům do školních lavic. 

Budeme na ně často vzpomínat, ale už teď se ve školce těšíme na děti, které k nám po 

prázdninách nastoupí. 

Přesto bychom rády připomněly několik událostí, kterých jsme se s dětmi nedávno 

účastnily. Ve školce nás navštívilo maňáskové divadlo ŠIKULKA – děti shlédly představení 

o zdravém jídle a popovídaly si s maňásky o tom, jak se k sobě máme chovat. 

Starší děti navštívily Tylův dům v Poličce, kde pomohly Patovi a Matovi sbalit se a odjet na 

dovolenou. 

Na konci května děti vystoupily na Obecním úřadě v Sádku a ukázaly maminkám 

a tatínkům, co se ve školce učíme. Recitovaly básničky, zazpívaly písničky s tanečkem, předvedly 

práci s padákem, zazpívaly anglickou písničku a zahrály na zobcovou flétnu. Po vystoupení každý 

předal své mamince květináček zdobený ubrouskovou technikou a pro zájemce následovalo 

skládání tulipánu a parníku z papíru. Z našeho pohledu se celé odpoledne velmi vydařilo, dětem 

touto cestou posíláme ještě jednu velkou pochvalu. 

Také se musíme zmínit o dni, ke kterému každoročně směřují mnohá dětská očekávání – 

o školním výletě. Ráno jsme se všichni sešli před školkou a z autobusu jsme vystoupili na Podlesí, 

přímo u „Pohádkové vesničky“. Abychom se neztratili, provedla nás zde čarodějnice Kanimůra 

a Červená karkulka, které byly velmi příjemné a dokonce nás pustily do čarodějnické chaloupky. 

Kdo chtěl, mohl si i zasoutěžit a vyhrát tak drobnou odměnu. Po svačince jsme autobusem odjeli 

na Blatiny, kde už na nás čekali dva koníci, aby mohli povozit děti na svém hřbetě. Kdo si jízdu na 

koníkovi vyzkoušel, vypadal velice spokojeně a není divu, vždyť pohled z koňského hřbetu patří k 

těm nejkrásnějším. Ostatní děti se vyřádily na dětském hřišti a tam na ně byla také krásná 

podívaná, to mi věřte! Po prohlídce zbytku areálu, kde nás zaujaly hlavně lamy, jsme si pochutnali 

na obědě a ujížděli zpět do Sádku. Z výletu jsme se vrátili velice spokojení.  

Chtěly bychom touto cestou poděkovat paní učitelce Vilmě Červené, Blance Machové 

a  Marušce Zobačové za výpomoc v naší mateřské škole.  

Lenka Červená, Lenka Burešová, učitelky MŠ 
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Oznámení o provozu mate řské a základní školy 

Provoz mateřské školy po prázdninách: 

Mateřská škola bude otev řena od 18. 8. 2014 

Kontakt pro případ potřeby:  mssadek@zskola.com 

Informace k začátku školního roku 2014/2015 v základní škole: 

Školní rok za číná v pond ělí 1. září 2014 v 8.00 hodin. 

Kontakty pro případ potřeby: 731 615 256 (škola) 

     731 615 254 (školní jídelna) 

     sadek@zskola.com  

 Pokud budete požadovat ob ědy ve školní jídeln ě od 1. 9. 2014, je nutné je p řihlásit do 

pátku 29. 8. 2014. Stravné na zá ří bude vybíráno v úterý 9. zá ří od 12.00 do 16.00 hodin. 

Informace ze školní jídelny: 

Oznamujeme Vám, že od 1. 9. 2014 dojde ke zvýšení cen stravného . Vede nás k tomu 

neustálé zdražování potravin, proto jsou ceny stanovené k 1. 1. 2012 již neudržitelné. 

Ceny ob ědů platné od 1. 9. 2014: 

� děti mateřské školy – 3 – 6 let - celodenní stravování – 30,- Kč 

� děti mateřské školy – 7 let - celodenní stravování – 32,- Kč 

� žáci základní školy –  7 – 10 let  – 20,- Kč 

� žáci základní školy – 11 – 14 let – 22,- Kč 

Kde najdete případné další důležité informace týkající se MŠ i ZŠ: 

� na webových stránkách školy www.obecsadek.cz/skola, oddíl aktuality 

� na vývěskách MŠ a ZŠ  u starého obecního úřadu v Sádku 

� na vývěsce u Obecního úřadu v Kamenci 

� na Vašich e-mailových adresách 

� případně se je dozvíte z hlášení obecních rozhlasů obou obcí 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 

 

Koutek prevence   - autonomní hlási č požáru, detektor úniku plyn ů 

Vznik požárů vyloučit nelze, ale co můžeme při včasném zjištění vzniku požáru, je omezit 

následky jeho uhašením v počátečním stádiu,  případně zajistit evakuaci osob, zvířat a materiálu. 

Nezbytným předpokladem však je včasné zjištění vznikajícího požáru. 

Instalovaný bezdrátový hlásič požáru zareaguje na nejvýraznější projev požáru – výskyt 

kouře spuštěním akustického poplašného signálu. Zařízení je napájeno baterií (jsou tedy vhodné 

i pro prostory bez elektrické sítě). Baterie v hlásiči vykazují průměrnou dobu životnosti 1 rok. 

Instalace hlásičů požáru se provádí např. ke stropní konstrukci pomocí jednoho max. dvou vrutů.  

Detektory úniků plynů slouží k indikaci poplachu při úniku plynu. Reagují na různé druhy 

plynů (zemní plyn, oxid uhelnatý, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.). Přístroj signalizuje 

únik plynu opticky a akusticky. 

Cena autonomního hlásiče požáru se pohybuje od 200 Kč a cena detektoru úniku plynu od 

1000 Kč. U obou těchto zařízení výše ceny záleží na výrobci a typu hlásiče. Uvážíme-li ovšem 

kolik životů a materiálních hodnot lze uchránit včasným zjištěním požáru, jedná se určitě 

o výhodnou investici. 

Prevence je řešení, které se každému vyplatí ! 

Alena Cejpová 
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Pohostinství  Kamenec – novinka  

 

VŽDY ČERSTVÁ PIZZA ∅∅∅∅ 32  

pátek – ned ěle od 18.00  

rozvoz po Kamenci zdarma 

Sýrová   ( rajčatové pesto, sýr, oregano) – 85 Kč 

Salámová  ( rajčatové pesto, sýr, paprikový salám, oregano) – 95 Kč 

Šunková  ( rajčatové pesto, sýr, šunka, oregano) – 95 Kč 

Pikantní  ( rajčatové pesto, sýr, salám, šunka, feferonky, oregano) – 95 Kč 

Hawai  ( rajčatové pesto, sýr, šunka, ananas, oregano) – 95 Kč 

Žampionová  ( rajčatové pesto, sýr, žampiony, olivy, oregano, šunka) 95 Kč 

Tuňáková   ( rajčatové pesto, sýr, šunka, tuňák) – 105 Kč 

Slaninová  ( rajčatové pesto, šunka, slanina, cibule) – 95 Kč 

 

Možnost vzít si pizzu sebou do pizza krabice 

Nové druhy budou přibývat ( 4 druhy sýra…) 

KONTAKT: 728 754 983 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 
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