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číslo 51          prosinec 2016 
 

Vážení spoluobčané, 
 dostává se Vám do rukou poslední vydání Kameneckých listů v letošním roce. V úvodním 
článku se nejdříve v krátkosti zastavím u rekapitulace uskutečněných akcí v posledních dvou 
měsících, kterých byla opět celá řada. Připomenu Posvícenské posezení, tvoření vánočních 
ozdob, ježků ze sena, samozřejmě krásnou vánoční výstavu a neméně pěkné společné zpívání 
koled. O všech těchto akcích se dočtete na dalších stránkách Kameneckých listů, zde na úvod 
bych velmi rád poděkoval všem, kteří se na nich svojí aktivitou jakkoliv podíleli nebo je alespoň 
návštívili. 
 Zastupitelstvo obce uskutečnilo v období od vydání posledního čísla Kameneckých listů 
jedno veřejné zasedání v měsíci prosinci. Z projednaných bodů v tomto článku zmíním dva 
nejdůležitější. Prvním z nich je schválení Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2016 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů s platností od 1. 1. 2017. Podrobnosti o ní a také další informace týkající se 
odpadů naleznete v samostatném článku. 
 Druhým důležitým bodem programu bylo schválení rozpočtu obce na rok 2017. Stejně jako 
v loňském roce zastupitelstvo obce upustilo od schvalování rozpočtového provizoria a hned 
v měsíci prosinci 2016 schválilo rozpočet obce na celý kalendářní rok 2017. 

Rozpočet byl sestaven na základě předpokládaných příjmů obce bez navýšení daňových a 
jiných příjmů, dále v rozpočtu není počítáno s žádnými přijatými dotacemi mimo dotací 
schválených již v roce 2016. Celkem jsou rozpočtovány příjmy obce ve výši 5.900.000,- Kč. 

Ve výdajích jsou rozpočtovány především běžné výdaje obce spojené s jejím chodem, 
běžnou údržbou a běžnými výdaji na opravy. Větší výdaje jsou rozpočtovány na přípravu 
investičního záměru realizace kanalizace, kde v roce 2017 počítáme s úhradou nákladů na 
zhotovení projektové dokumentace. Výdaje jsou rozpočtovány na celkovou částku 5.900.000,- Kč. 

Rozpočet pro rok 2017 je koncipován jako vyrovnaný a bude pravidelně upravován a 
aktualizován prostřednictvím rozpočtových opatření na dalších zasedáních zastupitelstva obce. 
Také v roce 2017 bychom rádi z rozpočtu ušetřili část finančních prostředků do rezervy. 

Protože se blížíme k závěru roku, uvedu informace o plnění rozpočtu obce v letošním roce 
2016, protože přesné a konečné údaje budou k dispozici až po ukončení roku. 

Ke dni vydání Kameneckých listů jsou nyní skutečné příjmy obce ve výši 7.128.551,- Kč, 
skutečné výdaje ve výši 4.350.844,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že se nám v letošním roce podařilo 
hospodařit tak, že na konci roku máme rozpočet s přebytkem ve výši 2.777.706,- Kč. Finanční 
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prostředky na bankovních účtech má nyní obec ve výši 7.338.659,- Kč. Daří se nám tak plnit náš 
cíl vytvořit si maximální možnou finanční rezervu vlastních prostředků na realizaci plánovaných 
velkých investičních akcí. 

Na konci kalendářního roku připojuji také rekapitulaci počtu obyvatel v naší obci. V letošním 
roce nám v obci přibylo celkem pět narozených dětí – Markéta Kadidlová, Daniel Boštík, Josef 
Košňar, Jonáš Maděra a Beata Anna Krajíčková. Naopak naše řady opustilo sedm zemřelých - 
Věra Jirušová, Libuše Buchtová, Pavel Bednář, Jiří Borovský, Ladislav Radiměřský, Marie 
Lorencová a Jaroslav Petržálek. Celkový počet občanů obce po započítání přistěhovaných a 
odstěhovaných je nyní 542 obyvatel. Nejstaršími občany obce jsou manželé Marie a František 
Musilovi. 
 Jsme skoro na konci roku 2016, ve kterém se nám podařilo uskutečnit spoustu úspěšných 
akcí, udělat hodně práce a to především té, která není zatím nikde vidět. Dovolte mi poděkovat 
Vám všem za pomoc a spolupráci během celého kalendářního roku. 
 Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho pohody v kruhu rodinném, do nového 
roku 2017 Vám pak přeji především pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti. 

Petr Šváb 
Kamenec u Poli čky – splašková kanalizace  

V tomto článku bych Vás rád informoval o aktuálním stavu přípravy splaškové kanalizace 
v obci – pokusím se o doplnění informací za období od vydání posledního čísla Kameneckých listů 
na konci měsíce října. 

K problematice splaškové kanalizace byla 15. listopadu uspořádána veřejná schůze za 
účasti projektantů, potěšila nás na ní velká účast vás občanů a majitelů nemovitostí. Pro ty, kteří 
se jí nemohli zúčastnit v krátkosti připomenu alespoň ty zásadní informace, které při ní byly 
prezentovány.  

Stanovený první cíl - získání územního rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace – se 
blíží k úspěšnému splnění. Pro podání žádosti vydání uzemního rozhodnutí nám chybí již jen 
schválení zvláštního užívání hlavní komunikace odborem dopravy v Poličce. 

Projektové řešení veřejných částí kanalizačních stok jsme proto posunuli do další fáze 
zpracování, a to do zpracování projektu pro vydání stavebního povolení. Pro tuto etapu jsme si dali 
za cíl získat stavební povolení pro stavbu splaškové kanalizace v létě 2017. 

Protože po technické stránce je ideální ve stejné f ázi zpracovávat i dokumentaci 
jednotlivých domovních kanaliza čních p řípojek, nabízíme možnost zpracování této 
dokumentace všem vlastník ům nemovitostí. 
 Kromě technické stránky je pro nás také velmi důležité již v této fázi přípravy takto náročné 
stavby splaškové kanalizace zapojit do její přípravy – vtáhnout do děje - jednotlivé majitele 
nemovitostí, protože o ně hlavně jde. Čím dál více se dostáváme a budeme dostávat do 
konkrétních řešení, která už musejí vycházet ze stavebního řešení objektů, z podmínek jejich 
používání a to vše už ve velmi úzké spolupráci s majitelem. 
 
Výzva pro majitele nemovitostí – projektová dokumen tace pro domovní kanaliza ční přípojky  

Obec nabízí vlastníkům nemovitostí zajištění zpracování této dokumentace včetně vyřízení 
územního souhlasu všem, kteří o to projeví zájem. 
 Prosíme majitele nemovitostí, aby se nejpozd ěji do 31. ledna 2017 dostavili do 
kancelá ře obecního ú řadu s tím, že: 
a) podepíší plnou moc pro podání žádosti o vydání územního souhlasu pro stavební úřad 
b) uhradí příspěvek na část nákladů za zpracování projektu ve výši 1500,- Kč. 
 Příspěvek je  také možné uhradit na účet obce, č. ú. 1283403399/0800 s uvedením 
 variabilního symbolu - čísla popisného. 
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Následně jednotlivé nemovitosti zájemců navštíví v předem oznámeném termínu projektant 
(únor až duben 2017 – dle počasí) a přímo na místě se dohodnou na technických otázkách 
připojení. Po zpracování dokumentace a jejím schválení stavebním úřadem obec dokumentaci 
předá majitelům nemovitostí. 

Ke dni vydání Kameneckých listů zájem o zpracování dokumentace projevilo 62 majitelů 
nemovitostí, kteří již také uhradili finanční příspěvek a potvrdili plnou moc pro vyřízení 
dokumentace. 

Pokud majitel nemovitosti zájem o zajištění zpracování projektové dokumentace ze strany 
obce neprojeví do uvedeného termínu 31. 1. 2017, projektovou dokumentaci přípojky si bude 
muset zajistit sám na své náklady včetně vyřízení územního souhlasu a správního poplatku. 

 
Domovní kanaliza ční přípojka 

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. Vydání územního 
souhlasu je také zpoplatněno správním poplatkem 500,- Kč – majitelům, kteří projeví zájem o 
zpracování dokumentace, tento poplatek uhradí obec. 

Projektová dokumentace bude zpracována dle ČSN 756 101 EN a zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Napojeny budou pouze splaškové vody  z nemovitostí, tzn. odpadní vody z kuchyně, 
koupelny a záchodu. Kanalizační přípojky musí být provedeny dle zákona v přímém napojení, tzn. 
dojde k odklonění přípojky před stávajícím septikem (příp. žumpou). Tyto objekty budou tímto 
krokem odpojeny od vedení splaškové kanalizace z nemovitostí. 

Na kanalizační přípojce bude umístěna revizní šachta, která bude přednostně umístěna na 
veřejném pozemku, pokud toto umístění nebude možné, bude revizní šachta umístěna na 
soukromém pozemku za plotem napojované nemovitosti. Nově navržená kanalizační přípojka by 
měla vést alespoň 1,0 m od stávajících budov. 

Stávající dešťová kanalizace v obci zůstane zachována beze změny a budou do ní 
svedeny pouze dešťové vody ze zpevněných veřejných i neveřejných ploch. 

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. 

Petr Šváb 
 

Poplatek za komunální odpad v roce 2017  
 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2016 byla odsouhlasena Obecně 
závazná vyhláška číslo 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. 1. 2017. 

Zastupitelstvo obce ve vyhlášce pro rok 2017 rozhodlo o zachování místního poplatku za 
svoz komunálního odpadu  ve výši 570,- Kč na poplatníka. 
 Zastupitelstvo obce dále ve vyhlášce stanovilo zachování dosud platných osvobození od 
poplatku pro: 
  - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 17 a méně let věku,  
   - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 80 a více let věku, 
   - poplatníky, kteří se po celý kalendářní rok zdržují mimo obec. 
  Nadále platí povinnost placení poplatku také všem fyzickým osobám, které mají ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k 
pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
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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. 

S plným zněním obecně závazné vyhlášky obce se můžete seznámit na internetových 
stránkách obce www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. 

Poplatek m ůžete platit již od m ěsíce ledna  v kanceláři obecního úřadu, případně na účet 
obce, č. ú. 1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a vyplněním 
přiznání k poplatku v kanceláři obecního úřadu. Přiznání je také k dispozici v elektronické podobě 
na internetových stránkách obce. 
 
Detailní kalkulace nákladů obce pro rok 2017: 
Výdaje obce: 
 Platba z rozpočtu obce svozové společnosti LIKO a.s. bude ve výši 350.064,- Kč. 
 Další náklady obce ve výši cca 20.000,- Kč jsou za likvidaci nebezpečných odpadů, nákup 
pytlů na plasty cca 5.000,- Kč, za pravidelný svoz nádob z míst, kam svozová firma nezajíždí cca 
25.000,- Kč, dále za odvoz kompostovatelného odpadu do kompostárny obec uhradí cca 20.000,- 
Kč. Náklady obce snižuje příjem ve výši cca 50.000,- Kč od společnosti Ekokom za třídění odpadů. 
 Celkem se výdaje obce za rok 2017 předpokládají ve výši cca 370.064,- Kč. 
Výběr poplatků: 
 Dle ustanovení vyhlášky 1/2016 se v současné době předpokládá, že v roce 2016 bude od 
poplatku osvobozeno celkem 148 osob. 
 Poplatníků bez osvobození je v současné době 394 osob + 37 objektů = 431 
Dle tohoto současného stavu počtu obyvatel a počtu objektů vybere obec na poplatcích v roce 
2017 finanční částku 245.670,- Kč. 
Rekapitulace: 
 Předpokládané vynaložené náklady obce   370.064,- Kč 
 Předpokládaný výběr poplatků   245.670,- Kč 
   Doplatek obce z jejího rozpočtu   124.394,- Kč 
 
Termíny svozu popelnic:  
Kamenec – každé liché pondělí: 2.1., 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 
5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. 
 
osada Jelínek – každá lichá středa: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 
24.5., 7.6.,  21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 
20.12. 
 
Termíny svozu plast ů: 
pytle - 1 x měsíc - liché úterý: 17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 29.8., 26.9., 7.11., 
5.12. 
kontejnery - 1 x 14 dnů – liché úterý: 3.1., 17.1., 30.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 
23.5., 6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 
19.12. 
 
Termíny svozu papíru:  
kontejnery - 1 x 14 dnů – lichá středa: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 
24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12.,  
20.12. 
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Termíny mobilních svoz ů nebezpečných a velkoobjemových odpad ů: 
Čtvrtek 4. 5. - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
Pondělí 11. 9.  - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
 
Termín svozu kovového odpadu  
Pátek 5. 5. - v čase od 8.00 do 11.00 hod. 
 Jedná se o svoz připraveného kovového odpadu zdarma z míst pro umístění sběrných 
nádob na komunální odpad. 
 
Sběrný dv ůr a překladišt ě komunálního odpadu 

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

Petr Šváb 
 
Místní poplatek za psa za rok 2017  

Druhým pravidelně vybíraným poplatkem je místní poplatek ze psů dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2011. Poplatek je splatný do 30. dubna 2017, jeho výše je 100,- Kč za jednoho psa. 
Poplatek se platí ze psů starších třech měsíců. 

Petr Šváb 
 

Vrták a vysava č – aneb jak jsme se zasmáli  
Milí přátelé, 

prožíváme adventní dobu, která nám připomíná, že Vánoce jsou již za dveřmi. Kolik 
takových Vánoc jsme již prožili a snad ještě prožijeme. Připomínáme si v nich láskyplný příchod 
Boha Ježíše Krista na zem. On, jako Mesiáš, svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním nám 
zprostředkoval možnost života věčného v nebi. Zanechal nám poselství lásky, milosrdenství a 
odpuštění. Svým životem nám ukázal, kam máme nasměrovat i naše životní kroky. Následující 
příběh „Vrták a vysavač – aneb jak jsme se zasmáli“ nám ukazuje velikost lidské svobody, kterou 
jsme dostali ke šťastnému životu.  

Mám ohromně šikovného muže. Dokáže ledacos spravit i vyrobit. Vyrobil pro mne 
překrásné poličky na nejrůznější místa v bytě. Mám krásnou poličku v koupelně i v kuchyni, 
policovou knihovničku u psacího stolu a poličky na krásné věci a knížky u postele. Dokonce i 
našim dcerám zhotovil poličky na knížky a medvídky, jejich holčičí poklady a budíka. Inu, srdce 
každé ženy získáš poličkou… 

Když můj muž dokončil tu polici k posteli, bylo potřeba ji připevnit na zeď. Naměřil, kam ji 
pověsíme, načrtl značky na stěnu, přinesl si vrtačku a požádal mne, abych přinesla vysavač. Při 
vrtání do zdi se totiž práší, ale když se vysavačem hned odsává, není to tak zlé. Tak jsem se  
nachystala, muž doměřil, pokynul mi, že mohu přiložit hubici vysavače do přesné vzdálenosti pod 
zamýšleným otvorem, a já jsem strnula v očekávání. Křečovitě jsem svírala vysavač, abych 
neuhnula od značky. Manžel zaujal pózu úderníka s vrtačkou. Oba jsme v soustředěném 
očekávání zarputile trčeli v zaujatých pozicích. Koukla jsem na muže tázavým pohledem: „Co je, 
proč nevrtáš?“ On po mně loupl očima: „No to by sis musela zapnout ten vysavač!“ Zřítili jsme se 
na zem v záchvatech smíchu. No to se tedy povedlo. Stáli jsme tu jako budovatelské sousoší. 
Kdyby to tak někdo viděl, to by bylo! Tekly nám slzy z očí a nemohli jsme se smíchem přestat.  

O několik dnů později jsme byli na návštěvě u přátel. Mladý manželský pár se nás se 
zájmem vyptával, jak se nám daří, co je u nás nového. Líčili jsme jim naši komickou zkušenost 
s instalací police. Znovu jsme se smáli, jak legrační nám to připadlo. Oba mladí manželé nám bez 
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úsměvu naslouchali a když jsme skončili své vyprávění, mladý muž pochmurně odtušil: „To se nám 
stalo minulý týden.“ „Tak to jste se taky pobavili, ne?“ „On mi řekl, že jsem husa, a já jsem se 
urazila,“ přiznala mladá žena. „To je ale škoda,“ vypadlo ze mne lítostně. Na jejich nechápavé 
pohledy jsem už jen dodala: „Promeškali jste báječnou příležitost se společně zasmát.“ 

Od té doby, a je to už pár let, si často připomínám, že jsou situace, kdy se můžeme 
svobodně rozhodnout: buď se naštvu, urazím partnera a pohádáme se, nebo se rozesměji, tím 
strhnu i svého partnera a ještě dlouho budeme moci vzpomínat na ohromnou legraci, kterou jsme 
spolu prožili. Někdy je to jen malá chvilenka, během níž jsem schopná zhodnotit situaci z obou 
úhlů. Buď ji chci vidět jako tragickou nebo jako komickou. Záleží na mně, co bude dál. Záleží na 
mně, rozhodnu-li se pro pokoj nebo pro boj. Někdy se mi to ještě třeba nepovede, ale vím už, co 
chci. Chci se co nejvíc smát se svým mužem, abychom ve stáří mohli vyprávět vnoučatům, jak 
báječnou legraci jsme spolu prožívali. Vždyť upřímně řečeno, často k smíchu jsme, ani nemusíme 
pantomimicky znázorňovat nějaká budovatelská sousoší. 
 Přeji vám všem, abychom o letošních vánočních svátcích prožili radost a štěstí 
z narozeného Ježíše Krista a tuto radost a štěstí uměli předávat i svým bližním nejen v době 
vánoční. 

P. Marian Sokol, farář. 
Bohoslužby o váno čních svátcích  
Sádek - kostel Nejsvětější Trojice 

24. 12.  Štědrý den    21.00 h.  
25. 12.  Boží hod vánoční       9.00 h. 

Polička – kostel sv. Jakuba 
24. 12.  Štědrý den    16.00 h. 24.00 h.  
25. 12.  Boží hod vánoční        7.30 h. 10.30 h. 

Polička – farní sbor Českobratrské církve evangelické 
24. 12.  Sváteční bohoslužba   16.00 h. 
25. 12.  Slavnost Kristova narození    8.30 h. 

 
Tříkrálová sbírka  

Charitativní Tříkrálová sbírka brzy oslaví sedmnáctiny. Právě po tolikáté vyjdou v lednu 
koledníci v celé České republice, aby lidem zazpívali, že se nám narodil Spasitel. V naší obci se 
sbírka uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 . Obcí půjdou čtyři skupinky koledníků z řad dětí a 
mládeže z naší obce. Každá skupinka bude mít svého vedoucího s průkazkou a se zapečetěnou 
pokladničkou. 
Záměry tříkrálové sbírky 2017 Oblastní charity Polička: 
 
Pro Otev řené dve ře: na auto k zajišťování intenzivně se rozrůstající sociální služby specializující 
se na práci s lidmi s duševním onemocněním. Jedná se o terénní službu vykonávanou v domácím 
prostředí klienta, jedinou svého druhu na Svitavsku.   

Pro Domácí hospic sv. Michaela: na částečné pokrytí nákladů na materiální vybavení a osobní 
náklady pro odborníky, které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven, aby jediný domácí 
hospic v regionu mohl i třetí rok fungovat.    

Pro Osobní asistenci: na částečné pokrytí provozních nákladů spojených se zajištěním služby 
určené seniorům, handicapovaným a dlouhodobě vážně nemocným lidem.  

Pro pot řebné: na poskytování přímé pomoci sociálně slabým lidem v místě působnosti OCHP. 
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Pro humanitární projekty v zahrani čí: o jejichž přínosu má vedení Oblastní charity Polička přímé 
informace: na rekvalifikační kurzy pro nevyučenou mládež, na dětské večerní vzdělávání a 
výstavbu domků pro chudé v Indii a na misijní projekty v Hondurasu.  

Pro mimo řádné situace: prostředky na případné odstraňování následků povodní, požárů a jiných 
katastrof. 

Předem děkujeme štědrým dárcům, kterým není lhostejný osud druhých. Pomohou mnoha 
pacientům a klientům Charity a dalším potřebným lidem.  

Lenka Ondráková 
 
Spole čenská kronika  
Diamantová svatba  
 Diamantovou svatbu oslavili v měsíci listopadu manželé Zdeňka a Jeroným Popelkovi. 
Zastupitelé obce jim přejí co nejvíce zdraví, štěstí, spokojenosti a společné pohody.  

Lenka Ondráková  
 
Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  
Podzimní tvo ření  
 Podzim nabízí spousty materiálů z přírody a proto jsme se sešli 4. listopadu v hasičské 
klubovně, kde jsme vyráběli ježky ze sena. Měli jsme sice po nohama hromady sena, ale to nám 
vůbec nevadilo. Bodlinky si někdo vyrobil ze šišek nebo kaštanů. Ozdoby na bodlinách tvořily 
šípky, listy, jablíčka, jeřabiny. Ještě než jsme se rozešli, domluvili jsme se hned na další vyrábění a 
to hned před Vánoci.  

Simona Cacková, Lenka Ondráková  
 
Posvícenské posezení  
 Zastupitelé obce uspořádali 12. listopadu Posvícenské posezení. K tanci a poslechu hrál a 
zpíval pan Šnek se svojí dcerou. Podával se gulášek a Láďa Andrlík připravil tataráček s topinkou. 
Na stolech voněly koláčky, pečené u Jaroslavy Švábové a jako chuťovky byly na talířcích sýry od 
Venduly Pražanové. No přece úplné….. Posvícení.  

Lenka Ondráková  
 
Předváno ční tvo ření  
 Děti i dospělí se sešli 17. listopadu v sále obecního úřadu, kde se vyráběly vánoční ozdoby.  
I tentokrát bylo hodně materiálu k dispozici, jak přírodních, tak papírových. Chtěli bychom 
poděkovat paní Mirce Kadidlové, která připravila vizovické těsto a všem nám ukázala, jak se z 
takového těsta tvoří figurky a jiné ozdoby. Všechny tyto výrobky visely na stromečku při vánoční 
výstavě. Do vytváření adventních věnců se zapojili s šikovností i muži. Od nás žen se jim dostalo 
velké pochvaly. 

Simona Cacková, Lenka Ondráková  
 
Vánoční výstava  
 V sobotu 26. listopadu se mohlo vstoupit do Vánoci provoněného obecního úřadu. Už od 
vstupu na nás vykukovala po částech rozložená zimní vesnice. V tomto duchu nás vnesla do sálu, 
kde byla kompletně celá vesnička zavěšena od stropu ke korunám smrčků. 
 Při sobotním otevření výstavy zahrály na dva klarinety vánoční písně Lucie Ptáčková z 
Kamence a Linda Freundová z Poličky. V neděli zahájili výstavu žáci ze Základní školy v Sádku, 
spolu s Pavlou Švábovou zahráli a zazpívali vánoční koledy. O prvním víkendu vyřezával pan 
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Lněnička z Poličky květiny z vrbových proutků, které jsou pořád krásné, nekazí se a jsou pro 
každou příležitost. Paní Dalíková z Poličky nám zase po oba dva dny mohla ukázat výrobu 
dekoračních a závěsných výrobků z papírových proužků tzv. Quilling. Aby se dospělí s dětmi mohli 
rozjímat vánoční pohodou, byla v knihovně opět dílnička. V sobotu pracovala s dětmi Irena 
Chroustovská a v neděli Andrea Šafránková při výrobě andělů. 
 Za týden nato trávily odpoledne s dětmi Ilona Mlynářová a Klára Kadidlová a tvořily hlavy 
Mikuláše a anděla. V poslední den výstavy přišla Simona Cacková s napečenými perníčky, které si 
děti ozdobily a dále vyráběly svícny z jablek a sušeného ovoce. V sále či hasičské klubovně si 
hosté mohli posedět u medoviny, kávy, teplého hruškového džusu a vánočního cukroví.  
 Všem vystavovatelům a tvůrcům děl patří veliké díky, bez vás by se výstava ani nemohla 
uskutečnit. Děkujeme panu Mlynáři, dceři Elišce a celé rodině, že dali výstavě opět nevšední 
kouzlo Vánoc.  
 
Česko zpívá koledy  
 Po úspěšném loňském zpívání koled u stromečku se naše obec znovu zapojila do 
celorepublikové akce Česko zpívá koledy. Hudební doprovod byl rozšířen o další nástroje - 
bravurně zahráli na housle Vojta Švejda, na flétnu Klára Kadidlová, na klávesy Katka Muffová, na 
kytary Pavla Švábová a Lenka Ondráková a zpěvem vše doprovázela Daniela Švábová. 
 Spolu s vámi jsme si zazpívali 10 koled a před tou poslední si zapálili prskavky. V hasičské 
garáži se zastupitelstvo obce postaralo o dost horké medoviny a cukroví s koláčky pro všechny.  

Lenka Ondráková  
 
Pozvánky a plánované akce  
Akce ve společenském sále v budově obecního úřadu: 

středa 28. prosince 2016  Sousedský mariáš – prezence do 15.00, začátek 15.30 
neděle 8. 1. 2017  Soutěž  "Kdo má lepší"  – podrobnosti viz. níže 
pátek 3. února 2017   Hasičský ples I.  - skupina Univerzál – prodej místenek 16. a 18. 1.  
sobota 4. února 2017   Hasičský ples II. - skupina Fízlband  
neděle 5. února 2017  Maškarní karneval  pro děti 
sobota 25. února 2017 Masopustní pr ůvod  obcí 
 

Závody v požárním sportu v areálu Pod Lipou v roce 2017: 

sobota 1. července  Okresní kolo v požárním sportu  - závody mužů a žen 

sobota 12. srpna Večerní stovka  - 4. závod Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami 

neděle 13. srpna O pohár starosty obce a Seniorcup - závody v pož. útoku mužů a žen  

sobota 2. září   O pohár SDH a Kamenecká šedesátka - závody dětí a mládeže 

Petr Šváb 
 
Soutěž  "Kdo má lepší"  

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

Srdečně zvou Kamenčáci 
 

Z kamenecké kroniky – rok 1947 (první část)  
Počasí, úroda 
Leden – mnoho sněhu, větry, závěje, že ani vlak nejezdí. Prohazování silnic je povinné. Zajíci 
ožrali stromky až i v korunách. 28°C mrazu. 6. a 7.  taje, potom mrzne, 17. je obleva a rychle taje a 
20. je již rozvodněn potok. 
Únor – mrazy pokračují a sněží. 19. pro závěje nejezdí vlak. Jsou 1,5 m závěje, až 20 stupňů 
mrazu. 28. zase nejede vlak. 
Březen – stále mnoho sněhu, prohazování silnic. Ku konci chladné jarní počasí. 
Duben – deštivo, chladno, větry.  14. začalo setí, týden krásně.  21. bouře, déšť a pak sucho. 
Květen – pěkně, větry, sucho. Za celý květen nepršelo. 5. – 8. kvetou třešně, trnky. 10. – 14. 
hrušně, višně, pampelišky. 18. – 22. kvetou jabloně, kaštan, šeřík, vše bohatě. 
Červen – denně 30 až 32°C horko, kritické sucho. Od vlak ů chytají lesy.  6. a 15. déšť.  22. prudká 
bouře a na malé straně průtrž mračen strhla cesty a pole. V polou června začíná senoseč. Sena je 
1/2 až 1/4, jeteliny 1/5 až 1/10 normální sklizně. 
Červenec – od 7. do 12. deštivo.  23. začaly žně. Naprosté sucho dále trvá a trávy jsou spáleny. 
30. bouře. Blesk uhodil do stromu u tírny a do Krejčovy anteny. 
Srpen – do 13. stále přeháňky. I při nich je stále kritické sucho. Louky a meze jsou spáleny, řepa 
sežraná od housenek. Ku konci měsíce sklizena otava. 
Září – celé září nepršelo, takže studny vyschly. Od 15. sklízejí se brambory.  30. deštivo. 
Říjen – 3. mráz 9°C. Zmrzla jablka na stromech, švestky,  řepa na kupách, brambory na povrchu. 
Hlávky sežraly housenky. 17. a 18. namoklo 3cm. Potom mrazy až do 27. - 7 až 11°C 
Listopad – stále deštivo, od 16. do 26. mráz a zase deště. 
Prosinec – 12. nachumelilo a zamrzlo. O vánocích obleva a taje. Vítr orval střechy. Následkem 
sucha a neúrody prodáván je dobytek. 
 
Různé 
1. června hořel od vlaku Domorádu les. Kamenečtí a Sádečtí hasiči se dvěma stříkačkami si 
podávali vodu a les uhasili. Lesy hořely zvláště od vlaku po celý rok. 
Ku konci roku opět začínají fronty u obchodů látkami a botami. 
Obecním kronikářem je znovu zvolen pisatel Jan Vosmek 
Členy letopisecké komise zvoleni jsou: pan Karel Mach č. 59, Jan Štusák č. 78, František Augustin 
č. 138 a Josef Lorenc č. 114. 
Paní Křepelková pronajala obci byt pro úřadovnu obecního výboru za 60 Kč měsíčně. Úřední 
hodiny pro jednání s občany jsou stanoveny v pondělí, ve středu a v pátek večer. 
Rudolf Břeň umístěn byl v chorobinci v Albrechticích za poplatek 30 Kč denně. 
Živnost truhlářskou zahájil pan Josef Švanda č. 85 
7. 3. oslaveny narozeniny presidenta Masaryka jako obvykle. 

 Jan Mlynář 
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Rok se chýlí ke konci a sportovní část dospěla do svého cíle. Posledními závody v roce, 
kterých se naše děti zúčastnily, byly listopadové halové závody v běhu na 60 m s překážkami 
v Praze a Ostravě. Tyto závody jsou součástí Českého halového poháru v běhu na 60 m 
s překážkami. V jeho celkovém pořadí za rok 2016 se v kategorii starších dívek nejlépe umístila 
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Daniela Švábová na 10. místě a Vendula Nováková na 19. místě z celkového počtu 354 
startujících závodnic. Mezi staršími chlapci pak Josef Novák na 20. místě z celkového počtu 334 
startujících závodníků. Dalšího výborného individuálního výsledku dosáhla Vendula Nováková také 
v celkovém pořadí Českého poháru v běhu na 100 m překážek, kde v kategorii mladších 
dorostenek obsadila celkové 5. místo. 

K dosaženým úspěchům zbývá přidat poděkování za výbornou reprezentaci našeho sboru 
a naší obce v těchto celorepublikových soutěžích. Na závěr mi dovolte popřát Vám klidné vánoční 
svátky v kruhu rodinném a do nového roku především zdraví a spokojenost.  

 Markéta Drašarová 
 
Informace z naší školy  
Poděkování za ú čast ve sb ěru starého papíru 
Vážení spoluobčané, 
 velmi Vám děkujeme za Vaši účast v letošním listopadovém sběrovém dni. Svoz opět 
provedla firma EPR Praha s. r. o., pobočka Svitavy a při jeho odvozu a třídění nám ochotně 
pomohli paní Leona Brůžková a pan Libor Baumruk. Poděkování patří také starostům Sádku i 
Kamence, kteří akci několikrát vyhlásili a připomněli ve svých rozhlasových hlášeních. 

Po dobu jednoho týdne byl u starého obecního úřadu v Sádku přistaven kontejner, kam jste 
papír nosili. Tentokrát jsme utržili 1 780,- Kč, což je méně, než tomu bylo v červnu, ale většinou to 
tak v tomto období bývá.    
 Sebrali jsme:  

� lepenka (1 kg á 1,90 Kč)        160 kg        304,- Kč 
� smíšený papír (1 kg á 1,90 Kč)       120 kg        228,- Kč 
� noviny a časopisy bez provázků (1 kg á 2,40,- Kč)     520 kg     1 248,- Kč  

Celkem          800 kg     1 780,- K č 
Peníze jsme jako vždy spravedlivě rozdělili mezi mateřskou školu a základní školu. 

Další sběr se uskuteční nejpozději do konce června 2017, a to stejným způsobem, tj. 
ukládáním do přistaveného kontejneru.  

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Ze slohových sešit ů 
Výlet na m ěsíc 
 Jednoho krásného dne roku 2050 se vesmírná skupina NASA rozhodla, že posedmé 
vyšlou do vesmíru sedmičlennou posádku. Její členové byli: Matyáš B., Matěj B., Tereza L., Anna 
P., Viktor O., Martin N. a Tomáš L. 
 Tato skupina procházela náročnými testy, bohužel jenom tři členové to brali vážně - 
Matyáš, Tereza a Anna. Ostatní si z toho dělali legraci. Nevěříte? Třeba Martin v bazénu místo 
potápění začal rybařit. Naštěstí chytil jenom potápěče za neoprenové gatě. A víte, co udělal Viki? 
Ten se tam naučil parádně topit plavčíka. Matěj se specializuje na pěstování plodin v měsíčním 
prachu, ale místo brambor vypěstoval…to vám ani nebudu říkat. Tomáš je zase specialista na 
opravy raket a tak se mu podařilo z jedné rakety postavit záchod. 
 Po testech se NASA rozhodla poslat tým na Měsíc. Když tam přistáli, dobře se tam 
zabydleli. Žili tam celý rok. V ten den, kdy se měli vracet domů, však byla venku měsíční bouře. 
Jakmile vyšli z modulu, Tomáše to hned odfouklo, ale skupina se pro něho nevrátila.  Když se 
pak Tom probudil z bezvědomí, bylo po bouři. Tak se vrátil do modulu, pěstoval brambory a 
z měsíčního auta vyrobil raketu. Druhý měsíc zažehl raketu a frrr!, byl pryč. Když se vrátil na Zemi, 
byla to obrovská sláva. 

         Tomáš Lněnička, 5. ročník 



  

- 11 - 
 
 

Vánoce 
 Když už zbývají jen čtyři neděle do Vánoc, začíná 1. adventní neděle a zapaluje se první 
svíčka na adventním věnci. 
 Pátého prosince chodí Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš rozdává balíčky se sladkostmi 
hodným dětem. Na začátku prosince si některé děti kupují adventní kalendář. Děti se nejvíc těší na 
24. prosince, kdy začíná Štědrý den. 

         Patrik Švejda, 4. ročník 
 
Zima 
 V zimě bývá sníh. Všude je bílo. Ptáci odletěli do teplých krajin a někteří zůstali. Těm 
ptákům, kteří zůstali, dáváme krmení. Děti sáňkují, bobují, koulují se a staví sněhuláky. 
 V prosinci začíná adventní čas. To jsou čtyři neděle do Vánoc. Zapalují se postupně čtyři 
svíčky na adventním věnci. Adventní barva je fialová. 

V průběhu adventu je Mikuláš. Svatého Mikuláše je 6. 12. Mikuláš, anděl a čert chodí po vsi 
o den dřív a rozdávají balíčky a dárky dětem. V balíčcích obvykle bývají: perníky, uhlí a jiné 
sladkosti. 

Po Mikuláši jsou Vánoce. Vánocemi končí advent. O Vánocích doma máme nastrojený 
stromeček. Na Štědrý den jsou pod stromečkem dárky. Poslední den v roce je Silvestr. Na 
Silvestra se lidé navštěvují a slaví konec roku a do nového roku si přejí hodně štěstí a zdraví. 

Zima je super !!! 
Eliška Břeňová, 4. ročník 

 
Z mateřské školy 
Opět je tu zas, ten vánoční čas… 

Je za námi teplý a sluneční podzim. Kromě již stálých aktivit, jako je plavecký výcvik, 
hledání Podzimníčka, Den stromů, návštěva divadelních představení apod., se naše mateřská 
škola zapojila do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Tento projekt vyhlásila 
Česká obec sokolská a je realizován pod záštitou Ministerstva školství. 

Jedná se o celoroční projekt pro předškolní děti a jeho záměrem je „pohyb jako každodenní 
potřeba dětí“. Obsahem jsou přirozená cvičení – atletika, obratnost – gymnastické dovednosti, 
manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je 
provázejí v rámci jednotlivých činností. Plnění jednotlivých úkolů má přinést dětem radost a 
potěšení z pohybu, pomoci naučit se překonávat překážky a rozvíjet jejich samostatnost při dalším 
zdokonalování pohybových dovedností. Po splnění všech úkolů budou děti odměněny diplomy a 
drobnými dárky. 

21. listopadu se každoročně koná Evropský den pro cystickou fibrózu, který si v České 
republice připomínáme jako Větrníkový den. Proč právě větrníkový? Protože roztočit foukáním 
větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou ale mnohdy nepřekonatelná 
překážka. Toto závažné nevyléčitelné onemocnění s sebou nese velmi časté infekce dýchacích 
cest a je provázeno neustupujícím kašlem. Kromě dýchacích cest zasahuje nemoc také funkce 
slinivky, střev a dalších orgánů. A právě v pondělí 21.11. jsme se se staršími dětmi do této akce 
„Větrníkový den“ zapojili, vyrobili si větrníky a symbolicky tak podpořili nemocné cystickou fibrózou. 

Podzim končí a přicházejí nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE. Přejeme Vám všem štěstí, 
lásku, něhu, ať se Vám splní každičký sen. Přání posíláme na vločce sněhu, ať krásný je Váš 
Štědrý den. 

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ  

Pokojné Vánoce a úspěšný rok 2017 Vám přejí děti a zaměstnanci 
Základní a Mateřské školy 
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Pozvánka I. 
Mariášníci z Kamence zvou na XII. ročník 

 

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

ve st ředu 28. 12. 2016 .  
Prezence od 15.00 hodin, začátek hry v 15.30 hodin. Občerstvení zajištěno. 

 

 

Pozvánka II.  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

 

HASIČSKÝ PLES  
 

ve společenském sále v budově Obecního úřadu v Kamenci ve dvou termínech:  

v pátek 3. 2. 2017 - hudební skupina Univerzál 

v sobotu 4. 2. 2017 - hudební skupina Fízlband  
Začátek vždy ve 20 hodin. 

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

ve dnech 16. a 18. 1. 2017 od 16.00 do 18.00 hodin . 

 

 

Pozvánka III.  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

MAŠKARNÍ KARNEVAL   
který se uskuteční  

v neděli 5. 2. 2017 od 14 hodin.  
Zveme všechny děti – soutěže a dárky pro všechny masky. 

 

 

 

Krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší do nového roku 2017 

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky. 
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