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číslo 48          prosinec 2015 
 

Vážení spoluobčané, 
 v předvánočním čase se k Vám dostává poslední letošní vydání Kameneckých listů. Jeho 
vydání je rozšířeno na větší počet stran z důvodu velkého počtu uskutečněných a také i na 
nejbližší období plánovaných akcí, o kterých Vás chceme informovat. Samozřejmostí jsou pak 
stálé články, na které jste již zvyklí. 
 Nejdříve pár řádek k činnosti zastupitelstva obce, které uskutečnilo v období od vydání 
posledního čísla Kameneckých listů jedno veřejné zasedání v měsíci prosinci. Kromě 
projednávaných bodů souvisejících s majetkoprávními záležitostmi a s chodem obce na něm byla 
přijata Obecně závazná vyhláška číslo 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s platností od 1. 1. 2016. Podrobnosti o ní a také další informace týkající se odpadů naleznete 
v samostatném článku. 
 Dalším důležitým bodem programu bylo schválení rozpočtu obce na rok 2016. Na rozdíl od 
let předchozích, kdy zastupitelstvo obce schvalovalo v měsíci prosinci rozpočtové provizorium pro 
další rok, letos jsme se poprvé rozhodli pro přímé schválení rozpočtu obce na celý rok. Rozpočet 
byl sestaven s jistou mírou opatrnosti na straně příjmů, kdy předpokládáme příjmy obce na 
přibližné úrovni skutečnosti roku 2015 bez navýšení daňových a jiných příjmů. Prozatím nejsou 
rozpočtovány žádné dotace mimo dotací schválených již v roce 2015. Ve výdajích jsou 
rozpočtovány především běžné výdaje obce spojené s jejím chodem, běžnou údržbou a běžnými 
výdaji na opravy a menší investiční záměry. Větší výdaje jsou rozpočtovány na přípravu velkých 
investičních záměrů, jako jsou chodníky a kanalizace. Pokud výše uvedené dáme do řeči čísel, 
rozpočet obce na rok 2016 je na straně příjmů ve výši 5.715.000,- Kč, na straně výdajů pak ve výši 
5.315.000,- Kč. Rozpočet je koncipován jako přebytkový o 400.000,- Kč a bude pravidelně 
upravován a aktualizován prostřednictvím rozpočtových opatření na dalších zasedáních 
zastupitelstva obce. 

Protože se blížíme k závěru roku, přidám v souvislosti s hospodařením obce i informace o 
plnění rozpočtu obce v roce 2015. Samozřejmě na skutečný výsledek hospodaření je ještě příliš 
brzy a přesné údaje budou k dispozici až po ukončení roku. Skutečné příjmy obce jsou nyní ve výši 
6.498.526,- Kč, výdaje ve výši 6.999.714,- Kč. Rozdíl 501.188,- Kč je plně kryt z přebytku 
hospodaření z předchozích let a do konce roku očekáváme ještě jeho snížení. 

Pokud se již ohlížíme za skoro uplynulým rokem, připojím také rekapitulaci počtu obyvatel 
v naší obci. V letošním roce nám v obci přibylo celkem šest narozených dětí – Tereza Havranová, 
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Štěpán Dvořák, Vojtěch Nykl, Ondřej Ptáček, Oliver Kadlec a Šimon Lálík. Naopak naše řady 
opustilo pět zemřelých – Marie Střítezská, Marie Sejkorová, Věra Muffová, Hedvika Kvapilová a 
Františka Augustinová. Celkový počet občanů obce po započítání přistěhovaných a 
odstěhovaných se snížil o pět osob na celkový počet 542 obyvatel. Nejstaršími občany obce jsou 
manželé Marie a František Musilovi a paní Marie Lorencová. 
 Máme za sebou rok, během kterého jsme společně prošli celou řadou velmi úspěšných 
akcí. Dovolte mi poděkovat Vám všem za pomoc a spolupráci během tohoto celého uplynulého 
období. 
 Přeji Vám klidné a štastné prožití vánočních svátků, do nového roku 2016 Vám pak přeji 
především pevné zdraví, štěstí, životní elán a optimismus. 

Petr Šváb 
 

Poplatek za komunální odpad v roce 2016  
 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2015 byla odsouhlasena Obecně 
závazná vyhláška číslo 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. 1. 2016. 

Zastupitelstvo obce se ve vyhlášce rozhodlo pro zvýšení výše místního poplatku za svoz 
komunálního odpadu pro rok 2016 na částku 570,- Kč na poplatníka. 

Důvodem pro zvýšení poplatku bylo zvýšení částky na 624,- Kč, kterou obec platí za 
každého obyvatele obce včetně všech dětí a všech objektů s číslem popisným svozové společnosti 
Liko. Původní poplatek 550,- Kč platil v naší obci bez navýšení již poslední tři roky. 
 Zastupitelstvo obce dále ve vyhlášce stanovilo zachování dosud platných osvobození od 
poplatku pro: 
  - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 17 a méně let věku,  
   - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 80 a více let věku, 
   - poplatníky, kteří se po celý kalendářní rok zdržují v zahraničí. 
  Nadále platí povinnost placení poplatku také všem fyzickým osobám, které mají ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k 
pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
 Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku a je možné ho rozdělit do dvou 
rovnoměrných splátek splatných do 30. června příslušného roku a do 30. září příslušného roku. 

S plným zněním obecně závazné vyhlášky obce se můžete seznámit na internetových 
stránkách obce www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. Poplatek m ůžete platit 
již od m ěsíce ledna  v kanceláři obecního úřadu, případně na účet obce, č. ú. 1283403399/0800 
s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a vyplněním přiznání k poplatku v kanceláři 
obecního úřadu. Přiznání je také k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách 
obce. 
 
Detailní kalkulace nákladů obce pro rok 2016: 
Výdaje obce: 
 Platba z rozpočtu obce svozové společnosti LIKO a.s. bude ve výši 348.192,- Kč – obec 
bude hradit částku 624,- Kč za jednoho obyvatele nebo objekt. 
 Další náklady obce ve výši cca 20.000,- Kč jsou za likvidaci nebezpečných odpadů, nákup 
pytlů na plasty cca 5.000,- Kč, pravidelný svoz nádob z míst, kam svozová firma nezajíždí cca 
25.000,- Kč, dále za odvoz kompostovatelného odpadu do kompostárny obec uhradí cca 20.000,- 
Kč. Náklady obce snižuje příjem ve výši cca 50.000,- Kč od společnosti Ekokom za třídění odpadů. 
 Celkem se výdaje obce za rok 2016 předpokládají ve výši cca 368.192,- Kč. 
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Výběr poplatků: 
 Dle ustanovení vyhlášky 2/2015 se v současné době předpokládá, že v roce 2016 bude od 
poplatku osvobozeno celkem 151 osob. 
 Poplatníků bez osvobození je v současné době 391 osob + 38 objektů = 429. 
Dle tohoto současného stavu počtu obyvatel a počtu objektů vybere obec na poplatcích v roce 
2016 finanční částku 244.530,- Kč. 
Rekapitulace: 
 Předpokládané vynaložené náklady obce   368.192,- Kč 
 Předpokládaný výběr poplatků   244.530,- Kč 
   Doplatek obce z jejího rozpočtu   123.662,- Kč 
 
Rozšíření počtu nádob na t říděný odpad 
 Z operačního programu životní prostředí se nám podařilo zdarma získat další nádoby na 
tříděný odpad - plast, papír a sklo celkem v množství na tři další kompletní stanoviště. Tato nová 
stanoviště plánujeme umístit tak, abychom vhodně doplnili ta současná a co nejvíce zkrátili cestu 
tříděných odpadů z domácností do kontejnerů. 
 
Termíny svozu popelnic:  
Kamenec – každé liché pondělí: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 
6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12. 
 
osada Jelínek – každá lichá středa: 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 
25.5., 8.6.,  22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 
21.12. 
 
Termíny svozu plast ů: 
pytle - 1 x měsíc - liché úterý: 19.1., 16.2., 15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7.,  2.8., 30.8., 27.9., 8.11., 
6.12. 
kontejnery - 1 x 14 dnů – liché úterý: 5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 
24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 
20.12. 
 
Termíny svozu papíru:  
kontejnery - 1 x 14 dnů – lichá středa: 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 
25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.,  
21.12. 
 
Termíny mobilních svoz ů nebezpečných a velkoobjemových odpad ů: 
Pondělí 9. 5. - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
Pondělí 12. 9.  - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
 
Termín svozu kovového odpadu  
Úterý 10. 5. - v čase od 8.00 do 11.00 hod. 

Tento svoz zajišťuje naše obec vlastními prostředky dle Obecně závazné vyhlášky 1/2015. 
Jedná se o svoz připraveného kovového odpadu zdarma z míst pro umístění sběrných nádob na 
komunální odpad. 
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Sběrna kovových odpad ů a papíru  – firma Recycling, provozovna Poli čka, Střítežská ulice  
Odběr odpadů zprostředkovává s bezhotovostním vyplacením finančních prostředků za 

přivezené množství. Množství zde odevzdaných tříděných odpadů od našich občanů čtvrtletně 
získáváme do evidence třídění odpadů za naši obec a následně toto množství společně s údaji od 
společnosti Liko za svezené plasty, papír a sklo uplatňujeme u společnosti Ekokom, která obci 
vyplácí odměnu za třídění odpadů. V současné době se pohybujeme na roční odměně ve výši cca. 
50.000,- Kč, kterou vracíme zpět k občanům ve formě slevy na poplatku za komunální odpad.  

Platí pravidlo – čím více odevzdáme tříděného odpadu, tím bude vyšší i následná roční 
odměna. 

Otevírací doba - Recycling:  

pondělí až pátek 7,30 - 11,30 12,00 - 16,00 

sobota 7,30 - 11,00  

 
Sběrný dv ůr a překladišt ě komunálního odpadu 

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

Otevírací doba sběrného dvora: 

pondělí, středa, pátek 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období) 

úterý zavřeno   

čtvrtek 8,00 - 12,00   

sobota 8,00 - 12,00   

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

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

Otevírací doba překladiště: 

pondělí - pátek 6,00 - 14,00 

sobota 8,00 - 11,30 

 
Druhy odebíraných odpadů na překladišti: 
Odběr odpadů zdarma od obyvatel:  
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- komunální odpad, objemný odpad, oděvy, textil, plasty, papír, sklo, kovy 
Odběr odpadů za úplatu: 
- stavební a demoliční odpady, tašky a keramické výrobky, zemina a kamení, stavební odpady 
s obsahem azbestu (eternit), asfaltové lepenky. dřevo, nerecyklovatelné plasty (znečištěné ), okna 
zasklená i bez skel, zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, výlevky apod.), odpad 
z demolice bytových jader, dveře, zárubně, plasty z autovraků 

Petr Šváb 
 
Místní poplatek za psa za rok 2016  

Druhým pravidelně vybíraným poplatkem je místní poplatek ze psů dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2011. Poplatek je splatný do 30. dubna 2016, jeho výše je 100,- Kč za jednoho psa. 
Poplatek se platí ze psů starších třech měsíců. 

Petr Šváb 
 
Zvýšení ceny vodného  
 Na valné hromadě Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko bylo odsouhlaseno 
zvýšení ceny vodného ze současných 30,50 Kč/m3 na novou cenu 32,00 Kč/m3 včetně DPH pro 
rok 2016. 
 Za zvýšením ceny vody stojí především předpokládané postupné zvýšení poplatku státu za 
čerpání podzemních vod z 2,- Kč/m3 na 4,- Kč/m3 a postupně i více, a dále snaha pokračovat v 
rekonstrukcích a obnově vodovodní sítě na území členských obcí svazku. 

Petr Šváb 
 
Životní jubilea ve IV. čtvrtletí roku 2015  
 Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří ve IV. čtvrtletí letošního roku oslavili 
významné životní jubileum. Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a všeho 
dobrého přejeme panu Františku Škorpíkovi staršímu a paní Ludmile Zindulkové. 

Lenka Ondráková 
 

Posvícenské posezení  
 Při posvícenském posezení jsme se sešli 14. listopadu ve společenském sále obecního 
úřadu. Posezení a popovídání zpříjemnily zapálené svíčky na stolech, domácí posvícenské 
koláčky pečené u paní Jaroslavy Švábové, ochutnávka sýrů od paní Venduly Pražanové a hudební 
skupinka pana Šneka. O spokojenost všech se postarali členové zastupitelstva obce. V nabídce 
občerstvení byly pochutiny, nápoje,výborný tataráček s topinkou a knedlo, vepřo, zelo. 
 Velká účast hostů potvrdila, že se jim u nás v naší obci líbí. 

Lenka Ondráková 
 

Tvoření váno čních ozdob  
 Děti i dospělí si přišli vyrobit nejdříve 16. listopadu a poté také 22. listopadu do budovy 
obecního úřadu vánoční ozdoby na zavěšení, zápichy na špejli a jiné tvoření. Vyráběli se andělíčci 
v různých podobách, vánoční koule, hvězdy, stromečky a vánoční stromky ze sena. 
 Velká část ozdob zůstala ve společenském sále i v době vánoční výstavy, když jimi děti 
ozdobily smrkový stromeček. Poděkování patří Simoně Hoškové a Pavlíně Nedělové za zajištění 
materiálu, organizaci a hlavně za jejich inspirující nápady. 
 Společné tvoření ozdob zaujalo nejen děti, ale i dospělé. Potěšujícím důkazem byla velká 
účast na obou akcích.  

 Lenka Ondráková 
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Vánoční výstava  
Již podvanácté proběhla ve společenském sále tradiční vánoční výstava, která trvala od 28. 

listopadu do 6. prosince. 
V sobotu ji zahájila zpěvem a hraním koled děvčata Vendulka Andrlíková - flétna a zpěv, 

Anetka Mlynářová - klávesy a zpěv a Lenička Urbanová – klávesy a zpěv. V neděli se představili 
při otevření výstavy žáci Základní školy v Sádku spolu s paní Pavlou Švábovou. 

K obdivu bylo opět mnoho krásných výtvorů a protože je spousta  šikovných lidiček, díla se 
vystavovala i v malé klubovně vedle knihovny a v hasičské klubovně. Bylo proto více prostoru k 
posezení. V celé budově tak vládla vánoční atmosféra a pohoda provoněná medovinou. 
Návštěvníkům výstavy se líbilo, že mohou v klidu posedět u kávy, svařeného vínka, medoviny a 
vánočního cukroví. 

Velké poděkování patří hlavním tvůrcům výstavy panu Janu Mlynářovi a jeho dceři Elišce. 
Jejich celoroční tvůrčí dovednosti, fantazie a cit opravdu vždy překvapí. Zastupitelstvo obce také 
děkuje i všem těm, kteří ochotně  pomáhali s přípravami výstavy. 

První víkend byla v knihovně připravena dílnička pro děti, kde jim s vyráběním zlatobílých 
andělů pomáhala paní Andrea Šafránková z Kamence. V sále bylo k vidění paličkování, které 
představila paní Jitka Votočková z Oldřiše, vyřezávání kytiček z vrbových proutků - představil pan 
Lněnička z Poličky, výroba šperků z korálků, kůže, drátků - představila slečna Marie Borovská ze 
Sádku. I o druhém víkendu měly děti také vyžití v knihovně, kde pro ně nachystaly slečny Andrea 
Dittrtová a Lucie Ptáčková z Oldřiše malování na sádrové odlitky, andělíčky z papíru a kuliček. 

Že byla letošní výstava velice úspěšná bylo slyšet z úst návštěvníků i ze zápisků 
v návštěvní knize. 

Lenka Ondráková 
 

Zpívání koled u váno čního stromu  
Obec Kamenec u Poličky se zapojila do akce Česko zpívá koledy. Sešli jsme se 9. prosince 

v 18 hodin před obecním úřadem u rozsvíceného vánočního stromu a zazpívali si známé koledy. 
Na klávesy zahrála Kateřina Muffová a na kytary Pavla Švábová a Lenka Ondráková. 

Všem zúčastněným a hlavně dětem se rozzářila očka, když při poslední písni Vánoce, 
Vánoce přicházejí… se zapalovaly prskavky. Kouzlo Vánoc vcházelo do našich srdíček. Vladimír 
Andrlík a Simona Hošková se postarali o to, aby nám nebyla zima a podávali horkou medovinu, čaj 
i cukroví. Ke skvělé atmosféře chyběly už jen proletující vločky a sníh. 

Rádi bychom, aby se z této předvánoční chvíle zastavení stala v naší obci tradice podobná 
tradici pořádání vánoční výstavy. 

Lenka Ondráková 
 

Beseda o Ugand ě 
 Zajímavá a výstižná beseda o Ugandě nám vyplnila podvečer v neděli 13. prosince. Slečna 
Jitka Vosmeková nám přiblížila slovy i fotografiemi tamní nelehkou situaci, místa, která navštívila 
mezi obyvateli Kampaly i ve volné přírodě. Ve vesničce Rushooka, kam docházela za dětmi do 
školy, strávila tři týdny. Při vyprávění jsme mohli ochutnat Mandazi - trošku podobné našim 
koblížkům a ugandský čaj. 
 Překvapení večera se konalo, když Jitčin kamarád - učitel tance, který besedu navštívil, 
spolu s Jitkou v závěru zatančili Salsu. Ještě před tím nás naučili několik kroků Mamba a Salsy. 
 Odcházeli jsme všichni v dobré náladě a spokojeni s bohatým výkladem. 

Lenka Ondráková 
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Umění žasnout …  
Vážení farníci, milí přátelé. 

Mám jednu velmi dobrou známou, která celý svůj život toužila cestovat po světě. V době 
totality, kdy byla mladá a cestovat by mohla, neumožnil jí to režim a dnes už ze zdravotních 
důvodů nemůže.  

Proto cestuje jen po internetu a sbírá prezentace ze všech koutů světa. Občas mi nějakou 
pošle, a tak se mohu i já kochat krásami světa. Často pak žasnu nad Božím stvořením. 

I v přírodě si rád všímám stvořených krás. Žasnu nad Boží velikostí a Jeho nesmírně 
krásným dílem. Jaký je to úchvatný pohled na Boží stvoření. Krása stvoření mi odkazuje na krásu 
a vznešenost našeho Boha v nebesích.  

Umět žasnout a vnímat to, co Bůh pro nás stvořil, ale není věc samozřejmá. Ne všichni se 
dokáží zastavit a všímat si té krásy. Nebo pokud ji vidí, nespojují ji s Bohem. 
Někdy jsme jako kamarád myslivce z následujícího příběhu. 

Jistý myslivec si koupil již vycvičeného loveckého psa. Aby vyzkoušel jeho schopnosti, 
odešel s ním k jezeru na lov divokých kachen. Když sestřelil první a ta spadla do jezera, dal psovi 
povel: „Přines!“ Pes se rozběhl, běžel po hladině až k úlovku, sebral ho, otočil se a vrátil se zase 
po vodě na břeh ke svému pánovi. Ten nevycházel z úžasu. Čekal na další kachnu a poté, co ji 
sestřelil, znovu pro ni poslala svého psa. Ten zopakoval to, co předvedl poprvé. Myslivec nevěřil 
svým očím, pes běhá po vodě. Vrátil se do vesnice, vzal s sebou svého kamaráda a vrátili se 
k jezeru. Když opět sestřelil divokou kachnu, poslal pro ni psa. Ten se rozběhl, běžel po hladině, 
sebral kořist a stejnou cestou po vodě se vrátil k oběma mužům. 

„Viděl jsi to?“ zeptal se užaslý myslivec svého kamaráda. „Viděl,“ odpověděl kamarád, 
„takového psa bych nechtěl. To je pěkný zmetek, vždyť on vůbec neumí plavat.“ 

Dokážeme vidět krásné věci Boží, nebo se díváme na zem a vidíme jen špičky svých bot? 
Britský spisovatel Gilbert Keith Chesterton napsal, že skutečně duchovně živý je takový člověk, 
který neztratil schopnost žasnout.  

Schopnost žasnout jsme do vínku dostali všichni. Mnozí ji však časem mohli ztratit. Pokud 
se tak stalo, obnovme ji, protože to je cesta ke šťastnému životu. 

Prožíváme dobu adventní, dobu, kdy Panna Maria očekávala narození svého Syna, Ježíše 
Krista. Byla to tajemná chvíle smlouvy mezi Bohem a člověkem. Dále prožijeme Vánoce, kde si 
připomeneme příchod Boha na zem a jeho vykupitelské dílo.  

Zkusme se letos zamyslet nad nekonečnou láskou Boha a nad šlechetnou nabídkou, 
kterou nám On dává v podobě duchovního stavu nebe. Pokud tuto skutečnost vnitřně prožijeme, 
pak budeme žasnout nad Boží šlechetností. 

Přeji a vyprošuji vám všem požehnané prožití svátků vánočních a celý nový rok.  
         P. Marian Sokol, farář 

Bohoslužby o váno čních svátcích  
Sádek - kostel Nejsvětější Trojice 

24. 12.  Štědrý den  15.00 h. 24.00 h.  
25. 12.  Boží hod vánoční  9.00 h. 
26. 12.  Svátek sv. Štěpána 9.00 h. 
27. 12.  Svátek sv. rodiny  9.00 h.  

Polička – kostel sv. Jakuba 
24. 12.  Štědrý den  16.00 h. 24.00 h.  
25. 12.  Boží hod vánoční  7.30 h.  10.30 h. 
26. 12.  Svátek sv. Štěpána 9.00 h.  18.00 h. 
27. 12.  Svátek sv. rodiny  7.30 h.  10.30 h 

Petr Šváb 
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Tříkrálová sbírka  
Česká charita v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje 

všechny lidi dobré vůle. V naší obci sbírku pořádá Oblastní charita Polička ve spolupráci s obcí a 
uskuteční se v sobotu 9. ledna 2016 . Obcí půjdou čtyři skupinky koledníků z řad dětí a mládeže 
z naší obce. Každá skupinka bude mít svého vedoucího s průkazkou a se zapečetěnou 
pokladničkou. 

Tato dobročinná akce je v roce 2016 zaměřena na pokrytí nákladů v těchto oblastech 
činnosti a působnosti Oblastní charity Polička: 

• vybavení a nájem místnosti pro asistované kontakty rodičů s dětmi služby Šance pro 
rodinu 

• automobil pro zabezpečení terénní služby pro seniory 

• domácí hospic sv. Michaela, částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče, které 
nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven 

• zdravotnické a kompenzační pomůcky elektrická polohovací lůžka do půjčovny pomůcek 

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

• pomoc do Indie podpora rozvojových projektů v oblastech v oblastech Bangalore – 
Karnataka a Mansapur 

Lenka Ondráková 
 
Soutěž “Kdo má lepší“  

Přijďte si zasoutěžit, zažít legraci, vstoupit do nového roku 2016 s úsměvem a zjistit: 

„Kdo má lepší“ novoro ční sví čkovou . 

Soutěž se uskuteční v ned ěli 3. 1. 2016  ve společenském sále v budově Obecního úřadu 

v Kamenci u Poličky, prezence bude probíhat od 15,00 do 15,30 h. 

Podmínky soutěže: 

Přinést 1 porci domácí novoroční svíčkové omáčky, dobře odleželé dle Vašeho receptu + 

až 4 knedlíky a plátek upečeného masa (dle Vašeho výběru) a 1 porci dobré nálady. 

Přihlášky do sout ěže posílejte mailem na adresu kdomalepsi@seznam.cz  nebo 

telefonujte na číslo 605 406 074 nejpozd ěji do 25. 12. 2015 . 

 Na vítěze čeká odměna, občerstvení zajištěno. 

Srdečně zvou Kamenčáci ☺ 
 
Masopust  
 Letošní rok byl ve znamení množství společenských akcí, od setkání rodáků až po akce 
v posledních měsících, do kterých se aktivně zapojovala celá řada ochotných občanů a které se 
těšily přízni a dobré návštěvnosti. 

Společenský život bychom chtěli obohatit a podpořit další novou akcí, která v naší obci 
nemá doložené historické kořeny, a to uspořádat Masopustní pr ůvod v sobotu 23. ledna 2016. 

Masopustní průvod maškar je stará lidová tradice, lidově se tomuto zvyku říká vostatky. 
Vostatky se konaly vždy poslední den před začátkem  půstu, tj. v úterý před popeleční středou, 
která v příštím roce připadá na 10. února. 

Vzhledem k tomu, že nejbližší předcházející sobota 6. února je obsazena tradičním plesem, 
neděle 7. února karnevalem pro děti a ani sobota 30. ledna není volným a vhodným termínem, byl 
pro rok 2016 zvolen termín 23. ledna. Tento termín není tedy až těsně před začátkem postní doby, 
ale spíše na začátku období zabíjaček, hojnosti a veselí. 



  

- 9 - 
 
 

  Masopustní průvod začíná provedením obřadu žádosti o povolení u starosty obce. Poté se 
průvod maškar vydá na obchůzku všech stavení ve vesnici. U každého domu požádá strakatý 
pána nebo paní domu o dovolení pro maškaru tento dům navštívit a zároveň se optají kolik a jaké 
písničky chtějí domácí zahrát. Muzika zahraje, turci tančí a ostatní maškary si rozeberou obyvatele 
domu a ostatní přihlížející a dají se "do práce". 
 Vzhledem k tomu, že při obchůzce v našem případě nelze reálně navštívit všechny domy 
v obci, zvolili jsme variantu projít s průvodem celou obcí se zastávkami na předem určených 
místech, na která bychom rádi pozvali všechny nejbližší sousedy z okolí.  
Časový plán, plán trasy a zastávek : 
 9.00 h.  - sraz účastníků masopustního průvodu u obecního úřadu 
 10.00 h.  - požádání starosty obce o povolení průvodu - před budovou obecního úřadu 
Trasa masopustního průvodu obcí: 
- od obecního úřadu průvod půjde po cestě tzv. „po hrázi“ - 1. zastávka u domů čp. 36 (Jaroslav 
Martinů) 
- pokračování dále po cestě směr Sádek tzv. „po malé straně“ - 2. zastávka u domu čp. 48 
(Žižkovi) 
- pokračování dále „po malé straně“ na spodní část obce - 3. zastávka v lokalitě u domu čp. 59 
(Boštíkovi – truhlářství) 
- trasa zpět částečně po silnici a nejkratší možnou cestou na tzv. „novou ulicí“ - 4. zastávka u 
domu čp. 194 (Slavomír Dvořák) 
- pokračování zpět směrem k obecnímu úřadu – 5. zastávka u domu čp. 159 (Vladimír Dvořák)  
- další trasa vede po silnici směr Polička, pod kopečkem odbočuje na místní komunikaci a po 
zdolání kopce končí v místě 6. zastávky na cestě za domem čp. 96 (Lněničkovi) 
- pokračování dále směr Polička – 7. zastávka na cestě v části u domů čp. 109, 110, 148, 150 
(Groulíkovi, Ondrákovi, Jirušovi) 
- masopustní průvod pokračuje přechodem silnice u autobusové zastávky – 8. zastávka u čp. 120 
(Popelkovi). Pozn. - tato zastávka se uskuteční na malém prostoru, ale z historického hlediska 
původního vyhlášeného hostince „ U Žáku“ ji nelze vynechat. 
- dále se pokračuje po cestě, která následně dokončí okruh obcí – 9. zastávka u domu čp. 161 
(Kadidlovi) 
- masopustní průvod pokračuje dále po cestě směrem k obecnímu úřadu – 10. zastávka v lokalitě 
domů čp. 30 a 31 (Vladimír Andrlík ml. a Václav Švanda) 
- návrat zpět k budově obecního úřadu cca. v 16.00 h (odhad) a zakončení masopustního průvodu 
posezením s pohoštěním. K masopustu patří zabíjačky, proto i plánované pohoštění bude v tomto 
duchu. K zakoupení budou jitrnice, tlačenka, kroupáky … a samozřejmě také něco k pití a něco na 
zahřátí. 
 Po trase budou pravděpodobně i další nenaplánované zastávky u dalších domů - vše podle 
momentální situace. Časy uskutečnění jednotlivých zastávek, kromě těch úvodních, nejsme 
schopni nyní bez praktických zkušeností blíže určit, chtěli bychom ale celou masopustní obchůzku 
dokončit v pořádku a v reálném čase dle představeného plánu. Jak se to ve skutečnosti podaří, tak 
to uvidíme ... 
 V masopustního průvodu maškar má každá maškara určitou roli a úlohu. Za její vykonání je 
od hospodáře obdarována hlavně pohoštěním, skládajícím se především z tradičních koblih a 
sklenky alkoholu. V krátkosti představím hlavní postavy průvodu: 
 
Strakatý  (jinak také Laufer) - je vůdčí postavou a velí celému průvodu. Usměrňuje ho a snaží se 
udržet zábavu. Tato postava oficiálně žádá starostu o svolení maškarní obchůzky a domlouvá 
návštěvu maškar v jednotlivých staveních. 
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Žid  - má za úkol obchodovat, nabízet rozličné služby jako stříhání a holení za úplatu. Nosívá s 
sebou pytel s množstvím haraburdí, které nabízí po staveních. Nosí ježkovici (hůl zakončenou 
bambulí potaženou ježčí kůží), kterou se snaží dostat dívkám pod sukně. Původně šlo o symbol 
plodnosti. 
 
Kobyla  - během průvodu je kobyla v každém stavení nabízena k prodeji, když ji nikdo z hospodářů 
nekoupí – bývá poražena. Kobyle je před porážkou rasem předčítán vtipný výčet lotrovin, které 
během roku prováděla. Ve čtených anonymních prohřešcích bývají zahrnuty činy místních obyvatel 
obce. Kobyla je vzkříšena sklenkou alkoholu. 
 
Ras – tato postava bývala hospodářem nebo hospodyní přivolána, aby uzdravila zvířata nebo 
bývala přivolána k jejich porážce. Ras každého vyšetří a stanoví diagnózu, sbírá po vsi zaběhnuté 
psy a jiná zvířata. Nabízí k prodeji kobylu "do tahu" i "do chovu" a ptá se po stavu zvířat ve stavení. 
 
Medvěd - má symbolický význam, medvědovi se přisuzovaly magické vlastnosti plodnosti, které 
mohly být přeneseny na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce proto s medvědem tančí 
hospodyně či svobodná děvčata. Medvěd kolem něžného pohlaví poskakuje a tropí další 
rozvernosti. Medvěda vodí na provaze medv ědář nebo myslivec . 
 
Slaměný – má za úkol přinést do domu velkou úrodu, nechává proto ve stavení nebo hospodyni 
klas obilí, tančí s děvčaty a hospodyní, které občas vyválí v závěji sněhu k utužení zdraví a 
plodnosti. 
 
Vojáci  nebo turci  – jsou nezbytnou součástí průvodu, chodívají čtyři, dva modří a dva červení. Na 
hlavách nosí vysoké čepice opatřené barevnými pentlemi a papírovými růžemi. Do rytmu hrané 
písničky pospolu tančí nebo berou k tanci ženské osazenstvo domácnosti – čim výše tanečnice při 
tanci vyskočí, té výšky dosáhne konopí v nadcházející úrodě. 
 
Ženich a nev ěsta – nesmí v průvodu chybět, během masopustu se totiž obvykle konaly svatby. 
Nevěsta dělá ženichovi ostudu – jí, pije a veselí se v každém stavení. 
 
Cikánka - čte z dlaně osud a za odměnu vyžaduje peníze, tančí s hospodářem a všemi mládenci. 
 
Smrtka  - straší děti, asistuje během popravy kobyly, značí blížící se konec zimy. 
 
Kominík – nosí do stavení štěstí, tančí s děvčaty, vymetá pece, trouby a komíny. Každého, kdo se 
jen připlete, mázne pro štěstí na tvář mazadlem připraveným z vymetených sazí. 
 
Masopust - má pestrobarevný kostým, tančí a raduje se, na konci oslav ale může být také 
symbolicky popraven. 
 
 V masopustním průvodu se objeví další postavy jako například bába s nůší, doktor a 
sestra, policajt, fotograf, kořenářka a další. Počet postav není omezen, v průvodu může být i více 
stejných postav. Nápadům se nekladou žádné meze, jde především o naši zábavu. 
 Za každé zapojení dalších osob z řad občanů obce nejen do průvodu maškar budeme 
jenom rádi. Věta na závěr - masopustní průvod se uskuteční za každého počasí. 
 Předem děkujeme za Vaše aktivní zapojení a přízeň. 

Petr Šváb 
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Z kamenecké kroniky – rok 1946 (pokra čování)  
26. května byly volby do Národního shromáždění. Kandidovali 4 politické strany Národní 

fronty. V Kamenci bylo odevzdáno 411 patných hlasů a obdržely strany: 
1. Komunistická strana čsl.   51 hlasů 
2. Čsl. strana lidová    251 hlasů 
3. Čsl. strana sociálně demokratická  71 hlasů 
4. Čsl. národně socialistická   39 hlasů 

Podle těchto voleb byl upraven místní Národní výbor. 
Členové MNV jsou: 

Komunisté:  Rumplík Rudolf, dílovedoucí, č. 110 
    Rejman František, dělník, č. 11 

Lidovci:  Mach Karel, rolník, č. 59 
    Šváb Jan, úředník, č. 147 
    Hanyk František, rolník, Jelínek č. 4 
    Štauda František, rolník, č. 21 
    Štusák Jan, zedník, č. 78 
    Šmíd František, zedník č. 1 
    Švanda Jan, rolník, č. 31 
    Domorád František, rolník, č. 60 
    Groulík Adolf, cestář, č. 83 

Sociál. Dem. Augustin František, strojní zámečník, č. 138 
    Míša Bedřich, poštovní podúředník, č. 103 
    Klusoň Bohuslav, rolník, č. 86 

Nár. social: Bednář Josef, rolník, č. 13 
Předsedou MNV zvolen byl pan Jan Šváb, úředník. Místopředsedou pan Augustin 

František, strojní zámečník. 
Potom bylo ustaveno 9 komisí: bezpečnostní, stavební, zdravotní, chovatelská, 

zemědělská živelní, zásobovací, finanční, smírčí, chudinská. 
Obecní rozpočet činí ve spotřebě 52.586,- Kčs. Úhrada na něj 28.690,- Kčs. A schodek 

23.836,- Kčs bude uhrazen přirážkami 20.952,- Kčs a nově zavedenými dávkami 2.884,- Kčs za 
hru v karty 1-2,- Kčs za účastníka. 

V nových dávkách vybíráno bude za úřední výkon podle stanovených pravidel, což vynese 
450,- Kčs. Dávka ze psů 40,- Kčs, což činí 1.700,- Kčs. Z místností výnos 7.000,- Kčs a dávka 
z nápojů 7%. Ostatní dávky, které se již vybírají, se prodlužují na dalších 5 roků. 

Mzda pořádníkovi jakožto obecnímu dělníkovi panu Josefu Odvárkovi byla zvýšena na 
4.000,- Kčs ročně a 500,- Kčs vánočního. 

Obecním pokladníkem zvolen je František Štaud. 
Odměna předsedovi MNV stanovena je 6.000,- Kčs ročně. Ostatním třem členům výboru, 

pokud vyřizují svojí agendu samostatně, 3.600,-Kčs ročně dohromady.  
Zásobovacímu referentu p. Rudolfu Martinovi 4.800,- Kčs.  

Různé: 
Požár 15. září k večeru vypukl u Karla Groulíka č. 61 od elektrického vedení při pumpování 

vody. Oheň se tak rychle šířil, že nestačili vyvést 3 ks hovězího dobytka, 3 prasata a 3 ovce. K. 
Groulík byl popálen a odvezen do nemocnice. 

Ke dni 28. října opustili téměř poslední Němci naší republiku. Zůstalo jich zde kolem 25000. 
Z akce amerického Červeného kříže rozděleny byly místním potřebným občanům obleky.   

Jan Mlynář 
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 
Rok se nám chýlí ke konci a sportovní část dospěla do svého vrcholu. Mezi posledními 

závody byly závody v běhu na 60 m s překážkami. V Praze 8. listopadu proběhl Memoriál Marty 
Habadové, kterého se zúčastnili také naši reprezentanti. Vynikajícího třetího místa dosáhl v tomto 
závodě Josef Novák, který absolvoval trať v čase 12,72 s a zaostal za vítězem o 47 setin sekundy 
v kategorii starších žáků. V této kategorii závodil také Vojtěch Šváb, který obsadil 111. místo, 
Lukáš Porubyak 183. místo z celkového počtu 213 startujících závodníků. V kategorii starších 
dívek startovalo 166 závodnic. Nejlepšího umístění dosáhla Vendula Nováková časem 13,93 s, 
které ji vyneslo 21. místo. Daniela Švábová obsadila 26.  místo časem 14,04 s, Markéta 
Petržálková 87. místo.  

Poslední závod v běhu na 60 m s překážkami absolvovali naši zástupci v Ostravě, na 
Ostravsko-beskydských šedesátkách 13. prosince. V kategorii starších dívek obsadila Daniela 
Švábová 23. místo časem 14,05 s a  zaostala za vítězkou o 1,56 s. Vendula Nováková obsadila 
28. místo časem 14,33 s, Markéta Petržálková 85. místo z celkového počtu 108 startujících. .  

Celkově v Českém halovém poháru v běhu na 60 m s překážkami, který čítal tři závody 
v Jablonci nad Nisou, Praze a Ostravě se naši nejlepší závodníci umístili ve druhé desítce, když 
nejlepší z nich Vendula Nováková skončila na 11. místě.  

V sobotu 28. listopadu proběhlo v Praze v divadle U Hasičů Galaodpoledne hasičských 
sportů. Zde byli oceněni nejlepší závodníci Českého poháru v běhu na 100 m překážek, dále 
závodníci Českého poháru ve dvojboji a také úspěšné reprezentační týmy. Mezi oceněnými byli i 
naši členové, konkrétně Michaela Doležalová, Vendula Nováková, Jan Teplý a Pavla Švábová. 

Ráda bych Vás všechny členy i nečleny, kteří jste nám byli, a věřím, že i  budete nadále, 
nápomocni při pořádání hasičských akcí, pozvala na Výroční valnou hromadu, která se uskuteční 
9. ledna ve společenském sále obecního úřadu. Dále, abych nezapomněla na námi pořádané 
akce, v termínech 5. a 6. 2. 2016 se uskuteční tradiční hasičské plesy a v neděli 7. 2. 2016 
karneval pro děti. To jest nadcházející plán, co nás čeká a nemine.  

Na závěr mi dovolte popřát Vám klidné vánoční svátky v kruhu rodinném a do nového roku 
především zdraví a spokojenost.  

 Markéta Drašarová 
 
Informace z naší školy  
 
Rok 2015 ve škole 

Rok se s rokem sešel, opět je tu advent a Vánoce již na dohled. Letošní rok byl bohatý na 
školní práci i na zážitky a také byl v mnoha ohledech úspěšný.  

Rok 2015 jsme jako vždy zahájili plaveckým kurzem, který každoročně trvá tři měsíce. Na 
začátku února proběhl zápis do 1. třídy, letos jsme zapsali 9 budoucích prvňáčků. Už poněkolikáté 
děti absolvovaly dva bloky dopravní výchovy a ve školní družině se děti vyřádily na tradičním 
karnevalu. 

V březnu jsme pokračovali v celoročním projektu nazvaném „DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ…. a 
navštívili truhlárnu Boštík a synové v Kamenci. Páni Boštíkové dětem ukázali svoje pracoviště a 
seznámili je se svou prací. I letos si děti 2. – 5. ročníku zasoutěžily v mezinárodní matematické 
soutěži KLOKAN a na konci měsíce si děti 1. – 3. ročníku návštěvou v obecní knihovně v Kamenci 
připomněly, že březen je měsícem knihy. 

V dubnu jsme pro děti uskutečnili velikonoční dopoledne a čtvrťáci s páťáky vyrazili na 
zajímavý výukový program do Městské knihovny v Poličce. Již tradičně proběhlo školní kolo 
pěvecké soutěže SKŘIVÁNEK 2015 a na konci měsíce se ti nejlepší zúčastnili okresního kola této 
soutěže. A vůbec neudělali ostudu – kategorii I. pro 2. a 3. ročník vyhrál náš Matěj Boštík, 
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v kategorii II pro 4. a 5. ročník obsadila Eliška Nunvářová krásné 2. místo. Dvě žákyně 5. ročníku 
absolvovaly přijímací zkoušky na osmileté gymnázium a ke všeobecné radosti byly přijaty. Čtvrtý 
měsíc v roce jsme zakončili projektem ke Dni Země. 

Celoroční projekt pokračoval v květnu, a to návštěvou u pana Jana Boštíka, který nám 
ukázal svůj včelín a dětem velmi zajímavě a poutavě vyprávěl o životě včel. Konec měsíce byl ve 
znamení návštěvy ve škole v Borové, kde nám jejich děti zahrály krásné divadlo „O víle Malvínce a 
vodníku Kejchálkovi“. 

Červen byl takový jako každý rok. Nejprve jsme finišovali se školní prací a na jeho konci 
jsme se zaslouženě bavili. Byli jsme na školním výletě v Brně, kde jsme navštívili planetárium a 
VIDA SCIENCE Centrum. Čtyři nejúspěšnější žáci jeli s paní ředitelkou do Litomyšle na VOŠ a 
SPgŠ na „Matýskovo zábavné odpoledne“ pro řešitele matematické korespondenční soutěže 
MATÝSEK pro žáky ze 4. a 5. ročníků našeho okresu. Navštívila nás „Zdravá pětka“, což byla 
přednáška a zábavné úkoly o zdravé výživě. Hodně zajímavá byla návštěva Mobilního Triloparku – 
„věda všemi smysly“ – kdy naši žáci při výukovém odpoledni spolu se žáky okolních škol 
z Korouhve, Borové a Oldřiše odhalovali dinosaura, vyráběli si sádrový odlitek vyhynulého 
živočicha a zkoumali zkameněliny. Již tradičně jsme spali ve škole, kdy jsme vyrobili a opékali 
špízy, pekli perník, vyrobili lucerničky, prošli jsme stezku odvahy, a zatančili si na diskotéce. No a 
pak už jsme dětem rozdali vysvědčení a šli na prázdniny. 

Ani v červenci jsme my dospělí nezaháleli. Na začátku měsíce byla provedena oprava 
parket ve všech třídách, takže letošní letní úklid byl velmi náročný. Protože se na začátku srpna 
v Kamenci konalo tradiční setkání rodáků, školu jsme nejen uklidili, ale také krásně vyzdobili. Jsme 
rádi, že se všem návštěvníkům u nás líbilo.  

A přišlo září a s ním nový školní rok. Celoroční projekt jsme nazvali „Od podzimu do léta, 
aneb barvy roku“ . Každý měsíc má svůj název, který ho charakterizuje a budeme si všímat všech 
významných událostí, svátků atd,, které v každém měsíci proběhnou.  

Září je měsíc o čekávání , protože všichni vstupují do školy s tím, že něco očekávají, na 
něco se těší a hlavně pro prvňáčky je to období veliké životní změny. Hned v tomto měsíci naši 
žáci zabodovali. Matěj Boštík, žák 4. ročníku a Ondra Hegr, žák 5. ročníku se zúčastnili oblastního 
kola v přespolním běhu v Liboháji. Matěj obsadil ve své kategorii skvělé 3. místo a Ondra se 
v kategorii 5. tříd umístil na krásném 5. místě. Oba si svými výkony vybojovali postup do okresního 
kola. 

Říjen – m ěsíc létajících drak ů začal účastí vybraných žáků z 1. – 5. ročníku v Logické 
olympiádě. Letos poprvé postoupila jedna naše žákyně – Madlenka Maděrová z 5. ročníku do 
krajského kola. 

V pátek 10. října se naše škola zúčastnila celostátního projektu 72 hodin 2015, pořádaným 
Českou radou dětí a mládeže; náš projekt měl název „UKLIDÍME LES“. Uklidili jsme kus lesa Hříva 
a okolí školy. 

V říjnu začaly už potřetí PŘÍPRAVNÉ LEKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY, které pořádáme 4 
v období říjen – leden. Jejich smyslem je poznat co nejlépe děti, které čeká zápis do školy a 
umožnit jim seznámení s paními učitelkami, prostředím, prostorami školy,… ,zbavit je zbytečných 
obav a ostychu a totéž umožnit i jejich rodičům. Měsíc jsme zakončili Drakiádou ve školní družině. 

Listopad – m ěsíc padajícího listí znamenal ukončení prvního čtvrtletí a třídní schůzky, 
kde se rodiče dozvěděli, jak si jejich děti v tomto období ve škole vedly. Páťáci se poprvé zúčastnili 
národního kola soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY a všechny děti se dobře bavily i se něco 
poučného dozvěděly při výchovném programu Wolfík. Nastávající advent jsme přivítali překrásnou 
vánoční výzdobou školy, dílničkou pro rodiče i přátele školy a jejich děti, na níž si mohli vyrobit 
adventní výzdobu do svých domovů a náš pěvecký sboreček pomáhal zahájit tradiční adventní 
výstavu na OÚ v Kamenci. 
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A jsme na konci – je tu prosinec – m ěsíc spln ěných p řání a s ním i blížící se konec roku 
2015. My všichni si užíváme advent a těšíme se na Vánoce. Doufám, že každému z NÁS se u 
vánočního stromečku splní alespoň jedno přání a že všichni dobře vykročíme do roku 2016. 

        Ladislava Plachá, ředitelka školy 
 

Podzim v mate řské škole 
Ještě jsme se od září nestihli rozkoukat a už začínáme počítat, za kolik dní budou Vánoce. 

Blíží se nejkrásnější období v roce, které si ve školce krásně užijeme. 
Od začátku školního roku jsme s dětmi prožili spoustu věcí. Přivítali jsme nové děti, ale 

také nového pana učitele Jana Novotného. Jako každý rok jsme hned v září začali jezdit na 
plavecký výcvik do Poličky. Děti plávání bavilo a vždy se na něj těšily.  

Ve školce nás navštívilo divadlo Jo - Jo - v říjnu to byla pohádka ,,Mášenka a medvědi" a v 
listopadu pohádka ,,Rampouchová". Krásná představení, do kterých se zapojí i děti, na nás čekají i 
v příštím roce. Starší děti spolu se školáky zhlédly hudební představení Wolfík. Toto představení 
bylo zaměřené na hudebního skladatele W.A.Mozarta.  

V předvánočním čase jsme se s dětmi vypravili na zámek Potštejn, kde jsme prožili 
Betlémský příběh. Děti nejprve navštívily Barunčinu staročeskou chaloupku, kde se od jeji 
maminky dověděly, jaké tradice se dodržovaly za dob našich babiček a prababiček. Zazpívaly dvě 
vánoční písničky a potom spolu s Barunkou a andělem Arielem cestovaly nejen v čase, ale též po 
vysokých horách, prošly vesnicemi i lesem, potkaly pasáčka a tři vznešené krále ( to vše se 
odehrávalo v zámeckých komnatách). Nakonec děti společně s Barunkou a andělem Arielem došly 
do Betléma, kde spatřily překrásný výjev Svaté rodiny a poslechly si jejich vánoční píseň ,,Narodil 
se Kristus pán". Po krásném prožitkovém příběhu jsme navštívili cukrárnu, kde byl pro děti 
připravený štrůdl a teplý čaj. Na závěr jsme si prohlédli vánoční výstavu a jako bonus si děti mohly 
koupit malý dáreček. 

Týden před Mikulášem je ve znamení čertíků a čertího veselení. Děti si vyrobily čertíky, 
anděla a Mikuláše, a netrpělivě čekaly, jestli je i ve školce navštíví Mikuláš. Zcela bez obav se 
potom už těšily na vánoční besídku s dárečky.  

A jsme pomalu na konci. Nezbývá nám než popřát všem krásné prožití vánočních svátků a 
pevné zdraví v novém roce. 

                                                  Eva Zdvořilá, Lenka Červená a Jan Novotný. 

 

„O Vánocích, 

až uslyšíš 

rolniček zvonění 

stromečku vábení, 

budem si blíž, 

budem si blíž…“ 

 

Pokojné Vánoce a úspěšný rok 2016 

Vám přejí 

děti a zaměstnanci 

Základní a Mateřské školy v Sádku 
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Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji   
Pardubický kraj vyhlásil dne 17. prosince 2015 1. výzvu k podávání žádostí na poskytnutí 

dotace vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji na výměnu stávajících ručně plněných 

kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Cílem tohoto programu je snížit emise z 

lokálního vytápění domácností ve všech městech a obcích Pardubického kraje. 

Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových 

stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. 

 

Termíny výzvy a p ředkládání žádostí: 

Datum vyhlášení výzvy:   17. prosince 2015 

Datum zahájení příjmu žádostí:  27. ledna 2016  

Datum ukončení příjmu žádostí:  15. dubna 2016 ve 12 hod.  

 

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci 

výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným 

předstihem oznámena. 

Kontaktní osoby: 
Ing. Adam Kubíček tel.: 466 026 644, e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz 
Ing. Eva Izáková tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz 
Ing. Jana Nováková tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz 
Ing. Ivana Musilová tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz 
Bc. Tomáš Vraspír tel.: 466 026 643, e-mail: tomas.vraspir@pardubickykraj.cz 
Bc. Helena Kápičková tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz 

 Mgr. Lucie Angelová tel.: 466 026 343, e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz 
Petr Šváb 

 
Koutek prevence  

I čtení pod pe řinou m ůže být nebezpe čné … 

 Nevhodně umístěná lampička u postele může způsobit požár přikrývky a zranění člověka. 

Lampička může být nevhodně umístěna v rohu postele, například mezi postelí a stěnou. Přikrývka 

se bohužel buď těsně před spánkem při čtení, nebo během spánku může dostat na lampičku a 

přikrýt ji. Postupně se umělá vlákna v přikrývce začnou nahřívat a tavit - díky vysoké povrchové 

teplotě lampičky – a následně žhnout. Přitom se vyvíjejí zplodiny hoření, které zaplňují pokoj. 

Nebezpečí u postele však nemusí představovat jenom lampička, ale jakýkoliv zdroj tepla (tepelné 

či elektrotepelné zařízení), či jiný elektrický (nebo i plynový) spotřebič, nebo zapálená cigareta. 

 V souvislosti s tímto bych chtěla apelovat na všechny, aby zkontrolovali vybavení dětských 

pokojů, i ostatních bytových prostor, především potenciálně nebezpečné světelné zdroje a jejich 

umístění (a samozřejmě i své děti před spánkem). Při přikrytí lampičky narůstá povrchová teplota 

žárovky velice rychle, teplo od žárovky není odváděno do okolí, začne nahřívat textilie, které leží 

na žárovce či v její bezprostřední blízkosti, a pak začnou žhnout či vzplanou. Při hoření a žhnutí se 

vyvíjí značné množství jedovatých a toxických plynů, které jsou obsaženy v kouři. 

 Počínající požár se může velmi rychle vyvinout v plně rozvinutý požár, případně 

koncentrace zplodin hoření v pokoji může dosáhnout takové úrovně, že může dojít k těžkým 

zraněním nebo dokonce úmrtím! 

Alena Cejpová 
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Pozvánka I. 

Mariášníci z Kamence zvou na XI. ročník  
 

SOUSEDSKÉHO MARIÁŠE  
 

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

v pond ělí 28. 12. 2015.  
Prezence od 15.00 hodin, začátek hry v 15.30 hodin. Občerstvení zajištěno. 

 

Pozvánka II.  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

 

HASIČSKÝ PLES  
 

který se koná ve dvou termínech  

v pátek 5. 2. a v sobotu 6. 2. 2016 vždy od 20 hodi n  
ve společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci.  

Hudební produkci zajistí hudební skupina Fízlband.  

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

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

 

Pozvánka III.  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

MAŠKARNÍ KARNEVAL   
který se uskuteční  

v neděli 7. 2. 2016 od 14 hodin.  
Zveme všechny děti – soutěže a dárky pro všechny masky. 

 

 

 

 

Krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší do nového roku 2016 

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky. 
 

 

 

 

 

 

 

Vydává Obec Kamenec u Poličky, povolení Ministerstva kultury MK ČR E 14736. 
Vychází také v elektronické podobě na www.obec-kamenec.cz 

Vydáno dne 22. 12. 2015 


