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číslo 44          prosinec 2014 
 

Vážení spoluobčané, 
 do Vašich domovů se dostává vánoční vydání Kameneckých listů. V úvodním článku Vás 
nejdříve seznámím s činností zastupitelstva obce v posledním období. Po říjnových komunálních 
volbách pracuje vedení obce v tomto složení: 

Petr Šváb   starosta obce 
Ing. Bohumil Novák místostarosta obce 

   Ing. Jan Mlynář předseda finančního výboru 
   Ing. Stanislav Urban předseda kontrolního výboru 
   Lenka Ondráková předseda kulturní komise 
   Luboš Kadidlo  předseda komise pro životní prostředí 
   Kateřina Muffová člen kontrolního výboru 

Bc. Vladimír Andrlík člen kulturní komise 
Michal Popelka člen komise pro životní prostředí 

Jménem nového zastupitelstva obce bych Vám chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste nám 
ve volbách svými hlasy vyslovili a chtěl bych Vás ubezpečit, že pro naši obec uděláme vše, co je 
v našich silách. Za to, že máme v práci pro obec na co navazovat patří také poděkování všem 
našim předchůdcům v předešlých funkčních obdobích. 

Členové nového zastupitelstva obce mají odbornou kvalifikaci a zkušenosti z oborů, které 
se velmi dobře hodí k využíti pro práci v naší obci. Všichni jsme připraveni dát maximum těchto 
svých schopností v její prospěch. Přáli bychom si, abychom vytvořili dobře fungující celek, a to 
nejen my ve vedení obce, ale především s Vámi spoluobčany a dokázali společně tvořit jednu 
obec s bohatým vnitřním společným životem. V dnešní době stále více platí, jaký život v obci si 
společně zařídíme, takový ho budeme mít. Nikdo nám nedá nic sám od sebe, vše vždy a stále více 
musí vycházet z naší aktivity. 
 Nové zastupitelstvo obce uskutečnilo ve svém funkčním období dvě zasedání. Na prvním, 
listopadovém ustavujícím, došlo především k rozhodnutí o složení vedení obce. Druhé prosincové, 
se již neslo ve znamení důležitých rozhodnutí pro rok 2015. Byla přijata Obecně závazná vyhláška 
číslo 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. 1. 2015. Podrobnosti o ní 
naleznete v samostatném článku. Dále bylo přijato Rozpočtové provizorium na rok 2015 s příjmy a 
výdaji obce ve výši 990.000,- Kč. Přijetí řádného rozpočtu obce plánujeme na měsíc leden nebo 
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únor. Další body projednávaného programu souvisely s majetkoprávními záležitostmi a s chodem 
obce. 
 Do svého závěru se dostala největší investiční akce letošního roku, stavba budovy pro 
komunální techniku. Budova byla dokončena a obci předána k užívání. Celková cena za 
provedené dílo je 2.367.349,- Kč. Abychom Vás prakticky seznámili s touto novou obecní stavbou 
a také i s komunální technikou v majetku obce, počítáme s uskutečněním dne otevřených dveří 
v jarních měsících. 
 Zastupitelstvo obce pracovalo také v oblasti společenského života a kultury, kdy upořádalo 
tradiční Posvícenské posezení, při kterém nás velmi potěšila opět větší účast hostů. 
Bezprostředně poté následovala příprava vánoční výstavy. Za tuto opět velmi úspěšnou akci mi 
dovolte poděkovat duši akce, panu Janu Mlynářovi a všem jeho ochotným spolupracovnicím a 
spolupracovníkům. Poděkování patří samozřejmě také celé řadě vystavovatelů z naší obce a ze 
širokého okolí a také velkému počtu návštěvníků, kteří k nám nacházejí cestu nejen v době 
víkendů, ale také ve dnech všedních za klidným posezením v příjemném prostředí. 

Na závěr bych Vám všem rád popřál klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2015 především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Petr Šváb 
 
Poplatek za komunální odpad v roce 2015  
 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2014 byla odsouhlasena Obecně 
závazná vyhláška číslo 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. 1. 2015. 

Zastupitelstvo obce se ve vyhlášce rozhodlo pro zachování stejné výše místního poplatku 
za svoz komunálního odpadu, pro rok 2015 tedy platí částka 550,- Kč na poplatníka. 
 Zastupitelstvo obce dále ve vyhlášce stanovilo zachování dosud platných osvobození od 
poplatku pro: 
  - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 17 a méně let věku,  
   - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 80 a více let věku, 
   - poplatníky, kteří se po celý kalendářní rok zdržují v zahraničí. 
  Nadále platí povinnost placení poplatku také všem fyzickým osobám, které mají ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k 
pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
 Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku a je možné ho rozdělit do dvou 
rovnoměrných splátek splatných do 30. června příslušného roku a do 30. září příslušného roku. 

S plným zněním obecně závazné vyhlášky obce se můžete seznámit na internetových 
stránkách obce www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. Poplatek m ůžete platit 
již od m ěsíce ledna  v kanceláři obecního úřadu, případně na účet obce, č. ú. 1283403399/0800 
s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a vyplněním přiznání k poplatku v kanceláři 
obecního úřadu. Přiznání je také k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách 
obce. 
 
Detailní kalkulace nákladů obce pro rok 2015: 
Výdaje obce: 
 Platba z rozpočtu obce svozové společnosti LIKO a.s. bude ve výši 348.228,- Kč – obec 
bude hradit částku 612,- Kč za jednoho obyvatele nebo objekt. 
 Další náklady obce ve výši cca 25.000,- Kč jsou za likvidaci nebezpečných odpadů, nákup 
pytlů na plasty cca 5.000,- Kč, pravidelný svoz nádob z míst, kam svozová firma nezajíždí cca 
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25.000,- Kč, dále za odvoz kompostovatelného odpadu do kompostárny obec uhradí cca 25.000,- 
Kč. Náklady obce snižuje příjem ve výši cca 40.000,- Kč od společnosti Ekokom za třídění odpadů. 
 Celkem se výdaje obce za rok 2015 předpokládají ve výši cca 390.000,- Kč. 
Výběr poplatků: 
 Dle ustanovení vyhlášky 1/2014 se v současné době předpokládá, že v roce 2015 bude od 
poplatku osvobozeno celkem 155 osob. 
 Poplatníků bez osvobození je v současné době 392 osob + 39 objektů = 431. 
Dle tohoto současného stavu počtu obyvatel a počtu objektů vybere obec na poplatcích v roce 
2015 finanční částku 237.050,- Kč. 
Rekapitulace: 
 Předpokládané vynaložené náklady obce   390.000,- Kč 
 Předpokládaný výběr poplatků   237.050,- Kč 
   Doplatek obce z jejího rozpočtu   152.950,- Kč 
 
Termíny svozu popelnic:  
Kamenec - každé  sudé pondělí: 5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 
8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12. 
 
osada Jelínek - každá  sudá středa: 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 
27.5., 10.6.,  24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 
23.12. 
 
Termíny svozu plast ů: 
pytle - 1 x měsíc - sudé úterý: 20.1., 17.2., 17.3., 14.4., 12.5., 9.6., 7.7.,  4.8., 1.9., 29.9., 10.11., 
8.12. 
kontejnery - 1 x 14 dnů - sudé úterý: 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 
26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.,  
22.12. 
 
Termíny mobilních svoz ů nebezpečných a velkoobjemových odpad ů: 
Pondělí 11. 5. - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
Pondělí 14. 9.  - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
 
Sběrný dv ůr a překladišt ě komunálního odpadu  

Pro obyvatele naší obce jsou dále k dispozici služby sběrného dvora v Poličce v ulici 
Hegerova, telefon 733 267 613 a překladiště komunálního odpadu při výjezdu z Poličky směr 
Jedlová, telefon 604 695 729. 

 

Otevírací doba sběrného dvora: 

Pondělí 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období) 

Úterý zavřeno   

Středa 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období) 

Čtvrtek 8,00 - 12,00   

Pátek 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období) 

Sobota 8,00 - 12,00   
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Odběr odpadů zdarma od obyvatel: 
- nebezpečné odpady vznikající v domácnostech (ředidla, akumulátory, monočlánky, barvy, oleje, 
léky, obaly od barev, kyseliny, apod.) 
- objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, apod.) 
- zpětný odběr elektrozařízení (počítače, televizory, ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, 
ždímačky, vysavače, ruční el. zařízení, videa, zářivky, úsporné žárovky, mikrovlné trouby, mobilní 
telefony, apod.). ODEVZDÁVANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ, nekompletní 
elektrozařízení nepatří do zpětného odběru a bude zpoplatněno 
- kovy 
- recyklovatelné plasty neznečištěné 
- pneumatiky z osobních automobilů 
Odběr odpadů za úplatu - stavební a demoliční odpady, stavební materiály obsahující azbest 
(eternit), nerecyklovatelné plasty znečištěné, asfaltové lepenky 

Množství odebíraného odpadu v tomto zařízení je z kapacitního důvodu omezeno na menší 
množství odpadu. Při odstraňování většího množství odpadu je nutné si objednat samostatný 
kontejner.  
 

Otevírací doba překladiště: 

Pondělí 6,00 - 14,00 

Úterý 6,00 - 14,00 

Středa 6,00 - 14,00 

Čtvrtek 6,00 - 14,00 

Pátek 6,00 - 14,00 

Sobota 8,00 - 11,30 

 
Druhy odebíraných odpadů na překladišti: 
Odběr odpadů zdarma od obyvatel:  
- komunální odpad, objemný odpad, oděvy, textil, plasty, papír, sklo, kovy 
Odběr odpadů za úplatu: 
- stavební a demoliční odpady, tašky a keramické výrobky, zemina a kamení, stavební odpady 
s obsahem azbestu (eternit), asfaltové lepenky. dřevo, nerecyklovatelné plasty (znečištěné ), okna 
zasklená i bez skel, zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, výlevky apod.), odpad 
z demolice bytových jader, dveře, zárubně, plasty z autovraků 
 
Kontejner pro sb ěr od ěvů 
 Do oblasti odpadového hospodářství patří také rekapitulace svozů textilu z bílého 
kontejneru pro sběr a třídění použitých oděvů, obuvi a hraček, který je umístěn na kontejnerovém 
stání ve středu obce u odbočky k areálu Pod Lipou. Za měsíc duben bylo odvezeno 19 kg textilu, v 
květnu 240 kg, v červnu 149 kg, v červenci 85 kg, v srpnu 312 kg a v měsíci září 238 kg. 

Petr Šváb 
 
Místní poplatek za psa za rok 2015  

Připomínáme také termín splatnosti místního poplatku ze psů dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2011. Poplatek je splatný do 30. dubna 2015, jeho výše je 100,- Kč za jednoho psa. 
Poplatek se platí ze psů starších třech měsíců. 

Petr Šváb 
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Zvýšení ceny vodného  
 Na valné hromadě Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko bylo odsouhlaseno 
zvýšení ceny vodného ze současných 30,00 Kč/m3 na novou cenu 30,50 Kč/m3 včetně DPH.  
 Každoroční navyšování ceny je zdůvodňováno potřebou posilovat objem finančních 
prostředků určených na rekonstrukce a obnovy vodovodní sítě, aby se postupnými kroky předešlo 
nenadálým velkým výdajům v budoucnosti. 

Petr Šváb 
 
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 
 
Životní jubilea ve IV. čtvrtletí  

Ve IV. čtvrtletí roku 2014 oslavili svá životní jubilea paní Věra Muffová, pan Jaroslav Havlík 
a v závěru roku paní Jaroslava Petrásková. Oslavencům ze srdce přejeme hodně zdraví a 
spokojenosti do dalších let. 

Lenka Ondráková 
 
Diamantová svatba  

Dne 9. 10. 2014 si připomněli krásnou událost a zároveň oslavili diamantovou svatbu 
manželé Josef a Jiřina Groulíkovi. 

„Láska je věčná, její pojetí se může léty změnit, ale podstata zůstává stále stejná. Tím 
nejkrásnějším důkazem pravdivosti této věty jste vy dva! Přejeme vám ze srdce vše nejlepší a 
hodně lásky k vaší diamantové svatbě!“ 

Lenka Ondráková 
 
Posvícenské posezení  

Již tradičně jsme se sešli v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky dne 15. 11. 2014 při 
Posvícenském posezení. Hojně se zaplnil celý sál, nechyběly ani posvícenské koláčky, které se 
vždy pečou u paní Jaroslavy Švábové. V průběhu večera jsme se všichni pobavili a zatančili si při 
doprovodu hudebního seskupení Duo Šnek. 

Lenka Ondráková 
 
Vítání ob čánků  

Dne 23. 11. 2014 jsme do života a do naší obce přivítali v sále obecního úřadu tři nové 
občany, jimiž jsou: Vít Andrlík, Jitka Roušarová a Miroslav Švanda. Přejeme dětem i rodičům 
hodně zdraví, lásky a spokojenosti. 

Lenka Ondráková 
 
Čas váno ční 

„Každý z nás má jinou představu o tom, bez čeho by advent a Vánoce „nebylo ono“. 
Adventní doba ale naštěstí není pouze časem předvánočního shonu, i když i to nějak do tohoto 
období patří. Advent (a křesťanská víra vůbec) má naštěstí svůj silný duchovní obsah a přesah, 
který není závislý na žádných vnějších okolnostech.  A tak můžeme navzdory všem starostem, 
které na nás doléhají, tento čas prožít velmi plodně a nalézat vnitřní pokoj.“ 
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Od 29. 11. 2014 probíhala po celý týden již tradiční vánoční výstava v sále Obecního úřadu 
v Kamenci u Poličky, kterou zahájili žáci Základní školy v Sádku, spolu s paní Pavlou Švábovou. 
Každým rokem jsme překvapeni novými výrobky, tvořivostí a šikovností jejich autorů různého věku. 
Výstavu připravil a nadekoroval pan Jan Mlynář st. ve spolupráci s několika ochotnými občany. Do 
sálu obecního úřadu nás vtáhla i vůně teplé medoviny a cukroví. U rozsvíceného vánočního 
stromu před obecním úřadem hrály nenápadně vánoční koledy, které dodávají prostředí vánoční 
atmosféru. Byla to opět úspěšná výstava, všem velký dík. 

Lenka Ondráková 
 
Vánoční dílni čka v rámci váno ční výstavy  

Tradiční vánoční výstava ve společenském sále probíhá už pěknou řádku let, vánoční 
dílnička v knihovně se však konala poprvé a snad ne naposledy. O prvním adventním víkendu, kdy 
probíhalo i slavnostní zahájení výstavy, si děti mohly v knihovně vyrobit krásné záložky. Díky 
ozdobným razničkám, foukacím fixám a velkému množství dalšího materiálu zvládly i ti nejmenší 
vytvořit překrásná díla. Během obou dnů se v knihovně vystřídalo téměř padesát dětí a záložek se 
vyrobilo opravdu nepočítaně. 

Akce byla uspořádána v rámci projektu místních knihoven Nezapomeňte (se) vrátit a 
setkala se s velkým ohlasem nejen u dětí, ale i u dospělých, kteří si tak v klidu mohli posedět 
v příjemném prostředí, naladit se na vánoční atmosféru a dopřát si skleničku horké medoviny. 

Klára Kadidlová 
 
Bohoslužby o váno čních svátcích v kostele Nejsv ětější Trojice v Sádku  

24. 12.  Štědrý den  16.00 hod.  
                                      24.00 hod. - půlnoční  

25. 12.  Boží hod vánoční  9.00 hod. 
26. 12.  Svátek sv. Štěpána 9.00 hod. 

Petr Šváb 
 
Tříkrálová sbírka  

V sobotu dne 3. ledna 2015  se v Kamenci u Poličky uskuteční Tříkrálová sbírka. Sbírku 
pořádá Oblastní charita Polička ve spolupráci s obcí a o provedení sbírky se postarají děti a 
mládež z naší obce. 

 Tato dobročinná akce je v roce 2015 zaměřena na pokrytí nákladů v těchto oblastech 
činnosti a působnosti Oblastní charity Polička: 
Domácí hospic sv. Michaela 

• na částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče – materiální vybavení a osobní 
náklady na odborníky, které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven 

• příspěvek na pořízení automobilu pro zabezpečení domácí hospicové péče 
Občanská poradna 

• částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním služby Občanské poradny 
Přímá pomoc potřebným 

• přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti Oblastní charity Polička, případně 
humanitární pomoc 

Pomoc do Indie 

• rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku 
Lenka Ondráková 
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Domácí hospic sv. Michaela zahajuje provoz  
Léta jsme veřejnost informovali, že Oblastní charita Polička, její středisko Charitní 
ošetřovatelská služba, poskytuje služby umírajícím, kteří chtějí svůj život uzavřít 
ve svém domácím prostředí. Byla to pravda. Nazývali jsme ji službou s prvky 
hospicové péče, protože jsme věděli, že do statusu domácí hospicové péče jí 
ještě jeden podstatný článek chybí. Byl to hospicový tým. V letošním roce se ho 
podařilo sestavit, a proto 14. října v 16:30 hodin v Centru Bohuslava Martinů 
v Poličce můžeme slavnostně zahájit činnost Domácího hospice sv. Michaela. 

  Hospicový tým tvoří čtyři lékaři a lékař - odborný garant na léčbu bolesti a paliativní péči, 
vybrané a proškolené zdravotní sestry, sociální pracovnice a dva psychoterapeuti. V případě 
zájmu klienta nebo jeho rodiny do něho může být přizván také duchovní. Nezanedbatelná je také 
spolupráce s praktickým lékařem pacienta, který je o průběhu péče pravidelně informován a podílí 
se na péči o pacienta. 
 Složení hospicového týmu umožňuje výrazně rozšířit škálu pomoci. Pilířem zůstane 
odborná lékařská a sesterská péče. Sestra nově získá možnost konzultací změny zdravotního 
stavu nemocného s lékařem domácí hospicové péče, a to 24 hodin denně, a pacient lékařskou 
péči v domácím prostředí. K dispozici zůstává široká nabídka sociálních služeb (pečovatelská, 
asistenční, půjčovna pomůcek, atd.). 
 Členové rodiny mohou nalézt v hospicovém týmu podporu k dobrému zvládnutí ošetřování 
svého blízkého nemocného, využít poradenství v sociální oblasti a získat informace o návazných 
sociálních službách. Zvládání náročného období jim i nemocnému může ulehčit také 
psychoterapeut, případně duchovní. Rodině bude otevřena rovněž pomoc po úmrtí pacienta.  
 Péče zdravotních sester domácí hospicové péče je hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění. Pacient hradí poplatek 100 Kč/den, který pomáhá pokrýt část nákladů spojených 
s návštěvní a pohotovostní službou lékaře, protože Domácí hospic sv. Michaela není smluvním 
zařízením zdravotních pojišťoven. Rozpočet bude posilován finančními příspěvky a dary 
jednotlivců, firem a obcí.  
 O přijetí nemocného do domácího hospice rozhoduje lékař hospice na základě podané 
žádosti a informovaného souhlasu nemocného. Domácí hospic sv. Michaela bude působit v obcích 
Borová, Březiny, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Lezník, Oldřiš, Polička, 
Pomezí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Sádek, Sebranice, Stašov, Střítež, Široký Důl a Telecí. 
Více informací o Domácím hospici sv. Michaela najdete na: www.policka.charita.cz. 

Štěpánka Dvořáková 
 
Asistence pom ůže, kde může 
 Osobní asistence je jedno z nejmladších středisek Oblastní charity Polička. Pomáháme v ní 
lidem z Poličky a okolních obcí, kteří pro své zdravotní postižení, onemocnění či věk potřebují 
nezbytnou pomoc druhé osoby, třeba osobní asistentky.  
 Osobní asistentka tuto službu poskytuje v domácnosti, ve školách …, zkrátka všude tam, 
kde se lidé, kteří naši službu potřebují, právě pohybují. Pomáháme i rodinám v péči o jejich rodinné 
příslušníky, o které se sami starají. Poskytujeme například péči v době, kdy jsou pečující příbuzní 
v zaměstnání, nebo když musí z bytu na část dne odejít.  
 V čem všem můžeme být nápomocni? Například při přípravě jídla a pití a jeho podání, při 
oblékání i osobní hygieně; při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid domácnosti, nákupy), při 
umožňování kontaktu s vnějším prostředím (doprovody k lékaři, na zájmové aktivity, vycházky…).  
 Vždy volíme individuální přístup podle zvyklostí a potřeb klienta. Osobní asistence je i o 
společnosti. „To že není člověk doma sám, má si s kým popovídat, má mu kdo přečíst knihu, je pro 
něho v nemoci a ve stáří nesmírně důležité,“ řekla pečovatelka Lucie Lněničková. 
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 V případě, že by někdo z vás, či z vašich blízkých potřeboval naši pomoc, můžete se na 
nás obrátit - třeba jen pro získání bližších informací. Jsme rádi, když vám můžeme pomoci. 

Eliška Pelikovská 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1945 (10. část)  
Oslavy svatováclavské. 
Byly konány všude po naší vlasti jako poděkování Bohu za naše osvobození. 

Průvod za účasti všech občanů Kamence a Sádku vyšel od školy k pomníku padlých do 
Kamence. Zde zazpívaly dívky v národních krojích svatováclavskou píseň, potom přednesena 
báseň, potom vlastenecká přednáška dp. prof. B. Maliny, který na konec ve vroucí modlitbě 
děkoval Bohu za naše osvobození a sv. Václava patrona české země vzýval, aby bděl nad 
svorností Čechů. Opět písně a hudba. Cesta zpátky k pomníku padlých v Sádku – tentýž pořad 
s novými písněmi, citací a řečí. 

29. září k uctění smutné památky Čechů zahynuvších v koncentračních táborech se ¼ 
hodiny zvoní a potom 3 minuty ticha. 30. září je za ně zádušní mše. 

24. října podepsal pan pres. dekrety o znárodnění dolů, železáren a sléváren s více než 
500 zaměstnanci, zbrojní podniky, podniky umělých hnojiv, benzínu, sladidel, výroba cementu, 
cementárny přes 150 dělníků, sklárny a všechny velké podniky s 500 zaměstnanci až 250. Také 
velké mlýny s kapacitou 60 tun denně. 

V prosinci již není dovoleno mlýti, kde by kdo chtěl a je nařízeno jezdit zase s doprovodem 
určený den, levá strana do znovuotevřeného mlýna Lidmilového v Sádku a pravá strana do 
Poličky. 

Od 1. až 15. prosince opět jsou ceny zvýšeny a přísně nařízeno plnit dodávky. Objevilo se 
totiž, že pšenice je nejlevnější krmivo, neboť družstvo platí 255-260 Kčs a otruby jsou za 300 Kčs a 
na poukazy žádné nejsou. 

V Kamenci byly na třech místech prohlídky na zásoby obilí a také potom při zabíjačce, kde 
zváženo všechno do posledního kg. Kontroly postupovaly bezohledně a přísně ve všech vesnicích. 
Zase bylo poukazováno na to, že rolníci po válce, když i čeleď utekla, napjali všechny síly, aby 
včas a dobře všechno sklidili. Pronásledováni jsou nyní za to nejnižšími cenami a kontrolami. 
Nařízen je výmlat do konce prosince. 

Dovoz mnoho zboží k nám z Ameriky. Oděvů, látek, poživatiny, konzerv, ovoce, umělých 
hnojiv aj. Všechno je u nás dobře vyprodáno. Jutové pytle, co stály 4 Kčs, prodávány za 24 Kčs. 
Konzervy s ovocnou šťávou, masové a všechny možné, jen ne ty nejlepší, od těch jsou nalezeny 
jenom krabičky po táboření Pražáků. Naprostý je nedostatek pracovní obuvi. 
23. prosince sehráno bylo u Bednářů divadlo „ Lešetínský kovář “. 

Od 29. října do 5. listopadu byla provedena výměna peněz, každý dostal 500 Kč a mimo 
toho 500 Kč na hospodářství nových peněz za staré. Ostatní staré peníze musely být uloženy. 
(německé marky již ovšem neplatily od konce války) Kromě toho platí veškeré drobné kovové 
peníze až do 5 Kč. V prosinci bylo možno obdržeti ještě 1000 Kč na hospodářství ze starého 
vkladu. 
Zemřelí: 

8. února zemřel Jos. Trávniček ve věku 82 r. 
29. dubna zemřel Jan Lorenc číslo 114, 81 r. 
13. dubna zemřel Adolf Žák, hostinský 
7. května zastřelen Fr. Jílek ve věku 48 let 
11. května zemřela Puchýřová 
17. června zemřela Moravcová, bytem u Zárubů 
13. července zemřela Vlasta Gloserová ve věku 15 r. na tuber. plic 
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10. září zemřel Josef Groulík, výměnkář 
 
Sčítání dobytka koncem roku: 

44 koní z toho 8 hříbat 
456 kusů hovězího dobytka, z toho 212 krav 
148 prasat 
32 ovcí, 116 koz a 20 kůzlat 
1080 slepic, 104 kohoutů, 85 hus, 16 kachen, 16 ťopek, 4 perličky 

(pokračování příště) 
Jan Mlynář 

 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Konec roku se nám přiblížil a s ním i konec hasičské sezóny. Ale abych Vás neochudila o 
poslední výsledky ze závodů, tak pěkně popořádku.  

V měsíci říjnu proběhl poslední závod Okresní ligy mládeže v požárním sportu. Požární 
útoky se běhaly v Mladějově, kde družstvo mladších žáků obsadilo krásné 5.  místo s časem 20,58 
s. V celkovém hodnocení Okresní ligy mládeže v požárním útoku se mladší žáci umístili na 
bronzové příčce a starší žáci na 5. místě. Gratulujeme Vám. Pohárového závodu v Mladějově se 
zúčastnilo také naše družstvo žen, které obsadilo 2. místo.  

A když jsme u těch celkových výsledků, tak naše družstvo žen skončilo na 8. 
 místě celkového hodnocení Okresní ligy Svitavska v požárním úroku. Nejrychlejší čas sezóny 
družstva žen je 19,56 s, kterého dosáhly v Telecím, druhém závodě celého seriálu. Družstvo 
mužů, které se zúčastnilo dvou závodu, a to v Kamenci a Oldřiši, do předních příček nepromluvilo. 
Vyhlášení Okresní ligy Svitavska proběhlo 14. listopadu ve Svitavách v multifunkčním centru 
Fabrika. Družstvu SDH Kamenec, které se vzdalo odměny ve prospěch Tomáše Jílka, patří můj 
dík a i všem ostatním družstvům, která takto učinila.  

Pokračování závodů dětí na 60 m s překážkami proběhlo při Šumperském Soptíkovi, kde 
naši svěřenci velmi těsně neobhájili loňské vítězství v soutěži družstev starších žáků (počítáni 4 
nejlepší závodníci do součtu družstev – chlapci a dívky dohromady). V kategorii starších dívek 
startovalo celkem 113 závodnic. Naší nejlepší reprezentantkou byla Kristina Dvořáková, která se 
umístila na 3. místě s časem 13,68 s. Vendula Nováková obsadila 4. místo s časem 13,70, Pavlína 
Pešková 14.  místo a Daniela Švábová 19. místo.   

Zpátky k závodu družstev. Posledním závodem hry Plamen byla podzimní soutěž v Pomezí 
neboli závod požární všestrannosti. Na tomto závodě se prokazují dovednosti ve střelbě, 
topografii, šplhu na laně, orientaci s buzolou, vázání uzlů, určování věcných prostředků, 
zdravovědě. Děti se musely na tento závod velmi dobře připravit a naučit se vše potřebné. Tato 
část sezóny je velmi náročná pro vedoucí, kteří učí děti těmto dovednostem, protože to je o 
naučení a fyzická zdatnost je individuální záležitostí. Posuďte sami, jak se vedoucí snažili a děti na 
sobě doma s rodiči pracovaly. V kategorii mladších žáků jsme měli dvě hlídky, které obsadily 4. a 
19. místo, starší žáci měli také dvě hlídky a obsadili 5. a 28. místo. V dorostenecké kategorii jsme 
měli po jedné hlídce. Dorostenky obsadily 1. místo a dorostenci místo 3. Tyto výsledky zajistí dobrý 
start do jarní sezóny.  

Závěr sezóny patřil Memoriálu V. I. Lenina v Širokém Dole, kde družstvo žen obsadilo 27. 
místo v požárním útoku.  Naše ženy byly jak závodnicemi, tak pořadatelkami a pomohly tak 
v organizaci největšího celorepublikového závodu v požárním útoku. 

Závěrečné závody v běhu na 60 m s překážkami proběhly v Praze 9. 11. a byly posledními 
v rámci prvního ročníku Českého halového poháru. V kategorii mladších chlapců se umístil Vojtěch 
Šváb na 11. místě z celkového počtu 140 startujících. Ve starších dívkách obsadila Kristina 
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Dvořáková 9. místo časem 13,70 s, Pavlína Pešková 14. místo časem 14,00 s, Vendula Nováková 
17. místo časem 14,12 s a Daniela Švábová 55. místo časem 15,27 s, ze 141 startujících dívek. 
Mezi staršími chlapci byl i Jan Teplý, který obsadil 4. místo časem 12,71 s a v rámci seriálu skončil 
na celkovém prvním místě ve své kategorii. Gratulujeme. 

Naší mládeži patří velké gratulace za dosažené výsledky v roce 2014 a poděkování za 
reprezentaci sboru. Trenérům z řad dospělých i dorostu velké poděkování za jejich trpělivost a 
oddanost. A všem členům za jejich dobrovolnou činnost v rámci příprav a zajištění námi 
pořádaných závodů velká slova díků.  

Do nového roku Vám přeji hlavně pevné zdraví a také štěstí. 
Markéta Drašarová 

 
Informace z naší školy  
Sběrový den a pod ěkování 
Vážení spoluobčané, 

velmi Vám děkujeme za Vaši účast v letošním listopadovém sběrovém dni. Svoz opět 
provedla firma EPR Praha s. r. o., pobočka Svitavy a při jeho odvozu a třídění nám ochotně 
pomohli paní Leona Brůžková a pan Josef Nunvář. Poděkování patří také starostům Sádku i 
Kamence, kteří akci několikrát vyhlásili a připomněli ve svých rozhlasových hlášeních. 

Již potřetí po dobu pěti dnů byl u starého obecního úřadu v Sádku přistaven kontejner, kam 
jste papír nosili.  
Tentokrát se podařilo utržit nejvíce peněz. Bylo to jednak proto, že papíru bylo mnohem více než 
při minulém sběru a hlavním důvodem pak bylo, že jste vyslyšeli naši prosbu a balíčky nesvazovali 
provázky. Tím byla i vyšší výkupní cena za směs papíru, a to 2,20 Kč/1 kg. Peníze jsme jako vždy 
spravedlivě rozdělili mezi mateřskou školu a základní školu. 
Sebrali jsme:  

- lepenka          410 kg       574,- Kč 
- směs noviny a časopisy        720 kg    1 584,- Kč 
Celkem       1 130 kg    2 158,- K č 

 
Další sběr se uskuteční nejpozději do konce června 2015, a to stejným a snad již 

osvědčeným způsobem, tj. ukládáním do přistaveného kontejneru.  
     Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Ladislava Plachá 

 
Podzim v mate řské škole 
Byl jeden svět a ten byl celý žlutý…. 
a byl jeden svět a ten byl celý modrý… 
a byl jeden svět a ten byl celý červený…. 
A tyto světy se propojily a vznikl jeden velký barevný svět…. 
 
,,BAREVNÝ SVĚT“ aneb Pohádka o neposlušné Barborce 
se stal v letošním teplém a občas i slunečném podzimu v  mateřské škole hlavním mottem naší 
práce (byl prvním ze tří integrovaných bloků na tento školní rok). 

Děti byly rozděleny do skupin - každý si vybral „svůj“ svět (červený, žlutý nebo modrý) – a 
společně tvořily podle vlastní fantazie to, co by ve svém barevném světě chtěly mít. Na závěr se 
nám světy „promíchaly“ a vznikl jeden velký barevný svět. Starší děti si samy nafotily věci a 
situace, které se jim ve školce barevně líbí.  

Do tohoto bloku jsme zařadili propracované projekty, které vlastně tvořily jeden celý 
podzimní blok: 
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„Ztracené barvy“-  pozorování barev kolem nás, Pohádka o neposlušné Barborce, hledání 
Podzimníčka 
 ,,Na stejné Zemi co my, rostou tu s námi stromy“ – vyprávění o stromech, návštěva Divadelního 
klubu v Poličce, kde byl program pro děti ke Dni stromů. Mladší děti dokonce našly malé barevné 
skřítky Dubovníčky  - víte, pod kterým stromem? 
,,Když se žení všichni čerti“ (počasí) – pozorování počasí, zakreslování každý den, jaké máme 
počasí 
 ,,Podzim stromy oškubává, vítr honí mraky, a tátové učí děti venku pouštět draky “ – kreslení 
draků, pouštění draků 
 „Když Mikuláš s čertem nese pytel plný nadílky, i velicí nezbedové promění se v andílky“ – čertí 
tvoření, hry, honičky….  A nácvik Čertovské pohádky, kterou jsme zahráli na OÚ v Sádku pro 
rodiče a kde děti čekalo překvapení v podobě návštěvy Mikuláše 
„Doma se nám všechno leskne a voní tu vanilka, kdy už bude štědrý večer? Až zvoneček zacinká“ 
– vyprávění o adventu, Vánocích, strojení stromečku, vánoční besídka pro děti v MŠ, návštěva 
vánoční inspirace v Kamenci a v Sádku, zpívání koled, vánoční tvoření, adventní koncert v kostele 
Děti tento pracovní blok velice bavil, naučily se také spoustu písniček, básniček, důležité byly i 
matematické a jazykové činnosti, poznávání světa kolem nás a spousta dalších činností.  

Od září do konce listopadu jsme jezdili každou středu na plavání do Poličky, spolu 
s kamarády ze ZŠ jsme si vyzkoušeli požární poplach a všichni společně  jsme se zapojili do akce 
Větrníkový den – byla to celorepubliková akce, při níž jsme výrobou větrníků podpořili nemocné 
děti cystickou fibrózou. Na Jordáně jsme zhlédli krásný dětský muzikál „O dvanácti měsíčkách“, 
který nacvičili žáci ze ZŠ v Poličce. Všem se také líbil koncert Jiřího Bílého, který se konal v MŠ. 
Ve školce se ještě těšíme na vánoční besídku pro děti, na adventní koncert v kostele a potom 
přijdou nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. 

Přejeme Vám jejich krásné prožití v klidu a v pohodě a do Nového roku především pevné 
zdraví a spokojenost. 

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 
 

„Najdu krámek za lesní tůní, 

koupím tam dárek s vánoční vůní. 

Otevři okno, na tiché volání, 

v balíčku objevíš vánoční přání. 

Třpytivý dárek sněžných vloček, 

vnese radost, klid a zdraví nejen na Vánoce, 

ale i každý den v novém roce.“ 

 

Pokojné Vánoce 

a úspěšný rok 2015 

Vám přejí 

děti a zaměstnanci 

Základní a Mateřské školy v Sádku 
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Pozvánka I. 

Mariášníci z Kamence zvou na X. ročník  
 

SOUSEDSKÉHO MARIÁŠE  
 

který se uskuteční ve společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci  

v neděli 28. 12. 2014 .  
Prezence od 14.00 hodin, začátek hry v 15.00 hodin. Občerstvení zajištěno. 

 

Pozvánka II.  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

 

HASIČSKÝ PLES  
 

který se koná ve dvou termínech  

v pátek 30. 1. a v sobotu 7. 2. 2015 vždy od 20 hod in  
ve společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci.  

Hudební produkci zajistí: - v pátek 30. 1. hudební seskupení Duo Šnek  

- v sobotu 7. 2. hudební skupina Fízlband  

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

ve dnech 19. a 21. 1. 2015 od 16.00 do 18.00 hodin . 

 

Pozvánka III.  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

MAŠKARNÍ KARNEVAL   
který se uskuteční  

v neděli 8. 2. 2015 od 14 hodin.  
Zveme všechny děti – soutěže a dárky pro všechny masky. 

 

 

 

 

Krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší do nového roku 2015 

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky. 
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