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číslo 49          březen 2016 
 

Vážení spoluobčané, 

 v čase před velikonočními svátky vydáváme první letošní Kamenecké listy. V úvodním 

článku se nejdříve zastavím u činnosti zastupitelstva a vedení obce.  

 V letošním roce zastupitelstvo uskutečnilo zatím jedno veřejné zasedání. Z projednávaných 

bodů zmíním nejdříve rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na provozování pohostinství 

s novým nájemcem. Nejdůležitějším projednávaným bodem programu ale bylo rozhodnutí 

zastupitelstva obce v otázce odkanalizování obce. Po provedeném zhodnocení možných řešení 

odkanalizování obce z hlediska reálné proveditelnosti za pomoci současných dotačních možností 

bylo rozhodnuto o zpracování projektové dokumentace na odvádění splaškových vod gravitační 

kanalizací s centrální čerpací stanicí a výtlakem odpadních vod na čištění na ČOV Polička. Tato 

varianta je v současné době pro naši obec prakticky jediná možná a je efektivnější než stavba 

vlastní ČOV, kterou navíc nemáme kde umístit. Další podrobnosti k této problematice naleznete 

v samostatném článku a dále také naleznete pozvánku na veřejnou schůzi, která bude této oblasti 

věnována. 

Dalším velkým investičním záměrem, kterým se zabýváme, je příprava výstavby chodníku 

podél hlavní komunikace. Po dlouhém zvažování různých variant a kombinací trasy jsme se 

rozhodli pro trasu vedení chodníku po pravé straně hlavní komunikace při jízdě z Poličky, a to 

v celé délce obce. Jedná se o technicky složitější variantu, která ale v konečném výsledku spojuje 

nejvíce domů s budovou prodejny a pohostinství a měla by vést k co největšímu omezení nutného 

přecházení komunikace na nepřehledných místech. 

V současné době se dokončuje geometrické zaměření trasy včetně měření nutného 

odvodnění. Následně se bude pokračovat v dokončení projektu, které se ale neobejde bez úzké 

součinnosti s občany. Věříme, že se nám společně vše nakonec podaří připravit až do fáze 

vydaného stavebního povolení. Termín realizace bude dlouhodobější záležitostí, v řadě míst 

chodník úzce souvisí s realizací kanalizace. Prozatím se především soustředíme na vyhotovení 

dokumentace tak, abychom byli připraveni na podání žádosti o případnou dotaci nebo i na realizaci 

po určitých etapách, ale s jasnou vizí celkového řešení. 

Od začátku letošního roku se díky aktivitě ochotných občanů uskutečnilo v naší obci mnoho 

společenských akcí. Od vánočních svátků se každý týden v naší obci něco dělo, v krátkých 

připomenutích se o většině z těchto akcí dočtete v dalších částech Kameneckých listů. 
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  V úvodním článku mi dovolte především poděkovat organizátorům, zapojeným občanům a 

všem ochotným lidem za uskutečnění těchto akcí. Nedá mi to, abych se nezmínil alespoň o jedné 

z nich, Masopustním průvodu. Když jsem psal v minulém vydání Kameneckých listů článek 

s představením této plánované akce, nečekal jsem tak spontánní zapojení a nadšení všech bez 

rozdílu věku. Nejen, že jsem nečekal tak velkou tvůrčí aktivitu masek - účastníků průvodu, ale 

především také všech, které masopustní průvod na své trase obcí navštívil. Velká ochota hostitelů, 

radost z návštěvy a připravené občerstvení bylo neuvěřitelné. Skvělá atmosféra nadchla každého 

a je cítít z každé fotografie. Určitě k ní přispělo také pravé zimní počasí, na to jsme měli ale 

pořádné štěstí … . 

 Chtěl bych Vám všem ze srdce co nejvíce poděkovat, i když poděkování touto jednou větou 

se zdá málo. Věřím, že všichni, kteří se jakkoliv zapojili, mají ve svém srdci zapsán velmi dobrý 

pocit z akce, kterou jsme si vytvořili sami pro sebe a náležitě si ji také společně užili.  

Na závěr připojím ještě pozvánku pro všechny dříve narozené na jarní setkání důchodců 

v sobotu 9. dubna od 15 hodin ve společenském sále v budově obecního úřadu. Předem děkuji 

všem organizátorům a dětem za jeho přípravu. 

Všechny bych Vás chtěl pozvat na veřejnou schůzi o problematice kanalizace v pondělí 4. 

dubna od 17 hodin, dále na veřejná zasedání zastupitelstva obce a další pořádané akce. 

 Do nadcházejících jarních měsíců Vám přeji hezké počasí a samozřejmě co nejlepší prožití 

velikonočních svátků. 

Petr Šváb 

 

Ekonomika obce v roce 2015 a rozpo čet obce na rok 2016  

V následujícím článku bychom Vás rádi seznámili s hospodařením obce Kamenec u 

 Poličky za rok 2015, se schváleným rozpočtem letošního roku a hospodařením obce za uplynulé 

dva měsíce. 

Hospodaření obce Kamenec u Poličky za rok 2015 bylo překontrolováno celkem při dvou 

kontrolách pracovnicemi krajského úřadu Pardubického kraje. Dílčí přezkum byl vykonán dne 25. 

září 2015 a závěrečná kontrola hospodaření za celý rok byla provedena 4. března 2016. Dle 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebylo zjištěno žádných chyb a 

 nedostatků. Závěrečný účet obce za rok 2015 bude společně s dalšími přílohami předložen ke 

schválení na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce. 

Celkové příjmy obce za rok 2015 byly ve výši 7 552 416,85 Kč, oproti loňskému roku se 

jedná o navýšení příjmů o 3 %. Na výši této částky se nejvíce podílejí daňové příjmy, dále získané 

dotace od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce, získané dotace z rozpočtu Pardubického 

kraje na kalové čerpadlo a rekonstrukci ploch v areálu Pod Lipou. V loňském roce byla uhrazena 

poslední splátka půjčky, kterou obec poskytla Farnosti Sádek, uhrazeny byly také všechny podíly 

obce v projektech MAS Poličsko – Hřbitovy, naše kamenná historie a projekt místní knihovny 

Nezapomeňte (se) vrátit. Příjmy obce se nám podařilo navýšit i díky vlastní činnosti, a to kulturní 

činností, provozem areálu Pod Lipou, pracemi komunální technikou a také nemalou úsporou na 

energiích.  

Celkové výdaje obce za rok 2015 byly ve výši 7 340 846,57 Kč, oproti loňskému roku došlo 

ke snížení o 5,6 %. Tento výsledek znamenal na konci roku hospodaření s přebytkem ve výši 

211 570,28 Kč. Stav finančních prostředků na bankovních účtech obce byl k 31. 12. 2015 

4 726 932,- Kč. Výdaje tvořila údržba a opravy komunikací, péče o veřejnou zeleň a nakládání s 
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odpady, veřejné osvětlení, opravy a údržba obecního majetku a zajištění chodu obecního úřadu. Z 

větších výdajů musíme také zmínit provedenou plynofikaci a vytápění budovy pro komunální 

techniku a zejména provedenou rekonstrukci v areálu Pod Lipou. Svůj podíl na výdajích mělo také 

pořádání kulturních akcí, a to především největší pořádaná akce II. Setkání rodáků a přátel obce. 

Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen na veřejném zasedání obce v měsíci prosinci, 

vyhnuli jsme se tak hospodaření v rozpočtovém provizoriu v prvních měsících roku. Rozpočet byl 

schválen jako přebytkový, celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 5 715 000,- Kč a výdaje ve 

výši 5 315 000,- Kč. Rozpočet prozatím nepočítá s žádnými přijatými dotacemi a bude během roku 

upravován rozpočtovými opatřeními. Ve výdajích jsou rozpočtovány především běžné výdaje obce 

spojené s jejím chodem, běžnou údržbou, běžnými výdaji na opravy a menší investiční záměry. 

Větší výdaje jsou rozpočtovány na přípravu velkých investičních záměrů, jako jsou chodníky a 

kanalizace. Jejich skutečná realizace je otázkou několika příštích let a není možné o nich uvažovat 

bez přispění dotací. I vlastní podíl obce na nich bude ve velmi vysokých částkách, proto se 

snažíme vytvořit si určitou finanční rezervu, abychom finanční prostředky na podíl obce na těchto 

velkých projektech nemuseli čerpat z bankovních úvěrů v plné výši. 

Aktuální vývoj hospodaření obce v letošním roce ke dni vydání Kameneckých listů - příjmy 

ve výši 1 271 734,- Kč, výdaje ve výši 633 547,- Kč. 

Petr Šváb a Markéta Drašarová 

 

Kamenec u Poli čky – splašková kanalizace  

 O problematice odkanalizování obce se s různou intenzitou mluví a píše již zhruba 10 let. 

Na úvod v krátkosti připomenu základní problematiku této oblasti. 

Každý producent odpadních vod odpovídá za jejich následnou likvidaci, vypouštění 

odpadních vod do vsaků je zakázáno kromě vodoprávním úřadem povolených výjimek 

s omezenou dobou platnosti. Povolení k vypouštění vod z přepadů vícekomorových septiků, která 

byla dříve vydávána bez omezení platnosti, dnes platí pouze v případě, že majitel do roku 2007 

požádal o prodloužení platnosti povolení. To mu bylo vydáno, ale již jen na omezenou dobu max. 

10 let. Získání dodatečného povolení, pokud platnost původního již vypršela, naráží na základní 

problém – žádost bude nyní posuzována dle v současnosti platných podmínek a stanovených 

limitů. Omezená platnost povolení k vypouštění platí také pro domovní čistírny odpadních vod, u 

kterých i vyčištěné odpadní vody jsou nadále považovány za vody odpadní.  

Žádný zákon neukládá obci povinnost vybudovat centrální splaškovou kanalizaci. Každá 

obec má pro budoucnost dvě základní možnosti rozhodnutí. Buď likvidaci odpadních vod nechá 

zcela na bedrech majitelů nemovitostí nebo toto břemeno vezme na sebe a vybuduje 

centralizovaný systém odvádění a čištění odpadních vod. 

 Jak z uvedeného vyplývá, podmínky likvidace odpadních vod se pro jejich producenty 

neustále zpřísňují, a to i podmínky při dovozu odpadních vod na likvidaci na ČOV Polička. Nové 

informace a podmínky od provozovatele ČOV Polička zveřejňujeme v samostatném článku níže. 

Zastupitelstvo obce nechce nyní nečinně čekat, až kontrolami dojde k opravdu tvrdému 

dopadu na jednotlivé majitele nemovitostí. Chce se pokusit využít pravděpodobně posledních 

dotačních možností a likvidaci odpadních vod vyřešit centralizovaným systémem kanalizace. 

Na řešení odkanalizování obce nemá v současné době obec žádnou platnou projektovou 

dokumentaci. 
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V roce 2008 měla obec připravenu dokumentaci s již  vydaným územním rozhodnutím na 

společné řešení odkanalizování čtyř obcí Kamenec, Sádek, Oldřiš a Borová. Toto společné řešení 

spočívalo v gravitačním (spádovém) odvedení odpadních vod na společnou čistírnu odpadních 

vod, která měla být umístěna až pod obcí Sádek směrem ke křižovatce na obec Korouhev. Toto 

řešení se ale ukázalo jako nerealizovatelné a dotačně nepodporovatelné z hlediska neúměrně 

vysokých nákladů na realizaci. 

Následně v dalších letech se od společného řešení oddělily obce Borová a Oldřiš a 

připravily verzi se společnou ČOV pouze pro dvě obce. Pro snížení ceny realizace přepracovaly 

projekt na tlakovou kanalizaci (v této variantě má každá nemovitost vlastní čerpadlo), kterou se ale 

také nepodařilo zrealizovat. V současné době připravují gravitační verzi řešení opět s čištěním na 

ČOV pro své dvě obce. 

Dle platného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje má nyní naše obec 

likvidovat odpadní vody společně s obcí Sádek na ČOV v obci Sádek. Stejně jako v roce 2008, tak 

i dnes není toto řešení reálné z hlediska vysokých nákladů na vybudování kanalizačních stok 

v obci Sádek, obec Sádek výstavbu zatím reálně nepřipravuje a zatím nechává veškeré povinnosti 

na svých občanech. 

Naše obec se proto snaží najít jiné řešení, které by bylo reálně proveditelné za podpory 

současných dotačních programů. Dle posouzení investičního záměru odkanalizování obce je dnes 

nejefektivnější variantou likvidace odpadních vod na ČOV Polička. Tato varianta je efektivnější než 

stavba vlastní ČOV, kterou naše obec nemá kde umístit a náklady na její výstavbu by se 

pohybovaly v částce cca. 6.500.000,- Kč bez DPH. 

Zamýšlené technické řešení spočívá v gravitačním odvedení odpadních vod v obci do 

jedné centrální čerpací stanice ve spodní části obce s výtlakem do poličské kanalizace se 

zaústěním do stoky v ulici Heydukova u čp. 119. Uvažuje se o napojení všech obyvatel z obce, 

samozřejmě mimo osady Jelínek. Na náklady obce by byly řešeny hlavní stoky, čerpací stanice a 

pravděpodobně i veřejné části přípojek k hranici pozemku. Neveřejné části přípojek na pozemcích 

majitelů nemovitostí by měly být v režii jednotlivých majitelů.  

Pokud se obci podaří vybudovat a zprovoznit centrální systém kanalizace, bude platit 

povinnost každého majitele nemovitosti se do tohoto kanalizačního systému připojit. 

Vzhledem k tomu, že lze očekávat vyčerpání možných finančních prostředků z dotačních 

programů podstatně dříve, než na konci současného programovacího období v roce 2020, 

zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání zpracování projektové dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí s termínem vyhotovení do 30. 8. 2016. 

Cílem zastupitelstva obce je věnovat v následujícím období maximální úsilí k tomu, 

abychom během podzimních měsíců získali platné územní rozhodnutí a následně se na konci 

kalendářního roku 2016 mohli pokusit požádat o dotaci na vlastní výstavbu kanalizace. Pokud by 

vše dopadlo ideálně a dotace na výstavbu byla obci přidělena, v roce 2017 by se pokračovalo 

realizací prováděcí dokumentace pro stavební povolení, řešilo by se výběrové řízení na dodavatele 

stavby a nejdříve v roce 2018 by se mohlo začít s realizací. Náklady na výstavbu budou známy až 

po zpracování projektové dokumentace, velmi předběžně se uvažuje o celkových nákladech ve 

výši cca. 50 až 60 000 000,- Kč, možná dotace může být 63,5 % + případná dotace z rozpočtu 

Pardubického kraje ve výši 10 %. 

O kanalizaci by se dalo psát dále a velmi dlouho. Pro zajištění maximální informovanosti 

Vás zveme na veřejnou schůzi v pondělí 4. dubna 2016 v 17 hodin ve společenském sále 
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v budově obecního úřadu, kde bude celá problematika projednána za účasti odborníků. Děkujeme 

za Vaši účast. 

Petr Šváb 

 

Informace provozovatele ČOV Poli čka 

Společnost VHOS a.s. Moravská Třebová, která je provozovatelem čistírny odpadních vod 

v Poličce, informuje o následujících podmínkách při dovozu odpadních vod k čištění. 

 Od letošního roku 2016 bude při dovozu a požadavku na čištění odpadních vod 

z bezodtokové jímky požadováno prokazatelné doložení, že se jedná o vody tohoto charakteru. 

Musí se jednat o vodotěsnou nádrž, která nesmí být opatřena žádným odtokem nebo přelivem – 

musí být doloženo rozhodnutím stavebního úřadu. Dále mezi společností VHOS a.s. a 

producentem odpadních vod bude uzavřena písemná smlouva, ve které bude specifikována 

četnost a objem dovozu na základě reálné produkce odpadní vody u producenta. Při splnění těchto 

podmínek je stanovena cena za likvidaci odpadní vody ve výši 49,- Kč/m3. 

 Ve všech ostatních případech, kdy nebude doložen charakter dopravené odpadní vody dle 

výše uvedených podmínek, bude likvidace odpadní vody probíhat v režimu likvidace odpadu za 

cenu ve výši 356,- Kč/m3 a také pro tyto případy dovozu má být uzavřena písemná smlouva. 

V případě dotazů a zájmu o uzavření smluvního vztahu lze kontaktovat vedoucího ČOV 

Polička pana Dušana Flídra, tel.č. 602 356 466. 

VHOS a.s. Moravská Třebová 

 

Pozvánka  

Zastupitelstvo obce Vás zve na veřejnou schůzi s názvem 

Kamenec u Poli čky – splašková kanalizace , 

která se bude konat v pond ělí 4. dubna 2016 v 17.00 hodin ve společenském sále v budově 

Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 

Na veřejné schůzi bude odborně vysvětlena aktuální situace v oblasti likvidace odpadních 

vod z hlediska legislativy a povinností majitelů nemovitostí. Dále bude představen základní záměr 

obce na vybudování splaškové kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Polička, který se 

v současné době začíná projekčně připravovat. 

Jednání se uskuteční za přítomnosti pana Rostislava Kárského z Vodoprávního úřadu 

Městského úřadu v Poličce a Ing. Oldřicha Rece, projektanta připravovaného řešení splaškové 

kanalizace. 

Budeme velice rádi za co největší účast občanů a majitelů nemovitostí z naší obce. 

Petr Šváb 

 

Místní poplatky v roce 2016  

Poplatek za komunální odpad 

   Stejně jako vždy na tomto místě informujeme a připomínáme povinnost úhrady místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

  Ke dni vydání Kameneckých listů byla provedena úhrada poplatků od 48 % poplatníků 

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

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

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

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

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

internetových stránkách obce. 

 

Poplatek za psa 

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. 

 Ke dni vydání Kameneckých listů byla provedena úhrada poplatku od 41 % poplatníků.  

Petr Šváb 

 

Změna termínu svozu popelnic  

 Svozová společnost LIKO oznamuje posunutí termínu svozu popelnic z původního termínu 

v pondělí 28. března na úterý 29. b řezna. Firma děkuje za pochopení. 

 

Nejbližší termíny svozu popelnic:  

Kamenec – každé liché pondělí: 29.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7. 

osada Jelínek – každá lichá středa: 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6.,  22.6., 6.7. 

 

Nejbližší termíny svozu plast ů: 

pytle - 1 x měsíc - liché úterý: 12.4., 10.5., 7.6., 5.7. 

 

kontejnery - 1 x 14 dnů – liché úterý: 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7. 

 

Nejbližší 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. 

 

Jarní termín mobilního 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. 

 

Jarní svoz 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. 

 

Rekapitulace sb ěru textilu a bioodpadu za rok 2015  

 V roce 2015 bylo z naší obce prostřednictvím bílého kontejneru pro sběr a třídění použitých 

oděvů, obuvi a hraček odvezeno celkem 1646 kg textilu. 
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 Kompostovatelného bioodpadu ze zeleného velkoobjemového kontejneru, který je odvážen 

ke zpracování do kompostárny v Borové, bylo v roce 2015 odvezeno celkem 32 tun.  

Petr Šváb 

 

Tříkrálová sbírka  

Tříkrálová sbírka v Kamenci u Poličky se uskutečnila 9. ledna. Před obecním úřadem 

promluvil ke koledníkům pan farář P. Marian Sokol ze Sádku, udělil požehnání a skupinky mohly 

vyjít celou obcí k Vám, štědrým dárcům. 

V naší obci se vybralo celkem 19.552,- Kč, oproti loňskému roku je to o 1.683,- Kč více. 

Všem dárcům a koledníkům děkujeme. Pořádající Charita ve spolupráci s městem Polička a 

Tylovým domem zajistila jako odměnu pro koledníky představení animovaného příběhu “Upps! 

Noe zdrhnul!“  

Vladimír Andrlík a Lenka Ondráková 
 
Soutěž “Kdo má lepší“  

Inspirací pro tuto soutěž byla sousedská sázka z roku 2015, která se konala na Nový rok 

mezi třemi kameneckými sousedy ve vaření svíčkové. 

A protože se v republice konají různé soutěže ve vaření a pečení čehokoli, slovo dalo slovo 

a v neděli 3. ledna se ve tři hodiny odpoledne sešli sousedé a hlavně soutěžící s kastrůlky plnými 

domácí svíčkové omáčky na Obecním úřadě v Kamenci. Čekala na ně přísná porota složená 

z kameneckých dětí i dospělých. Po odevzdání soutěžních vzorků se soutěžící ani sousedé 

nenudili. Organizátoři si pro ně připravili malou mezisoutěž – kdo dříve udělá nohavičku štrůdlu. Za 

velkého povzbuzování se na 1. místě umístila paní Petržálková, 2. místo obsadil pan Trávníček a 

bronz si odnesla paní Mlynářová. 

Po mezisoutěži byly již na talířích připraveny soutěžní svíčkové omáčky. Porota bedlivě 

ochutnávala a bodovala podle nich tu nejlepší. Po sečtení všech bodů se vyhlásily výsledky a byly 

předány ceny: 1. místo a putovního kuchaře si odnesla paní Ondráková, 2. místo paní Trávníčková 

a 3. místo paní Kuklová. Gratulujeme. 

Nakonec se snědly upečené nohavičky štrůdlu a vybralo se jídlo, které si může každý z Vás 

přichystat na 2. ročník soutěže „KDO MÁ LEPŠÍ“ – nejvíc hlasů dostala sekaná a bramborový 

salát.  

Rádi vaříte a myslíte si, že to Vaše jídlo je nejlepší? Přijďte na příští ročník této soutěže, 

která je pro ty, kteří rádi soutěží, chtějí zažít legraci a pobavit se.  

Předběžný termín konání bude v neděli 8. ledna 2017. P. S. Pro děti bude také připravena 

soutěž ☺. Srdečně všechny zveme. 

Alena Hájková, Zuzana Ptáčková, Alena Cejpová 

 

Masopust  

Masopustní veselí prožívala poprvé naše obec 23. ledna, dá se říci, velkolepě. Tento 

nápad se rodil postupně delší dobu v hlavách několika z nás, avšak rozpoutání této podařené akce 

a dotáhnutí všeho do konce bylo na paní Simoně Hoškové a panu starostovi  Petru Švábovi. 

Protože masopustní obchůzka nemá v obci historickou tradici, bylo nutné vyhledat význam 

jednotlivých maškar, nastudovat zvyky a všechny další souvislosti tradičního staročeského 

masopustu včetně vymyšlení výroby hlavních masek. Nesmělo se také zapomenout na zajištění 

zabíjačkových produktů a občerstvení…. 
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Kostýmy si tvořil převážně každý sám. Velkou pomocí však bylo ušití kostýmů a čepic 

turkům, masky medvěda a různých přízdob, to vše zajistily paní Alena Hájková a paní Jana 

Jirušová. Patří jim za to velké poděkování. Bez jejich práce a aktivity by kostýmy nebyly dotaženy 

do všech detailů a masopust by nebyl zdaleka tak vydařenou akcí. 

Ráno v 9 hodin se začaly scházet masky i ostatní účastníci masopustního průvodu u 

obecního úřadu. V 10 hodin už vše vypuklo. Laufer požádal starostu obce o povolení maškarní 

obchůzky a po svolení mohl průvod vyrazit na dohodnutá stanoviště. Před staveními vždy zatančili 

turci za doprovodu harmonikářů pana Vosmeka a pana Hladíka, zpěvaček paní Bulvové a paní 

Biberlové. 

Jelikož se průvodu účastnilo skoro na 40 masek, jde těžko o všech napsat podrobněji. 

Hlavním vůdcem byl tedy Laufer, vedl celý průvod. Ras nabízel ve stavení k prodeji kobylu. 

Medvěd byl rozverný - tančil s několika ženami a některou i poválel ve sněhu. Proto ho museli 

krotit medvědář s myslivcem. Žid prodával lidem harampádí a nepotřebné staré věci. Slaměný -

symbol úrody, rozdával po lidech klas obilí. Cikánka četla z dlaní osud a prodávala věštbu 

budoucnosti. Kominík přinesl do stavení štěstí, mazal každému saze na tvář - pro štěstí. Nevěsta 

byla veselá, tančila, líbala každého na tvář, ženich ji nestačil dohánět. Obcházela i smrtka s kosou, 

ale veselil se barevný Masopust neboli šašek. 

Když zrovna nehrály harmoniky, nahradil je flašinet. Bylo zapotřebí řezníků, doktorek, 

sestřičky, báby kořenářky, báby s nůší a ostatních báb, karkulky, kuchařek, tygříka, policajtů, kteří 

vzorně řídili provoz. Chodící hodiny zase určovaly začátek a konec masopustu. To vše nafotil 

fotograf s rozkládací trojnožkou. 

Na všech stanovištích bylo nachystáno královské pohoštění, za což všichni organizátoři 

upřímně děkují. Velkým překvapením bylo, když masky byly vítány i mimo dohodnutá stanoviště. 

Například u Václava a Marušky Pražanových byla postavena na cestě pohraniční brána, na 

rozmezí Kamence a Poličky. Celníci prověřili masky a ty mohly bezplatně pokračovat směrem další 

trasou. Obchůzkou se došlo až na místo konečné, k místnímu pohostinství, kde Ras vtipně 

zhodnotil všechny prohřešky uplynulého roku, a kobyla byla poražena. Doktorka se sestrou jí však 

pomohly k oživení, tudíž veselí mohlo pokračovat. Pan starosta řekl závěrem několik slov, kladně a 

s pochvalou uzavřel tento špás. Všichni se pak mohli jít občerstvit horkou zabíjačkovou polévkou a 

dalšími dobrotami. 

Zastupitelstvo obce děkuje úplně všem, kdo se na této akci jakkoli podíleli a věří, že i příště 

se budeme setkávat s takovýmto nadšením. 

Lenka Ondráková 

 

Plesy a karneval  

Dva hasičské plesy proběhly ve společenském sále ve dnech 5. a 6. února. K poslechu, 

tanci a dobré náladě hrála po oba večery skupina FÍZLBAND. Zajištěno bylo bohaté občerstvení. 

Poslední den o tomto víkendu 7. února se konal Maškarní karneval. Přišly děti v maskách i 

bez masek a užívaly si odpoledne. Námořnice Míša, Hanča, Iveta, Kristina, Daniela a Vendula 

provázely celým karnevalem, bavily děti, které s radostí tančily, soutěžily a dostávaly drobné 

odměny se sladkostmi. Hasiči obstarali občerstvení, samozřejmě nemohly chybět palačinky, ani 

párek v rohlíku. 

Lenka Ondráková 
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Akce místní knihovny „Poj ďte si zahrát deskovky“  

Příjemné nedělní odpoledne na svátek Valentýna jsme strávili v Kamenci ve společenském 

sále v budově obecního úřadu. V rámci projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“ místní knihovna 

uspořádala turnaj v deskových hrách pod názvem „Pojďte si zahrát deskovky“. 

Záměrem akce bylo seznámení s poměrně velkou nabídkou deskových her, které jsou 

určeny pro malé i velké. Sešlo se asi 30 hráčů různých věkových kategorií a bez velkého zdržování 

a náročného organizování se utvořily skupinky a už se hrálo. Deskových her je na trhu opravdu 

velké množství a my jsme si zahráli jak ty tradiční, nám všem dobře známé, tak i tzv. „hity“ 

současnosti, často oceněné jako hra roku (např. Dixit, Carcassonne, Osadníci z Katanu). Velmi 

nás pobavila hra Nimble, kterou jsme ukončovali již tak povedené odpoledne. 

Všem účastníkům děkujeme za projevenou chuť si zahrát, ale i prohrát a těšíme se na další 

setkání určitě dříve než za rok. 

Ilona Mlynářová 

 

Velikono ční výtvarná dílni čka 

O jarních prázdninách, 23. února, jsme připravily pro děti velikonoční výtvarnou dílnu. Děti, 

rodiče a prarodiče si vyrobili nejen krásná velikonoční vajíčka zdobená různými technikami, ale i 

veselé zajíčky a slepičky. Za ochotu a obětavost uspořádat dílničku moc děkuji Tereze a Nadě 

Hermonovým. 

Kateřina Muffová 

 

Výlet na bazén  

O jarních prázdninách 25. února uspořádala obec autobusový výlet na bazén do Žďáru nad 

Sázavou. Vloni se tento bazén osvědčil jako výborný, proto se letos nevolilo jinak. Pro velký zájem 

vypravila tentokrát obec autobusy dva. Všichni si tak mohli zaplavat, nebo se vydovádět ve 

vodních atrakcích pro malé i velké, či jen tak relaxovat ve vodní vířivce. 

Lenka Ondráková 

 

Životní jubilea  

Zastupitelstvo obce blahopřeje jubilantům panu Václavu Muffovi st. a paní Marii Musilové, 

kteří v I. čtvrtletí oslavili své významné životní jubileum. Přejeme vše nejlepší do dalších let, hodně 

zdraví, štěstí, spokojenosti a všeho dobrého. 

První občankou obce Kamence roku 2016 je Markétka Kadidlová. Blahopřejeme k narození 

miminka a celé rodině přejeme hodně zdraví,štěstí a radosti. 

Lenka Ondráková 

 

Jarní setkání s d ůchodci  

Setkání s důchodci uspořádají ženy z Kamence ve spolupráci s obcí v sobotu 9. dubna  

od 15.00 hodin . K tanci a poslechu zahraje hudebník pan Šnek. Přijd’te si posedět, popovídat, 

trošku se i poradovat s dětmi, které chystají zábavné vystoupení. 

Omluva patří paní Ireně Chroustovské z Kamence, o které jsem zapomněla v minulých 

Kameneckých listech zmínit, že pomáhala dětem vyrábět papírové andělíčky při vánoční výstavě. 

Děkuji a budeme se těšit na některé další tvoření. 

Lenka Ondráková 
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Pozvánky na po řádané akce v obci:  

 

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

Lampiónový pr ůvod  se uskuteční v pátek 6. května  - sraz je ve 20:30 h. u budovy OÚ 

Dětský den v areálu Pod Lipou proběhne v neděli 12. června  od 14 hodin. 

Kamenecké podání  – volejbalový turnaj v areálu Pod Lipou v sobotu 16. července . 

 

Pořádané závody v požárním sportu v areálu Pod Lipou: 

Okresní kolo v požárním sportu  - závody mužů a žen v neděli 26. června . 

Večerní stovka  - 5. závod Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami v sobotu 13. srpna . 

O pohár starosty obce a Seniorcup - závody v požárním útoku mužů a žen v neděli 14. srpna . 

O pohár SDH a Kamenecká šedesátka - závody dětí a mládeže v sobotu 3. září. 

Petr Šváb 

 

Areál Pod Lipou a za čátek provozu antukových kurt ů 

S příchodem jara plánujeme provést každoroční jarní údržbu antukových povrchů 

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

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

čísle starosty obce 731 612 067. 

  Také v letošním roce při provozu areálu Pod Lipou bychom chtěli provozovat kiosek s 

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

v odpoledních hodinách. 

Petr Šváb 

 

Velikonoce  

Vážení farníci, milí přátelé. 

Končí zimní období, vysvitne slunce, sníh roztaje a najedou je po kráse. Místo bílých plání 

rozbahněná pole. Místo jinovatky na stromech jen holé větve. Tam, kde byla před časem bílá 

peřina sněhu, je hromada nepořádku.  

A doma je to podobné. Jakmile se krátí noc a den se prodlužuje, v tom jasném dni je vidět 

každé smítko prachu. Kdejaká pavučina, potrhané linoleum, sešlapaný koberec, nevyčištěný 

kabát. I ta okna jsou najednou nějak šedivá. 

Je opravdu velmi symbolické, že jakmile zmizí jiskřivá sněhová přikrývka, objeví se, co ten 

„přehoz“ doopravdy skrýval. A tak se zorganizují skupinky dobrovolníků, vyjedou do ulic čistící 

vozy. Každý podle svých sil přiloží ruku k dílu, jen aby co nejdříve zmizelo všechno, co uráží a 

zraňuje naše oči. 

Nejinak doma, i tam se celá rodina zapojí do mytí, leštění, třídění, přebírání, odkládání a 

rovnání. Až se všechno jen leskne a třpytí, radost pohledět. 

Ano to je jarní úklid, bez něj to nejde. 

Je opravdu zajímavé, jak při tom nadšení každý z nás lehce a docela rád zapomene 

s úklidem na to, co je mu nejbližší, pro něho nejdůležitější – sám sebe. 

Nebo se ti už někdy přihodilo, že by ti soused či kolega z práce řekl: „Přijď zítra ke mně, 

potřeboval bych si udělat v sobě pořádek. Pomůžeš mi vybrat a zbavit se všeho, co v mojí duši 
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nemá co pohledávat. Poradíš mi, jak to nejkratší cestou doprovodit na smetiště, pomůžeš srovnat 

to, bez čeho naopak se nemohu obejít?“ – Absurdní představa. 

Stalo se ti už někdy, že bys místo čtení detektivky, „vzal smeták“ a poctivě se zadíval do 

svého srdce a energicky a jednou provždy vymetl ty hromady popela a prachu, vyčistil všechny 

kouty svého nitra, svá okna – oči – a podíval se tím novým rozjasněným pohledem před své 

dveře? 

Napadlo tě, že ne jen to, co jsme špatného udělali, ale také to, co jsme neudělali a měli 

udělat zakládá nerovnováhu mezilidských vztahů? 

„Kdo je bez viny“ – mohl bys mi teď pohotově odpovědět. A měl bys pravdu. Nikdo ti 

nemůže sahat do tvého svědomí. A přece je někdo, kdo na to plné právo má – a víc než to. 

Je to Kristus, On, Světlo, právě to světlo, které po dlouhé studené a tmavé zimě přichází, 

aby svým světlem a teplem roztavil všechny ty krásné, ale jen „sezónní“ kabáty a opasky, a 

prosvítil lépe než rentgen i ten nejvzdálenější, nejtmavší a nejopuštěnější kouteček v tvé, mojí 

duši, i našich srdcích. A protože zná naši liknavost a pohodlnost, neochotu a nerozhodnost, sám 

se nabízí, sám stojí u našich dveří, sám volá, že tu stojí připraven a na první pokyn, na první 

požádání, na nejtišší prosbu odpoví tím, že On to bude, kdo se ochotně chopí „koštěte“ a s láskou 

a rád nám s tím naším jarním úklidem pomůže. Ba jde ještě dál. On se nabízí, že jej udělá za nás. 

Nám stačí jen pozvat Ho, odsunout závoru, otevřít dveře a nepřekážet! 

Přeji vám všem požehnané svátky velikonoční a pokoj v srdci. P. Marian Sokol 

          

Bohoslužby o velikono čních svátcích  

Sádek - kostel Nejsvětější Trojice 

24. 3.   Zelený čtvrtek  18.00 h. 

25. 3.   Velký pátek   18.00 h. 

26. 3.   Bílá sobota  20.00 h. 

27. 3.   Zmrtvýchvstání  9.00 h 

Polička – kostel sv. Jakuba 

24. 3.   Zelený čtvrtek  18.00 h. 

25. 3.   Velký pátek   15.00 h. 18.00 h. 

26. 3.   Bílá sobota  19.00 h. 

27. 3.   Zmrtvýchvstání  7.30 h.  10.30 h 

Petr Šváb 

 

Z kamenecké kroniky – rok 1946 (pokra čování)  

Staré stavby u nás 

Jsou většinou obráceny průčelím k východu. Na straně pravé, proti slunci – také k jihu. 

Z venku přijdeme do dvora, potom do síně a teprve do světnice. Dnes by se řeklo do obytné 

kuchyně. Zde se předlo, tkalo, řemeslovalo, vařilo a spalo. Bývala proto veliká. Někde byl vchod do 

síně také z venku. Jinde, třeba v břehu je tento vchod do sklepa. 

Později stavěna jsou nade dveřmi u síně malá okénka, aby zde bylo trochu vidět. Chlév 

proti světnici byl výhodný. Utrhlo-li se dobytče neb se něco přihodilo ve chlévě, bylo to hned ve 

světnici slyšet a bylo tak nejednou zabráněno neštěstí. U větších statků to byla maštal a jí se 

prošlo do chléva, který napříč ukončoval hlavní budovu.  
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Síň dlážděna je kamením, neb má podlahu prkennou, nejčastěji však hliněnou. Přístěnek 

k pekárně byl vydlážděn kamením neb cihlami a druhý přístěnek měl podlahu jako světnice. 

Podlaha hliněná bývala v chalupách. V přístěnku spávaly děti hospodářovy a čeleď naproti 

v komůrkách a ve chlévě či maštali.  

V průčelí byly dvoje vrata. Jedny pod stáj a druhé ku hnojišti. Místo těchto býval někde 

výměnek. Mimo u komína bylo celé stavení dřevěné.  

Zdivo trámové bylo ovšem nejlepší. Mezi trámy nacpány jsou hačky, do trámu zaraženy 

klínky, aby držely červenici s plevama, kterou jsou spáry vymazány. 

Stěny ze sekaných blaněk jsou špatnější a nevymazují se. Z odkorek, či prken mohlo být 

použito již jen k uzavření dvora, či podstáje. 

Okna byla malá, velmi malá, sestavena z drobných tabulek. Komín pod střechou byl 

z kamene, obrovských rozměrů, takže jeho přestavěním vznikla místy malá světnička. Pod 

komorou neb přístěnkem byl sklep, do kterého byly v podlaze dveře. 
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Jan Mlynář 
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Zimní měsíce jsou za námi a jaro za dveřmi. Začátek roku byl plný kulturních akcí, tak mi 

dovolte, abych Vás s nimi seznámila.  

Dne 9. ledna proběhla v sále Obecního úřadu v Kamenci Výroční valná hromada. Při této 

příležitosti byli oceněni medailemi členové, kteří dosáhli jubilejních let ve sboru. Dále také došlo 

k ocenění dorostenek a dorostenců, kteří nás v loňském roce reprezentovali na Mistrovství České 

republiky v Praze. Tento akt se neobešel bez objetí, úsměvů a slz v očích trenérů. Byl zhodnocen 

celý rok 2015 po stránce sportovní, kulturní, hospodářské. Sezvaní hosté z okolních sborů nám 

přáli mnoho zdraví a úspěchů, což doufáme, že se nás bude držet. Následovalo pohoštění a 

příjemné posezení mezi bratry a sestrami hasiči.  

V pátek 5. a sobotu 6. února se konaly Hasičské plesy, na kterých zahrála kapela Fízlband. 

Předprodej vstupenek proběhl v pořádku, i když kapacitně byl druhý termín méně obsazený. Chod 

obou plesů byl zajištěn po stránce obsluhy šatny, kuchyně, baru, uvaděčů a  shledal se s kladnými 

ohlasy ze strany návštěvníků.  

V neděli 7. února uspořádala naše šikovná děvčata Maškarní karneval, občerstvení a 

obsluhu zajišťovali naši členové. Námořnice provedly maškary pečlivě připraveným programem. 

Celé odpoledne se neslo v duchu pohodové atmosféry. Odměnou všem je spokojenost 

zúčastněných.  

Zimní měsíce byly nejenom o veselení se, ale i tvrdé práci a nabírání kondice na 

nadcházející sezónu. Naši aktivní členové měli individuálně sestavené tréninkové plány, které dle 

svého svědomí dodržovali. Také se vyjíždělo do kulturního domu v Telecím, kde probíhala 

nárazová soustředění. Naši nejmladší se scházejí pravidelně v sále obecního úřadu, kde pod 

vedením zkušených trenérů nabírají sílu a zkušenosti.  Tato fáze přípravy je velmi důležitá a 

zhodnotí se v nadcházející sezóně. Věřím, že naši aktivní členové jsou poctiví sami k sobě, 

potažmo ke svému týmu, a následující sezóna bude úspěšná.  

Mrazivé dny a dlouhé večery jsou příhodné také ke kutilství. Techniku a překážky je 

potřeba nachystat na jaro. Promazat a zkontrolovat. V našem sboru je technika připravená jak pro 

malé, tak pro velké závodníky. Takže další předpoklad, aby byly i dobré výsledky.  

Naše mládež ve spolupráci s ženami z obce chystá Jarní setkání důchodců, které se 

uskuteční 9. dubna. Na toto setkání chystají bohatý kulturní program. Pravidelně se scházejí a 

pečlivě připravují. Ne vždy je to jednoduché, protože se sejde málo dětí, nebo jsou nedostatečně 

nachystané a nemůže probíhat kvalitní příprava.  

V březnu byli Jirka Ondrák, Iveta Drašarová, Hana Cacková, Michaela Doležalová a  Josef 

Švanda v Čisté u Litomyšle na víkendovém školení trenérů. Jsme nesmírně rádi za aktivitu naší 

mládeže, která bude pokračovat v hasičském sportu a vedení mladých členů. A  to je ten hlavní 

předpoklad, aby se sboru dařilo žít jak kulturně, tak i sportovně. Vše je o  zájmu, radosti z dané 

činnosti, o kamarádství, sportovním duchu a Vás členech i  nečlenech sboru, kteří svůj volný čas 

věnujete těmto aktivitám.  

O víkendu 19. a 20. března se naši reprezentanti zúčastnili prvního letošního halového 

závodu jednotlivců v Jablonci nad Nisou. V sobotu proběhl závod na 60 m s překážkami. Celkový 

počet starších žáků bylo 184 závodníků. Nejlepšího umístění dosáhl Josef Novák časem 13,07 s a 

skončil na 7. místě, dále Vojtěch Šváb na 55. místě časem 15,48 s. V kategorii starších dívek 

startovalo 180 závodnic a bronzové místo obsadila Vendula Nováková časem 12,97 s. Daniela 

Švábová se umístila na 16. místě 13,86 s a  Markéta Petržálková na 77. místě 16,01 s. V neděli 
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pokračovaly závody dorostu na 100  m překážek. Vendula Nováková opět dosáhla nejlepšího 

umístění z našich svěřenců a  skončila na 6. místě časem 19,81 s. Daniela Švábová skončila na 

44. místě 21,52 s, Eva Petržálková na 48. místě 21,68 s. V kategorii dorostenců Jan Teplý zaběhl 

čas 18,48 s a skončil na 9. místě, Michal Nykl na 19. místě časem 19,24 s.  

Přeji Všem do nadcházející sezóny hlavně zdraví, zápal do všech akcí, které nás čekají a 

mnoho sportovních úspěchů, ať v letošním roce pokoříte svá osobní maxima a  dosáhnete met 

nejvyšších. 

 Markéta Drašarová 

 

Informace z naší školy  

Zápis do 1. ro čníku 

Ve středu 10. února jsme ve škole přivítali 14 předškoláků, kteří přišli s rodiči k zápisu do 

školy. 

Protože jsme děti už poznali při přípravných lekcích, nečekalo je žádné zkoušení, ale 

pouze zábava. V úvodu si děti poslechly písničku Měsíce od skupiny Hradišťan, potom jsme si 

povídali o ročních obdobích a jednotlivých měsících. Následovaly pohybové aktivity, kdy ke 

každému ročnímu období patřil jeden úkol: Jaro – děti poskakovaly jako vrabečci a zajíčci, léto – 

děti „plavaly“ na gymnastickém míči, podzim – děti lezly po žebříku a sklízely ovoce, zima – děti 

házely papírové (sněhové) koule na figurínu. 

Potom jsme se přesunuli do vedlejší třídy. Tam děti našly karty s názvy ročních období, 

společně jsme je zvládli přečíst a na lavicích je čekala výtvarná činnost, kterou si zvolily podle 

zájmu. Většina dětí tvořila bramborového ježka z párátek, další pak tiskaly sněhuláky pomocí 

korku a také dotvářely sluníčku paprsky z vlny. 

Práce se dětem dařila a v závěru si domů odnesly na památku drobné dárečky. 

Pavla Švábová 
 

Zápis do mate řské školy v Sádku 
se koná 

ve st ředu 25. 5. 2016 od 9.00 do 16.00 hodin. 
 U zápisu obdržíte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášku do mateřské školy.  

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 
 
Koutek prevence  

Jaro klepe na vrátka a 30. duben je tu co nevidět. Je to den, kdy se na mnoha místech „pálí 

čarodějnice“ a tak si připomeňme základní rady, jak se chovat při těchto příležitostech z hlediska 

požární ochrany. 

Pokud pálení čarodějnic bude organizovat právnická nebo podnikající fyzická osoba (je to 

také obec nebo občanské sdružení), musí postupovat v souladu s ustanovením § 5 zákona o 

požární ochraně, a to stanovit opatření k pálení a toto předem oznámit územně příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky nebo takovou činnost 

zakázat. 

Pokud pálení bude organizovat fyzická osoba, pak nemusí předem stanovovat podmínky a 

oznamovat hasičskému záchrannému sboru kraje.  
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Právnická osoba, podnikající fyzická osoba i fyzická osoba jsou povinny zabezpečit pálení 

tak, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru. K pálení ohňů se vybírají místa, která je vhodné 

dopředu upravit a odstranit z nejbližšího okolí hořlavé látky. Pro pálení využíváme jen dříví, „pálení 

čarodějnic“ není likvidací odpadů nebo pneumatik. Pro rozdělávání ohňů nepoužíváme hořlavé 

kapaliny, ale jen papír nebo tuhý podpalovač. Určitě se vyplatí i dohoda s dobrovolnými hasiči, 

kteří organizátorovi pomohou se zajištěním opatření na místě pálení, případně provedou dohašení 

ohnišť po pálení, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru od žhavých jisker. 

Při vlastním pálení dbáme na bezpečnost zúčastněných osob, pořadatel by měl zajistit, aby 

do ohně nebyly odhazovány nebezpečné látky (spreje, barvy v plechovkách), které by vlivem 

vysoké teploty mohly zapříčinit rozšíření ohně nebo i zranění přihlížejících osob. 

Rodiče by si v těchto chvílích měli více všímat svých dětí, aby nedošlo k popálení, 

případně, aby od jejich hry nedošlo k požáru suché trávy a křovin v okolí. 

Alena Cejpová 

 

Pohostinství – zm ěna nájemce  

Vážení přátelé,a je to tady!  

Dne 8. dubna 2016 hospoda mění svého provozovatele a tímto bych Vás rád pozval do 

naší hospůdky, pizzerie. Naším cílem je vytvořit hospůdku jinak, než ji znáte. Chceme se výrazně 

odlišit od běžných zařízení. Chceme pro Vás zvýšit kvalitu a rozsah služeb. Na výběr toho bude 

opravdu mnoho, přes různé akce jak stravovacích, tak i společenských. Připravené jsou pro Vás i 

různé slevy atd. 

Rádi Vás přivítáme v naší hospůdce a budeme se těšit na Vaši návštěvu. V případě dotazů 

či objednávek volejte na 607 584 389 a 728 828 009. Na facebookové stránce Pohostinství 

Kamenec sledujte naše plánované akce a celkové dění. 

S pozdravem Rudolf Jahl a jeho tým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hezké prožití velikonočních svátků  

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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