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číslo 46          červenec 2015 
 

Vážení spoluobčané, 
 do vašich domácností se dostává letní prázdninové číslo Kameneckých listů. Termín vydání 
směřuje k hlavní akci letošního léta, a to k II. setkání rodáků a přátel obce ve spojení se 125. 
výročím založení hasičského sboru, které se uskuteční již příští týden 8. a 9. srpna 2015. 
Pozvánka a program této akce je součastí Kameneckých listů. 
 K této hlavní události letošního léta směřovala i naše činnost prakticky od jarních měsíců. 
V areálu Pod Lipou jsme provedli rekonstrukci zpevněných ploch včetně tanečního parketu ve 
snaze zajistit maximální komfort užívání areálu i v případě nepřízně počasí. Nově byla vybudována 
opěrná zeď podél svahu, provedeno osázení tohoto svahu okrasnou zelení, provedena 
rekonstrukce venkovních elektrických rozvodů a spousta další drobné práce. Areál získal novou 
tvář. Řadu prací jsme realizovali za pomoci brigádnické práce členů Sboru dobrovolných hasičů a 
také ochotných žen z naší obce při výsadbě zeleně, což nám přineslo značnou úsporu finančních 
prostředků. Všem patří velké poděkování. 
 Další realizovanou akcí většího rozsahu byla plynofikace budovy pro komunální techniku 
včetně instalace vnitřní teplovzdušné jednotky. Po dokončení venkovních rozvodů plynu a 
dokončení zemních prací v areálu Pod Lipou mohly být provedeny terénní úpravy prostoru před 
budovou komunální techniky, kde tak vznikla zpevněná plocha pro parkování návštěvníků areálu 
Pod Lipou. 
 Velký objem finančních prostředků jsme také věnovali do oprav místních komunikací. Byla 
provedena oprava poškozených míst zástřikem a poprvé nově také zalitím spár na všech místních 
komunikacích včetně komunikace do osady Jelínek. Dále byla provedena oprava povrchu 
komunikace včetně odvodnění a doplnění podloží u čp. 213 a dále směrem ke hřbitovu. Na 
hřbitově se také s velkou brigádnickou pomocí podařilo opravit márnici, kde byla provedena 
výměna střešní krytiny, nové klempířské části a oprava vnitřních a venkovních omítek. Také zde 
musím všem ochotným pomocníkům poděkovat. 
 Poděkovat musím také za uskutečnění řady akcí v posledním období, o kterých se dočtete 
v další části Kameneckých listů, a to například Jarní setkání důchodců, Dětský den atd. 
 Za vzornou reprezentaci naší obce na Mistrovství České republiky v kategorii dorostu děkuji 
našim mladým hasičům, kteří v kategorii dorostenek dosáhli na vynikající 2. místo a v kategorii 
dorostenců skončili na výborném 7. místě. 
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Kromě již několikrát zmiňované akce II. setkání rodáků 8. a 9. srpna obec čeká další velká 
akce již o následujícím víkendu 15. a 16. srpna – celorepublikové hasičské sportovní závody – 
Večerní stovka Český pohár Rebel 2015 a závod O pohár starosty obce.  

Naši obec navštíví nejlepší závodníci nejen z České republiky, ale již nyní jsou přihlášeni i 
reprezentanti například z Polska. Kromě závodníků k nám zavítá také celá řada hostů. 

Chtěl bych Vás všechny pozvat k návštěvě sportovního areálu, kde nebude chybět bohaté 
občerstvení, kvalitní zázemí pro návštěvníky včetně velkoplošné obrazovky. Závody budou opět 
vysílány do světa v přímém přenosu v síti internetu. Předem děkuji všem ochotným lidem za 
pomoc a spolupráci při uspořádání této akce. Pro naši obec je to velmi důležitá akce republikového 
formátu, kterou se může prezentovat a ukázat tak, že naši obyvatelé něco dokáží. 

Rád bych Vás také pozval na závody dětí a mládeže, které se v areálu Pod Lipou uskuteční 
na samém konci léta v sobotu 29. srpna. 
 Závěrem úvodního článku bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití druhé poloviny 
prázdnin s načerpáním nových sil pro další období. 

Petr Šváb 
 
II. setkání rodák ů a přátel obce a 125. výro čí založení Sboru dobrovolných hasi čů 
 Zastupitelstvo obce a Sbor dobrovolných hasičů Vás zvou na II. setkání rodáků a přátel 
obce ve spojení s oslavou 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci, které se 
uskuteční ve dnech 8. a 9. srpna 2015 . 

Program je připraven v této podobě: 
sobota 8. srpna 
16.00 – 17.30 19.00 – 20.30  
 - možnost prohlídky budov v majetku obce - výstava v budově Obecního úřadu v Kamenci 
18.00  
 - mše svatá v areálu Pod Lipou za rodáky a hasiče z naší obce  
20.00  
 - taneční zábava pro všechny generace - hraje kapela QWALT - vstupné dobrovolné 
 
neděle 9. srpna   
9.00 – 13.30 15.00 – 17.00 
 - možnost prohlídky budov v majetku obce - výstava v budově Obecního úřadu v Kamenci 
 - možnost prohlídky Muzea stabilních motorů a motocyklů pana Procházky 
10.00 – 16.00 
 - projížďky obcí kočárem s koňmi – od budovy obecního úřadu a od areálu Pod Lipou 
10.00 – 13.30 
 - možnost prohlídky kostela Nejsvětější Trojice v Sádku a budovy fary v Sádku 
10.00 – 16.00 
 - možnost prohlídky Základní a Mateřské školy v Sádku 
13.00 – 13.30  
 - vítání hasičských sborů u budovy Obecního úřadu v Kamenci 
13.45                
 - odchod hasičských sborů a krojované skupiny do areálu Pod Lipou 
14.00  
 - slavnostní zahájení odpoledního programu v areálu Pod Lipou 

- v rámci odpoledního programu se můžete těšit na zatančení České besedy, na vystoupení 
dětí, mládeže a obyvatel z naší obce 
- k poslechu a tanci hraje dechová kapela POLIČANKA 
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K účasti na této akci zveme opravdu všechny. Byl bych moc rád, abychom si dvoudenní 
program co nejlépe užili a zvýšili pocit sounáležitosti k naší obci jako k místu, kde žijeme a kde 
záleží jen na nás, jakou obcí budeme. 

Petr Šváb 
 
Poplatek za komunální odpad a místní poplatek za ps a v roce 2015  

Stejně jako v předchozích vydáních Kameneckých listů připomínáme občanům obce 
povinnost uhradit místní poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů. 

Do dne vydání tohoto čísla Kameneckých list ů poplatek za svoz komunálního 
odpadu neuhradilo ješt ě 15 % poplatník ů a místní poplatek ze ps ů neuhradilo zatím 25 % 
poplatník ů z naší obce  

Poplatek můžete platit v kanceláři obecního úřadu, případně na účet obce, č. ú. 
1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného, s vyplněním a odevzdáním 
přiznání k poplatku v kanceláři obecního úřadu.  
 
Nejbližší termíny svozů odpadů: 
Svoz popelnic:  
Kamenec - každé sudé pondělí: 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10. 
Jelínek – každá sudá středa: 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10. 
Svoz plast ů - pytle:  
1 x měsíc - sudé úterý: 4.8., 1.9., 29.9., 10.11., 8.12. 
Svoz nebezpe čného a velkoobjemového odpadu:  
14. 9. 2015 - Kamenec u odbočky k areálu Pod Lipou v 16.00 hod. – osada Jelínek v 17.00 hod. 

Petr Šváb 
 
Dovolená léka ře 
 MUDr. Jílek oznamuje občanům další termín dovolené, a to od 3. 8. do 14. 8. 2015.  
 
Žádost o respektování soukromého pozemku  
 Pan Jiří Jukl, majitel pozemků parcelních čísel 360 a 361/1 - trvalý travní porost nad 
budovou prodejny a pohostinství, prosí o respektování soukromého vlastnictví těchto pozemků.  
Přes tuto plochu louky - zahrady nevede žádná veřejná pěšinka a majitel si proto nepřeje, aby se 
jeho pozemek používal k účelu zkrácení cesty do prodejny či pohostinství. Předem děkuje za 
respektování této žádosti. 

Petr Šváb 
 
Jarní setkání s d ůchodci  
 V sobotu 11. 4. 2015 se v sále obecního úřadu uskutečnilo setkání s důchodci. Stejně jako 
každý rok připravily setkání ženy z Kamence s přispěním obce a staraly se o průběh odpoledne a 
večera. Pan starosta pronesl proslov s přípitkem a vše mohlo začít. Mládežníci a děti si připravili 
pestrý a humorný program pro zúčastněné. Zahráli pohádku o Šípkové Růžence, přednesli 
básničky a zazpívali. Po skončení tohoto programu stihly děti ještě roztančit některé babičky a 
dědečky, spolu s panem Šnekem, který opět skvěle hrál a zpíval. 
 
Slet čarod ějnic  

Čtvrteční podvečer 30. dubna patřil všem čarodějkám, které se slétávaly do areálu Pod 
Lipou. Od 18.00 hodin byla na velikém roští nachystaná jedna taková čarodějnice, která musela 
být velmi překvapena, když viděla tu hojnou účast malých i velkých. Pro děti si starší děvčata 
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připravila hry a zábavné soutěže i se sladkými odměnami. Do některých se zapojili i dospěláci. 
Opékaly se buřty, z komína vonělo uzené a později jsme si zazpívali při kytaře. 
 
Lampionový pr ůvod  

Jen co se 7. května 2015 setmělo a zhasla světla, mohli jsme se vydat od obecního úřadu 
se svítícími lampiony cestou po malé straně. Dovršením tohoto večera bylo občerstvení v kiosku 
v areálu Pod Lipou, kde si každý mohl pochutnat na palačince, klobáse, či uzeném. O větší účast 
dětí nás letos připravil poličský ohňostroj, který byl shodně v tento večer. 
 
Vítání ob čánků 

Dne 10. května 2015 se v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky konalo vítání občánků. 
Rodiče s dětmi, svědky a příbuzné přivítala a uvedla  paní Míla Cacková. Slova se ujal pan 
starosta a slavnostně přivítal do života a do naší obce Olinku Nunvářovou, Štěpánka 
Dvořáka,Terezku Havranovou, Vojtíška Nykla a Ondřeje Ptáčka. Žákyně ze Základní školy 
v Sádku  přednesly básničky, zazpívaly a sehrály humornou scénku. Rodiče a svědci se podepsali 
do pamětní knihy, rodičům byl předán finanční dar, gratulace a květina. 

Přejeme dětem, rodičům a rodinám zdraví, štěstí a spokojenost. O to krásnější to byl den, 
neboť všechny maminky měly svůj svátek - Svátek matek. Však také první vítání občánků ve 
společenském sále proběhlo již před deseti lety, v dubnu 2005.  
 
Životní jubilea  

Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří ve II.čtvrtletí roku 2015 oslavili 
významné životní jubileum. Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a všeho 
dobrého přejeme paní Marcele Petržálkové, paní Jaroslavě Švábové, panu Josefu Groulíkovi, paní 
Zdeně Popelkové, panu Jaroslavu Doležalovi, paní Libuši Buchtové a paní Jindřišce Cackové. 

Lenka Ondráková 
 
Dětský den s rytí ři a princeznami  
 V neděli 14. června 2015 uspořádaly maminky z Kamence ve spolupráci s obecním úřadem 
a Sborem dobrovolných hasičů tradiční Dětský den v areálu Pod Lipou. Děti si mohly vyzkoušet 
střelbu z kuše či z praku, házení kroužků na koně, plnit úkoly v hradu, přišívat knoflíky, přesouvat 
balonky v kotlíku nebo zápasit s rytíři. Po splnění všech úkolů na děti čekaly odměny včetně 
perníkového Kameneckého groše. Pro rodiče s dětmi byly připraveny tři speciální disciplíny, ve 
kterých na čas vozili své děti na trakači, stříleli vzduchovkou a skládali erby jako puzzle. Těší nás, 
že účast byla hojná. Nejlepších jedenáct rodin bylo odměněno keramickými medailemi a drobnými 
odměnami.  

Dětský den zpestřilo vystoupení skupiny rytířů Aldeigjuborg, malování na ruce, skákací 
hrad s trampolínou a oblíbená hasičská pěna, která nemohla chybět. 

Nedílnou součástí tohoto dne bylo velmi dobré občerstvení, které zajišťovali členové 
hasičského sboru. Velký dík patří všem maminkám a jejich dětem, které dětský den připravily. 

                                                                                                                               Zuzana Ptáčková 
 
Zastupitelstvo obce děkuje především paní Aleně Hájkové a paní Zuzaně Ptáčkové za 

vymyšlení a vytvoření kulis a doplňků, které Dětský den nepochybně obohacují. Každý rok je pojat 
v jiném tématu a vždy je program nový a pestrý.  

Všem organizátorům patří velký dík.  
Lenka Ondráková 
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Z kamenecké kroniky – rok 1946  
O počasí: 
Leden:  Ze zač. mrazy až 13 °C. 12. teplo až do 14. potom mírn ě mrzne až dokonce. Nejvíce 16 °C 

30.a 31.se jezdí na saních. 
Únor:  Rychle taje. 8. – 9. deštivo – velké rozvodnění, ztrhané pole. 10. – 14. mráz, pak obleva, 

vítr 17. trhá střechy a k tomu sníh, mráz až 16°C. Ku konci obleva. 
Březen: Taje, v noci mráz 8°C, 19. 10°C. Potom prom ěnlivo. 23. bouře, 27. prvně na pole. 

Dopoledne je půda zmrzlá, odpoledne se seje. 
Duben:  V noci mráz, potom horko. Od 8. zima, vítr, 11. 4°C  a sn ěhové přeháňky. Od 13. teplo. 18. 

bouře, 19. deště. Raší břízy. Potom denně mráz až 4°C. 27. horko. Rozkvétají t řešně, trnky. 
30. rozkvétají hrušně, švestky. 

Květen:  1. rozkvétají jabloně, pampelišky. Od 5. do 8. bouře, deště. 8. liják. Na dobrých lukách 15 
- 20 cm hustá tráva. 10. mráz 5°C. Zmrzly kv ěty jabloní, kaštanu, odkvetlé bobulky švestek, 
plody angreštu a rybízu. Od 14. bouře, deštivo. Ku konci sucho, větry. 27. bouře a průtrž 
mračen. Opět strhané pole a cesty. 

Červen: Deště. 12. a 13. průtrže mračen. Pobraná pole. Deště. Shnilé seno rozhazováno z kup do 
deště. 28. vyčasení. Dosouší se shnilé seno. 

Červenec: Od 6. horko až 40°C. 6. bou ře, déšť. 9. rozvodnění. V cestách pramení voda. Deštivo, 
horko. 21. lijáky. 18. – 20. nastaly žně. 30. dovezeno žito na naší straně. Začátkem 
července dozrávaly třešně, později slívy, švestky a ku konci skleněná jablka. 

Srpen:  6. malé krupobití. Potloukl oves 20%, který nebyl posekán. 11. v noci vichřice, déšť, 
rozlámané stromy. Potom pěkně. 19. bouře, liják, roztrhané cesty. Od 20. – 27. nepřetržité 
lijáky. Pobraná cesta. 28. se rozhazuje shnilá otava. Potom pěkně. 30. bouře, liják, 
rozvodnění. Deštivo. 

Září:  Pěkně. Prší jen 2., 19., 21. Ku konci začínají mrazy. 26. jsme sklidili brambory poslední na 
naší straně. 

Říjen:  2. velký mráz. Do 5. pěkně. Potom deště, zimy. 24. a 25. zamrzlo pole. Mrazy 8°C. Zmrzla 
na kupách řepa a ve stodolách brambory připravené na dodávku. 27. vítr otrhal střechy. 28. 
déšť. 30. sníh. 

Listopad: Deště a pěkné vlhké počasí, takže bylo všechno dooráno. 
Prosinec: Pěkně. 6. sníh na neumrzlou půdu. Potom mrazy až 14. 20°C. O vánocích mrazy 

polevily a bylo jíní. Sanice dosud žádná. 
Mokrý a úrodný rok: 

Dosti sena (shnilo), jetele, žita, málo ovsa, ječmene. Mnoho brambor, velká řepa. Nadúroda 
zeleniny, okurek a ovoce. U nás jablka nebyla. Prodávala se za 5,-, 3,-, 2,- i též podřadné za 1,- 
Kčs za 1 kg.  

Švestky a hrušky 3,- u sadaře. Brambory u družstva 96,- sadbové a 76,- Kčs jedlé. Žito a 
pšenice dodané do konce září 380,- Kčs, potom 360,-. Brzo dodané bylo přečištěno a vyvezeno za 
hranice k setí, kde se udržuje cena 600,-. Oves 270,-. Seno luční 96,- - 100,-, jetelové 132,-. 
Sláma režná 40,-, ovesná 50,- Kčs. 
Dodávky:  

Předpis z minulého roku u chlebového obilí byl začátkem února snížen o 20% na 990 q a 
rozepsán. Ten, kdo tuto dodávku splní a dodá aspoň  ½ předpisu krmného obilí, dobytka a vepřů, 
může si zabít jednoho prémiového vepře, i když již zabitého měl. Tyto případy však u nás nejsou. 
Vepř tento není vážen a je počítán do 14. listopadu samozás. Dávkou bez ohledu na počet osob 
v domácnosti a odevzdají 4 kg sádla. Normální zabíjačka je zvážena, podle váhy dodané sádlo a 
rozpočteno maso a zabíjačka případně kontrolována okres. úřadem. 
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24. ledna byla v Kamenci hospodářská kontrola na dobytek, vepře, ovce, kozy a hlavně slepice. 
Dodávka sena a slámy rozepsána byla pro loni vyhořelé Koukalovi. Družstvo žádalo z této 
dodávky po panu Koukalovi z každého q 18,- Kčs poplatků. 
Poplatky na uhynutí dobytka nákazou jsou značně zvýšeny. Za koně 20,- Kčs, hovězí 10,-, vepře 
5,-, včelstev 1,- Kčs. 
Různé:  

Na 1. máje opět staví mládež máji. 2. května naši hoši uřízli poličským na náměstí máji a 
postavili si ji doma. Druhý den večer přišlo z Poličky asi 70 hochů a chtěli ji zpět. Kamenečtí se 
sešli a u máje vznikla veselá hádka, ale kamenečtí máji ubránili. Potom ještě ukradli máji 
mládencům sádeckým. 
 

Lidu naschvál zaváděna je nedělní práce jako dar republice. Za mnoho ta práce většinou 
nestojí, soboty se většinou prozahálí a v pondělí se říká „vždyť jsme dělali včera“. 
 

Sbírka provedena byla ve prospěch Slezska a druhá na české knihovny v bývalých 
německých vesnicích, která vynesla 1440,- Kčs. 
 

Proti vzmáhajícímu se opilství mládeže a vůbec lidu bude nutno čelit všemi prostředky. 
Učňové nyní dostávají vysoký plat a myslí si, že ho musí utratit.  
 
Zavedena je branná výchova pro hochy a dívky společně se Sádkem. 
  

Mládež narozená r. 1927 a 28 byla po dobu tří měsíců přikázána pro zemědělské práce a 
ze svého zaměstnání neb studií na tuto dobu přeřazena. Nedostatek lidu v zemědělství se stává 
kritickým. Překonán je dobře tam, kde je dostatek členů rodiny. Čeleď vůbec není k sehnání. Dívky 
si vydělají při lepení krabic v Poličce až 2700,- Kčs měsíčně a svobodně si při tom žijí a ani šatů 
neroztrhají. Čeledín 21 r. stár má platu ročně 10 500,- a 3 týdny placenou dovolenou a 300 až 800 
Kčs vánočního a poloviční nemocenskou pokladnu. Ženy přes 20 r. 10 300 Kčs a také vánoční, 
dovolenou a pol. pokladnu. 
 
15. 9. bylo v Poličce oslaveno 50-ti leté trvání železnice Svitavy  - Polička. 
 
Ponocného platí si občané sami jako loni podle výměry a daně. 
 
Stanislav Nykl koupil chalupu i s pozemky od Josefa Feltla č. 55. 
 

Zavedeno je povinné úrazové pojištění pro zemědělce. Poplatek vybírán je podle výměry a 
sice 13,- Kčs z 1 ha pole a luk a 8,- Kčs z 1 ha lesa. 
 

Zvýšeno je skočné na 120,- Kčs z jedné krávy a přes rok staré jalovice. Poplatek odváděn 
je do pokladny odres. Sdruž. Chovatelů a odtud zase je vypláceno zpět chovatelům býků. 
Odvedeno z Kamence je na 30 000,- Kčs a zpět chovatelům zde vráceno 20 000,- Kčs. 
 
Opět je nařízena dodávka hus. Kamenec dodá 160 kg. 
 

Obecní rybník u Muffových i potok pronajímá obec k rybolovu panu Michlovi místořediteli 
spořitelny v Poličce za 160,- Kčs ročně. 
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Poplatek na drnomistra (rasovi) vybírán je nyní dle výměry polí a luk a odvedeno 
z Kamence 2 000,- Kčs. 
 
Počet obyvatel v Kamenci klesl nyní z 800 na 580. Většina vystěhovala se do vesnic po Němcích. 

Jan Mlynář 
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Milí čtenáři Kameneckých listů dovolte mi, abych navázala v hasičské činnosti tam, kde 
jsem v minulém čísle skončila. V minulém čísle sezóna začínala. Za to nyní vrcholí a to ve velkém 
stylu. Ale nepředbíhejme a pěkně po pořádku.  

V sobotu 2. května se konal další závod Okresní ligy Svitavska v požárním útoku v Pomezí, 
kde naše družstvo mladších žáků obsadilo 8. místo časem 26,83 s a  zaostalo tak za vítězným 
Sádkem o 2,73 s. Starší žáci zde vyhráli časem 18,53 s. Další závod ligy proběhl o čtrnáct dní 
později v Jevíčku, kde družstvo mladších obsadilo jako v předešlém závodě 8. místo, ale tentokrát 
s časem 23,13 s a zvítězil tým ze Širokého Dolu časem 20,71 s. Starší žáci obsadili 5. místo 
časem 19,44 s a  zaostali za Lubnou o 4,28 s. V běhu na 60 m s překážkami v kategorii starších 
dívek neměla naše děvčata konkurenci a obsadila první tři místa v  pořadí Kristina Dvořáková, 
Vendula Nováková a Daniela Švábová. Mezi staršími chlapci zvítězil Josef Novák. 

Okresní kolo mládeže se konalo v Jaroměřicích 29. a 30. 5. Naši žáci se na ně pilně 
připravovali, protože se zde běhá mnoho druhů disciplín, muselo se i více trénovat. Družstvo 
mladších žáků zde obsadilo celkové 6. místo a starší žáci místo 3. bez postupu do kola krajského. 
V individuální disciplíně v běhu na 60 m s překážkami v kategorii starších dívek vyhrála Kristina 
Dvořáková, druhá byla Vendula Nováková, čtvrtá Pavlína Pešková a pátá Daniela Švábová. 
V mladších dívkách obsadila Adéla Cejpová 7. místo, Lucie Němcová 8. místo, Vendula Andrlíková 
15. místo a 24. místo Valérie Vraspírová. Ve starších chlapcích zvítězil Josef Novák, 14. místo 
obsadil Vojtěch Šváb a 24. místo Lukáš Porubyak. 

Na okresní kolo navazuje kolo krajské, které se uskutečnilo v Litomyšli 6. 6. Zde nás 
reprezentovali členové v běhu na 60 m s překážkami. V kategorii starších dívek zvítězila Vendula 
Nováková, Kristina Dvořáková byla čtvrtá, Daniela Švábová sedmá a Pavlína Pešková devátá. 
Mezi staršími chlapci skončil Josef Novák na 4. místě. 

Závod okresní ligy mládeže se uskutečnil 25. 6. v Poličce, kde družstvo starších žáků 
obsadilo 17. místo a družstvo mladších žáků místo 6. V šedesátkách zvítězila ve své kategorii 
Vendula Nováková, čtvrté místo obsadila Daniela Švábová, deváté Markéta Petržálková. Mezi 
staršími chlapci zvítězil Josef Novák. Mezi mladšími dívkami obsadila druhé místo Lucie Němcová. 

Další závody Okresní ligy mládeže v požárním útoku budou koncem srpna v Kamenci, 
začátkem září v Sádku a začátkem října v Mladějově. Popřejme tedy našim dětem mnoho úspěchů 
do dalších závodů. 

V neděli 3. 5. odstartoval první závod Českého poháru v Praze. V mladších dorostenkách 
obsadila Vendula Nováková 5. místo a Daniela Švábová 13. místo. Ve středních dorostenkách 
obsadila Pavlína Pešková 14. místo. V kategorii žen obsadila Michaela Doležalová 23. místo. Mezi 
středními dorostenci skončil Jan Teplý na 10.  místě a v kategorii mužů Michal Nykl na 55. místě. 

Druhý závod Českého poháru byl čtrnáct dní na to a konal se v Olomouci. I zde se naši 
svěřenci umístili na dobrých příčkách. V mladších dorostenkách obsadila Daniela Švábová 5. 
místo, Vendula Nováková 8. místo. Ve středních dorostenkách obsadila Iveta Drašarová 8. místo, 
Kristina Dvořáková 9. místo a Pavlína Pešková 27. místo. V kategorii žen nás reprezentovala 
Michaela Doležalová a získala 33. místo. Mezi středními dorostenci skončil Jan Teplý na 7. místě. 

Třetí závod Českého pohár se konal v Ostravě. V mladších dorostenkách obsadila Vendula 
Nováková 3. místo, Daniela Švábová 10.  místo. Ve střední kategorii Kristina Dvořáková 8. místo a 
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Iveta Drašarová 9.  místo. V ženské kategorii Michaela Doležalová 23. místo. Střední dorostenec 
Jan Teplý skončil na 6. místě a v mužské kategorii Michal Nykl obsadil 58. příčku. 

Zatím poslední čtvrtý závod Českého pohár se konal v Bludově. V mladších dorostenkách 
obsadila Vendula Nováková 5. místo, Daniela Švábová 10.  místo. Ve střední kategorii Kristina 
Dvořáková 9. místo a Iveta Drašarová 12.  místo. V ženské kategorii Michaela Doležalová 32. 
místo. Střední dorostenec Jan Teplý skončil na výborném 2. místě. 

Dovolte mi přeskočit dorosteneckou kategorii, která dosáhla nejvyšších umístění a nechat 
si ji proto nakonec a pokračovat v kategorii dospělých.  

V kategorii dospělých, což jsou ženy a muži, jezdí naši závodníci v rámci Okresní ligy 
Svitavska v požárním útoku. První závod se odehrál v Širokém dole, kde družstvo žen zaběhlo 
svůj požární útok za 24,71 s a obsadily 11. místo. Za první Poličkou zaostaly o 5,47 s. Družstvo 
mužů obsadilo s časem 24,97 s místo 19. Za vítězným Chrastavcem zaostali o 7,41 s. Druhý 
závod se konal v Telecím, kde naše ženy obsadily 9. místo časem 21,11 s a zaostaly za vítězným 
Nedvězím o 2,47 s. Naši muži si vybrali smolný den a po nezapojení spoje na rozdělovači skončili 
na 54.  místě. Další závod se konal v Lubné, kde naši zástupci chyběli v obou kategoriích. 
V Hartmanicích se ženám podařil zaběhnout požární útok v čase 20,17  s, což je jejich prozatím 
letošní maximum a získaly tím 8. místo. Muži v Hartmanicích nestartovali. Poslední závod Okresní 
ligy byl v Nedvězí, kde jsme neměli zástupce, protože ve stejném termínu se konalo MČR v Praze. 
Muže a ženy čeká v rámci ligy ještě dalších šest závodů, tak jim popřeji, ať se jim daří. 

V neděli 24. 5. proběhlo u nás v Kamenci okrskové kolo mužů a žen. Muži skončili na 
druhém nepostupujícím místu a ženy na prvním postupujícím místě do okresního kola. Okresní 
kolo se uskutečnilo v Jaroměřicích 31. 5. a družstvo žen zvítězilo a postoupilo do kola krajského. 
Krajské kolo proběhlo v Lanškrouně, kde ženy obsadily 7. místo. 

Michaela Doležalová se zúčastnila MČR mužů a žen v Trutnově, kam se probojovala díky 
výsledkům v průběžném pořadí Českého Poháru Rebel 2015 do závodu jednotlivců v běhu na 100 
m s překážkami. V celorepublikové konkurenci obsadila v kategorii ženy 53. místo z celkového 
počtu 143 startujících.  

A teď je ten pravý okamžik, seznámit Vás s výsledky dorostenek a dorostenců. Jejich boj 
začal na okresním kole dorostu v neděli 30. 5. v Jaroměřicích. Zde si obě družstva vybojovala 
postup do krajského kola. Dorostenky postupovaly z prvního místa a dorostenci z místa druhého. 
Musím podotknout, že den předtím byli závodníci v rolích trenérů a pomáhali mladším a starším 
v jejich boji za co nejlepší výsledky. Krajské kolo se uskutečnilo v Lanškrouně, kde oba naši 
zástupci získali místa nejvyšší, která jim zajistila postup na Mistrovství ČR do Prahy. Neodpustím 
si zmínit, že to je poprvé naše dvojnásobné zastoupení na Mistrovství ČR a ještě po deseti letech, 
kdy dorostenky SDH Kamenec obsadily bronzové příčky v Plzni. 

Republikový boj začal v sobotu v brzkých ranních hodinách odjezdem do Prahy na stadion 
ASK Slavia Praha. Po příjezdu proběhla prezence družstev a slavnostní nástup. První disciplínou 
byl běh na 100 m s překážkami. Naše dorostenky v této disciplíně obsadily 3. místo a naši 
dorostenci místo 7. Ve večerních hodinách probíhal trénink na požární útok. Druhý den se začínalo 
štafetami. V této disciplíně dorostenky vybojovali opět třetí místo a dorostenci místo osmé. Nic 
nebylo rozhodnuto, protože pořadím může zamíchat královská disciplína, což je požární útok. 
Dorostenci svůj požární útok zvládli s menším zaváháním na koši a získali 8.  místo v této 
disciplíně. Dorostenky měly startovní číslo 15, tedy běžely poslední, svůj jediný pokus v požárním 
útoku. Favoritkám se příliš nedařilo a naše děvčata excelovala v této disciplíně a s chladnou 
hlavou zaběhla krásný útok, který jim vynesl 2. místo v této disciplíně. Po odběhnutí vypukla na 
tribuně s našimi fanoušky obrovská euforie, protože naše dorostenky obsadily celkové druhé místo 
a naši dorostenci sedmé místo. Víc jsme si ani nemohli přát, protože oba dva týmy dosáhly svého 
výkonnostního maxima a v celorepublikové konkurenci získali vynikající umístění.  
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Nemůžu zapomenout zmínit ani oslavy svátku sv. Floriána, které se uskutečnily první 
květnovou sobotu. Tradičním programem byla mše svatá v Sádku a následný večer v sále 
obecního úřadu se členy našeho sboru. Výjezdová jednotka se zúčastnila 19. 6. námětového 
cvičení okrsku v Oldřiši, kde probíhala dálková doprava vody.  

Ráda bych zde poděkovala všem malým i velkým reprezentantům našeho sboru za jejich 
dosavadní výkony a popřála bych jim zdraví a pevnou vůli v dalším tréninku za lepšími výsledky. 
Trenérům hodně trpělivosti a nadšení ve vedení naší mládeže. Všem ostatním členům i nečlenům 
děkuji za jejich práci ve sboru, podporu na Mistrovství ČR v Praze a mnoho odvedené práce na 
akcích pořádaných hasiči a úpravě areálu.  

Dalšími pořádanými akcemi, které nás v nadcházejícím měsíci čekají je v první řadě výročí 
125. let založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamenci u Poličky a II. setkání rodáků 8. – 9. 8., 
další akcí je Večerní stovka a O pohár starosty obce 15. – 16. 8., 29. 8. O pohár SDH a 
Kamenecká šedesátka. Doufám, že se na nadcházející akce těšíte jako já, že se nám vše podaří 
uspořádat v takové kvalitě, aby byli všichni spokojeni a i my to dělali s radostí.  

Přeji Vám příjemné prožití letních měsíců, dopřejte si odpočinek na dovolené a na 
nadcházejících akcích na viděnou. 

Markéta Drašarová 

 

Informace z naší školy  

Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015 
 Celým školním rokem nás provázel projekt „DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ,…“. Děti v něm poznávali 
zaměstnání svých rodičů a u několika z nich jsme byli na exkurzi. Celý projekt jsme zahájili 1. října 
2014, kdy jsme se vypravili do Muzea řemesel v Letohradu a na blízkou tvrz Orlice. O této exkurzi 
napsala krásný sloh NIKOL BOČKOVÁ z 5. třídy: 
 
Náš výlet 

1. 10. 2014 jsem se školou jela autobusem do Letohradu. Tam jsme navštívili Muzeum 
řemesel. Když jsme dorazili na místo, tak jsme se rozdělili na 1. a 2. třídu a 3. – 5. třídu; každá tato 
skupina měla jiný program. 3. – 5. třída se pak rozdělila do pěti skupin a ty pak spolu soutěžily. 
Náš tým byl na 3. místě. Moc mě to bavilo a také jsme viděli moc zajímavých věcí. Třeba jsme 
viděli: ševce, mlynáře, švadlenu a další. 

Potom jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme do nedaleké tvrze Orlice, kde nás přivítala 
paní, která si vzala nejprve 1. a 2. třídu a potom nás starší. Když jsme přišli na řadu, tak nám paní 
dala pracovní listy. Vešli jsme do místnosti, která byla plná vycpaných zvířat z pohádkového lesa. 
Byli tam třeba: liška, vlk, práce divoké, medvěd a další. Pracovní listy jsme vyplnili a paní se s námi 
rozloučila. Nastoupili jsme do autobusu a vyrazili jsme k domovu. Moc se mi tento výlet líbil. 
 

Druhou návštěvu nám zprostředkoval tatínek Adélky a Adámka Břeňových pan Miroslav 
Břeň, který je záchranářem na ZZS PAK v Poličce. Děti prožily zajímavé dopoledne v pondělí 15. 
prosince 2014, protože pan Břeň jim připravil zajímavé a současně poučné vypravování o svém 
záslužném povolání.  

Třetí výpravou za povoláním byla návštěva Truhlářství Boštík a synové v Kamenci, kde 
pracují tatínkové Matyáše Boštíka a Honzíka Ehrenbergera. O ní Vám něco napsala Majda 
Maděrová ze 4. třídy: 
 
Návštěva truhlárny 

V pátek 6. března 2015 jsme se školou navštívili Truhlářství Boštík a synové. U dveří nás 
přivítal pan Boštík, přivedl nás do místnosti, která krásně voněla dřevem. Postavili jsme se před 
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velký stůl s velkou pilou. Pan Boštík nám ukazoval různé druhy dřeva. Potom nám slíbil, že nám 
ukáže, jak se vyrábí menší polička. Než to ale udělal, ukázal nám nějaký stroj. Poté jsme se 
dozvěděli, že tento stroj vyrábí z pilin brikety na topení. Šli jsme k pile a tam pan Boštík nařezal 
dvě menší a dvě větší strany poličky. Došli jsme ke stroji, který udělal všem čtyřem částem krásné 
strany. Další stroj provrtal do stran díry a pan Boštík slepil všechny strany poličky k sobě, pak už 
jen udělal stěnu úplně vzadu a polička byla na světě. 

S panem Boštíkem jsme se rozloučili a šli jsme nazpátek do školy. Tato exkurze se mi moc 
líbila. 

Poslední exkurzi žáci podnikli k panu Janu Boštíkovi, tatínkovi Péti a Matěje Boštíka, který 
je včelařem. Tuto návštěvu velmi poutavě popsali Ondřej Hegr, žák 4. třídy a Ája Fišerová žákyně 
5. třídy: 
 
U včelaře – Ondra Hegr 

Ve středu 13. května 2015 jsme šli se školou na exkurzi k panu Boštíkovi podívat se na 
včely. Když jsme tam přišli, tak jsme si povídali o tom, kdy královna klade vajíčka. Nejvíc jich 
naklade od 15. 4. do 30. 6.; až 2 000 vajíček za den. 

Ukazovali jsme si vajíčka trubců. Mohli jsme se podívat na královnu, která byla označena 
červenou tečkou na krku. Královna může být i jinak značena. Ochutnali jsme mateří kašičku, 
kterou jí královna. Taky si každý vzal medový perník. 

Je pět druhů medu: med květový, lesní, smíšený, medovicový a pastový. Nejzdravější med 
je květový. 

Exkurze se mi moc líbila a myslím si, že být včelařem je zajímavá práce. 
 
Exkurze o včelách – Ája Fišerová 

13. května jsme šli k panu Boštíkovi, který nám vyprávěl o včelách. Například jsem se 
dozvěděla, že se královna vylíhne po 14 dnech a za 5 – 6 dnů může klást vajíčka Za den naklade 
asi 2 000 vajíček. Královna jí mateří kašičku. Od května do srpna včely nesmí brát žádné léky, 
protože opylují květiny. Nakonec nám pan Boštík dal ochutnat medový perník, který byl výborný. 
Tato exkurze se mi moc líbila. 

Kromě celoročního projektu se děti zúčastnily několika soutěží, v nichž prokázaly, že jsou 
šikovné a zdatné. Zde je výčet některých z nich: 
 
Podzim 2014 – okresní kolo v přespolním běhu – výsledky: 
Kategorie žáci 3. ročník – 1 000 m – 15 závodníků 
2. místo Matěj Boštík čas: 5:24:00 
6. místo Viktor Olšinár čas: 5:45:00 
Kategorie žáci 4. ročník – 1 000 m – 16 závodníků 
8. místo Ondřej Hegr čas: 5:36:00 
9. místo Adam Břeň čas: 5:37:00 
Duben 2015 – oblastní kolo v pěvecké soutěži „Poličský skřivánek 2015“ – výsledky: 
Kategorie 1 (2. -3. třída) - 1. místo Matěj Boštík  
Kategorie 2 (4. -5. třída) – 2. místo Eliška Nunvářová 

Čtvrťáci a páťáci se zúčastnili dvou mezinárodních matematických soutěží. Byla to Logická 
olympiáda a soutěž Pagea. Kromě toho už tradičně po celý rok plnili vícekolovou matematickou 
soutěž pořádanou SPgŠ a VOŠ v Litomyšli Matýsek a spolu s druháky a třeťáky, také již tradičně, 
vyzkoušeli své matematické schopnosti v mezinárodní soutěži Klokan.  
 Krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a neopakovatelných zážitků Vám přejí žáci i 
zaměstnanci základní školy. 
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 Rok v mate řské škole 
  Bylo nebylo. Než jsme se stačili vzpamatovat, co bylo, už není. Školní rok je za námi. Od 
září jsme s dětmi zažili spoustu krásného.  
    Celý rok jsme pracovali v tematických projektech podle vzdělávacího plánu „Náš svět, to je 
velká koule, co se pořád točí, slunce si ji z dálky hlídá, nespustí z ní oči“. Na jaře jsme do 
výchovně – vzdělávacího procesu začlenili prvky alternativního programu Začít spolu. Tento směr 
preferuje práci v centrech aktivit, které dětem poskytují pocit bezpečí. Každý pracovní koutek je 
specializovaný na určitou činnost a děti se zde učí pracovat ve skupinkách bez přímého vedení 
učitelkou. Tento styl výuky nám vyhovuje a budeme v něm i nadále pokračovat.  
    Jako každým rokem jsme se účastnili plaveckého výcviku v Poličce. Navštívili jsme 
divadelní představení „O dvanácti měsíčkách“, „O ševci Ondrovi a komtesce Julince“. V prostorech 
naší mateřské školy jsme měli možnost shlédnout pohádku „O neposlušných kůzlátkách“, 
„Trampoty čarodějky Čarymůry“ a „Sarka a Farka – dobrodružství ze Safari“, které nám přijely 
zahrát herečky z divadla JOJO. Velkým zážitkem byla pro děti návštěva sférického kina, kde jsme 
shlédli pohádkový příběh „Podmořský svět“.  
    Starší děti měly možnost účastnit se programu ke dni stromů v divadelním klubu v Poličce.  
Předškolní děti se účastnily několika akcí zároveň se školáky, například Čertovských hrátek a 
soutěží v sokolovně nebo školního výletu. Tyto společné akce se základní školou jsou nejen 
zážitkem pro děti, ale zároveň jim umožňují postupně se začlenit do školního prostředí.  
    Děti si pro rodiče připravily Mikulášskou besídku a Vystoupení ke dni matek. Tímto bychom 
chtěli pochválit všechny děti, které vystoupení nacvičovaly, i přesto, že to pro ně mnohdy nebylo 
jednoduché. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli při přípravách prostředí, 
realizaci a umožnili nám tak strávit odpoledne v příjemné atmosféře.  
    Chtěli bychom také věnovat pár řádků školnímu výletu na zámek Potštejn, který se i přes 
počáteční útrapy v autobuse a nepřízeň počasí velmi vydařil. Děti pomáhaly hledat ztracený obraz, 
přičemž se účastnily hrané prohlídky zámku zábavnou formou. V zámeckém parku na ně pak 
čekalo několik úkolů, které se vztahovaly k programu. Společně jsme také navštívili Pohádkov, kde 
děti čekal poslední úkol – hledaly deset ztracených pohádek. Snaha dětí byla oceněna sladkou 
odměnou. Výlet jsme zakončili výborným obědem v restauraci.  
    I přesto, že tento rok docházelo do školky hodně malých dětí, se všemi se nám pracovalo 
výborně a budeme se těšit i na další bezvadnou předškolní partu.  

Přejeme vám všem krásné léto plné zážitků a pohody.  
                                                                                                                               Lenka, Eva, Lenka 
 
Oznámení o provozu mate řské a základní školy  
1. Provoz mateřské školy po prázdninách: 

Mateřská škola bude otev řena od 17. 8. 2015. 
Kontakt pro případ potřeby:  mssadek@zskola.com 

 
2. Informace k začátku školního roku 2015/2016 v základní škole: 

Školní rok za číná v úterý 1. zá ří 2015 v 8.00 hodin. 
Kontakty pro případ potřeby: 731 615 256 (škola) 

         731 615 254 (školní jídelna) 
         sadek@zskola.com  
 Pokud budete požadovat ob ědy ve školní jídeln ě od 1. 9. 2015, je nutné je p řihlásit do 
pond ělí 31. 8. 2015. 

       Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
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Koutek prevence – povinnost ohlásit požár  
Oznámit hasičům se musí každý požár „bez odkladu“. Pozdní oznámení se může prodražit 

hned několikrát. Povinnost hlásit požár hasičům platí bez rozdílu pro právnické a podnikající 
fyzické osoby tak stejně i pro každého občana. Každému asi dojde, že když uvidí hořící střechu 
domu, přivolá hasiče a nebude jinak zvlášť otálet. Tedy pokud se nejedná přímo o pachatele – 
žháře. 

Malé požáry, které jsou uhašeny vlastními prostředky, však mnohdy ani firmy nehlásí, a to 
je velká chyba.Z čistě lidského hlediska se to dá pochopit, neboť se pachatelé obávají případného 
postihu a „popotahování“ ze strany hasičů nebo policie, ale zákon hovoří jasně – neoznámení 
požáru je u občanů přestupkem s možností sankce až 25 tisíc Kč. U firmy je takové jednání 
správním deliktem, za který hrozí pokuta až 250 nebo dokonce 500 tisíc Kč. Rovněž jsou poměrně 
časté případy, kdy požáry jsou oznámeny až v době, kdy pojišťovna požaduje „doklad od hasičů“ 
pro plnění pojistné události. Jestliže je požár nahlášen se zpožděním dva týdny nebo třeba i měsíc, 
je dobré si uvědomit, že po takové době již nelze provádět relevantní šetření požáru a doklad pro 
pojišťovnu tedy nelze vydat. Pojišťovna pak zpravidla neplní. Navíc ten, kdo se takto opozdí, se 
vystavuje postihu za přestupek, resp. správní delikt jak je uvedeno výše. 

Tedy zapamatujme si: Požár hlásit vždy i uhašený vlastními silami nebo uhašený 
samovolně (např. nedostatkem vzduchu) a hlavně BEZ ODKLADU. A dále: Než přijede hasičský 
vyšetřovatel nic neuklízet, na nic nesahat, nepřemisťovat předměty ani nábytek. Při šetření požáru 
spolupracovat s vyšetřovatelem a poskytovat součinnost, osobní údaje a další informace a v 
případě nutnosti i vzorky (např. elektrický spotřebič či část stroje, chemické látky apod.). A kam 
hlásit uhašený požár? Stejně jako ostatní požáry – tedy na telefonní číslo 150. Lze hlásit i přímo 
vyšetřovateli na územním odboru HZS kraje, nebo osobně na kteroukoliv stanici HZS kraje, ale 
ohlášení na známou „stopadesátku“ je jednodušší a nikdo neudělá chybu. 

Alena Cejpová 
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