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číslo 50          říjen 2016 
 

Vážení spoluobčané, 
 v podzimním čase se do Vašich domácností dostává další vydání Kameneckých listů. 
V úvodním článku se nejdříve zastavím u činnosti zastupitelstva a vedení obce.  
 Stěžejní prací vedení obce v posledních několika měsících bylo připravované projektové 
řešení splaškové kanalizace, o kterém se maximum informací dozvíte v samostatném článku. 
Zastupitelstvo obce uskutečnilo za poslední období čtyři veřejná zasedání. Z projednávaných bodů 
připomenu alespoň ty nejdůležitější, jako je schválení závěrečného účtu obce, účetní závěrky za 
rok 2015, dále schválení smluv o získaných dotacích z rozpočtu Pardubického kraje, 
z Mikroregionu Poličsko a schválení podání žádostí o dotace na rok 2017. Na každém zasedání 
jsme se také zabývali majetkoprávním řešením nesrovnalostí pozemkových hranic místních 
komunikací. Přípravě řešení těchto nesrovnalostí bylo věnováno mnoho hodin práce, proběhla 
řada jednání s majiteli pozemků a některé části se nám podařilo již dokončit do podoby zapsaných 
nových hranic v katastru nemovitostí dle skutečného používání. Této činnosti se budeme postupně 
věnovat i dále, ale je to ještě stále běh na dlouhou trať. 
 Z dalších technických činností v obci kromě běžných pracovních činností při údržbě zeleně 
a drobných opravách jsme provedli rekonstrukci vstupní části hřbitova. Položením zámkové dlažby 
byl upraven prostor vstupní brány a prostor před márnicí, kde bylo dále doplněno odvodnění 
v nejvíce problematickém místě. Pro rok 2017 jsme požádali o poskytnutí dotace na provedení 
opravy povrchu příjezdové komunikace ke hřbitovu. V areálu Pod Lipou jsme pokračovali 
v opravách započatých v loňském roce. Provedli jsme úpravu oplocení u dětského hřiště a s tím 
související opravu části chodníku. 
 Areál Pod Lipou se od jarních měsíců až do začátku měsíce října stal velmi vyhledávaným 
cílem pro návštěvu všech generací, od dětí až po dříve narozené a opravdu fungoval jako pravé 
centrum sportovního a společenského života obce v letním období. Máme z toho velkou radost, 
která je pro nás tou největší odměnou za starosti se zajištěním jeho každodenního provozu. 

V další části Kameneckých listů se dočtete o celé řadě akcí, které se v naší obci podařilo 
uskutečnit. Společenský život je díky aktivitě všech organizátorů a dobrovolníků velmi bohatý, daří 
se pořádat akce pro malé, velké, společenské i sportovní, s rozsahem pro naše místní občany 
nebo s rozsahem doslova celorepublikovým. 

Náš potenciál je velký, vždy marně přemýšlím, jak co nejlépe a co nejvíce všem poděkovat. 
Velmi si vážím každé aktivity, každého zapojení do jakékoliv činnosti a třeba i jen návštěvy 
pořádané akce. Vždy to je důkaz, že nám není lhostejné to, co se děje v naší obci. Vždyť obec 
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není nikdo cizí, není to anonymní firma, ale jsme to především my všichni její obyvatelé, kteří si ji 
vytváříme pro sebe takovou, aby se nám v ní dobře a spokojeně vzájemně žilo. 
 Takže na závěr, děkuji Vám všem.  

Petr Šváb 
 
Ekonomika obce  

V následujícím článku bych Vás rád seznámil s hospodařením obce Kamenec u  Poličky za 
dosavadní část letošního roku. Příjmová část rozpočtu je nyní naplněna na výši 94 % schváleného 
rozpočtu, vyjádřeno číselně se jedná o částku 6.013.848,- Kč. Výdaje rozpočtu jsou plněny ve výši 
50 % schváleného rozpočtu, celková částka 3.350.370,- Kč. Letošní rozpočet je tak nyní příznivě 
přebytkový o částku 2.663.478,- Kč. 

Daří se nám tak plnit pro letošní rok stanovený plán na vytváření rezervy pro realizaci 
velkých investičních akcí v příštím období, které se samozřejmě nedají realizovat bez úspěšného 
získání prostředků z dotačních programů, ale je velmi potřebné mít také dostatek vlastních zdrojů. 
Hospodaření a činnost obce byla za uplynulou část letošního roku prověřena 30. září dílčím 
přezkoumáním hospodaření obce pracovnicemi Krajského úřadu Pardubického kraje se závěrem, 
že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Petr Šváb 

 
Kamenec u Poli čky – splašková kanalizace  

Jak už bylo zmíněno v úvodním článku, problematika splaškové kanalizace byla 
v posledním období stěžejním tématem naší práce. V článku se pokusím zrekapitulovat období a 
posun v této oblasti od veřejné schůze s občany v měsíci dubnu. 

Na této schůzi byla vysvětlena základní problematika oblasti likvidace odpadních vod, 
včetně povinností vlastníků nemovitostí, současných možností řešení a představena snaha obce 
pokusit se problém vyřešit i pro příští generace centralizovaným odkanalizováním. Představili jsme 
také veřejnosti časový harmonogram, jak se co nejrychleji dostat k požadovanému cíli. Dali si 
v něm úkol, mít na konci kalendářního roku 2016 platnou dokumentaci pro územní rozhodnutí a v 
měsíci lednu 2017 se pokusit požádat o dotaci z Operačního programu životního prostředí na 
samotnou výstavbu. 

Řešení odkanalizování obce spočívající v gravitačním odvedení odpadních vod 
z domácností s následným  centralizovaným výtlakem do kanalizace města Poličky se zaústěním 
do stoky v ulici Heydukova u čp. 119 dostalo konkrétní podobu v podobě projektové dokumentace 
pro územní rozhodnutí, která nám byla zhotovitelskou firmou předána 30. června. 

Na základě této projektové dokumentace jsme zpracovali smlouvy o smlouvách budoucích 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na veřejné části kanalizačních stok, které jsou navrženy po 
pozemcích jiných vlastníků než je obec. Celkem se jedná o cca. 110 vlastníků, se kterými jsme 
trasy osobně projednali a získali jejich souhlasná vyjádření. 

Při tomto projednávání jsme se vesměs setkali se vstřícným postojem vlastníků dotčených 
nemovitostí a jejich podporou snahy o vyřešení odkanalizování obce. Souběžně jsme také řešili 
smluvní souhlasy a vyjádření ostatních dotčených subjektů jako je Město Polička, Povodí Moravy, 
Lesy ČR, Státní pozemkový úřad atd. Také u těchto organizací jsme byli s projednáváním úspěšní. 

Dalším důležitým krokem k cíli je schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje na naše projektové řešení – schválení tohoto dokumentu probíhá nejdříve na 
Ministerstvu zemědělství a poté máme přislíbeno jeho konečné schválení při prosincovém jednání 
zastupitelstva Pardubického kraje. 

K tomu, abychom co nejdříve mohli Stavební úřad v Poličce požádat o vydání územního 
rozhodnutí, nám prakticky chybí již jen souhlasné stanovisko s uložením potrubí do pozemku 
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hlavní silnice. Správa a údržba silnic Pardubického kraje nám však souhlasné stanovisko zatím 
nemůže vydat pro rozpor v ustanovení současného zákona o pozemních komunikacích, podle 
kterého uložení potrubí v majetku obce není možné povolit. Čeká se na nabytí právní moci novely 
zákona, která tuto chybu napraví, doufáme, že to bude od 1. 1. 2017. Následně ihned podáme 
žádost o územní rozhodnutí. 

Díky tomuto zdržení už nestihneme podat žádost o dotaci na výstavbu ve výzvě OPŽP 
v měsíci lednu, nerezignujeme však a chceme se s řešením dostat ještě dál až do platné 
dokumentace pro stavební povolení včetně vydaného stavebního povolení, termínově v létě roku 
2017. Pokud by se nám podařilo zpracovat i prováděcí dokumentaci a provést i výběr zhotovitele, 
otevřely by se nám i další dotační možnosti, ve kterých bychom mohli získat maximální možné 
hodnotící body. 

Pro naplnění těchto cílů zastupitelstvo obce v měsíci říjnu rozhodlo o zadání zpracování 
dokumentace pro stavební povolení. Protože po technické stránce by bylo ideální ve stejné fázi 
zpracovávat i dokumentaci jednotlivých domovních kanalizačních přípojek, chceme tuto možnost 
nabídnout všem vlastníkům nemovitostí. 
 
Domovní kanaliza ční přípojky 

Pro vysvětlení – každá domovní kanalizační přípojka od napojení v domě po soukromém 
pozemku až po napojení do veřejné stoky je samostatnou stavbou, která musí mít svůj vlastní 
projekt, který podlehá územnímu souhlasu Stavebního úřadu v Poličce včetně například i 
zaplacení správního poplatku 500,- Kč. Projekt musí obsahovat všechna povinná vyjádření 
dotčených organizací, musí vyřešit technické otázky napojení kanalizace v domě a to jen 
odpadních vod s bezpodmínečným vyloučení vod dešťových. 

Abychom vlastníkům nemovitostí maximálně pomohli, obec nabídne pomoc při zajištění 
zpracování této dokumentace včetně vyřízení územního souhlasu všem, kteří o to projeví zájem. 

Naše představa je, že v měsíci lednu 2017 se majitelé nemovitostí zastaví v kanceláři 
obecního úřadu, podepíši dohodu o zpracování dokumentace, plnou moc pro podání žádosti na 
stavební úřad a uhradí část nákladů za zpracování projektové dokumentace ve výši 1500,- Kč. 
Následně je v předem oznámeném termínu (únor až duben 2017 – dle počasí) navštíví projektant 
a přímo na místě se dohodnou na technických otázkách připojení. Po zpracování dokumentace a 
jejím schválení stavebním úřadem obec dokumentaci předá majitelům nemovitostí. 

Vlastní realizace přípojky je celá na náklady vlastníka domu a je až posledním krokem 
výstavby po dokončení hlavních veřejných tras ve fázi spuštění celého systému. Projektová 
dokumentace přípojek zpracovaná takto v předstihu se může hodit v řadě případů už i dříve, pokud 
v domě budete provádět úpravy, stavební rekonstrukce, dokumentace Vám pomůže připravit si 
řešení už na konečný stav. 

 
Protože informací není nikdy dost, v další části zrekapituluji to podstatné v problematice 

splaškové kanalizace – omlouvám se Všem, kteří to už všechno znají, vše již četli a slyšeli 
mnohokrát: 

 
Platná ustanovení legislativy: 
- každý producent odpadních vod je zodpovědný za jejich následnou likvidaci 
- ke každému vypouštění odpadních vod včetně přepadů ze septiků a domovních čističek musí být 
vydáno povolení příslušným vodoprávním úřadem 
- povolení k vypouštění odpadních vod platí jen omezenou dobu max. 10 let a stanoví hodnoty a 
limity vypouštěných vod dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.  
- stará povolení bez omezení platnosti přestala platit k datu 1. 1. 2008 
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- i vyčištěné odpadní vody z domovních čistíren jsou nadále považovány za vody odpadní 
- povolení je zapotřebí i k vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace v obci – jedná se o 
jednotnou kanalizaci a veškeré vody v ní jsou vody odpadní 
 
Povinnosti majitelů nemovitostí: 
- mít platné povolení k nakládání s odpadními vodami 
- doklady o likvidaci odpadní vody, množství dle velikosti domácnosti (1 osoba cca. 30m3/rok) 
- majitelé domovních čistíren dokládají několikrát ročně rozbory přečištěné vody od akreditované 
laboratoře, v povolení provozu mají podmínku, že v případě vybudování centrální kanalizace musí 
domovní čističku odpojit a připojit se na kanalizaci  
 
Proč se snažíme o vybudování kanalizace a jiné obce třeba ne?  
- naše obec se vybudováním centralizovanho systému veřejné kanalizace snaží především pomoci 
majitelům nemovitostí a vyřešit jejich problém s likvidací odpadních vod jako trvalé řešení 
odpovídající současným právním předpisům s výhledem funkčnosti na další generace, žádný 
zákon tuto povinnost obci neukládá 
- splašková kanalizace je už dávno běžnou inženýrskou sítí, která patří ke standartu infrastruktury 
stejně jako pitná voda, plyn, elektrická energe, místní komunikace atd. 
- chybějící splašková kanalizace v obci nás omezuje v dlouhodobém plánování – například při 
plánování oprav komunikací si musíme neustále klást otázku, zda uvedenou částí nepovede 
zanedlouho kanalizace …atd. 
 
Proč plánované řešení – gravitační (spádové) odvedení odpadních vod s centralizovaným 
výtlakem do poličské kanalizace s čištěním odpadních vod na ČOV Polička: 
- nemáme jinou možnost - na vlastní ČOV není v obci místo, kde by nám mohla být povolena 
- původní plánované společné řešení s obcí Sádek není reálné – kanalizaci v Sádku nepřipravují 
- i při společném řešení jedné ČOV v Sádku by naše obec musela všechnu odpadní vodu do 
hlavního kanalizačního řadu u školy v Sádku čerpat díky nutnému přechodu pod Černým potokem 
- náklady na stavbu vlastní ČOV cca. 7 mil. Kč 
- náklady na stavbu výtlačného vedení s napojením na kanalizaci města Poličky cca. 1 mil. Kč 
 
Proč nyní na řešení tak spěcháme: 
- snaha využít posledních možností dotací z prostředků Evropské unie 2014 - 2020 
- možnost dotace z Operačního programu životního prostředí nebo z Ministerstva zemědělství 
- náklady na výstavbu cca. 60 mil. Kč, spoluúčast obce cca. 15 mil. Kč 
- při podání žádosti chceme mít v ideálním případě platné stavební povolení a vysoutěženého 
zhotovitele stavby – největší šance na schválení dotace 
- v ideálním případě výstavba v rozmezí let 2018 – 2020 
 
Situace po vybudování kanalizace po roce 2020: 
- provozovatelem kanalizace je obec 
- obec městu Polička hradí poplatek za čištění odpadních vod na ČOV Polička  
- obec dle stavu vodoměrů účtuje vlastníkům domů stočné, v případě odběru pitné vody ze studny 
se buď namontuje vodoměr nebo se platba stočného řeší účtováním tabulkové hodnoty dle normy 
podle počtu obyvatel v domě 
- v případě používání pitné vody k zálivce lze nainstalovat odpočtový vodoměr 

Petr Šváb 
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Svoz odpad ů – termíny svoz ů do konce kalendá řního roku:  
 
Svoz popelnic:  
Kamenec – každé liché pondělí: 7.11., 21.11., 5.12., 19.12. 
Jelínek – každá lichá středa:  9.11., 23.11., 7.12., 21.12. 
 
Svoz plastů - pytle: 
1 x měsíc - liché úterý: 8.11., 6.12.  

Petr Šváb 
 
Kontroly technického stavu kotl ů v roce 2016  

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je 
povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně 
způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 
(podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů). 

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si musí i domácnosti nechat zkontrolovat 
technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Na vyžádání pak musí obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností předkládat doklad o provedení této kontroly vystavený odborně 
způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu 
s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který 
může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč. 

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně 
odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí 
pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva 
Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR. 

Pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle lze využít odborně 
způsobilých osob ze seznamu na adrese http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Případné dotazy 
Hospodářské komoře lze zasílat na adresu zeleny@komora.cz. 

Jiří Coufal, Městský úřad Polička 
 
Ze seznamu odborn ě způsobilých osob zve řejňujeme ty, které jsou naší obci nejbližší: 

Boštík Jan Sádek 182 telefon: 605 746 773 email: cyclobostik@email.cz 
Škraňka Jiří   Borová 45   telefon: 604 200 470  email: janskranka@seznam.cz  
Novotný Jiří Korouhev 195 telefon: 606 143 336 email: jirinovotny.korouhev@atlas.cz 
Navrátil Pavel Korouhev 310 telefon: 731 477 882 email: info@flemonta.cz 
Prokůpek Jiří Sebranice 73 telefon: 603 219 072 email: jiriprokupek@centrum.cz 

Petr Šváb 
 

Spole čenská kronika  
 
Narozená miminka 

Zastupitelstvo obce v Kamenci v sále obecního úřadu přivítalo do života a do naší obce 
narozená miminka. V měsíci březnu jsme přivítali Markétku Kadidlovou a v měsíci  říjnu Daniela 
Boštíka, Josefa Košňara a Jonáše Maděru. Dětem a celým rodinám přejeme hodně zdraví, štěstí, 
lásky a radosti.  
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Svatební den 
Za krásného, slunečného podzimního dne 24. září se v naší obci konala nevídaná událost. 

Do svazku manželského se rozhodli vstoupit naši občané Simona a Milan Cackovi. 
Svatba byla vyjímečná tím, že novomanželé měli přání, aby jejich svatební obřad byl někde 

tady doma - v Kamenci a také, aby oddávající byl pan starosta Petr Šváb. Zvolili si úžasné 
vyhlídkové místo na pozemku u Kadidlových, směrem na Jelínek a veškeré přípravy mohly začít. 

Ve svatební den bylo počasí jako objednané. Nádherná květinová výzdoba umocnila tak 
hezkou atmosféru tohoto dne. 

Nechyběl ani svatební kočár s koňmi, vypouštění balonků s přáními i zvládnutí dovedností 
mladého páru ve společném životě. 

“Ted‘ už jsou všichni Cackovi.“ 
Zastupitelstvo obce přeje celé rodině hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění a radosti. 

 
Životní jubilea  

Svá životní jubilea oslavili ve II. čtvrtletí pan Jiří Petrásek, paní Jaroslava Bednářová a pan 
Josef Smolka, ve III. a IV. čtvrtletí oslavili nebo teprve oslaví paní Marta Škorpíková, paní Marie 
Procházková, pan František Musil a paní Marie Lorencová. 

Zastupitelstvo obce všem oslavencům přeje vše nejlepší do dalších let, nejvíce však zdraví, 
štěstí, pohody a životního elánu. 

Lenka Ondráková 
 
Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  
 
Setkání s d ůchodci  

Dne 9. dubna se ve společenském sále uskutečnilo setkání důchodců, které připravily 
kamenecké ženy spolu s obecním úřadem. Pan starosta přivítal všechny přítomné a s přípitkem na 
další shledání zahájil odpoledne. Děti se scházely každý týden v hasičské klubovně nebo v sále, 
aby se staršími mládežníky nacvičily program na toto odpoledne. S humorem sehrály pohádku O 
Popelce, přednesly básně, zazpívaly písničky, zatančily a někteří zahráli na hudební nástroje. 
Potěšily tak všechny babičky a dědečky. Po  malém občerstvení převzal do rukou zábavu pan 
Šnek, který se postaral o zpěv a hudební doprovod. 
 
Čarod ějnický slet  

V sobotní podvečer 30. dubna se od 18.hodin slétávaly čarodějnice ze vsi a blízkého okolí  
k místnímu areálu Pod Lipou, kde čekala čarodějnice, ta největší, na velké kupě dřeva a roští. 
Malé čarodějky a několik kluků si ještě před zapálením velkého ohně zakopali s balonem a zahráli 
hry. U menšího ohýnku se opékaly buřty, v kiosku se podávalo uzené z udírny a při hře dvou kytar 
jsme si zazpívali. Ani chladnější večer nám nebránil k pohodovému a veselému posezení. Kdysi 
hodné čarodějnice znaly tajemství bylin, zaháněly nemoci a napravovaly zlomeniny. Magie a 
kouzla byla díky kamenům, houbám, kovům i rostlinám zasvěcena i do zdraví. 
 
Lampiónový ve čer 

Večerní Kamencí se šlo lampionovým průvodem 6. května od obecního úřadu, tak jako 
každý rok, po malé straně, k areálu Pod Lipou. Kdo se cestou neodpojil a došel až na místo cíle, 
mohl si pochutnat na palačince, buřtu nebo uzeném. Nejenže tmou svítily lampiony, ale i dětem 
jiskřila očka, když si po májovém průvodu mohly dát něco k snědku. 

Lenka Ondráková 
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Dětský den 
V neděli  12. června proběhl již tradiční  Dětský den, uspořádaný maminkami z Kamence, 

hasiči a obecním úřadem.   V areálu Pod Lipou se sešla opět hojná účast dětí a rodičů, kteří si 
mohli vyzkoušet mnoho soutěží s vodní tématikou.  Celým dětským dnem  provázeli  řecké bohyně 
a spolu s pirátem vyzkoušeli děti v soutěžích, po kterých následovala sladká odměna.  V průběhu 
dětského dne si mohli zasoutěžit i děti a rodiče. Byla pro ně připravena opičí dráha, kterou 
bravurně zvládli. Za jejich snahu následovala odměna v podobě keramické drobnosti. Na konci  
soutěží si děti mohly vybrat odměnu a také si odnesly   tradiční perníkový Kamenecký groš a 
balonek.  Den jim zpříjemnila hasičská pěna  a divadlo JoJo. Opět bylo připraveno výborné 
občerstvení zajištěno hasiči.  

Velký dík patří maminkám z Kamence, letos v obměněné sestavě, které opět ve spolupráci 
s dětmi připravily pro nás všechny krásné odpoledne. 

Alena Hájková 
Divadlo ze Širokého Dolu 

Za teplého, ještě skoro letního počasí se v areálu Pod Lipou 4. září odehrávalo divadelní 
představení. Přijeli nás navštívit malí i velcí ochotníci ze Širokého Dolu, kteří odehráli dvě 
představení. Jako první vystoupily děti s pohádkou „O MOUDRÉM ZLATNÍKOVI“. Dospělí pak 
následně účinkovali v pohádce „OBUŠKU Z VAKU VEN!“. Obě tyto vtipně sehrané pohádky jistě 
potěšily velkou účast návštěvníků. 

Děkujeme ochotníkům ze Širokého Dolu a budeme se těšit na nastudování nové hry příští 
rok. 

Lenka Ondráková 
 
Šipkovaná Po stopách Kame ňáka  

V Kamenci se pořád něco děje. V sobotu 24. září se sešly děti před obecním úřadem, aby 
se vydaly na šipkovanou po stopách Kameňáka. Čekala na ně cesta plná úkolů, které byly 
schované na různých místech naší obce. Děti tak například musely poznat luční rostliny, postavit 
dům pro zvířátka, namalovat křídami na zem podzimní plody, popsat, co měl cyklista, který kolem 
projel, na sobě nebo vyluštit křížovku. 

Na konci šipkované, v areálu Pod Lipou, na ně čekaly soutěže, Kameňákův poklad se 
sladkostmi, domácí pizza a čaj. K sobotnímu odpoledni přispělo i teplé slunečné počasí a děti si 
tak mohly po najití pokladu a spořádání pizzy ještě pohrát na hřišti. 

Maminky z Kamence 
 
Odpoledne s bur čákem 

V sobotu 8. října proběhlo v Kamenci „odpoledne s burčákem“. Velmi vydařené odpoledne 
začalo srazem příchozích v 15 hodin v areálu Pod Lipou. K ochutnání se nabízel červený a bílý 
burčák, chleba se sádlem či škvarky s cibulí a česnekem. 

Odtud se pomalou chůzí vyrazilo na malý pochod Kamencí. Na krátkých zastaveních se 
doléval burčáček a jak se patří, popovídalo se a zazpívalo s kytarou, kterou s sebou přibral Jiří 
Groulík. Sice zde nejsou k prohlídce žádné vinařské sady ani sklípky, ale pěkná krajina, ve které si 
jindy jen těžko hledáme čas na procházku. 

Lenka Ondráková 
 
Drakiáda 

V nedělní odpoledne 16. října se nad Kamencí, na louce u Kytosu, prohánělo několik draků. 
Od pátku, přes sobotu, byl sice velký vítr, ale v neděli se někam vytratil a jen malinko ho zůstalo. 
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Více jak deset draků lítalo oblohou, ale bylo i pár, co ne a ne se  vznést. Jeden se dokonce 
zabydlel na střeše seníku a možná doposud tam je. 

Když se draci, děti i dospělí vydováděli, přesunuli se do hasičské klubovny, kde na ně 
čekalo malé teplé občerstvení, dobré buchty a bábovka k tomu. Z kaštanů, šípků, kukuřic, 
javorových listů, jeřabin, šišek a dalšího materiálu si děti vyráběly různé postavičky, zvířátka, 
ozdoby … . 

Děkujeme všem, kdo se připojili. 
Vladimír Andrlík, Simona Cacková, Klára Kadidlová, Lenka Ondráková 

 
Pozvánky a plánované akce  
 
Podzimní tvo ření – 4. listopadu 

Zveme vás na společné podzimní tvoření a besedování v pátek 4. listopadu od 17.30 hodin 
v klubovně v budově Obecního úřadu v Kamenci. Společně budeme vyrábět ježky ze sena. 

S sebou (podle možností): vázací drátek, tavnou pistoli, borové šišky, bukvice, šípky, 
jeřabiny a další z darů podzimní přírody na bodlinky ježka  

Těší se na vás Lenka Ondráková a Simona Cacková 
 
Posvícenské posezení - 12. listopadu 

Pro všechny občany, přátelé a známé připravuje zastupitelstvo obce tradiční Posvícenské 
posezení v sobotu 12. listopadu od 19.00 hodin. 

Přijďte se pobavit a zatančit si při hudbě pana Šneka. Nebudou chybět posvícenské 
koláčky a jiné dobroty. 
 
Tvoření váno čních ozdob - 17. listopadu 
 Zveme děti i dospělé, aby si přišli vyrobit ve čtvrtek 17. listopadu od 14.30 hodin do budovy 
obecního úřadu vánoční ozdoby. 
 Část vyrobených ozdob plánujeme opět umístit ve společenském sále v době vánoční 
výstavy. Předem děkujeme všem za účast a za tvůrčí nápady. 
 
Předváno ční zastavení – váno ční výstava 26. listopadu až 4. prosince 

Již potřinácté na nás dýchne vánoční vůně a atmosféra ze sálu obecního úřadu, kde bude 
zahájena vánoční výstava 26. listopadu ve 14.00 hodin a tak jako každý rok, potrvá celý týden až 
do neděle 4. prosince. 

Dovolujeme si oslovit všechny šikovné občany, kteří by chtěli a mohli vystavit své výrobky a 
jakákoliv díla. Přihlásit se můžete v kanceláři obecního úřadu. Každá Vaše pomoc a spolupráce je 
vítána. 

V sobotu a neděli bude výstava otevřena od 14.00 do 18.00 hodin, ve všedních dnech od 
15.00 do 18.00 hodin. Zveme Vás všechny k obohacující návštěvě a k načerpání nápadů, 
inspirace a dobré nálady. 
 
Zpívání koled u váno čního stromu - prosinec 

Naše obec se také letos plánuje zapojit do akce Česko zpívá koledy. Přesné datum ještě 
není zveřejněno, ale předpokládáme termín pravděpodobně v polovině druhého prosincového 
týdne. Rádi Vás všechny přivítáme u rozsvíceného vánočního stromu před obecním úřadem při 
této vzácné chvilce předvánočního zastavení. 

Lenka Ondráková 
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Soutěž  "Kdo má lepší" – 8. ledna 2017  
Rádi  bychom  Vás pozvali na  2. ročník   soutěže  "Kdo má lepší", tentokrát na 

téma "Sekaná a bramborový salát". 
Soutěž se uskuteční v neděli 8. ledna 2017 ve společenském sále v budově 

Obecního úřadu  v Kamenci u Poličky,  prezence bude probíhat od 15.00  do  15.30 hodin. 
Podmínky soutěže - přinést 2 plátky sekané + porci bramborového salátu. 

Přihlášky do soutěže posílejte  mailem na adresu  kdomalepsi@seznam.cz   nebo na 
telefonní číslo 605 406 074 nejpozději do 5. ledna 2017. 

Součástí je mezisoutěž pro dospělé i děti. Na vítěze všech soutěží čeká odměna, 
občerstvení zajištěno. 

Srdečně zvou Kamenčáci 
 
Hasičský ples a karneval pro d ěti v roce 2017 
 Sbor dobrovolných hasičů informuje o termínu tradičního Hasičského plesu ve společenském 
sále v budově obecního úřadu v roce 2017. Ples se uskuteční ve dvou termínech, a to v měsíci 
únoru v pátek 3. února – hudební skupina Univerzál a v sobotu 4. února – hudební skupina 
Fízlband. 
 Maškarní karneval pro děti je naplánován na neděli 5. února od 14 hodin. 
 Prodej místenek na Hasičský ples bude probíhat v klubovně SDH v budově obecního úřadu 
ve dnech 16. a 18. 1. 2017 od 16.00 do 18.00 hodin.  
 
Masopust v roce 2017 

Po velkém uspěchu v letošním roce plánujeme také v příštím roce pokračovat v uspořádání 
Masopustního průvodu obcí ve spojení s následným Masopustním posezením. Termín bude 
tentokráte „ten řádný“ a to v sobotu 25. února 2017. Budeme se opět těšit na aktivní zapojení Vás 
všech, abychom si spolu masopustu jak se patří užili.  

Petr Šváb 
 
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 
 
Setkání bratranc ů a sest řenic – potomk ů rodiny Dvo řákovy z Kamence  

V sobotu 18. června se v hospodě v Kamenci uskutečnilo setkání potomků rodiny Františka 
a Františky Dvořákových ( oba *1885), kteří žili v Kamenci v domku čp. 42. Postupně se jim 
narodilo 9 dětí, čtyři synové (František, Josef, Ludvík, Milouš) a pět dcer (Marie, Hedvika, Růžena, 
Anna a Libuše). 
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Neměli snadný život, rodina nikdy neoplývala majetkem, domek, který otec postavil, 
vyhořel, a rodina zachránila jen oblečení, které měla v té chvíli na sobě. Děti po absolvování 
několika tříd obecní školy většinou musely odejít do služby k sedlákům a časem se „rozletěly“ po 
celých Čechách, buď za prací, nebo za svými manžely a manželkami, jen nejmladší dvě děti mohly 
studovat. 

Postupem času se v nových rodinách narodilo dohromady 28 dětí, z nichž dva chlapci 
zemřeli jako mladí (16 a 19 let). Sourozenci se často a rádi navštěvovali, sjížděli se o prázdninách 
již s malými dětmi, především do Krásného, kde žila jedna ze sester nebo do Kamence 
k Maděrům, Mackům a Dvořákovým. Na setkání, kterého se zúčastnilo kolem čtyřiceti příbuzných, 
se vzpomínalo na jednotlivé „tetičky“ a „strýčky“, že ačkoliv většinou neměli „na růžích ustláno“, 
byla vděčnost a radost významnou charakteristikou jejich setkání, často se smáli a často a rádi 
zpívali, ať už jako děti ve své původní rodině nebo jako dospělí při mnoha rodinných setkáních. 
Rádi se navzájem navštěvovali jak při různých narozeninových oslavách, výročích, dovolených 
nebo „jen tak“ a až do posledních let také udržovali čilou korespondenci. Letos v lednu, kdy odešla 
poslední „tetička“, padl návrh na setkání bratranců a sestřenic, kteří by se jinak asi již nikdy 
společně nesešli.    

Veselé bylo setkání a vítání, někteří se neviděli i více než 30 let a tak u vzájemného 
představování a hádání „kdo je kdo“ nebyla o veselé okamžiky nouze. Promítaly se staré 
fotografie, vzpomínalo se na jednotlivé členy rodiny, následovala procházka na „evangelický“ 
hřbitov k rodinným hrobům a po Kamenci. Příjemná obsluha hospody nám zajistila oběd i večeři, 
byl to prostě příjemný den a nezapomenutelné setkání, které si jistě účastníci rádi za nějaký čas 
zopakují, jak zněly návrhy z mnoha stran.    

Věra Kunová (Švejdová) 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1946 (pokra čování)  
Odhalení pam ětní desky padlým 
 Slavnost řídil hasičský sbor a Svaz české mládeže. Ráno byly v Sádku bohoslužby za tyto 
padlé. Odpoledne byl průvod od Žákových se dvěma hudbami. Průvodu zúčastnila se celá okresní 
hasičská jednota 298 hasičů a 13 členů z župy boskovické. Svaz české mládeže a mnoho lidí. 
 U pomníku padlých měl přednášku prof. Josef Dvořák z Poličky a za moravskou župu 
hasičskou zemský činovník Josef Jedlička, za okres. hasič. jednotu Jindřich Holas a mnoho jiných. 
Pamětní deska je věnována těmto padlým: 
    František Procházka 
    Josef Procházka 
    František Jílek 
    Jan Procházka 
    Jaroslav Krejčí 

František Procházka narozen 13. listopadu 1887 v Kamenci byl řídícím učitelem v Čestíně 
u Uhlířských Janovic a starostou Zemské hasičské jednoty. Od r. 1941 vedl odboj proti Němcům. 
Byl zatčen 12. září 1944 a umučen byl v malé terezínské pevnosti 3. března 1945. 

Josef Procházka nar. 8. dubna 1909 na Jelínku a přiženil se do Pavlovic. Zúčastnil se 
podzemního hnutí a při jedné zvědné vycházce byl německými hlídkami zastřelen dne 9. května 
1945. 

František Jílek nar. 13. února 1887 v Borové. Byl zastřelen německými gestapáky při útoku 
na občany dne 3. května 1945. 

Jan Procházka konsistorní rada a farář v Bystrém narozen 17. ledna 1871 v Kamenci. Byl 
Němci umučen 12. března 1945 za to, že kázal proti německému režimu. 
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Jaroslav Krejčí obuvník v Litomyšli, narozen 19. dubna 1908 v Kamenci. Byl ilegálním 
pracovníkem podzemního hnutí. Rozšiřoval letáky a byl chycen gestapem, když vezl peníze paní 
Králové do Litomyšle. Byla to podpora ženám, jejichž mužové byli v koncentračních táborech. 

Jaroslav Krejčí byl odvezen k výslechu do Pardubic. Zde byli vězňové vyslýcháni ve dne i 
v noci a při tom hrozně biti. Ve vězeňském sklepě byl Jar. Krejčí 24 hodin pověšen nahý za ruce. 
Když omdléval, tak ho polili studenou vodou, až se přiznal. 4. listopadu byl převezen do Terezína. 
Zde jich bylo v jedné cele ubytováno 60 až 70 a spali nad sebou v několika poschodích na prknech 
a trošce slámy. Bylo zde mnoho vší. Káceli stromy, vykopávali keře a půdu upravovali na poli. 
K snídani měli kávu a chléb a potom až večer zelnou a několik brambor a jednou v týdnu kroupy 
s krví. Z Terezína byl před Vánoci 1942 převezen do Drážďan k soudu. Psát mohl odtud jednou za 
3 měsíce. Práce zde byla těžká a jídla málo. Jaroslav Krejčí byl již útrapami tak zesláblý, že zde 
lepil krabice. Začátkem července 1943 stál po tři dny před válečným soudem a odsouzen k trestu 
smrti za 100 dnů. Potom byl uvězněn v úplně tmavé kobce sám. Na rukou i nohou měl okovy a 
spal na železné mříži v dece a štěnicích. Za 100 dnů 8. října 1943 byl sťat gilotinou. Ve vězení 
s ním byl Fr. Černý ze Sádku a ThDr. Jos. Beran nynější arcibiskup pražský. Zprávu tuto podal Fr. 
Černý. 

V koncentračních táborech a věznicích zahynulo za války s ohromnými tělesnými i 
duševními mukami 200 000 Čechů. 

Jan Mlynář 
 
Dějiny poli čského pivovaru - výzva  

Poličský pivovar v příštím roce oslaví 500 let své historie. Chystá k vydání knihu o dějinách 
pivovarnictví v regionu, která bude mapovat i historii pivovaru, který byl v Kamenci (dnes bývalá 
tírna lnu). 

Autoři knihy v této souvislosti žádají o zapůjčení případných archivních fotografií, které 
občané Kamence najdou k tématu. Jde zejména o starší fotografie bývalé tírny lnu (dříve 
pivovaru), verandy, která u objektu stála nebo o jakékoliv archivní snímky poličského pivovaru. 

Dělníci a sedláci z Kamence se v minulosti podíleli i na ledování na Synském rybníku, také 
fotografie z této činnosti jsou vítány. Nosit můžete i starší snímky aut distribujících piva případně 
jiné fotografie k dané tematice. Snímky oskenujeme a v pořádku vrátíme. Kontaktovat nás můžete 
prostřednictvím obecního úřadu. 

Za autory knihy Filip Vrána 
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Vážení čtenáři řádků pojednávajících o činnosti naší nejpočetnější organizace v obci. Budu 
Vám referovat o dění, které se odehrálo v průběhu letošního roku. Nejprve začnu kulturními 
akcemi a budu pokračovat ve sportovní činnosti. Přeji Vám příjemné čtení. 

Dne 9. dubna proběhlo v sále Obecního úřadu v Kamenci setkání důchodců. Program byl 
velmi pestrý. Děti všech věkových kategorií zahrály pohádku O Popelce, přednesly básně, 
zazpívaly písně, zatančily a zahrály na hudební nástroje. Obdiv a  slova díků patří všem, kteří se 
podíleli na přípravách celého vystoupení a  účinkujícím.  

Svátek sv. Floriána, patrona hasičů jsme oslavili dne 7. května mší svatou v kostele Nejsv. 
Trojice v Sádku spolu s hasiči ze Sádku.  

Členové našeho sboru se účastní výročí okolních sborů. V sobotu 4. června se zúčastnili 
125. výročí založení sboru v Širokém Dole, 16. července 130. výročí založení sboru v Pomezí a 
140. výročí založení sboru v Poličce, které se uskutečnilo druhý víkend v září. Zúčastnili jsme se 
také setkání hasičských praporů okresu Svitavy se slavnostním svěcením praporu Okresního 
sdružení hasičů v Bystrém, které se uskutečnilo 17. září. Úspěšně zorganizovanou akcí bylo 
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„odpoledne s burčákem“, které se díky účastníkům a dobrému počasí vydařilo ke spokojenosti 
všech. Nesmím opomenout také brigádnickou činnost, která probíhala v areálu Pod Lipou po celé 
letní období. Členové výjezdové jednotky se také zúčastnili 15. dubna námětového cvičení na 
Březinách. 

V období prázdnin každoročně pro děti organizujeme letní soutředění, které se letos 
uskutečnilo v měsíci červenci na Březinách. Velké poděkování za to patří ochotným vedoucím a 
rodičům dětí. A nyní ke sportovní činnosti našich členů. 

 
Postupové sout ěže dětí a dorostu 

Postupové soutěže mládeže začaly okresním kolem v Moravské Třebové 27. a 28. května. 
Naši reprezentanti v kategorii mladších žáků obsadili 5. místo a starší žáci se umístili na 6. místě. 

V běhu na 60 m s překážkami v kategorii starší dívky 1. místo Vendula Nováková, 2. 
 Daniela Švábová a 6. Markéta Petržálková. Ve starších chlapcích se vítězem stal i Josef Novák, 
8. místo obsadil Vojtěch Šváb. V kategorii mladších dívek zvítězila Lucie Němcová, Vendula 
Andrlíková obsadila 5. místo a Barbora Stodolová 15. místo. V mladších chlapcích obsadil Lukáš 
Ondrák bramborovou příčku. 

Do krajského kola postoupili všichni vítězové ze starší kategorie. Krajské kolo se konalo 11. 
června ve Skutči, kde naši závodníci v individuální disciplíně obsadili tyto pozice: Daniela Švábová 
5. místo, Vendula Nováková 7.  místo, Markéta Petržálková 16. místo v kategorii starších dívek, ve 
starších chlapcích Josef Novák zvítězil a Vojtěch Šváb vybojoval 13. místo. 

V postupových soutěžích dorosteneckých kategorií z okresního kola v Jevíčku obě naše 
družstva postoupila do krajského kola v Pardubicích, když družstvo dorostenců obsadilo 2. místo a 
dorostenky zvítězily. V běhu na 100 m s překážkami zvítězila Iveta Drašarová, 3. – 5. místo 
Daniela Švábová, Kristina Dvořáková, Hana Cacková, 9. a 10. místo Eva Petržálková a Pavlína 
Pešková, mezi dorostenci 3. místo Jan Teplý. 

Také krajské kolo dorosteneckých kategorií v Pardubicích bylo pro naše svěřence úspěšné, 
i když jenom z poloviny. Dorostenky zvítězily v běhu na 100 m a ve štafetě 4 x 100 m, královská 
disciplína požární útok se našim děvčatům nepodařila a celkově si tak z krajského kola odvezly 
druhé místo. Vítězství našich dorostenců se v krajském kole úplně nečekalo, ale o to více nás 
potěšil opět postup na mistrovství republiky. 

Na Mistrovství České republiky v Českých Budějovicích 4. až 7. července nás naši 
dorostenci vzorně reprezentovali a podařilo se jim obhájit loňské 7. místo i ve stále se zlepšující 
konkurenci. Podporu měli také od dorostenek, které jim fandily, co jim plíce stačily.  

Děkujeme Vám za reprezentaci naší obce. 
Podzimní závod požární všestrannosti mládeže se uskutečnil 22. října v Mladějově. 

Družstvo mladších obsadilo 2. místo, starší 9. místo, dorostenky 2. místo a naši jednotlivci ve 
svých kategoriích vyhráli – Josef Novák, Markéta Petržálková, Vojtěch Šváb. 
 
Postupové sout ěže mužů a žen 

První kolo postupových soutěží mužů a žen proběhlo v neděli 5. června jako okrskové kolo 
v Oldřiši. Obě naše družstva postoupila na okresní kolo, které se uskutečnilo 26. června v areálu 
Pod Lipou v Kamenci. 

Při závodě v domácím prostředí muži obsadili celkové 6. místo a ženy 2. místo, kterým si 
zajistily postup do krajského kola, které se konalo 30. července v Pardubicích. Zde se ženám 
nepodařilo potvrdit výborné výsledky z běžeckých disciplín a po disciplíně požární útoku obsadily 
celkové 5. místo. Zvítězilo družstvo Štěpánov, které si na Mistrovství České republiky v Brně 
vybralo Ivetu Drašarovou a Michaelu Doležalovou, aby tak společně reprezentovaly Pardubický 
kraj. 
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Závody okresní ligy v požárním útoku muž ů a žen 
Závody v seriálu Okresní ligy Svitavska v požárním útoku mužů a žen se uskutečnily 

v Širokém Dole, Telecím, Lubné, Hartmanicích, Velkých Opatovicích, Oldřiši, Kamenci, Desné, 
Nedvězím, Perálci a Květné. Závodů se pravidelně zúčastňovalo pouze družstvo žen, které 
nejlepšího výsledku dosáhlo při závodě ve Velkých Opatovicích – 2. místo a v Květné - 3. místo a 
vítězství ve finálových rozbězích. V celkovém pořadí okresní ligy obsadily ženy 6. místo a muži 
díky účasti jen na několika závodech skončili celkově na 34. místě. 
 
Závody okresní ligy v požárním útoku d ětí 

Okresní liga mladých hasičů začala 8. května v Pomezí. Naše reprezentace čítala tři 
družstva – starší tým a dvě družstva mladších žáků. Mladší se umístili na 7. a 8. místě, starší 
obsadili 4. příčku. 

Další závod proběhl v Jevíčku 21. května. Starší žáci byli v požárním útoku 6. a mladší žáci 
4. a 7. V individuálním závodě v běhu na 60 m s překážkami v kategorii starších chlapců zvítězil 
Josef Novák, na 6. místě byl Vojtěch Šváb. V kategorii starších dívek vyhrála Vendula Nováková, 
Daniela Švábová byla 6. Mladší dívky si také nenechaly vzít stupně vítězů. Zvítězila Lucie 
Němcová, bramborová byla Vendula Andrlíková, Barbora Stodolová získala 8. místo a Valerie 
Vraspírová 24. umístění. V mladších chlapcích jsme měli jediného zástupce a tím byl Lukáš 
Ondrák, který obsadil 7. místo. 

Pokračování seriálu bylo 25. června v Poličce. Družstva mladších žáků obsadila 7. místo a 
12. místo. Starší žáci obsadili 6. místo. V běhu na 60 m s překážkami ve starších žácích zvítězil 
Josef Novák a Vojtěch Šváb obsadil 6. místo. Ve starších žákyních zvítězila Vendula Nováková, 
Daniela Švábová obsadila 3. místo, Markéta Petržálková 5. místo. V mladších žácích Lukáš 
Ondrák získal 6. místo. V hojně obsazené kategorii mladších děvčat byla nejúspěšnější Lucie 
Němcová, získala 2. místo, Vendula Andrlíková obsadila 7. příčku, Nikola Žáková 10. místo, 
Valerie Vraspírová 11. místo a Barbora Stodolová místo 14. Doplňkovou disciplínou pro nejmenší 
závodníky byl dráček Dodo, kterého se zúčastnili Radim Andrlík, Štěpán Lálík, Jana Cejpová a 
Adam Pražan. 

Poslední závod okresní ligy mladých hasičů se uskutečnil 1. října v Mladějově. Mladší žáci 
skončili na 13. místě a starší na 4. místě. Celkově v okresní lize se starší žáci umístili na 5. a 
mladší na 7. a 11. místě. 

V Mladějově závodily také naše ženy, které ve svém závodě zvítězily a naše dorostenky, 
které si svým vítězstvím zajistily účast na závodu O pohár hejtmana Pardubického kraje, který se 
uskutečnil v Čeperce 15. října. A také i zde dorostenky zvítězily. 

 
Závody v b ěhu na 60 a na 100 m s p řekážkami  

 Naši mladí závodníci se zúčastnili také dalších závodů v běhu na 60 m s překážkami 
Olomoucký drak a Hlinecké šedesátky. Jejich umístění v Olomouci: Nikola Žáková 8. místo, Lucie 
Němcová 9. místo, Valerie Vrapsírová 26. místo, Lukáš Ondrák si doběhl pro 28.  místo, Adéla 
Cejpová 46. místo, Josef Novák 5. a Vojtěch Šváb 18. místo. 

V závodě v Hlinsku Adam Pražan 5., Lukáš Ondrák 17., Lucie Němcová 4., Vendula 
Andrlíková 9., Valerie Vraspírová 14., Bára Stodolová 15., Nikola Žáková 16., Daniela Švábová 5., 
Marie Andrlíková 10., Adéla Cejpová 14., Markéta Petržálková 18., Vojtěch Šváb 5. a Josef Novák 
v kategorii starších chlapců zvítězil. 

Se závodníky kategorie dorostu, žen a mužů jsme se účastnili také všech šesti závodů 
Českého poháru Rebel 2016 v běhu na 100 m s překážkami – v Třebíči, Ostravě, Olomouci, 
Bludově, Kamenci a Pískové Lhotě. Nejlepších umístění v závodě dosáhli naši závodníci při 
domácím závodě v Kamenci. V celkovém pořadí Českého poháru Rebel 2016 dosáhly na nejlepší 
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umístění Vendula Nováková na 5. místo mezi mladšími dorostenkami, Kristina Dvořáková 7. místo 
a Daniela Švábová 12. místo ve středních dorostenkách. 

 
Pohárové závody po řádané v areálu Pod Lipou 

V areálu Pod Lipou v naší obci  byl uspořádán pátý závod Českého poháru Rebel 2016, 
který byl součástí programu závodu Večerní stovka 2016. Celkově u nás ve všech kategoriích 
startovalo 248 závodníků včetně mezinárodní účasti z Polska. K vidění byla spousta výborných 
výkonů, mezi kterými alespoň zmiňme stanovení nového rekordu dráhy 16,86 českou 
reprezentantkou Markétou Markovou. 

Z našich závodníků se do výsledků nejvýrazněji zapsaly mladší dorostenka Vendula 
Nováková - 1. místo v základní části a 1. místo ve večerním finále a střední dorostenka Kristina 
Dvořáková - 1. místo v základní části a 2. místo ve finále. V kategorii mužů se nejlépe umístil Jan 
Teplý na 25. místě, mezi ženami Iveta Drašarová na 12. místě a Michaela Doležalová - 19. místo a 
10. místo ve finále. 

V nedělním závodě v požárním útoku, který byl součástí Okresní ligy Svitavska, startovalo 
celkem 36 družstev mužů, 20 družstev žen a 3 družstva veteránů. Domácím závodníkům se příliš 
nedařilo – ženy obsadily 8. místo a muži 20. místo. 

Za organizační zvládnutí celého závodního programu musíme poděkovat všem našim 
ochotným pomocníkům a pořadatelům. Také patří poděkovat všem návštěvníkům a divákům, kteří 
areál během dvoudenního programu ve velkém počtu navštívili. 

Na závěr léta 3. září tradičně pořádáme závody dětí O pohár SDH a Kameneckou 
šedesátku. V letošním roce byla účast soutěžících opět rekordní, startovala družstva a jednotlivci 
z nejrůznějších koutů republiky. Všem pořadatelům patří dík za zvládnutí velmi dlouhého a velmi 
náročného programu. 

Naši závodníci v kategorii mladších žáků obsadili 5. místo po stabilním výkonu ve štafetě a 
při požárním útoku. Starší žáci obsadili také 5. místo, kdy po štafetě byli druzí, ale nevydařený útok 
je odsunul na nižší příčky. V individuální disciplíně nechybělo široké zastoupení našich závodníků 
ve všech kategoriích. V mladších dívkách se nejlépe umístila Lucie Němcová a Valerie Vraspírová, 
které získaly 5. a 6. místo. Nejlepším mladším chlapcem byl Lukáš Ondrák na 15. příčce. Starší 
kategorii ovládli místní závodnicí, Josef Novák a Vendula Nováková zvítězili a brali zlaté medaile. 

 
Toto byl souhrn výsledků, za kterými stojí mnoho hodin tréninku, pádů, zranění, úsměvů, 

slz, vzteku, nadšení. To samé platí i o přípravách všech sportovních a kulturních akcí, které se 
neobejdou bez hodin brigád, potu a nervů během průběhu akcí, bolavých nohou a zad po 
závodech. Za vším je úsilí všech, které tento sport baví a naplňuje. 

Dovolte mi, abych pogratulovala a poděkovala všem našim sportovcům, kteří nás 
reprezentují a dále všem organizátorům a  dobrovolníkům, kteří zajišťují kulturní a sportovní akce. 
Mnoho úspěchů do dalšího zápolení o příčky nejvyšší a hlavně zdraví. 

 Přeji Vám příjemné prožití podzimních dnů, odpočiňte si a naberte síly. Všichni je budeme 
potřebovat do dalších závodů a akcí, kterých se budeme účastnit nebo je pořádat.  

 Markéta Drašarová 
 
Informace z naší školy  

Organizace školního roku 2016/2017  
Celoro ční projekt: „CESTA KOLEM SV ĚTA“ 

 
Vánoční prázdniny pátek 23. 12. 2016 – úterý 3. 1. 2017 
Ukončení 1. pololetí úterý 31. 1. 2017 
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Pololetní prázdniny pátek 3. 2. 2017 
Jarní prázdniny pondělí – neděle 6. – 12. 3. 2017 
Velikonoční prázdniny čtvrtek, pátek 13. a 14. 4. 2017 
Ukončení školního roku pátek 30. 6. 2017 
Hlavní prázdniny sobota 1. 7. 2017 – pátek 1. 9. 2017 
  
Plavecký výcvik MŠ září – listopad 2016; leden  – březen 2017 
Plavecký výcvik 1. – 5. ročník ZŠ leden – březen 2017 
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro 2017/2018 středa 26. 4. 2017  
Zápis do mateřské školy pro 2017/2018 středa 10. 5. 2017 

 
Státní svátky 

17. listopad 2016 – čtvrtek Den boje za svobodu a demokracii 
1. leden 2017 – neděle Den obnovy samostatného českého státu 
14. duben 2017 – pátek Velký pátek 
1. květen 2017 – pondělí Svátek práce 
8. květen 2017 – pondělí Den vítězství 
5. červenec 2017 – středa Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
6. červenec 2017 – čtvrtek Den upálení Mistra Jana Husa 

 
Ostatní svátky 

24. prosinec 2016 – sobota Štědrý den 
25. prosinec 2016 – neděle 1. svátek vánoční 
26. prosinec 2016 – pondělí 2. svátek vánoční 
1. leden 2017 – neděle Nový rok 
17. duben 2017 – pondělí Velikonoční pondělí 

 
Pedagogické rady, t řídní sch ůzky 

Pedagogické rady  T řídní sch ůzky 
čtvrtek 10. listopadu 2016  středa  16. listopadu 2016 
čtvrtek 19. ledna 2017  - - 
čtvrtek 13. dubna 2017  čtvrtek 20. dubna 2017 
úterý 20. června 2017  červen pro rodiče bud. prvňáčků 

 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Začátek školního roku v mate řské škole 

Tak tu máme opět září a s ním i nový školní rok. Začátek září je pro mnoho dětí velkou 
změnou – ať už pro nové prvňáčky nebo pro ,,čerstvé“ mateřiňáčky, kteří se vlastně poprvé 
vydávají do světa bez jistoty maminčiny či tatínkovy dlaně. Některé děti nesou toto odloučení 
statečně, některým ukápne nějaká ta slzička. Nejen učitelé, ale celý personál MŠ se snažíme 
všem dětem pobyt ve školce co nejvíce zpříjemnit a novým dětem umožnit rychlou adaptaci na 
nové prostředí. 

V letošním roce máme  zapsáno 40 dětí, z toho 13 předškolních. Starat se o ně budou p. 
učitelky Eva Zdvořilá a Lenka Červená a p. učitel Jan Novotný. O úklid se stará a s dětmi nám 
pomáhá p. Dana Zlochová. 
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I tento rok pracujeme podle Školního vzdělávacího programu – v letošním roce máme 
motto - ,,Svět je plný vody, zvířat, rostlin, lidí a věcí a o něm si budeme vyprávět přeci…“ S dětmi 
budeme objevovat svět kolem nás   pomocí her, pokusů a pozorování. 

Kromě každodenních řízených činností, které vyplývají z ročního plánu MŠ, bychom chtěli 
pokračovat i v některých nadstandartních činnostech: 
 „Angličtina hrou“ - seznamování se s cizím jazykem hravou formou, povede p. uč. Lenka Červená 
„Zpíváme s kytarou“- p. učitel Jan Novotný 
„Plaváček“ - elementární předplavecká výuka probíhá pod odborným vedením Plavecké školy 
v Poličce 
,,Flétnička“ - veselé pískání nejen pro radost pod vedením p. učitelky Šafránkové 

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ  
 

Zemědělské družstvo B řeziny nabízí: 

ČERSTVÉ SÝRY NEZRAJÍCÍ 
BEZ PŘÍCHUTĚ PŘÍCHUŤ UVNITŘ KOŘENÍ NA POVRCHU 

PŘÍRODNÍ - SLANÝ ČESNEK ŠALVĚJ 

  BYLINKY BYLINKOVÉ KOŘENÍ 

  KMÍN DRCENÝ KOUZELNÉ VARIACE 

  PEPŘ DRCENÝ MEDVĚDÍ KOŘENÍ 

  CHILLI ČERTOVSKÉ KOŘENÍ 

  VLAŠSKÝ OŘECH   

Cena 220,-Kč/kg. Velikost 100 - 250 g. Vakuově balené. 

TVAROH 

Cena 100,-Kč/kg. Obvyklé balení 500g (nebo dle objednávky menší/větší). 

BÍLÝ JOGURT 
Balení - kelímek 500g - cena 20,- Kč.  

ČERSTVÉ MLÉKO 

Cena 14,-Kč/l.  Všechny ceny jsou včetně DPH. 

   

Možnost odběru v Kamenci čp. 31 – Pražanová Vendula 
Při větším nebo pravidelném odběru možnost dovozu. 

 

Prodej výrobků probíhá v areálu ZD Březiny: 
- denně 7 - 8 a 16 - 17, ve všedních dnech obvykle 8 – 16, možnost telefonické dohody 

kontaktní osoba Vendula Pražanová 

Objednávky na telefonním čísle 605 299 493 nebo e-mailem: zd.breziny@seznam.cz 
 

Hezké prožití zbytku podzimu 

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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