
  

- 1 - 
 
 

 

číslo 47          říjen 2015 
 

Vážení spoluobčané, 

 do Vašich domovů se dostává další vydání Kameneckých listů. Naleznete v nich ohlédnutí 

za hlavními událostmi letošního léta v naší obci, zhodnocení uskutečněných akcí, pohled do 

kroniky naší obce, informace ze školy, ohlédnutí za činností hasičů, pozvánky a další informace. 

 Úvodní článek nelze zahájit jinak, než poděkováním za II. setkání rodáků a přátel obce ve 

spojení se 125. výročím založení hasičského sboru, které se uskutečnilo 8. a 9. srpna. Dvoudenní 

program setkání a oslav se především díky zapojení všech ochotných lidí do přípravy, organizace, 

obsluhy a také do jednotlivých kulturních vystoupení po všech stránkách vydařil. Potěšila nás velká 

účast jak v sobotním tak i v nedělním programu, a to i přes tropické počasí. 

 Myslím si, že se nám snad podařilo naplnit základní vizi celé akce, která spočívala ve 

vzájemném setkání nejen s našimi rodáky, ale také v setkání nás všech ostatních s cílem zvýšení 

sounáležitosti mezi námi, poskytnutí prostoru pro přátelská setkání lidí, kteří se třeba každý den 

stále potkávají, zdraví se, mají toho hodně společného, ale ve shonu všedních dní nemají čas se 

spolu ani zastavit. 

 Poděkování patří také všem ochotným lidem za pomoc při uspořádání dalších velkých akcí 

v měsíci srpnu v areálu Pod Lipou - celorepublikových hasičských závodů Večerní stovka Český 

pohár 2015, závodu O pohár starosty obce a také závodů dětí a mládeže O pohár SDH a 

Kamenecká šedesátka. Znovu rekordní účast prakticky ve všech kategoriích potvrzuje velkou 

úspěšnost a oblíbenost těchto závodů. Dokladem úspěchu a dobrého jména je nejen nad závody 

poskytnutá záštita hejtmana Pardubického kraje, ale také i pravidelné natáčení reportáže ze 

závodu Večerní stovka sportovní redakcí České televize a její vysílání letos v nedělních 

sportovních zprávách. 

 Děkuji proto všem, kteří při všech těchto velkých akcích neváhali obětovat svůj čas a 

energii pro spokojenost účastníků a návštěvníků a rozhodující měrou přispívají k šíření dobrého 

jména naší obce. 

 Pokračuji dále informacemi o další činnosti zastupitelstva obce v posledním období. Od 

červencového vydání předchozího čísla Kameneckých listů zastupitelstvo uskutečnilo jedno 

veřejné zasedání 23. září. Mimo jiné bylo projednáno a přijato rozpočtové opatření číslo 4/2015, 

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

jsou nyní plněny na 87% schváleného rozpočtu tj. příjem ve výši 5.816.976,- Kč. Výdaje jsou 
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aktuálně naplněny na 80% schváleného rozpočtu tj. výdaje ve výši 6.716.353,- Kč. Rozpočet obce 

byl pro rok 2015 sestaven jako schodkový, kdy vzhledem k většímu podílu investičních výdajů a 

výdajů do oprav obecního majetku, bude rozdíl mezi příjmy a výdaji pokryt z přebytku hospodaření 

z přechozích let. Příjmovou stranu rozpočtu příznivě ovlivňuje například suma přijatých dotací, 

v letošním roce prozatím ve výši 555.000,- Kč, příjmy z provozu kiosku v areálu Pod Lipou 

145.000,- Kč a také příjmy složené z menších částek jako je například poskytování technických 

služeb ve výši 40.000,- Kč apod. 

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

kterou dne 25. 9. provedli v naší obci pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje. Při kontrole 

nebylo zjištěno žádných nesrovnalostí, závad a pochybení. 

 Zastupitelstvo obce se aktuálně také zabývá prvními dotačními možnostmi právě 

zahájeného nového programovacího období dotací z Evropských fondů. Toto období končí rokem 

2020 a tímto rokem také končí možnost čerpání „evropských prostředků“. Protože nechceme přijít 

o tyto poslední možnosti případného čerpání větších prostředků, snažíme se nyní přehodnotit a 

postavit do reálné pozice projekt kanalizace v obci, který v předchozích obdobích ve své 

připravené podobě z let 2007 - 2009 nebyl dotačně podpořitelný a reálně proveditelný. Další z 

velkých projektů, který bychom v dlouhodobé vizi chtěli připravit do realizovatelné podoby, je 

projekt chodníků podél hlavní komunikace. Samozřejmě, tento projekt také úzce souvisí 

s projektem kanalizace a rádi bychom byli dobře připraveni na všechny možnosti. O vývoji těchto 

projektů, a to především projektu odkanalizování obce Vás budeme informovat, protože hlavně ten 

se týká všech domácností a domů. Bude se jednat o strategické rozhodnutí, které se neobejde bez 

podpory velké většiny občanů, která musí vydržet i ve fázi případné praktické realizace. 

Petr Šváb 

 

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

Velkou a pestrou akcí naší obce bylo II. setkání rodáků a 125. výročí založení hasičského 

sboru, které se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. srpna. Dlouho před oslavami se vše chystalo a jen 

jsme si přáli, aby nepršelo a počasí vyšlo. 

Kromě jiných příprav napekly místní ženy v areálu Pod Lipou 7. srpna koláčky, a i přes 

trable s výpadkem elektřiny se vše povedlo na výbornou. 

Už od soboty 8. srpna si návštěvníci mohli prohlédnout budovy v majetku obce. Ve 

společenském sále v budově obecního úřadu byly k dispozici obecní a hasičské kroniky, 

fotografické přílohy, pohlednice, diplomy, materiály vztahující se k životu obce a činnosti 

hasičského sboru. Co jistě stálo za velký obdiv, byl květinový znak obce Kamence vytvořený 

panem Mlynářem. 

Hlavní program setkání a oslav zahájila od 18 hodin v areálu Pod Lipou mše svatá, kterou 

sloužil P. Marian Sokol ze Sádku. O hudební doprovod mše svaté se postarala kytarová Schola 

Sádek pod vedením bratrů Boštíkových. Kdo nešel domů, neodjel a nebo se dostavil až večer, 

mohl si zatančit na nově zrekonstruovaném parketu, když od 20 hodin hrála pro všechny generace 

hudební skupina Qwalt. Teplé počasí svádělo k tomu, aby se domů nespěchalo. 

Nedělní program začínal již dopoledne možností projížďky obcí dvěma kočáry s koňmi, 

které vozily návštěvníky oslav až do samého večera. Z bohaté nabídky programu jsme si mohli 

vybrat, zda se podíváme do Základní a Mateřské školy v Sádku, do kostela Nejsvětější Trojice i na 
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faru v Sádku či k panu Procházkovi z Kamence do Muzea motorů a motocyklů nebo navštívíme 

výstavu v sále Obecního úřadu v Kamenci, prohlídku nové budovy komunální techniky ... . 

Odpoledne proběhlo přivítání hasičských sborů z okolních obcí u obecního úřadu a 

následoval průvod těchto sborů a krojované skupiny do areálu Pod Lipou. K pochodu hrála 

dechová kapela Poličanka. Program v areálu Pod Lipou zahájil úvodním slovem a přednesem 

básně pan Jarmil Feltl, pan starosta následně přivítal všechny přítomné a slavnostně zahájil 

odpoledne naplněné dalšími vystoupeními. 

Krojovaní tanečníci zatančili Českou besedu, nádherný pěvecký projev měl Petr Dvořák, 

který nám prozradil něco o své působnosti, mladší děvčata nadšeně zatancovala svoji taneční 

sestavu, pan Vosmek zahrál na harmoniku a společně zazpívali s paní Bulvovou a paní 

Biberlovou. Nejmladší hasiči předvedli něco ze svých dovedností jak se starou, tak i moderní 

technikou. Pěvecké a hudební vystoupení měly slečny Karolína Erbesová s Lucií Pospíšilovou. 

Jednotlivá vystoupení byla proložena hudební produkcí kapely Poličanka. 

K pohodovému posezení se podávaly koláčky, zajištěno bylo bohaté občerstvení i stánek 

s upomínkovými předměty, jako například trička, hrnečky, připínací placky – s logem naší obce. 

Hezké a milé perníčky, dárkově zabalené, napekla a nazdobila paní Eva Erbesová s dcerami. 

K příjemné atmosféře přispělo i vědomí toho, že opravy a nové prvky v areálu se podařily 

zvládnout a stihnout do začátku oslav. Nového vzhledu areálu a spousty provedené práce si jistě 

všimli všichni, kdo k nám zavítali. 

Věříme, že se rodákům doma líbilo, setkali se se svými přáteli, popovídali si a 

zavzpomínali, prošli se po známých místech. 

Lenka Ondráková 

 

Komunální a t říděné odpady  

V předchozích vydáních Kameneckých listů jsem vždy na tomto místě připomínal občanům 

obce povinnost uhradit místní poplatek za svoz komunálního odpadu. V tomto čísle však mohu 

poprvé napsat příznivou informaci, že poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2015 prakticky 

nemá dlužníků. 

 V letošním roce je naše obec poprvé povinna zajistit oddělené soustřeďování dalších 

složek komunálního odpadu, a to například i kovů. V této oblasti byla navázána bližší spolupráce 

obce s firmou Recycling, středisko Polička z hlediska odběru a evidence odevzdávaných odpadů 

našimi občany. Za období leden až září letošního roku bylo od občanů z naší obce touto firmou 

přijato a vykoupeno celkem 8,6 tuny kovových odpadů a 2,5 tuny papíru. 

Množství tříděných odpadů – plast, papír, sklo, kov - odevzdaných prostřednictvím svozu 

firmy Liko z kontejnerů v obci, pytlovaným sběrem nebo i odevzdaných prostřednictvím  firmy 

Recycling, se za naši obec přesně eviduje a za každé čtvrtletí odevzdává společnosti Ekokom. 

 Tato společnost následně obci vyplácí finanční prostředky za třídění odpadů. V posledních 

letech se tato částka pohybuje ve výši cca. 45.000,- Kč za rok a naše obec ji prakticky znovu vrací 

zpět k občanům ve formě slevy na ročním poplatku za komunální odpad. Platí pravidlo, čím více 

budeme odevzdávat tříděných odpadů, tím větší bude částka vracející se zpět do rozpočtu obce. 

Nejbližší termíny svozů komunálního odpadu a svozů plastů: 

Svoz popelnic:  

Kamenec - každé sudé pondělí: 9.11., 23.11., 7.12., 21.12. 

Jelínek – každá sudá středa: 11.11., 25.11., 9.12., 23.12. 
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Svoz plastů - pytle: 

1 x měsíc - sudé úterý: 10.11., 8.12.  

Petr Šváb 

 

Nové nájemní smlouvy na hrobová místa  

V průběhu měsíce října se naše obec jako správce hřbitova Českobratrské církve 

evangelické  v obci Kamenec u Poličky obrátila na všechny současné nájemce hrobových míst 

s žádostí o poskytnutí informací z důvodu blížícího se konce doby pronájmu hrobových míst. 

Důvodem naší žádosti je potřeba aktualizace údajů potřebných pro uzavření nové nájemní 

smlouvy. Dále žádáme o kontrolu, doplnění, zpřesnění a potvrzení údajů o zemřelých. 

Prosíme o odevzdání potřebných údajů v kanceláři obecního úřadu co nejdříve, nejpozději 

do 13. 11. 2015. Děkujeme za spolupráci. 

Petr Šváb 

 

Služby kominíka v naší obci  

Před začátkem hlavní topné sezóny obecní úřad zprostředkovává pro občany obce služby 

kominíka. Pro vzrůstající počet zájemců jsou nyní kominické práce prováděny již ve třech 

termínech, zatím poslední, třetí je nyní v sobotu 31. 10. Pro další případné zájemce jsme 

připraveni zprostředkovat provedení těchto prací dle dohody.  

Petr Šváb 

 

Upozorn ění pro majitele les ů 

Dle informací od odborného lesního hospodáře upozorňujeme majitele lesů na zvýšený 

výskyt napadení lesních porostů kůrovcem. Díky velmi vhodným podmínkám v letních a prozatím i 

podzimních měsících došlo k jeho většímu rozšíření, když napadené stromy se i vlivem deficitu 

vláhy velmi špatně brání. Upozorňujeme na nutnost pravidelného a opakovaného sledování 

lesních porostů, protože i po provedeném zásahu se velmi často projeví napadení dalších stromů. 

V případě potřeby lze odborného lesního hospodáře kdykoliv požádat o pomoc.  

Petr Šváb 

 

Životní jubilea v III. čtvrtletí roku 2015  

Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří ve III. čtvrtletí roku 2015 oslavili 

významné životní jubileum. Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a všeho 

dobrého přejeme panu Petru Švábovi st., paní Jaroslavě Krejčové, paní Boženě Praxové a panu 

Stanislavu Sedliskému. 

Lenka Ondráková 

 

Vítání ob čánků  

Dne 25. října se ve společenském sále v budově obecního úřadu konalo další vítání nových 

občánků naší obce. Slavnostně jsme přivítali do života Olivera Kadlece a Šimona Lálíka. 

Společenské setkání obohatili svým vystoupením žáci ze Základní školy v Sádku. 

Přejeme dětem, rodičům a rodinám zdraví, štěstí a spokojenost.  

Lenka Ondráková 
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Pozvánka na Posvícenské posezení  

Jako každý podzim, tak i tento se už brzy stmívá, den je kratší a kratší, je více času na 

večerní besedy. Přijďte si posedět, popovídat, pobavit se a také i zatančit na tradiční Posvícenské 

posezení, které se uskuteční 14. listopadu od 19 hodin ve společenském sále v budově 

Obecního úřadu v Kamenci. 

Bude připraveno bohaté posvícenské občerstvení, k poslechu a k tanci zahraje hudební 

seskupení Duo Šnek ze Svitav. 

Lenka Ondráková 

 

Vánoční výstava 2015  

S podzimem přichází dušičkový čas a po něm čas adventní. Už brzy budeme pomýšlet nad 

výzdobou našich domovů s vůni Vánoc.  

Dveře obecního úřadu se pro vánoční výstavu otevřou letos již podvanácté, a to v sobotu 

28. listopadu  od 14 hodin. Výstava potrvá celý týden, do druhé neděle adventní 6. prosince . 

 V sobotu a v neděli bude výstava otevřena od 14.00 do 18.00 hodin, ve všedních dnech od 

15.00 do 18.00 hodin. V jiném čase je možné výstavu navštívit po předchozí domluvě v kanceláři 

obecního úřadu. 

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

vystavení Vašich výrobků při Vánoční výstavě. Kdo máte chuť, nápaditost nebo nějaká díla už 

máte vytvořená a chtěli byste je vystavit, přihlaste se kdykoliv v kanceláři obecního úřadu. Budeme 

rádi za každou Vaši pomoc a spolupráci. 

Zároveň Vás všechny zveme k návštěvě Vánoční výstavy. 

Lenka Ondráková 

 

Hasičský ples a karneval pro d ěti v roce 2016  

 Sbor dobrovolných hasičů informuje o termínu tradičního Hasičského plesu ve společenském 

sále v budově obecního úřadu v roce 2016. Ples se uskuteční znovu ve dvou termínech, a to 

v měsíci únoru v pátek 5. 2. a v sobotu 6. 2. Hudební produkci na obou plesech zajistí hudební 

skupina Fízlband. 

 Maškarní karneval  pro děti je naplánován na neděli 7. 2.  od 14 hodin. 

 Prodej místenek na Hasičský ples bude probíhat v klubovně SDH v budově obecního úřadu 

ve dnech 18. a 20. 1. 2016 od 16.00 do 18.00 hodin.  

Petr Šváb 

 

Podzimní šipkovaná  

 V sobotu 26. 9. se sešly děti nejenom z Kamence a rodiče malých dětí před obecním 

úřadem na šipkovanou přes naši obec. Na začátku byly děti seznámeny s tím, jak hledat indicie, ve 

kterých byly schované úkoly a směr další cesty. První indicie děti nasměrovala přes potok, kde 

musely najít 2. indicii, ve které byl schovaný první úkol – spočítat břízky za potokem. V dalších 

indiciích byly schované úkoly jako např.vytvořit domky pro zvířátka z přírodního materiálu, poznat 

národní strom, zacvičit si u rybníka, vyluštit a zapamatovat si heslo k pokladu, zazpívat si u dubu, 

nakreslit podzimní obrázky křídami na silnici nebo zkusit si „ sloní pochod“ a další. Poslední indicie 

děti zavedla do areálu „Pod Lipou“, kde byl schovaný poklad plný sladkostí. Poté na ně čekala 

domácí pizza a teplý čaj.  
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Jsme rády, že si děti našly cestu strávit sobotní odpoledne procházkou se svými rodiči a 

kamarády. 

maminky z Kamence 

 

Drakiáda v Kamenci  

Místní knihovna v Kamenci ve spolupráci se zastupitelstvem obce uspořádala dne 18.10. 

drakiádu v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit. Ve dvě hodiny odpoledne jsme se sešli u 

obecního úřadu a i přes to, že nám úplně nepřálo počasí, sešla se nás pěkná kupka. Myslíte, že 

nám pouštění draků v tomto říjnovém termínu překazily sníh, déšť, kroupy nebo vánice? Kdepak!! 

Všechny překvapilo úplné bezvětří. 

Protože byl ale krásný den, vydali jsme se na louku vedle evangelického hřbitova a draky 

přece jen trochu provětrali. Děti, tatínci, maminky – všichni se hezky proběhali, zahřáli a když už 

pouštění draků, kterým se opravdu do vzduchu moc nechtělo, všechny omrzelo, zahráli jsme si pár 

pohybových her. A jak nejlépe zakončit hezké odpoledne? Přece společným posezením 

v knihovně u hrnku čaje či kávy a dobré buchty. Rodiče si mohli popovídat, děti si zase odnášely 

krásné podzimní výrobky z kaštanů, kukuřičných klasů a dalších přírodnin. 

Na závěr už zbývá snad jen poděkovat: hospodyňkám za výborné občerstvení a skvělou 

obsluhu, Lence Ondrákové za přípravu dílničky pro děti a taky úplně všem, kdo přišli a podíleli se 

tak na milé a přátelské atmosféře. Těšíme se zase někdy brzy při další akci naviděnou.  

Klára Kadidlová 

 

Cvičení „Pro radost“  

Dovolte nám pozvat Vás na cvičení „Pro radost“, které se koná každý čtvrtek od 19 hodin 

v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Lekce trvá hodinu a je zdarma . Cvičíme trochu 

aerobiku, hodně posilovacích cviků na problémové partie, ale jsme schopny upravit cvičení dle 

přání příchozích. Nejsme profesionálové, ale děláme to rády a s chutí. Budeme se na Vás těšit. 

    Markéta Drašarová a Kateřina Muffová 

 

Posilovna v areálu Pod Lipou  

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

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

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

návštěníky máme k dispozici pernametky. 

Petr Šváb 

 

Z kamenecké kroniky  

Dne 11. dubna 1946 zemřel náš milovaný dlouholetý starosta pan Jan Švanda. 

 Tichý, skromný, bez okázalé nádhery, jako jeho život sám – byl jeho pohřeb. Zúčastnili se 

ho všichni občané, mladí, staří i děti a celé okolí. Sbory hasičů kamenecký a sádecký. 

Nepřehledný průvod lidu byl mu důkazem lásky a vděčností. Nad hrobem jeho zaplakalo sta a 

snad tisíce lidu. Při spuštění do hrobu zazpíval mu lid „Kde domov můj“. 

 Pan Jan Švanda narodil se dne 17.XII. 1880 v Kamenci, nynější číslo 100. V roce 1885 

koupili jeho rodiče domek ve dvoře (staré číslo 4, Nová Kamenec) a po vyhoření 1908 byli dva roky 

v nájmu na předměstí Poličky. R. 1910 se oženil a potom koupil od Groulíka stavení nynější číslo 
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31. Stal se velitelem hasičů a v mobilizaci 1914 narukoval. Když se po skončení války 1918 vrátil 

domů, byl zvolen starostou a byl jím po 27 roků. 

 Ve druhé válce, kdy německá persekuce nemilosrdně pronásledovala český lid i všechno 

české, kdy každé nařízení bylo provázeno výhružkou „Stane se pod osobní zodpovědností starosty 

obce, - nařízeno pod trestem smrti atd., v této válce téměř denně pracoval dlouho do noci na 

různých předpisech a nařízeních s velkou zodpovědností. Při tom rychle zestárnul a srdce mu 

vypovědělo činnost. A to bylo příčinou potom jeho smrti. Utíkal před rozzuřeným býkem a 

nešťastně se svalil pod koně a ten na něho stoupl. Musel být operován pro vnitřní zranění. Po 

operaci se ještě probudil a za nějakou chvíli zemřel. 

 Pan Jan Švanda nepoznal odpočinku v životě. Vyplnil ho celý tělesnou i duševní prací. 

Nespočetných to hodin věnoval pro dobro obce. Byl zbožným. Každý jeho počin měl sloužit Bohu a 

pak národu a obci k jejímu rozkvětu. Pevná víra ve spravedlnost boží mu dávala v této válce víru 

v lepší osud českého člověka, ve vítězství práva a pravdy. Zachoval si srdce čisté od závisti, zloby 

a od radostí z cizího utrpení. „Na smrt jsem připraven,“ říkával „mám však vědomí, že jsem nežil 

nadarmo. I když jsem se někde nezachoval, vím, že jsem jednal spravedlivě.“ 

Odešel nám nyní, aby na prahu věčností byl přijat v náruč Všemohoucího a dostal tam 

odměnu za svou životní práci. Jeho nehynoucí zásluhy zůstávají nám co drahý odkaz a my 

zachováme je neztenčeně budoucím. Láska těch, které lásce učil a upřímné vzpomínky těch, kteří 

s ním pracovali, vytvoří v souzvuku tiché symfonie pomník věčného klidu nad místem jeho 

spočinutí. 

Jan Mlynář 

 

Sbírkový ú čet – pomoc Tomáši Jílkovi  

 Dovolte mi, abych Vás seznámila se zřízeným sbírkovým účtem, který vznikl na podporu 

Tomáše Jílka, který si způsobil vážné poranění páteře a míchy. Na sbírkovém účtu je k 30.  9. 

 2015 částka 834 340 Kč. Ze sbírkového účtu byly čerpány prostředky na pořízení plicního 

ventilátoru ve výši 229 900 Kč, ústní myš a počítačové vybavení 65 000 Kč v roce 2013. V roce 

2014 nebyly učiněny žádné výdaje. V roce 2015 byly uskutečněny výdaje na kmenové buňky 

10 000 Kč, motomed – obdoba rotopedu - 35 000 Kč, záložní zdroj UPS v hodnotě 11 952  Kč, 

koupací lůžko 9 863 Kč, léky na podporu imunity 4 477 Kč, elektroterapie 5 000 Kč a antidekubitní 

matrace 59 858 Kč.  

 Kontrolou průběžného vyúčtování veřejné sbírky za období 27. 9. 2013 – 31. 12. 2014 bylo 

zjištěno, že čistý výtěžek dosáhl částky 1 144 327 Kč. Kontrolou prošly veškeré příjmy a výdaje na 

sbírkovém účtu, dále byly zkontrolovány zaplacené faktury, zda jsou v souladu s účelem sbírky. 

Pardubický kraj potvrdil správnost vyúčtování v souladu s rozhodnutím a právními předpisy dne 5. 

 3. 2015. Další průběžné vyúčtování sbírkového účtu proběhne k 31. 12. 2015. O jeho výsledku 

Vás budeme informovat.  

Markéta Drašarová 

 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Hasičská sezóna se s blížící se zimou nachýlila ke svému vrcholu, a proto mi dovolte 

seznámit Vás s tím, jak naši členové tohoto vrcholu krůček po krůčku dosahují a s jakými výsledky. 

Také je na místě zhodnotit výročí 125. let od založení SDH spojeného s konáním II. setkání 
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rodáků. A protože je činnost SDH pestrá, zmíním také další akce a závody, které nás čekají a na 

které se můžeme těšit.  

Vrátíme se k letním měsícům, prázdninám, kdy sluníčko hřálo, a večery byly ideální 

k posezení u táboráků. Na přelomu července a srpna se na Březinách uskutečnilo letní 

soustředění mladých hasičů. Celý týden se nesl v duchu „Cesty kolem světa“. Zázemí bylo ideální, 

okolní krajina nádherná, počet účastníků nemalý, takže celý týden nemohl dopadnout jinak, než na 

výbornou. Věřím, že si všichni odnesli pěkné zážitky a příští rok se podaří zorganizovat obdobně 

kvalitní soustředění. Velké díky patří organizátorům, kteří zajišťovali program, kuchařům a  všem, 

co se postarali o kvalitní zázemí.  

Následující víkend 8. a 9. 8. proběhly velkolepé oslavy výročí 125. let od založení SDH 

spojené s II. setkání rodáků. Přípravy probíhaly již mnohem dříve a byly velmi náročné. Do celé 

organizace se zapojily všechny věkové kategorie v našem sboru. Dvoudenní program byl velmi 

rozmanitý, takže si každý návštěvník našel to své. Ale slov díků není nikdy dost, takže mi dovolte 

poděkovat všem zúčastněným, kteří se podíleli na organizaci celé akce, dále všem návštěvníkům, 

kteří přišli a všem, kteří přispěli ke krásnému zážitku.  

Protože srpen byl nabitý kulturně i sportovně, vraťme se k velkolepé sportovní akci, kterou 

je Večerní stovka. Závod Večerní stovka se konal v sobotu 15. 8. a  celkový počet zúčastněných 

závodníků byl s mezinárodní účastí 266. Celkový objem návštěvníků celé akce nebudu odhadovat, 

ale byl obrovský, dle množství snědeného jídla. V základní části kategorii mužů zvítězil Radek 

Šuba z Juřinky časem 16,08 s. Nejlepším domácím závodníkem byl Michal Nykl, který zaběhl čas 

18,96 s. V kategorii mladších dorostenců zvítězil s časem 17,97 s Lukáš Gerža z Oznice. Místní 

závodník Josef Novák zaostal o  pouhých 82 setin sekundy a byl na bramborové příčce. Ve 

starších dorostencích vyhrál Adam Bartoň z Oznice časem 16,20 s. Jan Teplý zaostal za vítězem o 

1,78 s a obsadil 13. místo.  V kategorii žen zvítězila Markéta Marková z Dolní Čermné, která 100 m 

s překážkami zaběhla za 17,13 s. Našimi koňmi byla Michaela Doležalová, která obsadila 22. 

místo časem 19,33 s a Hana Cacková 40. místo časem 21,57 s. V mladších dorostenkách zvítězila 

Lada Landová časem 18,48 s. Pouhých 72 setin sekundy za ní zaostala Vendula Nováková a 

získala bronzovou příčku. Daniela Švábová si doběhla pro čas 19,85 s a umístila se na 7. místě. 

Ve středních dorostenkách jsme měli nejvyšší domácí zastoupení. Vítězkou se stala Lucie Tůmová 

s časem 18,15 s. Domácí závodnice Kristina Dvořáková s časem 19,01 s obsadila 6. místo, Iveta 

Drašarová o 7 setin sekundy horší 7. místo, Pavlína Pešková 15. místo časem 20,31 s a Eva 

Petržálková 32. místo časem 21,66 s. Podrobné výsledky a finálové běhy play-off za umělého 

osvětlení jsou k dispozici na webových stránkách www.obec-kamenec.cz v sekci Hasičské 

sportovní soutěže.  Následující den v neděli 16. 8. proběhl závod v požárním útoku O pohár 

starosty obce 2015. Celkem na něm startovalo 34 družstev mužů, 20 družstev žen a 5 veteránů. 

V mužské kategorii zvítězilo družstvo Pomezí časem 17,47 s a posunulo tak hranici rekordu dráhy. 

Druhý byl Zbožnov 18,14 s a třetí Čeperka 18,25 s. Místní družstvo obsadilo 22. místo s časem 

21,98 s. V ženské kategorii zvítězila Polička časem 18,56 s. Druhé místo obsadily Ivanovice na 

Hané 18,74 s a třetí Nedvězí 19,00 s. Naše závodnice zaběhly čas 20,37 s a obsadily 9. místo. 

V kategorii seniorů zvítězilo družstvo Telecí časem 18,33 s.  

Další závody Okresní ligy Svitavska v požárním útoku byly v Desné, Jevíčku, Perálci a 

Sádku. 22. 8. vyrazily pouze ženy do Desné. Neměly zde bohužel svůj den a časem 25,81 

s obsadily 10. místo. Za prvním Pomezím zaostaly o 7,41 s. Další závod v Jevíčku se domácím 

ženám vydařil o poznání lépe a časem 19,78 s skončily na stříbrném místě a za vítěznou Desnou 



  

- 9 - 
 
 

zaostaly o 36 setin sekundy. Naši muži je bohužel nenásledovali a časem 22,39 s obsadili 13. 

příčku. Závod v Perálci byl pro naše ženy nevydařený. Časem 30,43 s získaly 9. místo a zvítězily 

zde ženy z Jevíčka časem 18,29 s. Muži se od minulého závodu zlepšili, ale jejich čas 20,76  s jim 

vynesl 17. příčku. Poslední závod ligy byl v Sádku, kde naše ženy předvedly letošní maximum a 

časem 19, 29 s získaly bramborové umístění. Celkově v lize obsadily 10. místo s třiceti body. Muži 

s časem 32,47 s získali 24. pozici a  celkově v lize skončili na 29. místě se ziskem 14-ti bodů. 

Celkové výsledky Okresní ligy Svitavska v požárním sportu naleznete na webových stránkách, 

v sekci Okresní liga Svitavska. 

A teď zpátky do místního areálu, kde 29. 8. proběhl závod O pohár SDH a  Kamenecká 

šedesátka. O pohár SDH se závodilo v požárním útoku a štafetě 4  x  60m. V kategorii mladších 

žáků naše družstvo obsadilo 10. místo z celkem 20 - ti týmů, zvítězily zde Výčapy. Starší žáci 

obsadili místo šesté v konkurenci 21 týmů a  zvítězili zde Choltice. V Kamenecké šedesátce 

v kategorii mladších chlapců zvítězil Martin Kamenský časem 14,84 s. Ve střední kategorii zvítězil 

Patrik Linhart časem 12,32 s. Josef Novák za ním zaostal o pouhých 64 setin sekundy a získal 

stříbrnou medaili. Na 21. místě se umístil Vojtěch Šváb a na 46. místě Lukáš Porubyak z celkově 

62 závodníků. V mladších dívkách vyhrála Nikola Bulvová časem 15,81 s. Nejvíce se jí přiblížila 

domácí závodnice Lucie Němcová časem 18,36 s, která obsadila 10. místo. Vendula Andrlíková 

obsadila 30. místo, Valerie Vraspírová 34. místo a Barbora Stodolová 37. místo, z celkového počtu 

48 startujících. Ve střední kategorii zvítězila naše Vendula Nováková časem 13,05 s. O 1,02 s za 

ní zaostala Daniela Švábová, která získala 7. místo, Pavlína Pešková 11. místo, Markéta 

Petržálková 25. místo, Eva Petržálková 33. místo, z celkového počtu 57 startujících.  

Další závod Okresní ligy mládeže v požárním útoku okresu Svitavy 2015 byl 5.  9. v Sádku, 

kde naši mladší žáci obsadili medailové třetí místo časem 23,34 s a  za vítěznou Lubnou zaostali o 

2,5 s. Starším žákům se nedařilo a časem 37,14  s si vysloužili 13. místo. První víkend v říjnu byl 

poslední závod okresní ligy v Mladějově, kde družstvo mladších obsadilo 16. místo s časem 34,18 

s a celkově v lize skončilo na 7. místě se ziskem 40 bodů. Starší žáci získali bronzové medaile 

časem 16,76 s a celkově v lize skončili na 5. místě s 43 body.  

Poslední závod Českého poháru se uskutečnil v Pískové Lhotě. V kategorii ženy obsadila 

Michaela Doležalová 21. místo a celkově v poháru skončila na 25.  pozici. Hana Cacková skončila 

na 22. místě a celkově v poháru 56. V mladších dorostenkách Vendula Nováková obsadila 3. 

místo a celkově skončila v poháru na 2.  místě. Daniela Švábová v Pískové Lhotě obsadila 8. 

místo a celkově skončila 7.  v Českém poháru. Ve středních dorostenkách Iveta Drašarová 

obsadila 16. místo a celkově 10., Kristina Dvořáková byla celkově v poháru 8. a Pavlína Pešková 

celkově 28. V mužské kategorii obsadil Michal Nykl 39. místo a celkově skončil na 110. místě. 

V mladším dorostu Josef Novák obsadil celkově 16. místo. Ve středním dorostu Jan Teplý obsadil 

6. místo a celkově v poháru skončil na 4. místě.  

Víkend 12. a 13. 9. patřil závodům v Cholticích, kde v sobotu soutěžili naši reprezentanti 

v běhu na šedesát metrů s překážkami. Josef Novák získal stříbrnou příčku, Vojtěch Šváb 15. 

místo a Lukáš Porubyak 33. místo. V neděli se běhalo sto metrů s překážkami, kde Jan Teplý 

získal bronzovou medaili a Vendula Nováková 7.  místo.  Prozatím poslední závod proběhl 

v Hlinsku 4. 10., kde se běhaly šedesátky. V kategorii starší chlapci, obsadil Josef Novák 

bramborovou příčku, Vojtěch Šváb 22. místo z celkového počtu 37 závodníků. V mladších 

chlapcích skončil Lukáš Ondrák na 38. místě z 53 startujících. Ve starších dívkách skončila 

Pavlína Pešková na 6. místě, Daniela Švábová na 8. místě a Vendula Nováková na 15. místě 
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ze 48 startujících. V mladších dívkách obsadila Lucie Němcová 12. místo z 50 závodnic. Dalšími 

závody v běhu na šedesát metrů s překážkami budou halové závody v Praze a Ostravě.  

Poslední soutěž Závod požární všestrannosti byl v sobotu 17. 10. v Pohodlí. Naši nejmladší 

se zde umístili v polovině startovního pole, starší žáci obsadili do jarního kola 9. a 12. místo. 

Dorostencům a dorostenkám se dařilo o poznání lépe, kdy naše jemnější stvoření obsadila první 

místo a chlapci druhé místo. V Širokém Dole proběhla recesní soutěž Memoriál V. I. Lenina 

v sobotu 24. 10. v požárním útoku. Na tomto závodě se zúčastnily naše ženy, které zaběhly čas 

22, 31 s. Těmito závody se rozloučili naši aktivní členové se sezónou 2015.  

V pondělí 14. 9. proběhla v areálu Pod Lipou členská schůze, zaměřená na přípravu 

hasičského výletu, který se uskutečnil 26. 9. Hasičského výletu se zúčastnilo 45 účastníků zájezdu. 

Zájezd jsme zahájili v Koutech nad Desnou, kde jsme navštívili vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. 

Další kroky směřovaly do Velkých Losin, kde si každý mohl zvolit program dle svého osobního 

výběru – zámek, papírny, termální koupaliště. Výlet jsme zakončili v Bludově v restauraci U Kláry. 

Výlet byl většinou hodnocen velmi kladně.  

Zakončení sezóny proběhne v sobotu 31. 10. 2015 od 19 hodin v sále obecního úřadu. 

Touto akcí ukončíme celou sportovní a kulturní činnost roku 2015.  

Všem aktivním členům gratuluji k letošním výsledkům, ať už jsou s nimi více či méně 

spokojení. Do nadcházející sezóny Vám přeji mnoho sportovních úspěchů a hlavně zdraví. 

Nesportovním členům děkujeme za pomoc při pořádání všech akcí a nyní zasloužený odpočinek. 

 Příjemné podzimní dny. 

Markéta Drašarová 
 

Informace ze Základní a mate řské školy v Sádku  

Organizace školního roku 2015/2016 

Celoroční projekt: „OD PODZIMU DO LÉTA, ANEB BARVY ROKU“ 

Zahájení školního roku úterý 1. 9. 2015 

Podzimní prázdniny čtvrtek 29., pátek 30. 10. 2015 

Vánoční prázdniny středa 23. 12. 2015 – neděle 3. 1. 2016 

Ukončení 1. pololetí čtvrtek 28. 1. 2016 

Pololetní prázdniny pátek 29. 1. 2016 

Jarní prázdniny pondělí – neděle 22. – 28. 2. 2016 

Velikonoční prázdniny čtvrtek, pátek 24. a 25. 3. 2016 

Ukončení školního roku čvrtek 30. 6. 2016 

Hlavní prázdniny  pátek 1. 7. 2016 – středa 31. 8. 2016 

Plavecký výcvik MŠ, 1. – 5. ročník září – listopad 2015; leden 2016 – duben 2016 

Zápis do 1. ročníku ZŠ středa 10. 2. 2016 

Přijímací zkoušky do matematické třídy, do 

osmiletého gymnázia 
v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2016 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 

2015/2016 
středa 25. 5. 2016 
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Státní svátky 

28. září 2015 - pondělí Den české státnosti 

28. říjen 2015 - středa Den vzniku samostatného československého státu 

17. listopad 2015 – úterý Den boje za svobodu a demokracii 

1. leden 2016 – pátek Den obnovy samostatného českého státu 

8. květen 2016 – neděle Den vítězství 

5. červenec 2016 – úterý Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

6. červenec 2016 – středa Den upálení Mistra Jana Husa 

 

Ostatní svátky 

24. prosinec 2015 – čtvrtek Štědrý den 

25. prosinec 2015 – pátek 1. svátek vánoční 

26. prosinec 2014 – sobota 2. svátek vánoční 

1. leden 2016 – pátek Nový rok 

28. březen 2016 – pondělí Velikonoční pondělí 

1. květen 2016 – neděle Svátek práce 

 

Pedagogické rady, t řídní sch ůzky 

Pedagogické rady  Třídní sch ůzky 

úterý 10. listopadu 2015  čtvrtek 19. listopadu 2015 

úterý 21. ledna 2016  čtvrtek 21. dubna 2016 

čtvrtek 14. dubna 2016 
 červen 2016 bude upřesněno – pro rodiče 

budoucích prvňáčků 

úterý 21. června 2016    

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 

 

Září v mate řské škole 

 Letošní velice slunné a teplé léto je za námi a nás čeká další školní rok. Začátek září je pro 

každého velkou změnou – končí prázdninová pohoda a před námi jsou každodenní povinnosti. 

Z loňských ,,předškoláčků „ jsou ,,velcí školáci“, na jiné děti čeká první den v mateřské škole. 

V letošním školním roce máme zapsáno 40 dětí, což je plná kapacita MŠ. Tak jako vloni, i letos 

máme děti rozdělené do dvou tříd – na starší (21) a mladší (19). Starat se o ně budou učitelky Eva 

Zdvořilá, Lenka Červená a nově i pan učitel Jan Novotný. O úklid se stará a s dětmi nám pomáhá 

p. Dana Zlochová.  

 A co nás kromě jiného čeká? Je to opět plavecký výcvik v Poličce, pro starší děti je 

připravena ,,Angličtina hrou“,  dále dopravní hřiště, návštěva muzea v Poličce, pohádková 

představení divadélka ,,JoJo“, hudební pořad ,,Wolfík“, ale hlavně  mnoho dalších činností 

v mateřské škole, kdy s dětmi budeme pokračovat pomocí her, pokusů a pozorování v objevování 

světa kolem nás.                                                           
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Přejeme  dětem i dospělým, aby do nového školního roku vstoupili tou „správnou nohou“, a 

aby jim síly, které načerpali během léta, vydržely co nejdéle. 

            Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ Sádek 

 

Koutek prevence - požáry vozidel  

 Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická závada na elektroinstalaci 

vozidla, netěsnost palivové soustavy, a to i u vozidel na alternativní pohon LPG. K dalším příčinám 

můžeme zařadit požáry způsobené dopravními nehodami, ale také v poslední době dosti často 

úmyslným zapálením. Pokud budeme ve vozidle kouřit, nezapomeňte, že nedopalek dokáže 

zapálit potah nebo čalounění, ale pokud ho vyhodíme z okénka, může nám zapálit trávu nebo obilí 

okolo silnice.  

 Požárům můžeme předcházet zejména řádnou a včasnou údržbou vozidla. Mnoho věcí 

jsme schopni zvládnout sami, například zkontrolovat těsnost palivové soustavy. Co se týče 

elektroinstalace vozidla i zde můžeme udělat vizuelní kontrolu vodičů, zda nejsou poškozeny, 

zaměřit bychom se měli i na průchody vodičů kovovými konstrukcemi vozidla. Opravy a větší 

údržbu raději přenecháme na odbornících v autoservisech.  

Co dělat, když i p řes naši opatrnost k požáru dojde? 

 Zde Vám doporučím, abyste své vozidlo vybavili hasicím přístrojem nebo alespoň hasicím 

sprejem, protože hasit požár v jeho zárodku je nejlepší, nejsnadnější, nejrychlejší a především 

nevznikne mnoho škod. Při hašení malého požáru můžeme improvizovat, poslouží nám i PET 

láhev s vodou, někdy k udušení malého požáru postačí deka. V zimě si můžeme vypomoci třeba i 

sněhem. U vznikajícího požáru od elektroinstalace někdy pomůže i jednoduché odpojení 

akumulátoru. Po příjezdu hasičů je dobré je upozornit, že se jedná o vozidlo s alternativním 

pohonem na LPG, že ve vozidle je propan-butanová láhev, nebo, že se vozidle nachází větší 

množství hořlavých kapalin. 

          Alena Cejpová 

 

Pozvánka a nabídka na využítí dotace  

Informujeme občany naší obce o pozvání Pardubického kraje na informační seminář 

s tématem „Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji “, který se uskuteční ve čtvrtek 

dne 26. listopadu 2015 od 16:00 hod. ve velkém sále  Tylova domu v Poli čce. 

V následujícím dvouletém období může Pardubický kraj mezi obyvatele rozdělit až 178 

milionů korun na výměnu kotle. Chcete se dozvědět více o podmínkách dotací na nové kotle, 

způsobu podání žádostí, systému proplácení dotací? Jak se na žádost o dotaci připravit a co 

všechno musí zájemce splňovat? Máte další otázky kolem kotlíkové dotace? Přijďte se zeptat. 

Základní podmínky pro získání dotace: 

 - žadatelem je fyzická osoba vlastnící rodinný dům v Pardubickém kraji. 

 - k vytápění objektu je využíván „starý“ kotel na pevná paliva s ru čním p řikládáním , nikoliv 

kamna, krb, plynový, elektrický nebo automatický kotel. Dotaci také nelze poskytnout na nový kotel 

v novostavbě, kde se nejedná o výměnu. 

 Bližší informace naleznete na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace  
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