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číslo 43          říjen 2014 
 

 

Vážení spoluobčané, 

 do Vašich domovů se dostává podzimní vydání Kameneckých listů. Kromě tradičního 

obsahu - informací o uskutečněných akcích, pohledu do kroniky naší obce, informací ze školy, 

ohlédnutí za činností hasičů, v něm naleznete také ohlednutí za právě končícím čtyřletým volebním 

období zastupitelstva obce. 

 V úvodním článku však nejdříve o poslední činnosti zastupitelstva obce. V období od 

srpnového vydání předchozího čísla Kameneckých listů zastupitelstvo uskutečnilo jedno veřejné 

zasedání 22. 9. Mimo jiné bylo projednáno a přijato rozpočtové opatření číslo 3/2014, které reaguje 

na aktuální vývoj rozpočtu obce, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů. Příjmy obce jsou nyní 

plněny na 82% schváleného rozpočtu tj. příjem ve výši 5.168.800,- Kč. Výdaje jsou aktuálně 

naplněny na 55% schváleného rozpočtu tj. výdaje ve výši 4.912.900,- Kč. Rozpočet obce byl pro 

rok 2014 sestaven jako schodkový, kdy plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt 

z přebytku hospodaření z přechozích let. Z uvedených výsledků skutečného plnění rozpočtu 

vyplývá, že až do dnešních dní se nám daří rozpočet držet oproti předpokladům v kladných 

číslech. Z důvodu velké investiční akce, stavbě budovy pro komunální techniku, výdaje obce do 

konce roku převýší příjmy, ale nebude to tolik, jak bylo původně plánováno. Tento pozitivní výhled 

je způsoben úsporami na výdajové straně rozpočtu, kdy se nám řada prováděných prací daří 

uskutečnit přímo vlastními silami nebo za podstatně nižších nákladů. Příkladem neplánované 

úspory je například úspora na spotřebované elektrické energii za vytápění a ohřev užitkové vody v 

budově obecního úřadu, kdy celkové náklady za provoz tepelného čerpadla se také i díky mírné 

zimě snížily na částku 26.000,- Kč za rok. Příznivý vliv na vývoj rozpočtu má také samozřejmě  

příjmová strana rozpočtu, kterou se nám daří postupně navyšovat díky získaným dotacím, ale také 

dost nenápadně po malých částkách zvýšenými drobnými příjmy, například z pronájmu tenisového 

kurtu, posilovny, provozu kiosku s občerstvením apod. 

 S ekonomikou obce souvisí také provedená kontrola hospodaření a administrativy obce, 

kterou dne 26. 9. provedli v naší obci pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje. Při kontrole 

nebylo zjištěno žádných nesrovnalostí, závad a pochybení. 

 Do úvodního článku patří také aktuální informace o stavbě budovy pro komunální techniku, 

kterou realizujeme v sousedství průmyslového areálu společnosti Kytos. V minulém vydání jsem 
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Vás informoval o podobě vlastní stavby, ceně, výběrovém řízení a o pracech, které realizujeme 

v souvislosti s ní. Nyní připojím aktuální informace o současném stavu. Budova je nyní ve fázi, kdy 

má provedené hrubé venkovní omítky, hrubé vnitřní omítky jsou právě dokončovány. Provedené 

jsou také vnitřní rozvody a elektroinstalace. V půdním prostoru a v prostoru skladu posypového 

materiálu jsou dokončeny finální povrchy podlah. Střecha na budově je zatím pokryta střešní fólií, 

krytinou budou plechové šablony v imitaci červeno/hnědých tašek. Termín pro dokončení díla je 

30. listopad, za skutečně provedené práce obec zatím uhradila částku 1.100.000,- Kč. 

Kromě těchto viditelných akcí se aktuálně zabýváme a realizujeme dotační projekty, ze 

kterých zatím nejsou přímo hmotné výstupy. Jedná se o dva projekty spolupráce Místních akčních 

skupin (pro nás MAS Poličsko) – Hřbitovy, naše kamenná historie a projekt místní knihovny 

Nezapomeňte (se) vrátit. O tomto druhém projektu se dočtete více v další části Kameneckých listů, 

na tomto místě bych ale rád poděkoval Kláře Kadidlové a Iloně Mlynářové, které společně 

s knihovníky Jaroslavou a Petrem Švábovými uvádějí tento projekt do života. Odvahu zapojit se do 

tohoto náročného projektu našlo v rámci okresu Svitavy pouze pět obcí, o to více mě těší, že nám 

se to díky právě jim podařilo. 

Na závěr úvodního článku mně dovolte připojit další poděkování všem ochotným lidem za 

pomoc při uspořádání velkých akcí v měsíci srpnu v areálu Pod Lipou - celorepublikových 

hasičských závodů Večerní stovka Český pohár Rebel 2014, závodu O pohár starosty obce a také 

závodů dětí a mládeže O pohár SDH a Kamenecká šedesátka. Rekordní účast prakticky ve všech 

kategoriích a účast také zahraničních závodníků, naší obci dělá velmi dobré jméno. Děkuji proto 

všem, kteří takto pro dobré jméno naší obce neváhají obětovat svůj čas a energii. 

Petr Šváb 

 

Ohlédnutí za kon čícím volebním obdobím 2010 – 2014  

 Funkční období současného zastupitelstva obce se nezadržitelně blíži ke konci, čtyřleté 

období velmi rychle uteklo a můžeme bilancovat. Rád bych se na tomto místě pokusil o určité 

ohlédnutí, o určitou rekapitulaci našeho snažení.  

 Tak jako ve všech jiných oborech alfou a omegou pro činnost v obci jsou finanční 

prostředky a hospodaření obce. Vždy jsme se snažili o rozumné investice se základní myšlenkou 

nejen finanční prostředky účelně utratit, ale nejdříve se pokusit na daný záměr získat alespň část 

finančních prostředků prostřednictvím dotací. Takto se nám téměř na všechny investiční akce 

podařilo vždy získat určitý podíl finančních prostředků např. z Ministerstva životního prostředí, 

Státního fondu životního prostředí, Státního zemědělského intervenčního fondu, Pardubického 

kraje, Mikroregionu Poličsko atd. 

 Dotační podporu jsme úspěšně získali také na projekty neinvestičního charakteru – dotace 

pro výjezdovou jednotku hasičů, dotace Ministerstva kultury pro knihovnu, projekty spolupráce 

MAS - Hřbitovy, naše kamenná historie a Nezapomeňte (se) vrátit. Významné finanční prostředky 

se nám dařilo získávat z Ministerstva práce a sociálních věcí na veřejně prospěšné práce. Díky 

tomu jsme mohli navyšovat počet pracovníků, zaměstnat více místních občanů, a také zvýšit 

rozsah prováděných pracovních činností.  

 Pro rekapitulaci uvádím vývoj získaných dotací v jednotlivých letech volebního období - rok 

2011 získaná částka 384.268,- Kč, rok 2012 částka 702.500,- Kč, rok 2013 celkově získaná částka 

1.343.338,- Kč.  
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 Pokud se rámcově ohlédneme po jednotlivých oblastech, tak v oblasti majetku obce byla 

zrealizována plynofikace pohostinství a prodejny včetně nového vnitřního rozvodu vytápění. 

Součástí této akce bylo prodloužení středotlakého plynovodu s možností napojení případné nové 

výstavby. V budově školy v Sádku bylo provedeno rozšíření kapacity mateřské školky a provedena 

rekonstrukce WC. Ve všech budovách v majetku obce probíhaly další větší i menší opravy např. 

výměna střešní krytiny u skladu v areálu Pod Lipou, nátěr střechy pohostinství a prodejny, nátěr 

střechy na budově školy atd. 

 Do oprav místních komunikací bylo za poslední čtyři roky investováno celkem 3.250.000,- 

Kč, největší podíl na této částce má kompletní oprava a odvodnění komunikace od domu čp. 137 

(p.Praxová) k domu čp. 200 (rodina Ptáčkova) v letošním roce. Do oblasti oprav patří také 

provedení opravy veřejného osvětlení – rozdělení větví pro větší odolnost při větru, nátěry sloupů, 

přeložení kabeláže a nové sloupy, snížení nákladů na provoz atd. S osvětlením souvisí také 

rekonstrukce místního rozhlasu, kdy v rámci projektu Protipovodňových opatření došlo 

k vybudování zcela nového systému bezdrátového rozhlasu. 

 V oblasti odpadového hospodářství se podařilo upravit tři kontejnerová stání, rozšířit počet 

sběrných nádob na tříděný odpad, uvést do života projekt sběru a svozu kompostovatelného 

odpadu, umístit nový kontejner pro sběr textilu. Podobný kontejner pro sběr elektroodpadu se pro 

naši obec nepodařilo zajistit z důvodu nízkého počtu obyvatel v obci. 

Významně jsme investovali do vybavení komunální technikou s cílem zajistit si 
soběstačnost v základních činnostech, rozšířit rozsah prováděných prací a celkově práci v obci 
zefektivnit. Technika byla zakoupena v součtu za 1.867.000,- Kč. V rámci údržby zeleně jsme 
postupně provedli zásah do stromořadí podél hlavní komunikace, zejména v dopravně 
nebezpečných místech s vizí přípravy těchto úseků na vybudování chodníků. Stromy jsme nejen 
káceli, ale také sázeli, a to ve spolupráci s Honebním společenstvem podél polních cest s cílem 
vrátit zeleň, stromořadí včetně ovocných stromů, zpět do zemědělské krajiny. V tomto volebním 
období se také podařilo zpracovat a schválit nový Územní plán obce, který je pro každou obec 
velmi důležitým a strategickým dokumentem. 

V oblasti kultury a společenského života jsme se snažili o rozvoj, podporu a udržení všech 

zavedených aktivit od návštěv divadelních představení, zájezdů na bazén přes tradiční akce jako 

Vánoční výstava, Setkání důchodců, Dětský den, Pálení čarodějnic, Posvícenské posezení, Vítání 

občánků až po některé nové jako je například Lampiónový průvod obcí. 

  Radost jsme vždy měli z velké účasti občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva, 

protože v porovnání s jinými obcemi byla účast veřejnosti u nás vždy mnohonásobně větší. 

Na závěr tohoto článku bych rád za sebe poděkoval členům zastupitelstva obce za jejich 

práci během celého čtyřletého období.  

Chtěl bych také poděkovat Vám občanům za podporu práce zastupitelstva obce, za Váš 
zájem o dění v obci, za aktivní přístup a podporu při všech akcích nejrůznějšího druhu. 

Petr Šváb 

 

Poplatek za komunální odpad za rok 2014 - dlužníci poplatku  

Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad pro rok 2014, aby tak 

učinili co nejdříve - nejpozději do konce měsíce října 2014. 

Do dne vydání tohoto čísla Kameneckých listů poplatek za svoz komunálního odpadu  a 

místní poplatek ze psů neuhradilo ještě 9 % poplatníků z naší obce. 
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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.  

Připojuji nejbližší termíny svozů: 

Svoz popelnic:  

Kamenec - každé sudé pondělí: 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12. 

Jelínek – každá sudá středa: 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12. 

Svoz plast ů - pytle:  

1 x měsíc - sudé úterý: 11.11., 9.12. 

Petr Šváb 

 

Služby kominíka v naší obci  

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

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

knížky domu. 

První termín práce kominíka v naší obci je v sobotu 18. 10. 2014, dále pak následující 

sobotu 25. 10. 2014 a v případech potřeby jsou pak možné i další termíny.  

Zájemci se mohou nahlásit v kanceláři obecního úřadu.  

Petr Šváb 

 

Životní jubilea v III. čtvrtletí 2014  

Ve  III. čtvrtletí letošního roku oslavili životní jubilea paní Marie Pražanová, paní Zdeňka 

Smolková, pan Drahoslav Maixner a pan Vladimír Jiruše. Oslavencům přejeme hodně štěstí, 

zdraví, spokojenosti a životního elánu do dalších let.  

Alena Cejpová 

 

Vítání ob čánků  

V srpnu letošního roku se v naší obci narodili Vít Andrlík, Jitka Roušarová a Miroslav 

Švanda. Noví občánci budou slavnostně přivítáni při vítání občanků ve společenském sále 

v budově obecního úřadu v měsíci listopadu. 

Alena Cejpová 

 

Putování za kameneckými pov ěstmi  

 V pátek 26. 9. 2014 se měla uskutečnit výprava do Staré vsi za kameneckými pověstmi. 

S dětmi i některými rodiči jsme se sešli ve tři hodiny v knihovně, kde nás paní Švábová se starými 

kameneckými pověstmi seznámila a také nám pověděla, proč je v kameneckém znaku umístěn 

zrovna květ lnu a jak vůbec znak naší obce vypadá. Děti si potom malé kamenecké vlaječky samy 

vyrobily. Dalším výrobkem, který si každý mohl odnést domů, byla lucernička. Všechny byly 

krásné, i když každá vypadala trochu jinak. Podle původního harmonogramu se dále mělo 

pokračovat procházkou právě do Staré vsi, ke které se pověsti vážou. Tam jsme si měli s dětmi 

opéct buřty a za stmívání jít zase s rozsvícenými lucerničkami domů. Kvůli ošklivému počasí jsme 

se ale přesunuli jen do blízkého areálu Pod Lipou. I zde na nás čekal malý ohýnek a slíbené buřty. 

V drobném dešti se pak děti rozcházely s úsměvem na tváři a se svítícími lampičkami v ruce.  
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 Doufám, že se dětem v knihovně líbilo, byly spokojené se svými výrobky a rády se sem 

budou zase vracet. 

 Akce je pořádána v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit, MAS Sdružení pro rozvoj 

Poličska o.s. Snahou projektu je oživit provoz v malých místních 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 

takovým prostorem, který budeme všichni využívat při různých příležitostech. 

Klára Kadidlová 

 

Pozvánka na Posvícenské posezení  

V sobotu dne 15. listopadu 2014 od 19 hodin  se ve společenském sále v budově 

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

zahraje hudebník pan Šnek ze Svitav, samozřejmě bude také připraveno bohaté občerstvení. 

Přijďte se příjemně pobavit. 

Petr Šváb 

 

Vánoční výstava 2014  

 S příchodem podzimu se velmi rychle blíží začátek adventu a s ním také tradiční Vánoční 

výstava ve společenském sále obecního úřadu. Ta letošní začíná v sobotu 29. listopadu a potrvá 

po celý týden do druhé neděle adventní 7. prosince. V sobotu a v neděli bude výstava otevřena od 

14.00 do 18.00 h., ve všedních dnech od 15.00 do 18.00 h. V jiném čase je možné výstavu 

navštívit po předchozí domluvě v kanceláři obecního úřadu. 

  Dovoluji si oslovit všechny šikovné občany nejen z naší obce s prosbou o pomoc a 

vystavení Vašich výrobků při Vánoční výstavě. Budeme rádi za každou Vaši pomoc a spolupráci. 

Zároveň Vás všechny zvu k návštěvě Vánoční výstavy. Přijďte alespoň na chvíli 

zapomenout na starosti každodenního života, posedět nad sklenkou horké medoviny a inspirovat 

se vánoční výzdobou.  

Petr Šváb 

 

Posilovna v areálu Pod Lipou  

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

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

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

návštěníky máme k dispozici pernametky. 

Petr Šváb 

 

Z kamenecké kroniky - rok 1945 (9. část)  

3. června opět při výbuchu miny bylo pět obětí v Poličce. 

Lidice - Ležáky. 24. června jeli od nás mnozí zvláštním vlakem na slavnost do Ležáků u 

Skutče. Vesničku tuto Němci vypálili, muže vyvraždili a vše srovnali se zemí. Také obec Lidice u 

Kladna byla vypálena, muži vyvražděni, ženy odvlečeny do koncentračních táborů a děti rozdány 

Němcům. 

Kamenec uspořádala sbírku a věnovala na znovuzřízení těchto vesnic každé 4 000 Kčs. 

Mimo toho byla zde sbírka pro válkou zpustošené Slovensko a Slezsko. 
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Ve sbírce na Národní pomoc vybralo se 9 000 Kčs. 

25. VI. byl v Poličce odvod koní, Koně, které si zemědělci sebrali, ošetřili jim rány, případně 

je vyléčili od chřípěcího, byli vojenskou správou bez náhrady odebráni. Špatnější z nich byli 

přiděleni 1 na Jelínek a 2 do Kamence. Tito je potom zaplatili. 27. VI. Byli ještě přiděleni koně 

každému kdo žádal. 

12. července se vystěhovali někteří Němci z okolních vesnic a na jejich místa přistěhovali 

se Češi. Hned po skončení války odešli místy od rolníků služební a tito později vstupovali do 

továren. Zemědělci nemohli práci stačit a tak byli z měšťáků a úředníků utvořeny pracovní brigády 

a poslány zemědělcům na žně. Tito lidé ovšem nepomohli zemědělcům nic a bylo z toho mnoho 

vtipů a posměšků. Potom byly zemědělcům dodány německé rodiny a též německá děvčata do 

služby.  

Do konce září dodává se mléko poněkud méně a mlékárna platí 1,60 za 1 litr. Od 1 října 

jsou ceny zvýšeny. Vejce 35.10 Kč za 1 kg, voli 8.30-17. – jalovice 8.20-17.- krávy od 7.30 – 17. , 

prasata 19.- 22,30 Kč, ovce 9.-13.60 za 1 kg. Ceny obilí z  nové sklizně jsou také zvýšeny. Žito a 

pšenice výkup. cena 270 .-, 275 .- , oves 205-215 Kčs, ječmen 220 Kč, brambory jedlé 63 Kč za 1q 

v Poličce. 

Dodávka obilí byla předepsána velmi vysoká. Při rozpisu bylo nutno počítati 18 q sklizně 

pšenice a žita z 1 ha. Samozásob. dávka byla také zvýšena na 18 kg obilí na 4 týdny pro 1 osobu 

a bylo dovoleno mletí na výkaz kdekoliv. Krmného obilí se mělo dodat z 1 ha ovsa 5 q a ječmene 

také 5 q. Tato přemrštěná dodávka splněna nebyla. Také je stanovena dodávka hus. 

Odvody sedmi ročníků. 

20. srpna vyšlo z Kamence 43 mladých mužů s vlajkou a 20 muzikanty do Poličky 

k odvodům. Naproti jim přišly dívky a děvčátka v národních krojích a někteří členové národního 

výboru. Průvod šel od divadla kolem náměstí a zpět ke Kamenci. U Žákových se k nim připojil malý 

jezdec na koni v národním kroji. Průvod se zastavil u pomníku padlých a tam se sešli občané. 

Pěknou řeč měl bývalý starosta pan Švanda a též velice pěknou jeden z branců Josef Bednář. 

Potom zahrála hudba národní hymny a průvod ještě přešel vesnici. Z Kamence bylo odvedeno 42 

mužů. Nejmladší ročníky rukovaly na vojnu koncem září. 

Jan Mlynář 

 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Na začátku začneme tam, kde jsme v minulém čísle Kameneckých listů skončili. Je srpen, 

druhý měsíc prázdnin, a nás čeká největší akce, „Večerní stovky“. Přípravy na tento svátek 

probíhají již týdny dopředu. Tento ročník byl rekordní co do účasti závodníků. Celkově se přihlásilo 

357 účastníků a byli mezi nimi i zahraniční závodníci ze Slovenska a Polska. 

Občerstvení bylo zajištěno širokou paletou jídel, která opět přinesla něco nového oproti 

minulému roku. Zázemí včetně velkoplošných stanů bylo připraveno, LED obrazovka nachystána, 

rozhodčí na svých místech a mohlo se odstartovat. V odpolední části závodu dosáhl nejlepšího 

času v kategorii muži František Kunovský výkonem 15,57 s, kterým stanovil nový rekord dráhy 

v našem areálu. Pro Vaši informaci český národní rekord má hodnotu 15,11 s, světový rekord pak 

hodnotu 14,77 s. Naším nejrychlejším mužem byl Milan Cacek, který se umístil na 77. místě 

s časem 20,14 s. Vítězkou odpolední části závodu u něžného pohlaví se stala Karolína Witoszová 

s časem 17,28 s. V ženské kategorii jsme neměli zastoupení. 
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V kategorii mladších dorostenek obsadila první místo Kamila Krejčí s časem 19,11 s. Na 

druhém místě se umístila domácí Kristina Dvořáková s časem 19,21 s, na 6. místě skončila 

Pavlína Pešková a  na 8.  místě Daniela Švábová. Ve středních dorostenkách vyhrála Barbora 

Venčovská časem 18,66 s. Naší nejlepší dorostenkou byla Michaela Doležalová, která se umístila 

na 11. místě s časem 19,87 s. Iveta Drašarová skončila na 18. místě, Cacková Hana na 29. místě. 

V mladších dorostencích vyhrál s časem 18,77 s Jiří Červenka. Naším nejrychlejším závodníkem 

byl Josef Novák, který se umístil na 11.  místě. V kategorii středních dorostenců zvítězil časem 

16,20 s Radim Blizňák. Naším nejlepším zástupcem v této kategorii byl Jan Teplý, který obsadil 

10. místo s časem 18,14 s, na 17. místě skončil Michal Nykl, Martin Plachý skončil na 23.  místě. 

Tradičním vrcholem sobotního zápolení bylo play-off finále za umělého osvětlení, které 

přerušil prudký déšť a bouřka. I přes velký příděl vody se díky kvalitním podmínkám v našem 

areálu mohlo následně v závodech pokračovat. Celkovým vítězem se mezi muži stal Jaromír 

Burda, mezi ženami potvrdila svůj výborný den Karolína Witoszová. Na vyhlášení výsledků závodů 

plynule navázala u závodníků oblíbená tradiční diskotéka.  

Druhý den se pokračovalo v závodech v požárním útoku O pohár starosty obce. Nejlepším 

týmem v kategorii mužů byl tým z Čeperky, který zvládl útok v čase 17,57 s. Naši „čmeláci“ skončili 

na 34. místě. Celková účast v této kategorii byla také rekordní 40 družstev. Nejrychlejší útok 

v kategorii žen předvedly závodnice z Jevíčka časem 17,82 s. Naše ženy obsadily 6. místo 

z celkového počtu 13-ti družstev. V kategorii seniorů si první místo odvezlo družstvo z Hartmanic. 

Děkujeme Vám všem, kteří jste se podíleli jakoukoliv měrou na pořádání těchto dvou 

závodů, a věřím, že Vás zdraví, elán a nadšení neopustí a budeme v této tradici nadále 

pokračovat.  

Také letos v sobotu 30. 8. proběhla soutěž pro kategorie mladších a starších žáků, kteří se 

utkali v požárním útoku, štafetě 4 x 60 m a v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami. První dvě 

disciplíny se započítávaly do závodu O pohár SDH, kde zvítězilo v kategorii mladších žáků 

družstvo Výčapy z okresu Třebíč. Naši mladší žáci skončili na bramborové příčce se shodným 

součtem umístění jako Zderaz, která měla ovšem lepší čas na požárním útoku, což rozhodlo. 

V kategorii starších žáků naši závodníci zvítězili ve štafetě, ale po nevydařeném útoku 

skončili nakonec na 8. místě. Celkovým vítězem této kategorie se stalo družstvo z Dolní Dobrouče 

z okresu Ústí nad Orlicí. 

Kamenecká šedesátka byla pro naše závodníky výzvou, aby se ukázali na domácí půdě. 

V kategorii mladších dívek obsadila Markéta Petržálková 10. místo, Karolína Makovská 16. místo, 

Vendula Andrlíková 21. místo. Starší dívky obsadily následující pozice. Iveta Drašarová zvítězila 

časem 13,28 s, Vendula Nováková obsadila 4. místo, Kristina Dvořáková 24.  místo, Pavlína 

Pešková 32. místo. V kategorii mladších chlapců se na 3. místě umístil Vojtěch Šváb a Lukáš 

Ondrák na 18. místě. Ve starších chlapcích se na 2.  místě umístil Jan Teplý, Josef Novák obsadil 

7. příčku, 38. pozici obsadil Lukáš Porubyak. Řekla bych, že se našim závodníkům dařilo a 

předvedli, co natrénovali, i  když štěstěna byla v některých případech vrtkavá. 

Následující víkend měli naši reprezentanti napilno. V sobotu 6. 9. se závodilo v Olomouci 

v závodě Olomoucký Drak v běhu na 60 m s překážkami. Tohoto klání se zúčastnilo 310 

závodníků, z nichž do druhého pokusu postupovalo nejlepších třicet. Naše starší dívka Vendula 

Nováková zvítězila časem 13,11 s, druhé místo obsadila Kristina Dvořáková 13,23 s, Pavlíně 

Peškové a Ivetě Drašarové první pokusy nevyšly dle jejich představ a obsadily 31. a 37. 
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nepostupující místa. Ve starších chlapcích obsadil Jan Teplý 2. místo s časem 12,74 s a Josef 

Novák 10. místo. 

V neděli 7. 9. pokračovala Okresní liga mladších žáků závodem v Sádku. Mladší žáci 

obsadili celkové 6.  místo, kdy v útoku skončili na 7. a ve štafetě 4 x 60 m na 4. místě. Starší žáci 

skončili na celkovém 3. místě, kdy v útoku obsadili 6. a ve štafetě 1. příčku.  

Následující den vyjeli naši zástupci do Choltic na šedesátky. V kategorii starších dívek 

zvítězila Vendula Nováková časem 13,12 s, Jan Teplý ve starších chlapcích obsadil také první 

místo časem 12,46 s, Josef Novák s časem 14,76  s obsadil 7. místo. V mladších chlapcích 

Vojtěch Šváb obsadil 2. pozici s časem 16,31 s. V mladších dívkách obsadila Markéta Petržálková 

6. místo s časem 16,31 s. Tentýž den nezahálelo ani družstvo žen, které se zúčastnilo závodu 

Okresní ligy Svitavska v Rozhraní, kde se umístilo na 5. místě.   

O víkendu 19. a 20. 9. se závody prohodily. Družstvo žen se zúčastnilo v sobotu Okresní 

ligy v požárním útoku ve Zderazi, kde skončily na 7. místě. V neděli vyjeli naši závodníci do 

Hlinska na soutěž 60 m s překážkami. V kategorii starších dívek obsadila Vendulka Nováková 

druhé místo časem 13,01 s, třetí byla Iveta Drašarová, pátá Pavlína Pešková. V kategorii starších 

chlapců obsadil Jan Teplý druhé místo časem 12,48 s, Josef Novák 32. místo. V mladších 

chlapcích obsadil Vojtěch Šváb třetí místo časem 15,84 s. V mladších dívkách skončila na 

sedmém místě Markéta Petržálková s časem 17,96 s.   

Zatím poslední závod s účastí našich závodníků byl finálový závod Okresní ligy Svitavska 

v kategorii muži a ženy 27. 9. v Sádku, ve kterém ženy skončily na 4. místě. 

Našim závodníkům ve všech kategoriích přeji, ať je neomrzí trénování a píle, protože bez 

toho to nejde, ať jsou dobrým kolektivem jako doposud a hlavně, ať si u toho užijí srandu. 

Trenérům hlavně hodně trpělivosti a ochoty dále rozvíjet naši mládež. Nezávodícím členům přeji, 

ať jim vydrží nadšení do pořádání dalších závodů a akcí, ať jim to přináší uspokojení a radost.  

Markéta Drašarová  

 

Veřejná sbírka – pomoc Tomáši Jílkovi  

Činnost sbírkového účtu započala 26. září 2013 získáním osvědčení od Pardubického 

kraje. Za tuto dobu na účet přispělo několik desítek dárců, mezi nimiž byli i Ti, co přispěli hotovostí 

prostřednictvím sběrací listiny nebo osobním předáním, kterým tímto moc děkuji za jejich 

příspěvek. Někteří dárci přispívají dokonce pravidelně symbolickými částkami. Celkový výtěžek 

z veřejné sbírky byl k 30. 9. 2014 neuvěřitelných 799 566 Kč.  

Z finančních prostředků byla zakoupena 15. 11. a 2. 12. 2013 ústní myš k počítači a další 

příslušenství pro možnost ovládání počítače pusou za 65 000 Kč, 28. 11. 2013 plicní ventilátor za 

229 900 Kč. Ústní myš slouží Tomovi k ovládání počítače, takže má přístup k informacím, 

sociálním sítím, sportovním výsledkům a hlavně ke komunikaci s rodinou a přáteli, protože využívá 

Skype. Bez plicního ventilátoru se Tom zatím neobejde. 

Po akutním ošetření ve FN Hradec Králové byl Tom převezen do spádové nemocnice 

v Litomyšli, kde byl měsíc. Po mnoha peripetiích shánění vhodného zařízení byl Tom umístěn na 

spinální jednotku FN Ostrava. Podmínkou přijetí byl vlastní plicní ventilátor, který jsme zakoupili. 

Hospitalizace na spinální jednotce je časově omezena, takže byl Tom převezen v půlce února na 

kliniku Malvazinky v Praze, kde je dodnes. Během tohoto přemisťování se Tomův zdravotní stav 

měnil jako na houpačce. Bojoval s příznaky epilepsie, měl problémy s termoregulací, tělo bojovalo 

s nemocničními bacily a viry, peristaltika a plynatost ho trápila, komunikace vázla, protože jsme 
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pouze odezírali, užíváním medikamentů a nedostatečnou hygienou měl zkažené zuby. Do toho se 

psychicky vyrovnával se svým stavem. V rámci všech zařízení více či méně rehabilitoval, 

vertikalizovali ho, posazovali. Rodina se učila, jak s Tomem cvičit, aby pomohla, jak masírovat, aby 

mu ulevila od ztuhlosti svalů a bolestí. Radili se s odborníky, léčiteli, inženýry, aby vyzkoušeli 

všechny možnosti, co by Tomovi pomohly. Jeden rok se nedá shrnout do pár řádků, takže pouze 

takto průřezově.  

V současné době je Tomův stav následující. Tom je pořád závislý na plicním ventilátoru, 

ale pomocí změn ventilačních režimů plíce posiluje a trénuje. Svých dechů má průměrně 8 - 10 a 

zbytek ho podporuje ventilátor. Díky tomu, že se plíce aktivovaly, může komunikovat se světem 

hlasitě, což ho velmi povzbudilo a motivovalo. Zavolá si pomoc, telefonuje pomocí ústní myši a 

programu, takže je soběstačnější. Krční svaly a zádové posílil natolik, že samostatně udrží hlavu a 

hýbe rameny. Vsedě vydrží i 4 hodiny, aniž by se mu motala hlava, takže se mu zlepšila motorika. 

Zubní kazy má ošetřeny a polykací reflex plně zachován. Tom každý den rehabilituje, nohy 

procvičuje na motomedu, dýchání cvičí se změnami ventilačních režimů a nafukováním míčku, 

dochází za ním vlastní fyzioterapeutka, aby intenzitu cvičení zvýšila, používáme elektrostimulaci 

na obnovu nervových zakončení, cvičíme mozek a smysly, aby nezapomněly, co je jim přirozené. 

Psychika hraje zásadní roli. Tom je racionální a plně si uvědomuje, co se s ním děje. Nevzdává to 

a bojuje. Těší se na návrat do rodné vesničky do nového domu, jehož výstavbu bude rodina 

realizovat v následujícím roce.  

Veřejná sbírka přinesla v prvé řadě finanční prostředky, ale také se ukázala podpora a 

sounáležitost místních obyvatel. Děkuji Vám za podporu a možnost tuto sbírku organizovat pod 

záštitou Obce Kamenec u Poličky. Do konce roku nás čeká kontrola na Krajském úřadě 

v Pardubicích, kde podstoupíme kontrolu evidence veřejné sbírky a dodržování jejího účelu.  

Markéta Drašarová 

 

Pozvánka na Memoriál V. I. Lenina 2014 

Milí spoluobčané, ráda bych Vás pozvala na XVI. ročník recesní soutěže O putovní pohár 

VŘSR – Memoriál V. I. Lenina 2014, která se uskuteční 25. října 2014 v areálu společnosti Flídr, 

s.r.o. V rámci této akce bude probíhat tombola, jejíž výtěžek půjde na kompenzační pomůcky a 

zařízení potřebné pro vybavení domácnosti, aby se Tomáš Jílek (www.pomocprotomase.cz) mohl 

vrátit domů. Ráda bych touto cestou také poděkovala Vám, kteří jste věnovali věcné dary do 

tomboly, anebo ještě darujete, a Vám všem, kteří Toma podporujete jinou formou. Děkuji Vám. 

Markéta Drašarová  

 

Informace ze Základní a mate řské školy v Sádku  

Organizace školního roku 2014/2015 

Celoroční projekt: „DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ, VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ…“ 

Pokračování projektu EU – PENÍZE ŠKOLÁM – 1. 9. 2012 – únor 2015 

Zahájení školního roku pondělí 1. 9. 2014 

Podzimní prázdniny pondělí 27., středa 29. 10. 2014 

Vánoční prázdniny pondělí 22. 12. 2014 – neděle 4. 1. 2015 

Ukončení 1. pololetí čtvrtek 29. 1. 2015 

Pololetní prázdniny pátek 30. 1. 2015 
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Jarní prázdniny pondělí – neděle 16. – 22. 2. 2015 

Velikonoční prázdniny čtvrtek, pátek 2. a 3. 4. 2015 

Ukončení školního roku úterý 30. 6. 2015 

Hlavní prázdniny středa 1. 7. 2015 – pondělí 31. 8. 2015 

  

Plavecký výcvik MŠ, 1. – 5. ročník září – listopad 2014; leden 2015 – březen 2015 

Zápis do 1. ročníku ZŠ středa 11. 2. 2015  

Přijímací zkoušky do matematické třídy, do 

osmiletého gymnázia 
duben 2015 (bude upřesněno) 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 

2015/2016 
středa 27. 5. 2015 

 

Státní svátky 

28. září 2014 - neděle Den české státnosti 

28. říjen 2014 - úterý Den vzniku samostatného československého státu 

17. listopad 2014 – pondělí Den boje za svobodu a demokracii 

1. leden 2015 – čtvrtek Den obnovy samostatného českého státu 

8. květen 2015 – pátek Den vítězství 

5. červenec 2015 – neděle Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

6. červenec 2015 – pondělí Den upálení Mistra Jana Husa 

 

Ostatní svátky 

24. prosinec 2014 – středa Štědrý den 

25. prosinec 2014 – čtvrtek 1. svátek vánoční 

26. prosinec 2014 – pátek 2. svátek vánoční 

1. leden 2015 – čtvrtek Nový rok 

6. duben 2015 – pondělí Velikonoční pondělí 

1. květen 2015 – pátek Svátek práce 

 

Pedagogické rady, t řídní sch ůzky 

Pedagogické rady  Třídní sch ůzky 

úterý 11. listopadu 2014  úterý  18. listopadu 2014 

úterý 20. ledna 2015  úterý 21. dubna 2015 

úterý 14. dubna 2015 
 červen 2015 bude upřesněno – pro rodiče 

budoucích prvňáčků 

úterý 23. června 2015    

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
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Informace ze školní jídelny 

Milí rodiče, 

protože se dnes klade velký důraz na to, co jíme a z čeho vaříme, ani nám ve školní jídelně 

není tato otázka lhostejná. 

Chtěla bych Vás seznámit s tím, jaké suroviny používáme pro přípravu stravy Vašich dětí. 

Rozhodly jsme se preferovat české výrobky od dodavatelů z blízkého okolí, které jsou podle 

našeho mínění zárukou kvality.  

Takže našimi dodavateli jsou například mlékárna Lacrum Velké Meziříčí, která nám dodává 

máslo a sýry, řeznictví Štěpánek z Trpína – tam odebíráme veškeré maso a masné výrobky, firma 

z Pohodlí u Litomyšle nám dováží česká vejce, bramborami a mákem nás celoročně zásobuje 

Zemědělské družstvo Telecí, med dostáváme od místního včelaře. 

Také se snažíme, aby děti dostávaly co nejvíce ovoce a zeleniny. Letos si pochutnaly na 

jahodách z naší školní zahrady. 

I když naši malí strávníci nejvíce milují svíčkovou s knedlíkem a domácí buchty naší paní 

kuchařky, najdete v našem jídelníčku také zdravé potraviny, jako například kuskus, bulgur, 

pohanku, ovesné vločky, jáhly, kroupy, divokou rýži, tofu a jiné. 

Věříme, že všem našim strávníkům bude chutnat, i těm nejmenším, kteří před pár dny 

nastoupili do mateřské školy. 

Za kolektiv pracovnic školní jídelny Dana Hájková, vedoucí stravování 

 

Nabídka zájmového kroužku  
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Koutek prevence  - Kuřáci a požární ochrana  

Zatímco škody a ztráty, které má na svědomí vyšší nemocnost kuřáků, nelze přesně určit, o 

požárech a škodách zaviněných neopatrností vyznavačů nikotinu prozradí všechno přesně vedená 

statistika požárů. Cigareta je schopna způsobit požár prakticky všude, v lakovnách, skladech, 

továrních dílnách, prodejnách, stájích, stodolách, v průmyslu i v zemědělství.  

Hořící nedopalek v koši způsobí i požár kanceláře. Teplota odhozeného nedopalku cigarety 

je dostačující na vznícení suché trávy nebo jehličí v lese a velký požár je na světě. Vyjmenováno je 

jen několik možností, jak přispět k nárůstu počtu požárů, které si na své konto připsali neopatrní 

kuřáci. Někdy, posilněni alkoholem s cigaretou v ruce, se po náročném večeru uloží do postele a 

usínají. Pokud vše dobře dopadne, vzbudí je spolubydlící nebo soused. V mnoha případech však 

požár vzniklý od nedokouřené cigarety, takového kuřáka uvězní a ani hasiči mu již nepomohou.  

Alena Cejpová 

 

Oznámení volby  

Oznámení voli čům o dob ě a místu konání voleb 

do Zastupitelstva obce Kamenec u Poli čky 

ve dnech 10. a 11. října 2014  
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 

o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

i n f o r m u j i   v o l i č e , 

že volby do Zastupitelstva obce Kamenec u Poličky se uskuteční 

v pátek 10. října 2014 v dob ě od 14:00 do 22:00 hodin  

a v sobotu 11.  října 2014 v dob ě od 8:00 do 14:00 hodin.  

 

Místem konání voleb do Zastupitelstva obce ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v 

budov ě Obecního ú řadu Kamenec u Poli čky, Kamenec u Poli čky čp.  90, 572  01 Poli čka.  

  

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich 

totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.  

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po 

prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu (např. průkazem o povolení 

k trvalému pobytu na území České republiky či cestovním pasem jiného členského státu Evropské 

unie). 

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 7. října 2014, ve 

dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti. 

        Petr Šváb, starosta obce 
 

Hezké prožití podzimních měsíců 
Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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