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číslo 45          duben 2015 
 

Vážení spoluobčané, 

 na velikonoční svátky vychází první letošní jarní vydání Kameneckých listů. V jeho obsahu 

naleznete seznámení s hospodařením obce v roce 2014 a seznámení s rozpočtem a plánem akcí 

na rok letošní. Dále pak ohlédnutí za uskutečněnými akcemi, pozvánky na plánované akce, 

velikonoční zamyšlení, pohled do Kamenecké kroniky atd. 

 V úvodním článku Vás seznámím s činností vedení obce v prvních měsících letošního roku. 

Počátek roku je vždy naplněn pracemi spojenými s uzávěrkou roku předchozího včetně 

inventarizace veškerého majetku obce. Invetarizační komise složená ze zastupitelů obce po jejím 

provedení neshledala ve správě majetku obce žádných nesrovnalostí. Roku 2015 se pak již týkala 

práce s přípravou rozpočtu, který byl následně schválen na veřejném zasedání obce 11. února. O 

jeho podobě se více dočtete v samostatném článku. Z dalších bodů programu veřejného zasedání 

naleznete v tomto vydání Kamenckých listů  podrobnosti k nově přijaté obecně závazné vyhlášce 

číslo 1/2015 a podrobnosti k rozhodnutí zastupitelstva uspořádat II. setkání rodáků naší obce ve 

dnech 8. a 9. srpna.  

 V měsíci březnu jsme opět rozběhli program veřejně prospěšných prací a věnovali se 

nejdříve úklidu sněhových zábran z polí, kde již bránily jarním zemědělským pracem a jarnímu 

úklidu obce. Dobu vegetačního klidu a vhodného počasí jsme využili na pokračování zásahu do 

stromořadí podél hlavní komunikace. Byly vybrány a pokáceny stromy nejvíce problematické, 

přestárlé a nejvíce poškozené. Vytypované stromy také nejvíce ohrožovaly bezpečnost provozu na 

komunikaci tím, že také bránily širšímu rozhledu důležitému při pohybu chodců na komunikaci 

především při snížené viditelnosti v době provozu veřejného osvětlení. Veškeré kácení je také 

úzce konzultováno se správcem komunikace, Správou silnic Pardubického kraje, kterým také vadí 

kořenový systém stromů, který narušuje komunikaci. V kácení stromů budeme muset postupně 

pokračovat i v příštích letech, protože většina dalších stromů u komunikace ve spodní části obce 

na tom není o mnoho lépe než stromy již pokácené. 

 Na každé kácení přímo navazuje provedení náhradní výsadby. Ve spodní části obce jsme 

podél komunikace provedli výsadbu 12 javorů s vizí založení nového stromořadí pro další 

generace. Dále pokračujeme v našem záměru výsadby nových stromořadí do krajiny podél polních 

cest. U oldřišké cesty bylo stromořadí dokončeno výsadbou 18 planých třešní, nově jsme založili 

alej ovocných stromů z 12 plodících třešní, 4 jabloní a 4 švestek od hřbitova směrem k Sádku. 
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 Z prací na údržbě majetku zmíním aktuálně dokončenou rekonstrukci komínů v budově 

pohostinství, kde bylo provedeno vyfrézování a následné vložkování obou komínů. V místnosti 

výčepu pak byl dokončen obklad stěny s krbovými kamny pro vylepšení interiéru. Nová budova pro 

komunální techniku v měsíci březnu úspěšně prošla kolaudací a v současné době ji postupně 

uvádíme do používání. 

 Všechny dříve narozené bych rád pozval na nejbližší akci, kterou je jarní setkání důchodců 

v sobotu 11. dubna od 15 hodin. Děkuji všem organizátorům a dětem za její přípravu. Vás ostaní 

bych chtěl pozvat na další pořádané akce včetně veřejných zasedání zastupitelstva obce. 

V souvislosti s plánovaným letním setkáním rodáků naší obce Vás prosím o spolupráci a 

součinnost, jednak abychom naší obec ukázali v co nejlepším světle a zároveň abychom si setkání 

společně také náležitě užili.  

Na závěr úvodního článku mně dovolte i přes aktuální ochlazení a návrat zimy popřát Vám 

všem příjemné prožití velikonočních svátků a hezké následující jarní období. 

Petr Šváb 
 

Ekonomika obce v roce 2014 a rozpo čet obce na rok 2015  

 V tomto článku bychom Vás rádi seznámili s hospodařením naší obce za rok 2014 

včetně krátké rekapitulace uskutečněných akcí. Následuje seznámení se schváleným rozpočtem 

letošního roku. 

 Hospodaření obce Kamenec u Poličky za rok 2014 bylo překontrolováno celkem při dvou 

kontrolách pracovnicemi krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkum proběhl dvakrát v termínu 

26. 9. 2014 a 2. 3. 2015. Ve druhém termínu proběhla závěrečná kontrola hospodaření za celý rok. 

Dle zprávy o výsledku přezkumu hospodaření nebyly při kontrolní činnosti zjištěny žádné chyby a 

nedostatky. Následně tak mohl být sestaven Závěrečný účet obce za rok 2014, který společně 

s dalšími přílohami bude předložen ke schválení na veřejném zasedání obce, které se uskuteční 

pravděpodobně v měsíci dubnu.  

 Celkové příjmy obce za rok 2014 byly ve výši 7 383 030,25 Kč, proti roku 2013 se jedná o 

pokles o 15 %. V roce 2013 byly příjmy vyšší především díky sumě získaných dotací. V  roce 2014 

jsme získali na dotacích celkem 793 140,- Kč. Na této částce se nejvíce podílí dotace od 

Ministerstva práce a sociálních věcí, od Pardubického kraje na stavbu budovy pro komunální 

techniku a dotace od MAS Poličsko na rozšíření vybavení pro volnočasové aktivity. Příjmy obce se 

nám dařilo navyšovat po malých částkách také díky vlastní činnosti, především pořádáním 

kulturních akcí, provozováním tenisových kurtů, kiosku s občerstvením apod. 

 Výdaje obce v roce 2014 tvořily jednak výdaje na zajištění provozní činnosti obce jako je 

sběr a svoz komunálního odpadu, veřejné osvětlení, údržba zeleně, platby za provozní výdaje a 

energie atd. Vyšší podíl výdajové strany rozpočtu tvořily výdaje na stavbu budovy pro komunální 

techniku, dokončení velké opravy komunikace u čp. 59, penetrační nástřik a údržba místních 

komunikací,  přeložka a oprava veřejného osvětlení, zatrubnění příkopu od areálu Pod Lipou 

k nové budově garáže, nákupy drobného majetku (vybavení do pohostinství, technika pro údržbu 

zeleně, doplnění vybavení do společenského sálu v budově obecního úřadu apod.), pořádání 

voleb do Evropského parlamentu a do Zastupitelstev obcí. Celková výše výdajů byla 7 753 070,20 

Kč. Ve srovnání s rokem 2013 výdaje poklesly o 5 %. 
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Rozpočet obce v roce 2014 byl naplánovaný jako schodkový, což se potvrdilo, ale pouze 

o částku 370 039,95 Kč proti původně plánované částce 2 968 850,- Kč . Tento rozdíl byl pokryt 

z vlastních zdrojů z přebytku hospodaření předchozích let. 

 Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 11. 

února. Příjmy jsou rozpočtovány na přibližně stejné úrovni jako v roce předešlém. Předpoklad 

Ministerstva financí o vyšších daňových příjmech pro rok 2015 se podle aktuálního vývoje rozpočtu 

zatím neprokazuje, i v našem rozpočtu je v I. čtvrtletí znát určitý propad daňových příjmu státu. 

Předpokládá se ale, že další vývoj ekonomiky bude příznivější. Výše příjmů obce byla schválena 

v částce 5 895 000,- Kč bez jakýchkoliv dotací, které můžeme rozpočtovat až ve fázi podepsání 

smlouvy s jejich poskytovateli. 

Provozní výdaje jsou pro letošní rok rozpočtovány dle skutečnosti roku 2014. Vyšší výdaje 

jsou rozpočtovány především na rekonstrukci v areálu Pod Lipou, kde v souvislosti s plánovaným 

setkáním rodáků připravujeme opravu tanečního parketu a v návaznosti s tím realizaci zpevněných 

ploch u vstupu do areálu. Dále ve výdajích počítáme s opravou a úpravou veřejného osvětlení, 

opravami místních komunikací, vybudováním přípojky plynu a realizaci vytápění v budově pro 

komunální techniku atd. Výdaje jsou schválené ve výši 6 795 000,- KČ. Rozdíl příjmů a výdajů 

v rozpočtu roku 2015 je plně kryt z přebytků hospodaření minulých let, a to ve výši 900 000,- Kč. 

Rozpočet bude během roku upravován rozpočtovými opatřeními dle aktuálního vývoje na 

výdajové i příjmové straně. První rozpočtová změna se bude týkat navýšení příjmů o schválenou 

dotaci z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu Pardubického kraje.  

Petr Šváb a Markéta Drašarová 

 

II. setkání rodák ů obce a 125. výro čí založení Sboru dobrovolných hasi čů 

 Zastupitelstvo obce se rozhodlo uspořádat historicky II. setkání rodáků naší obce ve 

spojení s oslavou 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve spolupráci se Sborem 

dobrovolných hasičů. Chtěli bychom tak navázat na první setkání rodáků, které se uskutečnilo před 

deseti lety v roce 2005. K historii naší obce hasičský sbor neodmyslitelně patří, proto je logické 

spojení setkání rodáků s oslavou výročí založení sboru. 

Jako nejvhodnější termín byl nakonec vybrán termín 8. a 9. srpna 2015 . Program je 

připravován v této rámcové podobě: 

Sobota 8. 8.  

 17.30 mše svatá v areálu Pod Lipou za rodáky a hasiče z naší obce  

 20.00 taneční zábava pro všechny generace - hraje kapela QWALT 

Neděle 9. 8.   

 13.00 – 13.30 vítání hasičských sborů u budovy Obecního úřadu v Kamenci 

 13.30                odchod hasičských sborů a krojované skupiny do areálu Pod Lipou 

 14.00 program v areálu Pod Lipou – např. Česká beseda, vystoupení dětí ... 

  odpoledním programem provází dechová kapela POHORANKA 

 Program samozřejmě není ještě zcela konečný, připravujeme například možnost projížďky 

obcí kočárem s koňmi, možnost prohlídky budov v majetku obce, výstavu ve společenském sále 

v budově obecního úřadu, na nedělní dopoledne možnost prohlídky Základní školy v Sádku atd. 

Nebráníme se také žádným dalším nápadům a inspiraci a budeme velmi rádi za každé 

aktivní zapojení ochotných lidí. 
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Základní vize celého víkendového programu spočívá nejen v přívítání našich hostů, rodáků, 

přátel, oslavě výročí sboru hasičů a v ukázání všeho, čím se můžeme pochlubit, ale také v tom, 

abychom zvýšili pocit sounáležitosti k naší obci jako k místu, kde žijeme a kde záleží jen na nás, 

jakou obcí budeme. Celý dvoudenní program bychom si měli proto připravit tak, abychom si ho 

také náležitě dokázali užít. 

Petr Šváb 

 

Poplatek za komunální odpad v roce 2015  

  Připomínáme občanům platbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

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

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

 Poplatek můžete platit v kanceláři obecního úřadu, případně na účet obce, č. ú. 

1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a vyplněním přiznání 

k poplatku v kanceláři obecního úřadu. Přiznání je také k dispozici v elektronické podobě na 

internetových stránkách obce. 

 Ke dni vydání Kameneckých listů byla provedena úhrada poplatků od 51 % poplatníků.  

 

Nejbližší termíny svozu popelnic:  

Kamenec - každé  sudé pondělí:  13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7. 

Osada Jelínek - každá  sudá středa: 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6.,  24.6., 8.7 

 

Nejbližší termíny svozu plast ů: 

pytle - 1 x měsíc - sudé úterý: 14.4., 12.5., 9.6., 7.7. 

kontejnery - 1 x 14 dnů - sudé úterý: 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7. 

 

Svoz nebezpe čného a velkoobjemového odpadu se v roce 2015 uskute ční v t ěchto dnech:  

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. 

 

Novinka – svoz kov ů v obci  

   Na základě nové obecně závazné vyhlášky číslo 1/2015 obec vyhlašuje 

svoz kovových odpad ů v úterý 12. 5. 2015 v čase od 8.00 do 11.00 hod. 

 Kovový odpad, kterého se potřebujete jednoduchým způsobem zbavit, připravte na 

dostupné místo u vašeho domu, tam kde máte umístěnu nádobu pro sběr směsného odpadu 

(popelnici). Zaměstnanci obce v úterý 12. 5. během dopoledních hodin takto připravený kovový 

odpad od vašich domovů zdarma odvezou bez platby za odevzdané množství. Drobný kovový 

odpad jako jsou plechovky od nápojů, konzervy apod. umístěte do plastových pytlů. Toto se však 

netýká obalů od nátěrových hmot – ty patří do nebezpečných odpadů, které se z naší obce sváží 

v pondělí 11. 5. prostřednictvím společnosti Liko Svitavy. 

 Obec samozřejmě nikoho nenutí tuto nabídku využít, pro každého stále platí možnost 

odvézt kovový odpad vlastními prostředky do sběrny kovových odpadů např. do společnosti 

Recycling a získat za odvezené množství finanční prostředky, které jsou nyní vypláceny pouze 

bezhotovostně. 
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Obecn ě závazná vyhláška 1/2015  

 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky na svém zasedání dne 11. února 2015 vydalo 

obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kamenec u Poličky. 

Tato vyhláška reaguje na nové legislativní požadavky, kdy je každá obec povinna zajistit oddělené 

soustřeďování složek komunálního odpadu, a to nově i kovů a biologicky rozložitelných odpadů. 

 Sběr kompostovatelného biologického odpad je zajištěn na stanovišti ve středu obce, kde je 

umístěn krytý velkoobjemový kontejner, který je v provozu od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku. 

 Sběr kovových odpadů řešíme svozem připraveného kovového odpadu od jednotlivých 

rodinných domů z dostupných míst, kde mají majitelé umístěny nádoby pro sběr směsného 

komunálního odpadu – viz. aktuálně naplánovaný svoz v úterý 12. 5. 2015.   

 

Rekapitulace sb ěru textilu a bioodpadu za rok 2014  

 V roce 2014 bylo z naší obce prostřednictvím bílého kontejneru pro sběr a třídění použitých 

oděvů, obuvi a hraček odvezeno celkem 1364 kg textilu, přičemž tento kontejner byl nainstalován a 

uveden do provozu v měsíci dubnu. 

 Kompostovatelného bioodpadu ze zeleného velkobjemového kontejneru, který je odvážen 

ke zpracování do kompostárny v Borové, bylo v roce 2014 odvezeno celkem 30 tun.  

 

Místní poplatek za psa za rok 2015  

Připomínáme 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 

 

Kola pro Afriku  

Máte doma nepotřebné nebo zastaralé, ale funkční jízdní kolo, kterého se rádi zbavíte? 

Nabízíme Vám možnost zapojení se do projektu Kola pro Afriku. 

Jeho posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu 

ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která lidé darují. Kola přivezená do Afriky podpoří 

celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v 

Africe. Než kolo od českého dárce dorazí až ke gambijskému školákovi nebo africkému strážci 

národního parku, čeká ho nejdříve cesta ze sběrného místa do centrálního skladu v Ostravě. Tam 

je provedena oprava kola tak, aby kolo bylo plně funkční – výsledné funkční kolo se například složí 

z více darovaných kol. Z celkového počtu darovaných kol se na skutečnou cestu do Afriky vydá 

cca. 40% z nich. Od počátku projektu, za dva a půl roku, bylo darováno přibližně 13.000 jízdních 

kol, a to kol velmi různých a velmi různé kvality. 

Z darovaných a opravených kol téměř čtvrtina putuje do Gambie - k listopadu 2014  z nich 

dojelo až ke "svým" školákům do více jak třiceti škol celkem 3.179 kusů kol. Dalších více jak 150 

speciálně vybraných horských kol bude od března 2015 pomáhat při ochraně africké přírody v 

Čadu a Kamerunu. 

 Jak se do projektu zapojit? Stačí se dohodnout v kanceláři obecního úřadu a následně dle 

dohody jízdní kolo dopravit k budově obecního úřadu. Obec po soustředění většího počtu kol 
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zajistí jejich přepravu do sběrného místa v Sebranicích, odkud již kola poputují do centrálního 

skladu v Ostravě na provedení opravy a následně se ty opravené vydají na cestu do Afriky. 

Petr Šváb 

 

Tříkrálová sbírka  

 Letos se v naší obci během Tříkrálové sbírky vybralo celkem 17.869,- Kč, což je o 326,- Kč 

více než v loňském roce. Všem koledníkům a dárcům děkujeme. 

Koledníci a vedoucí skupinek byli odměněni atraktivním dárkem. Pořádající Charita ve 

spolupráci s městem Polička a Tylovým domem pro ně zajistila promítání pohádky od Zdeňka  

Svěráka TŘI BRATŘI. 

 

Čas zimní, čas ples ů a karneval ů 

Ani letošní rok se neobešel bez obou hasičských plesů.Ten první se konal v pátek 30. 

ledna. Večerem provázela skupina Duo Šnek. Druhý ples pořádaný v sobotu 7. února byl ještě 

více obsazen a tentokrát poprvé zde hrála skupina Fízlband. Koho neskolila chřipka a mohl na 

jeden z plesů vyrazit, jistě si užil zábavy, tance a něco dobrého z kuchyně. 

Dne 8. 2. 2015 se v sále obecního úřadu od 14.00 hodin ozývala opět hudba a smích. To 

už přišli i ti nejmenší, užít si dětský karneval. Řecké bohyně Míša, Iveta, Hanča, Markéta a Eliška 

se postaraly o spoustu soutěží, her a provázely celým odpolednem. Kromě zážitků si děti odnášely 

drobné odměny i balonky, které nejdříve zdobily sál a na závěr jim padaly do náručí. 

 

Prázdninový výlet  

Dne 19. února o jarních prázdninách uspořádala obec autobusový zájezd na bazén do 

Žďáru nad Sázavou. Obec uhradila autobusovou dopravu, účastníci zájezdu vstupné. Opět byl 

autobus naplněn a my jsme se vydováděli jak v bazénu, tak i na tobogánu, v bazénu s proudovým 

kanálem a masážními lavicemi. Těm menším udělal radost bazének s vodním hřibem a vodní 

skluzavkou. Kdo měl dost odvahy, mohl skočit i do houpacího bazénku, vlézt na lezeckou stěnu, či 

sít‘. Byl to vydařený výlet. 

 

Jubilea  

V měsíci únoru oslavili svá životní jubilea paní Marie Sejkorová a pan Miroslav Augustin. 

Přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a všeho dobrého. 

 

Miminka  

Naše obec se rozrostla o nové občánky. Ještě koncem roku 2014 se poprvé na svět 

podívala Olinka Nunvářová. Prvním občánkem Kamence v roce 2015 je Štěpánek Dvořák. V 

měsíci březnu se rodině Nyklových narodil syn Vojtěch a rodině Ptáčkových syn Ondřej. Miminkům 

a jejich rodinám přejeme zdraví  a štěstí. Do obce a do života budou slavnostně přivítáni v měsíci 

květnu. 

 

Jarní setkání s d ůchodci  

Ženy z Kamence ve spolupráci s obcí uspořádají tradiční setkání s důchodci v sobotu 

11.dubna 2015. Přijďte si posedět, popovídat a zpříjemnit si odpoledne po zimě a dlouhých 

večerech. 
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Cvičení pro radost  

Každý čtvrtek od 18.00 v sále Obecního úřadu v Kamenci cvičí ženy. Je to hodina jiného 

pohybu při hudbě, trošku potu, ale i příjemné relaxace. Kdo chcete, přijďte si protáhnout své tělo, 

posílit svaly a ulehčit mysli. 

Lenka Ondráková 

 

Pozvánky na po řádané akce v obci:  

 

Slet čarod ějnic a čarod ějů ve čtvrtek 30. dubna od 18 hodin v areálu Pod Lipou. 

Lampiónový pr ůvod  se uskuteční ve čtvrtek 7. května . 

Dětský den v areálu Pod Lipou proběhne v neděli 14. června  od 14 hodin. 

II. setkání rodák ů obce a 125. výro čí založení sboru v sobotu a v neděli 8. a 9. srpna . 

Kamenecké podání  – volejbalový turnaj v areálu Pod Lipou v sobotu 18. nebo 25. července . 

 

Pořádané závody v požárním sportu v areálu Pod Lipou: 

Okrskové kolo  - závody mužů a žen okrsku Borová v neděli 24. května . 

Večerní stovka  - 5. závod Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami v sobotu 15. srpna . 

O pohár starosty obce a Seniorcup - závody v požárním útoku mužů a žen v neděli 16. srpna . 

O pohár SDH a Kamenecká šedesátka - závody dětí a mládeže v sobotu 29. srpna . 

Petr Šváb 

 

Areál Pod Lipou a za čátek provozu antukových kurt ů 

Jakmile počasí dovolí, plánujeme provést každoroční jarní údržbu antukových povrchů 

tenisového a volejbalového kurtu. Antuková hřiště tak budou k dispozici pro zájemce o sportování. 

Rezervaci tenisového kurtu si lze zajistit v kanceláři obecního úřadu nebo na telefonním 

čísle starosty obce 731 612 067. 

  Také v letošním roce při provozu areálu Pod Lipou počítáme s provozem kiosku s 

občerstvením, a to dle počasí možná již od měsíce května s provozní dobou od pondělí do pátku 

v odpoledních hodinách. 

Petr Šváb 

 

Velikono ční zamyšlení  

Vážení farníci, milí přátelé. 

V úvodu mého zamyšlení vás všechny zdravím. 

Před časem jsem dostal mailem pěkný příběh. Rád se s vámi o něj podělím. Vyprávěl ho 

nějaký muž. 

Před několika týdny jsem si k ranním novinám uvařil kávu a posadil se, že si poslechnu 

rádio. Jak jsem ladil různé stanice, upoutal náhle mou pozornost sametový hlas nějakého staršího 

muže. Vyprávěl něco o tisíci kuliček. To mě zaujalo, zesílil jsem zvuk a opřel se v křesle. 

 

Klidně se vsadím, že jste v práci hodně vytíženi. Včera, dneska, zítra. A třeba vám za to i 

dost platí. Jenže za ty peníze si kupují váš život. Jen se zamyslete, je to čas, který netrávíte s těmi, 

které máte rádi, se svými blízkými. Za nic vám neuvěřím, že opravdu musíte pracovat celou tu 

dobu, abyste se uživili. Pracujete, abyste uspokojili svá přání. Musíte ale vědět, že je to uzavřený 
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kruh – čím více peněz, tím více toho budete chtít a tím více budete pracovat, abyste měli ještě víc. 

Je třeba dokázat se sám sebe v jisté chvíli zeptat: „Opravdu potřebuji tu či onu věc  – například 

nové auto – tak nutně?“ A říci si, zda jste kvůli tomu ochotni promeškat první taneční vystoupení 

své dcery nebo synův sportovní závod. Dovolte mi povyprávět vám o něčem, co mi reálně 

pomohlo pamatovat si a zachovat to hlavní v mém životě. 

A začal vysvětlovat svou „teorii tisíce kuliček“. 

- Podívejte, já jsem si jednoho krásného dne sedl a trochu jsem počítal. Člověk žije 

v průměru 75 let. Vím, někdo žije méně, jiný delší dobu. Ale průměr je 75 let. Když 75 násobím 52 

(to je počet nedělí v roce), dostanu 3900 – tolik nedělí v životě máme. Když jsem se nad tím 

zamyslel, bylo mi pětapadesát. Znamenalo to, že už jsem prožil přibližně 2900 nedělí. A zbylo mi 

jich jen 1000. 

Šel jsem kvůli tomu do hračkářství a koupil jsem 1000 malých plastových kuliček. Nasypal 

jsem je všechny do průhledné nádoby. A pak jsem každou neděli vytahoval a zahazoval jednu 

kuličku. Všiml jsem si, že když jsem to dělal, když jsem viděl, jak se počet kuliček zmenšuje, začal 

jsem věnovat víc pozornosti skutečným hodnotám v životě. 

Není silnějšího prostředku, než vidět, jak se zmenšuje počet dní, které ti byly souzeny! A 

teď mi dovolte ještě poslední myšlenku, o kterou bych se dnes s vámi rád podělil, než půjdu 

obejmout svou milovanou ženu a půjdu s ní na procházku. Dneska ráno jsem z té nádoby vyndal 

poslední kuličku .... 

A proto každý následující den je pro mě dar. Přijímám ho s vděčností a svým blízkým a 

milovaným lidem dávám teplo a radost. Víte, myslím si, že to je jediný možný způsob prožití života. 

Ničeho nelituji. Rád jsem si s vámi popovídal, ale teď už musím spěchat k rodině. Věřím, že se 

ještě uvidíme. 

Zamyslel jsem se. Měl jsem skutečně o čem přemýšlet. Plánoval jsem dneska zaskočit do 

práce ne na moc dlouho, bylo třeba dělat na jednom projektu. Pak jsem si chtěl s přáteli zajít do 

klubu. Místo toho jsem šel nahoru a probudil svou ženu něžným polibkem. 

- Vstávej, drahoušku, pojedeme si s dětmi udělat piknik. 

- Co se stalo, zlato? 

- Nic zvláštního, jen jsem si zkrátka řekl, že jsme už dávno nebyli o víkendu všichni spolu. 

A taky se chci zastavit v hračkářství. Potřebují koupit plastové kuličky… 

 

Půst a Velikonoce v nás evokují, abychom blíže poznali smysl a hodnotu života a cenu 

našich nejbližších. Život časný je pro nás realitou. Ale jak ještě dlouho? Ježíš Kristus, skrze své 

utrpení i zmrtvýchvstání, nám nabízí realitu věčnou. Přijmeme ji? 

 Přeji vám požehnané svátky velikonoční, radost v srdci a poznání lásky Ježíše Krista. 

           P.Marian Sokol 

 

Z kamenecké kroniky – rok 1945 (11. část)  

Staročeské posvícení 

bylo předvedeno za veliké účasti lidu 11. listopadu. 

Odpoledne se všichni scházeli k Žákovým. Cestou se rozbíhali kominíci, šašci a žid do 

okolních budov udělat kšeft, vymést kamna a pozvat lidi na slavnost. Cestu k chalupám nemohli 

najít a tak všude přelézali ploty. 
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Žid i kominíci byli ve svých vtipech neúnavně vynalézaví. Od Žáků vyjel průvod: sedláci a 

selky na koních, generál, kati, princ a princezna, také na koních, hudba, děvčata a děvčátka 

v národních krojích, kazatel jel na zvláštním voze upraveném z plužních koleček, u nich bylo oje a 

zapřažena kráva, kterou řídil šašek s mlíčnem. Potom dlouhá rozvora, přes kterou se na žebříku 

houpali kominíci. Na zadních kolečkách v narychlo zbité bedně seděl kazatel. Rabín s červenými 

vlasy a vousy a s trojcípým kloboukem na hlavě. Dále cikáni s boudou taženou koníkem. Cestou 

stará cikánka (muž) kradla slepice a králíky. Na zakročování policajtů to zase musela vrátit. 

V průvodu tropili žerty dva šašci. Kořaličku naléval šenkýř z bečičky připevněné na řemenu a 

šenkýřka podávala zákusky. 

Průvod přešel vesnici a vrátil se k Bednářově hospodě, kde na louce stála vysoká máje a 

kazatelna upravená na kádi od zelí. Když sjížděli ze silnice tak kazatele vyklopili. Kominíci mu 

potom pomohli vylézt na kazatelnu, ometli, ho koštětem, kazatel se z flašky napil a začal: 

Milí hosté, lid prostý i ty chaso vzdělaná! Slyšte moje povídání ku stínání berana. 

Tento beran, jak jej zříte, je potvora huňatá, a proto mu dneska bude hlava jeho uťatá. Teď tu 

chudák stojí smutně, snad svůj úděl pochopil za ty škody, které tady v Kamenci natropil. 

Že ten beran má dost síly, to je, věcí hotovou, neboť doved u Martinu svalit paní 

Vondrákovou 

Také s panem Maďejským si ztropil žertík malinký, nabral on ho do zadečku, posadil ho do 

putynky. 

Pan Střílek zas štípal dříví - třásla se mu kolena, beran ze zadu ho nabral, hodil mezi polena. 

O Krejčím jsem slyšel, však ne od mluvky, jak ho beran u Dvořáků posadil do močůvky. 

Támhle v Sádku zmizel beran, zloději ho ukradl, však četníci bez meškání do ruky ho popadli. 

A když po kratičkém čase šli po stopě někomu, byl ten beran časně z rána uvázaný u stromu 

Zkrátka, beran to je beran, zvíře ozdobné a dívenky s ondulací moc jsou na něj podobné. 

Dívky též maj´ tvrdou hlavu, což je známo ve světě, vlny mají na hlavince, beran je má na hřbetě. 

Náš beran, to je beran a ne žádný brabenec, takového vychovati umí jenom Kamenec. 

Ten náš beran, to je fešák, bříško má jak bochníček, tlustý je jak mladý Vintr, hlas lepší jak 

Koníček. 

Beran bývá vždycky samec, myslím nikde samice, kdyby ale vejce snášel, byla by to slepice. 

Kdyby beran byl jak včela, musel by mít žihadlo. Kdyby ale uměl plavat, mohl by hrát divadlo. 

Kdyby bzučel a měl křídla, moh´ by lítat v kuchyni. Kdyby ale uměl štěkat, hodil by se za tchyni. 

Beran je však stále beran, nerozbíjí atomy a tak konečně já končím povídání pitomý. 

Kazatel se chce napít, kominíci ho však již dopili a láhev je prázdná. 

 

Soud. 

Než bude vynesen rozsudek, je nutno dle soudního práva uvést všechny jeho přestupky. 

Dotyčný již při zrození přestoupil stávající předpisy tím, že jeho zrození nebylo úředně hlášeno u 

obce a tak z toho vyplívá, přesto, že je bílý, že žije na černo. Choval se velmi nespolehlivě, neboť 

všude kam přišel, tam prohlašoval jako Němci: „Vše je méé“. V době kdy jsme potřebovali krátké 

vlny, dával nám vlny dlouhé a to na černo. Dával tuky německé branné moci k mazání pod koleny, 

aby mohli dobře utíkat. I svou podobu propůjčil germánům, takže se po zločinech tvářili u soudu 

jak pitomé ovce. Když národ žádal svobodu, tu on volal: „néé“. Na základě těchto provinění 

propadá trestu smrti. Potom přečetl kazatel beránkovu poslední vůli. Já beránek, kterého jste 

odsoudili k utracení života odporoučím vám vy naše jará mládeži česká tu moji tvrdou palici, aby 
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jste ji vždy dokonale užili proti všem našim nepřátelům, nikdy však druh proti druhu, avšak na 

mocný úder tam, kde svoboda je ohrožena. Krev svou též vám mladým odporoučím, aby posílila 

vaše srdce tou největší láskou k národu a vlasti a ke svornosti mezi sebou.  Svůj mozek dávám 

k požívání všem pořadatelům různých slavností a zábav pro posílení rozumu, aby uznali jedenkrát, 

že všeho moc škodí. Kůži svou odporoučím všem těm, kteří lehko za války přišli k penězům tj. 

šmelinářům a keťasům, aby si z ní udělali měch pro ty jejich peníze a vlekli ho sebou jako přítěž 

života. Moje nohy pak dávám k službě těm, kteří zaspali a nemohou se vpraviti do dnešní doby a 

nic nemohou dohonit 

Zamlžený zrak odporoučím kapelníkovi, aby neviděl tak dobře na hodiny zvláště dnes po 

půl noci. 

Ostatním hudebníkům odporoučím moje střeva na struny, aby na nich mohli hrát delší kousky 

vícekrát za hodinu a národní, jako třeba o posvícení všecko to voní. 

Ostatním všem zúčastněným ať voní doma posvícenská husa. 

Potom dal pokyn katům, kteří stáli před kazatelnou, a uprostřed před ním držely družice 

ověnčeného beránka. Nyní pokračoval děj přesně podle knihy “Na Librově gruntě“ od Terezy 

Novákové na str. 67 s tím rozdílem, že ani druhý pardón nedovolil beránka zabít. 

Potom kominíci překotili kazatelnu i s kazatelem, jeden kominík do kádě vlezl, opět ji převrátili, 

takže třepal nohama ve vzduchu, až ji zase převrátil a vylezl. Mezi tím žid chytal psa do pytle a 

muzikanti hráli řízný pochod a odešli do hospody. 

Slavnosti této se zúčastnilo velké množství lidu a vybráno bylo v dobrovolných darech 

22000 Kč.  

Jan Mlynář 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Zimní čas je u konce a jarní paprsky svádí k venkovním aktivitám. Mezi takovou aktivitu 

patří i sport a v naší obci převážně ten hasičský. Proto Vám oznamujeme, že letošní sezóna 

začíná, a proto zveme všechny členy a zájemce na pravidelné hasičské schůzky, které se budou 

konat vždy v pátek od 16-ti hodin.  

Žádné lenošení, žádná zahálka, naši aktivní členové se během zimních měsíců připravovali 

na nadcházející sezónu v prostorách tělocvičny Masarykovy základní školy v Poličce. Každý pátek 

navštěvovali tělocvičnu a huntovali svá těla pod vedením Pavly Švábové nebo Josefa Švandy.  

Zimní příprava je nedílnou součástí té jarní. Je potřeba fyzická zdatnost a pilování technických 

dovedností k výhodnému startu do nové sezóny. Věřím, že tohoto naši svěřenci dosáhli.  

Nezahálelo se ani v péči o technické zázemí našich hasičů. Do údržby a renovace se 

s vervou pustil pan Ladislav Hermon s Janem Procházkou. Naše závodní požární stříkačky jsou 

díky jejich zásahu nyní k nepoznání. Vše seřídili, namazali, vyladili, takže naši hasiči mají 

v pořádku i techniku. Za to jim děkujeme a děkujeme i těm, kteří jim v tom byli nápomocní.  

Hasiči žili i kulturními akcemi v lednu a únoru. Výroční valné hromady jak mládeže tak SDH 

zhodnotily rok minulý, proběhla volba do výboru SDH a bylo to příjemné zhodnocení minulého roku 

a ujasnění si plánů do budoucnosti.  Pochutnali jsme si na dobrém občerstvení a užili si příjemné 

posezení.  Další velkou společenskou akcí byly hasičské plesy, které se konaly 30. 1. a 7. 2. 2015. 

Hrály nám nové kapely Duo Šnek a Fízlband. Oba večery se vydařily, za což vděčíme obsluze, 

osazenstvu a příjemné atmosféře. Následující akcí byl Maškarní karneval, který se konal po 

druhém hasičském plese. Celým odpolednem provázely zkušené organizátorky, které byly 



  

- 11 - 
 
 

převlečené za bohyně. I tato akce se podařila zorganizovat na výbornou a věřím, že si ji děti i 

rodiče užili. 

 Naši mladí hasiči pod vedením těch starších připravují program na Jarní setkání důchodců. 

Je to pro ně nelehký úkol, protože bylo období chřipkových epidemií, do toho jarní prázdniny a 

málokdy se sešli v plné sestavě. Ale chystají bohatý program, na který se můžou naši důchodci 

určitě těšit. 

 První celorepublikový halový závod mládeže v běhu na 60 m a 100 m s překážkami se 

uskutečnil v Jablonci nad Nisou o víkendu 27. a 28. 3. Naše děti a mládež se zúčastnila závodů 

v kategoriích starších a středních dorostenců, starších, středních a mladších dorostenek, starších 

žáků a starších žákyň. Celkem se závodů ve všech kategorích zúčastnilo 765 dětí. 

Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Vendula Nováková, která v kategorii mladšího dorostu obsadila 

2. místo v běhu na 100 m a v běhu na 60 m skončila na místě 6. V kategorii středního dorostu 

skončila Kristina Dvořáková na 6. místě a ve starším dorostu Michaela Doležalová na 8. místě. 

Do nové sezóny přeji všem hodně úspěchů, trpělivosti i píle při tréninku a hlavně mnoho 

zážitků a zábavy. Trenérům přeji odhodlání a pevné nervy při práci s mládeží a hlavně dobrý pocit 

z dobře odvedené práce. Všem ostatním členům přeji, aby je práce ve sboru bavila, aby je 

naplňovala zážitky a dobrým pocitem, že dělají dobrovolnou věc, která za nimi nechává výsledky.  

Markéta Drašarová 

Informace z naší školy  

Zápis do 1. t řídy 

Ve středu 11. 2. 2015 jsme přivítali naše budoucí prvňáčky u zápisu do 1. třídy. Jelikož 

jsme se s nimi již od podzimu setkávali na přípravných lekcích, kde jsme je dobře poznali, 

nečekalo je žádné velké „zkoušení“. 

Kamarádi ze 4. a 5. ročníku si pro ně připravili pohádku O dvanácti měsíčkách a provedli je 

jednotlivými úkoly. A protože rok má 4 roční období, tak i na děti čekala 4 zábavná stanoviště. Na 

nich si děti procvičily pohybovou zdatnost, matematické znalosti, písmenka, přednesly nám 

básničku nebo zazpívaly písničku s doprovodem jednoduchých hudebních nástrojů. Také si 

v pracovním listu doplnily a nalepily obrázky ke správnému období. 

Všechny děti byly šikovné a těšíme se, až se s nimi od září budeme setkávat v 1. třídě. 

          Pavla Švábová 

 

Zápis do mate řské školy v Sádku 
se koná 

ve st ředu 27. 5. 2015 od 8.00 do 16.00 hodin. 
 U zápisu obdržíte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášku do mateřské školy.  

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 

 

Koutek prevence – nová kamna nejsou vždy bezpe čná      

 Ze statistiky událostí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje vyplývá, že v 

období let 2013 a 2014 je stále častější příčinou vzniku požárů v objektech nesprávně instalovaný 

spotřebič na pevná paliva, případně špatný stavebně technický stav kouřovodu nebo spalinové 

cesty. Nelze opomenout s tím související zvyšující se počet požárů sazí v komíně. 

 K nečekaným požárům dochází právě v objektech, které jsme si pořídili ať už k rekreačním 

účelům, nebo ke každodennímu bydlení. Při rekonstrukci starších objektů se často stává, že 
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původní nepohledná kamna nahradíme kamny novými.  Nová kamna  jsou obvykle „krásnější“  i 

svým jmenovitým výkonem a ostatními  příjemně hřejivými vlastnostmi. Jsou to například rozvody 

teplého vzduchu, výborná vytápěcí schopnost, nízká spotřeba paliva, vysoká účinnost, apod.  I za 

kamny chceme mít hezké prostředí a proto nás nezajímají bezpečné vzdálenosti uložených 

hořlavých látek od spotřebiče, například dřevěné obložení stěn či stropů.   

 „A co komín ? Pokud ještě stojí, připojíme do něj spotřebič a hurááá - může se topit. 

Jednou, dvakrát, někdy třeba i dva roky … a požár je na světě“. 

 Požáru bychom určitě zabránili, pokud bychom si dříve, než začneme topit, do domu 

pozvali kominíka, lépe řečeno osobu odborně způsobilou v kominictví, která by nás upozornila, že 

něco není v pořádku. V komíně se totiž můžou vyskytovat viditelné trhliny, zazděné hořlavé 

konstrukce, komín dále nemusí vyhovovat svým průměrem, účinnou výškou nebo nedostatečným 

tahem. Pokud instalujeme kamna s vyšším jmenovitým výkonem, může se stát, že je teplota spalin 

v komínovém tělese příliš vysoká a pokud jsou při průchodu komínového tělesa ve stavebních 

konstrukcích hořlavé látky, například dřevo, izolace, může lehce dojít ke vznícení těchto hořlavých 

látek a postupnému, byť i nenápadnému šíření požáru těmito stavebními konstrukcemi.   

 V neposlední řadě připomeňme, že většina  požárů vzniká v nočních hodinách.  Doby 

zpozorování požáru jsou delší a intenzita pozdě zpozorovaného požáru bývá vyšší.  Boj s plně 

rozvinutým požárem není snadný, v objektu může někdo uhořet, nebo se udusit jedovatými  

zplodinami hoření. 

 Každý tepelný spotřebič má svůj návod k obsluze vztahující se k požární bezpečnosti. 

V návodu se například dočteme, jaké jsou bezpečné vzdálenosti při uložení hořlavých látek od 

spotřebiče. Při používání spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace, se 

postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů. Není-li 

bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích 

předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví 

se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků (například u sálavých kamen k vytápění 

na pevná paliva je stanovena bezpečná vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm 

v ostatních směrech). 

 Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna 

požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontroly komínů se 

zabezpečují  dle požadavků  Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při 

provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty jsou 

uvedeny v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., například u připojeného spotřebiče na tuhá 

paliva o výkonu do  50 kW se při celoročním provozu čistí 3 x ročně a kontrola odborně způsobilou 

osobou se provádí  1 x ročně. 

          Alena Cejpová 
 

Hezké prožití velikonočních svátků  

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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