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číslo 52          duben 2017 
 

Vážení spoluobčané, 

 v čase před velikonočními svátky se k Vám dostávají nové 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 další projednávání a řešení majetkoprávních nesrovnalostí v trasách místních 

komunikací, příprava výstavby chodníku podél hlavní komunikace, záležitosti spojené s chodem 

obce, ekonomické záležitosti, které následně naleznete v samostatném článku. Samostatný článek 

je také věnován otázce splaškové kanalizace. 

Hlavní část Kameneckých listů je věnována ohlédnutím za uskutečněnými akcemi od 

začátku letošního roku, kdy prakticky každý týden byla pořádána společenská akce. Dovolte mně, 

abych poděkoval všem ochotným občanům za jejich aktivitu, kdy neváhají obětovat svůj volný čas 

ve prospěch ostatních. Velice krásným příkladem je Masopustní průvod, který v letošním druhém 

pokračování v ničem nezaostal za předchozí premiérou. Nové zakončení ve společenském sále 

v budově obecního úřadu přivedlo do našeho sálu tolik návštěvníků, jako ještě nikdy. Ze všech 

byla cítit dobrá nálada a radost ze vzájemného setkání. 

Jsem moc rád, že se nám v naší obci daří rozvíjet společenský život v nejrůznějších akcích 

pro každého a dnes už opravdu celoročně - v létě, v zimě. Snad se nám tak daří vytvářet mezi 

námi sounáležitost  s ostatními, třeba „sousedy“ z druhého konce obce, se kterými se každý den 

potkáváme v autě, ale nikdy se spolu nezastavíme a nepromluvíme spolu. Je pro nás také důležité 

pěstovat pocit sounáležitosti nás všech s naší obcí jako místem, které si vytváříme k obrazu svému 

tak, aby se nám zde nejen dobře žilo, ale také abychom byli patřičně skromně hrdi, co společně 

dokážeme.  

 Na závěr úvodního článku Vám do nadcházejících jarních měsíců přeji co nejhezčí počasí a 

samozřejmě také aktuálně hezké prožití velikonočních svátků. 

Petr Šváb 

 

Hospoda ření obce  

V následujícím krátkém článku bych Vás rád seznámil s hospodařením obce Kamenec u 

 Poličky za rok 2016 a hospodařením obce za uplynulé období letošního roku. 
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Hospodaření naší obce za rok 2016 bude přezkoumáno auditem Krajského úřadu 

Pardubického kraje. Dílčí přezkum byl vykonán 30. září loňského roku a závěrečná kontrola 

hospodaření za celý rok bude provedena nyní ve čtvrtek 13. dubna. Následně bude sestaven 

závěrečný účet obce za rok 2016, který bude společně s dalšími přílohami předložen ke schválení 

na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce. 

Celkové příjmy obce za rok 2016 byly ve výši 7 831 659,- Kč, oproti loňskému roku se 

jedná o navýšení příjmů o 3,5 %. Na výši této částky se nejvíce podílejí daňové příjmy, získané 

dotace, příjmy obce se nám dařilo navýšit i díky vlastním činnostem.  

Celkové výdaje obce za rok 2016 byly ve výši 4 412 236,- Kč. Výdaje tvořila především 

běžná údržba a opravy, výdaje související s přípravou splaškové kanalizace, péče o veřejnou 

zeleň a nakládání s odpady, zajištění chodu obecního úřadu atd. Tento výsledek znamenal na 

konci roku hospodaření s přebytkem ve výši 3 419 422,- Kč. Stav finančních prostředků na 

bankovních účtech obce k 31. 12. 2016 byl 8 015 610,- Kč. 

Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen na veřejném zasedání obce v měsíci prosinci, 

obec tak nemusela v prvních měsících roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Rozpočet byl 

schválen jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 5 900 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce na zasedání v měsíci březnu rozpočet již upravilo prvním rozpočtovým 

opatřením dle skutečného vývoje plnění – příjmy 6 053 823,- Kč, výdaje 5 934 270,- Kč. 

Aktuální vývoj hospodaření obce ke dni vydání tohoto čísla Kameneckých listů - příjmy ve 

výši 1 919 700,- Kč, výdaje ve výši 926 175,- Kč. 

Petr Šváb 

 

Splašková kanalizace – aktuální informace 

 V tomto článku Vás seznámím s aktuálním stavem projektové přípravy splaškové 

kanalizace v obci. Dne 6. března Městský úřad Polička, stavební úřad vydal Územní rozhodnutí 

pro celou stavbu splaškové kanalizace, které dne 5. dubna nabylo právní moci. Podařil se nám tak 

první krok na cestě k realizaci. 

Nyní se pracuje na dalším stupni dokumentace tj. dokumentace pro vydání stavebního 

povolení. Projekční kancelář má stanovený termín do konce měsíce dubna pro zpracování této 

dokumentace, následně bude dokumentace rozeslána všem dotčeným subjektům k jejich vyjádření 

a poté požádáme stavební úřad o vydání stavebního povolení. Tento krok bychom rádi provedli na 

začátku léta. 

Souběžně s touto dokumentací je zpracovávána dokumentace kanalizačních přípojek pro 

jednotlivé nemovitosti. Zájem o zpracování dokumentace projevili prakticky všichni majitelé 

nemovitostí v obci, dokumentace domovních přípojek se tak zpracovává pro všechny domy v obci, 

kromě domů, které jsou v současné době neobyvatelné a čeká je v budoucnosti demolice nebo 

kompletní přestavba od základu. Celkem se projekčně připravuje připojení 207 nemovitostí, včetně 

domů za hranicí katastrálního území, patřících do města Poličky a také například školy v Sádku, ve 

které naše obec vlastní podíl jedné poloviny. 

K samotné realizaci stavby máme zatím ještě poměrně daleko, zásadním a rozhodujícím 

faktorem pro nás bude schválení a následné přidělení dotace. K tomu, abychom žádost o dotaci 

mohli podat, je nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci v co nejvyšším stupni a například 

mít platné stavební povolení na celou stavbu, prováděcí dokumentaci, provedenou soutěž na 

dodavatele stavby atd. Všechny tyto kroky se pak promítají do vyššího bodového ohodnocení 
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podané žádostí o dotaci. Finančních prostředků, které se dají takto čerpat, velmi ubývá. Žádostí je 

hodně, úspěšní budou jen ti nejlépe připravení ... . 

Nejbližší možný termín podávání žádostí o dotaci je konec roku 2017, nebo možná konec 

léta, pokud vyhlásí dotační výzvu také Ministerstvo zemědělství. Proto se nyní snažíme věnovat 

maximum úsilí, dostat se s řešením splaškové kanalizace do co nejvyššího stádia připravenosti. 

Na závěr článku bych rád poděkoval Vám všem za velice vstřícný přístup k zamýšlenému 

projektu. Jsem moc rád, že si všichni uvědomujete potřebnost splaškové kanalizace v obci hlavně 

z pohledu delšího horizontu řady příštích let a nedíváte se na tuto otázku jen krátkozrakým 

pohledem stavu dnes. V každé obci to takto nebývá. Jak jste již sami poznali, příprava je velice 

složitá, vlastní stavba bude pak ještě daleko náročnější. Pokud ale obtíže společně zvládneme, tak 

jako zatím doposud a potáhneme za jeden provaz, je to zase velký krok, který obec posune 

dopředu a za pár let si již nikdo ani nevzpomene, že jsme kanalizaci někdy neměli. 

Petr Šváb 

 

Místní poplatky v roce 2017  

 

Poplatek za komunální odpad 

   Připomínáme našim občanům a majitelům nemovitostí povinnost úhrady místního poplatku 

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

komunálních odpadů ve výši 570,- Kč na poplatníka. 

  Ke dni vydání Kameneckých listů byla provedena úhrada poplatků od 72 % poplatníků. 

 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 2017, 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 61 % poplatníků.  

 

Nejbližší termíny svozu popelnic:  

Kamenec – každé liché pondělí: 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7. 

osada Jelínek – každá lichá středa:  26.4., 10.5., 24.5., 7.6.,  21.6., 5.7. 

 

Nejbližší termíny svozu plast ů: 

pytle - 1 x měsíc - liché úterý: 9.5., 6.6., 4.7. 

kontejnery - 1 x 14 dnů – liché úterý: 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7. 

 

Nejbližší termíny svozu papíru: 

kontejnery - 1 x 14 dnů – lichá středa: 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7. 



  

- 4 - 
 
 

Jarní termín mobilního 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. 

 

Jarní svoz kovového odpadu: 

 

Pátek 5. 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 2016 

 V roce 2016 bylo z naší obce prostřednictvím bílého kontejneru pro sběr a třídění použitých 

oděvů, obuvi a hraček odvezeno celkem 1314 kg textilu. 

 Kompostovatelného bioodpadu ze zeleného velkoobjemového kontejneru, který je odvážen 

ke zpracování do kompostárny v Borové, bylo v roce 2016 odvezeno celkem 30 tun.  

Petr Šváb 

 

Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  

 

Tříkrálová sbírka 

 Tříkrálová sbírka se v naší obci uskutečnila 7. ledna za velmi mrazivého dne. Koledníci 

s vedoucími se rozdělili do čtyř skupinek a s požehnáním pana faráře P. Mariana Sokola ze Sádku 

byli nachystáni vydat se slunečným zimním počasím po kopcích i údolích Kamence. Výsledek 

sbírky činí 21.344,- Kč. 

 Všem štědrým dárcům z Kamence i Jelínka děkujeme. Charita Polička spolu s Tylovým 

domem odměnila všechny koledníky vstupenkou na pohádku Řachanda. 

Lenka Ondráková 

 

Soutěž  "Kdo má lepší"  

V neděli 8. ledna se za podpory obecního úřadu konal 2. ročník soutěže „Kdo má lepší“. Na 

úvod si děti s dospělými vyzkoušeli vykrajovat perníčky na rychlost, které si po upečení mohli sníst. 

Potom začala ochutnávka hlavního jídla – sekané a bramborového salátu. Porotou byli nejenom 

účastníci soutěže, ale i všichni přihlížející. Vítězkou se stala Ilona Mlynářová. 

Na příští ročník se všichni shodli na pečení bábovky. Již teď Vás srdečně zveme. 

 Alena Hájková, Zuzana Ptáčková 

 

Víkedové plesání 

Plesový víkend začal pátkem 3. února, kdy po delší odmlce hrála skupina Univerzál. Kdo 

se chystal přijít protančit své boty v sobotu 4. února pobavil se se skupinou FízlBand. 

Malým a mladým karnevalníkům patřila neděle 5. února. Broučci, Beruška a Ferda Mravenec měli 

pro děti nachystaný program na celé odpoledne. Děti dostávaly za plnění soutěží drobné odměny 

a sladkosti. Hasiči po celý víkend zajistili bohaté občerstvení a obsluhu. 
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Promítání dokumentárního filmu „Co se nenosí“ 

Místní knihovna v Kamenci uspořádala dne 11. února v rámci projektu „Nezapomeňte (se) 

vrátit“ projekci dokumentárního filmu „Co se nenosí“. Snímek vypovídá o problematické 

nadprodukci oblečení, při které se hazarduje se zdravím lidí a neúměrně plýtvá zdroji celé planety. 

Film byl promítán díky programu „Promítej i ty!“. Jedná se o kolekci snímků s lidskoprávní 

tematikou, které byly uvedeny na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět a nyní jsou volně ke 

stažení a dalšímu promítání pro kohokoliv a kdekoliv na adrese www.promitejity.cz. 

 

Masopust podruhé 

Po loňském prvním ročníku masopustního veselí jsme se opět sešli ve velkém počtu 25. 

února u budovy obecního úřadu. Přišly masky již známé z loňského roku, ale i nově zhotovené a 

k velkému překvapení bylo i dost masek malých účastníků. Chodící hodiny nám ohlásily začátek 

Masopustu v 10.00 hodin. Laufr požádal pana starostu o povolení obchůzky. Pan starosta udělil 

cenné rady maskám i celému průvodu a s jeho svolením jsme se mohli vydat na cestu s veselou 

náladou, hraním a zpěvem. 

Na harmoniky cestou hráli a zpívali p.Vosmek, p.Hladík, na housle hrál p.Tomáš Hartman a 

zpěvem je doprovázela p.Biberlová. I místní flašinetář často točil klikou. 

Pro připomenutí byli hlavními postavami: Laufr, Ras, Kobyla, Žid, Slaměný, Turci, Medvěd, 

Medvědář, Myslivec, Cikánka, Smrtka, Masopust, Kominík, Nevěsta, Ženich a každý měl svůj úděl. 

Masky, které se představily už loni, známe, o těch nových je třeba se zmínit, neboť je hezké, jak 

jsme se rozrostli. Tak například poprvé přijela paní Filáková s  kočárem a koněm, s nimi ještě další 

dva koně, které osedlaly slečny princezny. Kočár byl velmi využit, děti se vozily celý den. Čtvero 

ročních období - jaro, léto, podzim, zima, mělo své zastoupení a rozdávalo do stavení malé 

dárečky symbolizující jejich období a radilo hospodářům, co stihnout a nezmeškat, než zase přijde 

období nastávající. Z lesa přiběhl hejkal, ze školy si odběhla malá školačka, zbloudilý rybář potkal 

vodníka, zaběhla se kráva s telátkem, s flašinetářem se vydala celá rodinka i se starodávným 

kočárkem, co pokazili Pat a Mat, opravila dělnice ze stavebnin Prima, občas foukl do Didgeridoo 

Krysař. Průvodem šli piráti, kočičky, motýlci, kovboj, šmoula, kuchař ... 

Na celnici u Pražanů stála průvodu v cestě obrovská kráva. Žadonila a žadonila o podojení. 

Práce se ujal starší myslivec a vskutku ji dobře vykonal. Více jak litr nadojil a dal ochutnat mléko 

ještě teplé a s pěnou. Kráva už byla krotká a proto se mohla i se svojí hospodyní přidat k ostatním 

maskám. Kde se vzali, tu se vzali ještě Rumcajs s Mankou. Celník pustil všechny procházející přes 

území a pokračovalo se k dalším stavením. 

Blížila se šestnáctá hodina a svůj konec hlásily chodící hodiny. Všichni jsme se shromáždili 

,,na konečné“, opět před budovou obecního úřadu u pana starosty. Ras přečetl vlastnoručně 

stvořený pergamen, s humorem četl o kobyle - komu všude vběhla ve vesnici do stavení, co 

všechno ožrala a zničila,… 

Kobyla byla letos u jednoho domu málem prodána, prodej se nakonec ale nepodařil a tak 

na závěr masoupustní obchůzky musela být poražena. Nebylo řezníka k poražení, přistoupila tedy 

Smrtka a sťala jí hlavu. K oživení však chyběla doktorka se sestřičkou. Nelehkou situaci vyřešila 

postava Jaro. Jaro se rozeběhlo ke Kobyle, štastně jí oživilo a všichni se radovali, že to dobře 

dopadlo. 

I pan starosta se radoval, protože vše proběhlo podle regulí a celou akci kladně uzavřel. 

Těšili jsme se na horkou zabíjačkovou polévku a další zabíjačkové dobroty, které mohl ochutnat 



  

- 6 - 
 
 

každý, kdo tam byl a kdo přišel. Celý společenský sál byl úplně zaplněný. O obsluhu se postarali 

Bohumil Novák, Jiří Cacek, Lenka a Vladimír Andrlíkovi, Jana a Stanislav Urbanovi. A protože nám 

skvěle hráli manželé Kmoníčkovi, už vůbec nic nechybělo k výborné zábavě. 

Organizátoři moc děkují Vám všem, kdo jste se jakkoli podíleli na této akci. Zvláště pak 

všem těm, u kterých byla dohodnutá stanoviště a zastávky a také i Vám, kdo jste se přišli podívat 

„jen tak“. 

I tam, kde stanoviště nebyla, jsme se potkali se sousedy, kteří se rádi zapojili, také nabídli 

pohoštění a štamprličku. Doufáme, že i příští rok se zase setkáme s tak velkým nadšením. 

 

Výlet na bazén 

O jarních prázdninách 9. března zajistila naše obec výlet na krytý bazén do Žďáru nad 

Sázavou. Dětí obsadily tobogan, dětský bazének, brouzdaliště, bazén s proudovým kanálem nebo 

lezeckou stěnu. Dospělí si protáhli záda v plaveckém bazénu a uvolnili se ve vířivce. Ve večerních 

hodinách se všichni a beze ztrát vrátili spokojeně domů. 

 

Jarní setkání s d ůchodci 

O jarní sobotě 1. dubna se v sále obecního úřadu konalo tradiční jarní setkání s důchodci. 

Sluníčko je vytáhlo a přišli si popovídat a potěšit se s mladými i menšími dětmi, které pro ně 

nacvičovaly bohatý program. Některé děti přednesly básně, říkaly vtipy a povídku, jiné zahrály na 

hudební nástroje. Všichni dohromady pak důchodcům zahráli vtipně upravenou pohádku O 

Šípkové Růžence. Vystoupení se jim opravdu povedlo a velký dík patří i starším mládežníkům, 

kteří děti s trpělivostí připravovali. 

Po malém občerstvení hrál a zpíval pan Zdeněk Hegr se zpěvačkou a bavili tak všechny 

přítomné do pozdního večera. 

Ženy z Kamence zajistily, spolu s obecním úřadem, občerstvení a obsluhu pro všechny 

hosty. Zastupitelstvo obce ženám děkuje, že s dlouhou tradicí každoročně tuto akci chystají. 

Lenka Ondráková 

 

Jarní tvo ření z papíru 

V sobotu 8. dubna se v sále obecního úřadu sešli všichni, kdo chtěli strávit příjemné 

odpoledne, něčemu novému se přiučit a zároveň si domů odnést pěknou jarní dekoraci. 

Pod vedením paní Terezie Dalíkové jsme si mohli vyzkoušet techniku quillingu. Z 

barevných čtverců se pak skládali nádherní motýlci. Navíjení drobných proužků papíru bylo pro 

někoho možná zkouškou trpělivosti, výsledek však stál za to. Kuřátka, ptáčci, kytičky – to vše se 

bude v našich domovech určitě hezky vyjímat. 

Na závěr už zbývá jen poděkovat: hospodyňkám za přípravu výborného občerstvení, 

Terezce Dalíkové za milé vedení celého odpoledne a samozřejmě úplně všem, kdo přišli a 

podpořili tak tuto akci, která se uskutečnila v rámci knihovnického projektu Nezapomeňte (se) 

vrátit. 

Klára Kadidlová 

 

Ohlédnutí za besedou o starých časech 

V neděli 26. března se na obecním úřadě v Kamenci uskutečnila beseda o starých časech. 

Hlavním záměrem setkání bylo jak zavzpomínat, tak i dozvědět se něco o poválečném období 
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v naší obci a okolí, které bylo poznamenáno zejména snahou komunistické strany o likvidaci 

soukromého hospodaření. Hostem besedy byla historička Marie Jílková z Oldřiše, která se ve své 

diplomové práci zabývala násilnou kolektivizací zemědělství  v  Sádku, Borové, Oldřiši a Telecím. 

Její přednášku doplňoval starosta Petr Šváb konkrétními příklady a ukázkami z naší kroniky. 

Moc rádi jsme mezi námi přivítali i jedny z našich nejstarších pamětníků, např. paní Ludmilu 

Švandovou a také Jaroslavu a Františka Krejčovy, kteří mají na tuto těžkou dobu osobní 

vzpomínky. Někteří z nás ještě leccos znají z vyprávění, ale většina si už vlastně vůbec nedovede 

představit, jak to tenkrát opravdu bylo. Neustálé pronásledování a šikanování ze strany státní moci 

dopadalo nejen na ty největší zemědělce, ale úplně na všechny i na život celé vesnice. Sotva lidé 

přestáli útrapy války, žili opět ve strachu. Kamenecký kronikář Vosmek k tomu v roce 1949 hořce 

poznamenává: „Stálé vyhrožování tak znervózňuje lidi, že ani spát nemohou a potom již ani na 

schůze nechodějí.“ 

Na základě srovnání s jinými obcemi jsme si ovšem uvědomili, že v této těžké a nelítostné 

době drželi lidé v Kamenci při sobě více než jinde a nedošlo k tak těžkým a smutným případům 

perzekucí jako např. v Sádku nebo Telecím.  Představitelé obce například zabránili vystěhování 

našich největších sedláků. 

Moc bych si přála pokračovat v podobných milých setkáních s pamětníky či s naší kronikou, 

abychom oživovali a uchovávali paměť naší obce. Vzpomínky se totiž vytrácejí tak rychle… 

Společně bychom na obecním úřadě také chtěli uspořádat jakousi výstavu starých 

předmětů a fotografií. 

Prosíme všechny, kteří by byli ochotní něco zapůjčit, ať se na nás obrátí. Obzvlášť prosím 

ty, kdo doma mají nějaké staré fotky z obce nebo ze života obce, zda by je nezapůjčili 

k naskenování a uložení nebo trvalému vystavení na obecním úřadě. 

Simona Cacková 

 

Spole čenská kronika  

 

Životní jubilea 

Zastupitelstvo obce blahopřeje jubilantům p.Marii Odvárkové, p.Josefu Kulíškovi, p.Jarmilu 

Feltlovi a p.Marii Musilové k jejich životnímu jubileu. Do dalších let jim přejeme co nejvíce zdraví, 

štěstí, spokojenosti a všeho dobrého. 

Lenka Ondráková 

 

Bohoslužby o velikono čních svátcích 

Sádek - kostel Nejsvětější Trojice 

13. 4.   Zelený čtvrtek  18.00 h. 

14. 4.   Velký pátek   18.00 h. 

15. 4.   Bílá sobota  20.00 h. 

16. 4.   Zmrtvýchvstání  9.00 h 

Polička – kostel sv. Jakuba 

13. 4.   Zelený čtvrtek  18.00 h. 

14. 4.   Velký pátek   15.00 h. 18.00 h. 

15. 4.   Bílá sobota  20.30 h. 

16. 4.   Zmrtvýchvstání  7.30 h.  10.30 h 
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Polička – farní sbor Českobratrské církve evangelické 

16. 4.   nedělní bohoslužba 8.30 h. 

Petr Šváb 

 

Pozvánky na po řádané akce v obci:  

 

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

Lampiónový pr ůvod  se uskuteční v neděli 7. května  - sraz je ve 20:30 h. u budovy OÚ 

Dětský den v areálu Pod Lipou proběhne v neděli 18. června  od 14 hodin. 

Kamenecké podání  – volejbalový turnaj v areálu Pod Lipou v sobotu 24. června . 

 

Pořádané závody v požárním sportu v areálu Pod Lipou: 

Okrskové kolo v požárním sportu  - závody mužů a žen v sobotu 20. května . 

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

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

O pohár starosty obce a Seniorcup - závody v požárním útoku mužů a žen v neděli 13. srpna . 

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

Petr Šváb 

 

Areál Pod Lipou a za čátek provozu antukových kurt ů 

S příchodem jara pracujeme na každoroční jarní údržbě antukových povrchů tenisového a 

volejbalového kurtu. Předpokládáme, že antuková hřiště budou k dispozici pro zájemce o 

sportování od konce měsíce dubna, samozřejmě v závislosti na počasí. K provozu areálu patří 

také provoz kiosku s občerstvením, který bychom chtěli provozovat také dle počasí v režimu 

pondělí až pátek v odpoledních hodinách. 

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

čísle starosty obce 731 612 067. 

Petr Šváb 

 

Z kamenecké kroniky – rok 1947 (druhá část)  

Úmrtím Antonie Nedělové zanikl hostinec č. 68. 

22. března zemřela Anna Bednářová č. 32 ve věku 64 let na rakovinu. 

22. dubna zemřela Marie Procházková č. 98 ve věku 90 let. 

26. února zemř. hostinská R. Žáková ve věku 74 r. na rakovinu. 

4. prosince zemřel Jan Havlík dlouholetý pokladník Kampeličky v Kamenci, rolník – tesař č. 18 ve 

věku 67 r. na rakovinu jícnu. 

 

O změnu kultury t. j. z pole louka neb les aj. nutno nyní žádati okresní úřad. Zřízení lesa mimo toho 

musí dovolit sousedi. 

 

Stavby: Petržálek Emil postavil výměnek č. 14. Vincenc Just dostavěl vyhořené stavení z r. 1945 

ve stavbě stavení také pokračoval Silvestr Koukal.  

 

Prodej: Josef Kincl prodal dům č. 98 v Kamenci panu Kolouchovi ze Sádku. 
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Elektrisace Jelínka 

Zápujčka 250.000 Kč na tuto elektrisaci bude splatna ve 25 létech. To je ročně 4 % = 

10.000 Kč. Úrok 4 3/8 % a příspěvek správní 1 % jednou provždy. Občané osady Jelínek zaplatí ¼ 

obnosu. Též případný vícenáklad uhradí zájemci za čísla podle výměry pozemků. Ministerstvo 

průmyslu přispěje částkou 45 % skutečného nákladu. 

K uhrazení schodku obec. rozpočtu jsou pro příští rok zavedeny nové dávky a sice 1.400 

Kč z elektrické energie, ze hry v karty zvýšeno o 300 Kč a dávka z nápojů zvýšena na 10 % ze 

spotřební ceny. 

 

Banderovci 

Tlupy banderovců z Polska aj. zdržující se u nás přepadávají venkov, hostince a vynucují si 

jídlo. Sbory národní bezpečností SNB spolu s vojskem banderovce zchytaly a je likvidovaly.  

 

Obcí Kamenec projely dne 20. / 9. mezinárodní šestidenní motocyklové závody.  

 

Exhumace 

Padlí vojáci zakopáni mimo hřbitovů jsou nyní zvláštní četou vykopáni a pohřbeni na 

hřbitovech. V Kamenci je přenesen jeden německý voják a jedna žena Němka z uprchlíků. Byli 

zabiti při náletu ruských letadel proti ustupující armádě dne 8. / 5. 1945 a byli zakopání na 

pozemku J. Popelky ze Šir. Dolu. Mrtvoly převezeny jsou na hřbitov do Poličky a obec zaplatila 

930 Kč.  

 

Posbírané věci po prchajících německých vojácích musely být odevzdány a neb přihlášeny a byly 

zájemcům potom prodány. 

 

Ministerstvo zemědělství darovalo Kamenci 30 knih za vzorné plnění dodávek. 

 

Němečtí zločinci – soud 

V únoru odsouzeno bylo 14 bývalých sudetoněmeckých poslanců k trestu dlouholetého 

žaláře a z nich 6 k trestu smrti. 

První náš protektor Neurath (viz str. 303) odsouzen je v Norinberku na 15 let těžkého žaláře 

za to, že zřídil v Terezíně koncentrační tábor, dal popravit české studenty a zavřít českou 

univerzitu. 

Druhý protektor Heydrych skončil podle zásluhy viz. str. 180 roku 1942. Třetí náš protektor 

Kurt Daluege generál SS vrah, byl chycen a převezen k nám z říše a odsouzen k smrti provazem. 

Rovněž tak vrah státní ministr Frank a též velitel Terezína zvíře Jäkl byli oběšeni.  

Gestapák Schulz smutně proslulý vrah v Poličce byl odsouzen a oběšen v lednu 1947. 

Udavač SA Schaffer z Oldříše byl již dříve pověšen a udavač Krejčí z Oldříše odsouzen 

k dlouhodobému žaláři a ve vězení se oběsil.  

Zrádci národa byli také potrestáni. 

Slovenský president Tiso a nepřítomný Ďurčanský byli odsouzeni k trestu smrti.  

2. ledna zahájen je dlouholetý plán, dle kterého máme dohonit výrobu předválečné úrovně a ještě i 

předhonit.  
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 Jan Mlynář 

Kronika na internetových stránkách obce 

 Na internetových stránkách obce www.obec-kamenec.cz postupně zveřejňujeme záznamy 

z obou našich kronik, převedené do elektronického formátu v původní podobě. Zatím se nám 

podařilo zveřejnit záznamy do roku 1965. V záznamech se odráží nejen historie naší obce, ale 

také historie naší republiky. Vystihující pro naši snahu je citát pana Ferdinanda Macha z roku 

1922, prvního kronikáře:  

"Účelem pamětní knihy obecní jest, zachovávati místní dějiny pro poučení budoucích."  
Petr Šváb 

 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Jaro už je v plném rozkvětu a všechny nás to táhne ven za sportovními aktivitami, na 

zahrádku, kutit do dílen a trávit čas v přírodě. I pro malé a velké hasiče je to čas, kdy jim skončila 

přípravná část v tělocvičně, na obecním úřadu a budou se scházet venku a trénovat v areálu Pod 

Lipou. Nejprve shrneme tu zimní přípravu, kulturní akce a první letošní halové závody. 

Naši aktivní svěřenci trávili zimní přípravu ježděním do tělocvičny Masarykovy základní 

školy v Poličce, kde pod vedením trenérů pilovali techniku běhu, svoji kondici a dovednosti 

s hasičským vybavením. Individuálně nabírali svaly na zamrzlých rybnících, kde bruslili, na 

sjezdovkách, tratích běžeckých, kde lyžovali a  na kopcích, kde sáňkovali a bobovali. Jen co roztál 

sníh z dráhy v areálu, první nadšenci si nazuli tretry a zkoušeli rozdělovače a překážky. 

Mladší děti se scházely s vedoucími na obecním úřadě, kde vytvářely kalendář jako 

vánoční dárek vedoucím, vánoční řetěz na strom umístěný na Vánoční výstavě a především 

trénovaly na Jarní setkání důchodců. Ale nebudeme předbíhat události a začneme pěkně 

chronologicky. 

První hasičskou akcí v novém roce byla Výroční valná hromada dětí i  dospělých. Na valné 

hromadě se hodnotí celý předešlý rok, schvaluje se plán práce, diskutuje, od hostů se slyší 

pozdravy a přání pevného zdraví. Hlavně se na hromadě sejdou všichni členové sboru a děkuje se 

rodinám za podporu. Velkou kulturní akcí v zimních měsících jsou hasičské plesy, jejichž 

organizaci zajišťují členové sboru. Oba termíny nebyly úplně obsazeny, každý večer hrála jiná 

kapela, ale spokojenost zúčastněných byla. V neděli byl maškarní karneval. Místní omladina 

připravila pestré soutěže o sladkosti, kterými se dětem velmi zavděčili a zabavili je tak na celé 

odpoledne. Zatančili si, zahráli, pobavili a poveselili. Masek byla spousta a moc to všem slušelo. 

Jarní setkání důchodců se uskutečnilo na aprílovou sobotu. Sešlo se nemalé množství 

důchodců a maminek, které přišly podpořit své ratolesti. Děti si připravily velmi náročnou pohádku 

o Šípkové Růžence, zpívalo se, tančilo, recitovalo a bylo to velmi příjemné odpoledne, které bylo 

věnováno našim starším obyvatelům.  

Prvních závodů se zúčastnili naši závodníci v Jablonci nad Nisou, kde probíhal Český 

halový pohár v běhu na 60 m s překážkami a halové závody v běhu na 100 m s překážkami. 

V běhu na 60 m dívek skončila v konkurenci 184 děvčat Vendula Nováková na 7. místě 

časem 12,88 s, Markéta Petržálková na 46., Nikola Žáková na 97. a Adéla Cejpová na 109. místě. 

V běhu na 60 m chlapců skončil mezi 163 závodníky Vojtěch Šváb na 25. místě časem 13,88 s. 

V běhu na 100 m dorostenek obsadila mezi mladšími Markéta Petržálková 17. místo, mezi 

středními dorostenkami Vendula Nováková 10. místo, Daniela Švábová 19. a Marie Andrlíková 43. 

místo. V kategorii starších dorostenek Iveta Drašarová 13. místo a Pavlína Pešková 21. místo. 
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Mezi mladšími dorostenci obsadil Vojtěch Šváb 13. místo. Vendula Nováková závodila také 

v kategorii žen, kde získala 44. místo časem 19,55 s. 

V nadcházejícím období nás čeká spousta práce od brigád, přes přípravy na jednotlivé 

závody, tréninky a společenské akce. Přeji Vám, ať se vše vydaří dle očekávání, ať jste zdraví a ať 

se Vám daří v hasičském i osobním životě. 

 Markéta Drašarová 

 

Informace z naší školy  

Celým školním rokem 2016/2017 se vine dlouhá nit s názvem Cesta kolem sv ěta, na 

kterou jsou jako korálky navlečeny jednodenní projekty, věnované jednotlivým světadílům. 

Děti se postupně seznamují s jednotlivými kontinenty, jejich polohou a zajímavostmi z 

oblasti přírody, kultury,...... 

 Každý projekt je uveden písničkou Ententýna, mandolína. Součástí projektových dní jsou 

pohybové aktivity, tajenky, soutěže, práce ve skupinách a výtvarné činnosti. 

 Každý „procestovaný“ světadíl si děti postupně vyznačují na velké mapě světa, která visí na 

nástěnce na chodbě v naší škole. 

 

1. projekt Evropa  proběhl v pátek 30. září. 

Každé dítě si nejdříve vyrobilo svůj cestovní pas, se kterým bude celý rok cestovat. 

Vyluštěním křížovky děti zjistily, o kterém světadílu si budeme povídat. Mladší děti se seznámily se 

sousedními státy České republiky, naučily se jejich hlavní města a vlajky. Starší děti doplňovaly do 

slepé mapy všechny státy Evropy, poznávaly jejich hlavní města a vlajky. Na interaktivní tabuli 

jsme si prohlédli některé významné stavby. Den byl proložen pohybovými soutěžemi na hřišti a 

písničkou. Na závěr jsme tvořili velkou mapu světa, v níž jsme označili první společně 

„procestovaný“ světadíl – Evropu. 

 

Cesta kolem světa pokračovala v pondělí 20. prosince. 

Putování po dalším světadílu začalo společným setkáním. Děti si nejprve připomněly, co se 

dozvěděly o Evropě, zazpívaly si úvodní písničku a pak si na interaktivní tabuli odkrývaly puzzle, 

aby zjistily, kam se podívají tentokrát. 

Se svými cestovními pasy se poté vydaly objevovat největší a nejlidnatější světadíl naší planety – 

Asii .  

Žáčci, rozděleni do skupin, plnili na stanovištích zajímavé úkoly, při kterých poznávali 

odlišnou kulturu a způsob života, přírodní podmínky i zvířata, která zde žijí. Seznámili se s různými 

typy písma, vyzkoušeli si čínské hůlky, poslechli si, jak zpívají děti v asijských zemích, vyrobili si 

masku pandy, aby si připomněli, že se jedná o ohrožený druh a dozvěděli se spoustu dalších 

zajímavostí. 

V krátkém dokumentárním filmu pak mohli obdivovat nejvyšší vrcholy světa a další krásy tohoto 

světadílu. Na závěr jsme společně na slepé mapě vybarvili Asii a už se těšili na další putování po 

naší tajuplné Zemi. 

 

Třetí pokračování celoročního projektu připadlo na středu 1. února. 

Děti „navštívily“ nejchladnější oblasti naší Země – Arktidu a Antarktidu . Povídaly si s paní 

učitelkou nejen o tom, čím se tyto dvě oblasti liší, ale i o zvířatech, která zde žijí. 
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Společně si vysvětlili, co je to polární záře, polární den a noc, seznámili se s životem 

Eskymáků a taky si na ně zahráli. Rovněž zhlédli zajímavý dokument o tučňácích a ledních 

medvědech. 

Toto prima hravé dopoledne bylo zakončeno pobytem venku, kde se všichni pořádně 

vydováděli při hrách a soutěžích na sněhu.        

Martina Hegrová, Věra Chválová, Pavla Švábová a všech 42 žáčků - účastníků putování. 
 

Z mateřské školy  

Lidé mohou mít radost z různých věcí. My ve školce - děti i dospělí - jsme se např. velice 

radovali z bohaté sněhové nadílky, která po Vánocích pokryla celý kraj. Proto jsme také měsíc 

leden věnovali projektu „LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“. Děti kreslily, stříhaly, lepily a podle vlastní 

fantazie vytvářely ledové království. Naučili jsme se zimní básničky a písničky, četli jsme knížku 

„Kam se ztrácí sněhuláci“, chodili bobovat a sáňkovat. Mimo jiné jsme dělali různé pokusy se 

sněhem a ledem - např. mladší děti ve formičkách obarvily vodu, venku nechaly zmrznout, 

vyklopily a měly barevné ozdoby. Starší děti „ozdobily“ vodu různými přírodninami, také nechaly 

zmrznout a po vyklopení vznikla krásná ledová plastika.    

Do tohoto projektu patřily i dvě akce - „SNĚHULÁCKÝ DEN“ a „HRY A SOUTĚŽE NA 

SNĚHU“. Na Sněhulácký den přišly děti do školky v bílém oblečení a na hlavu si „posadily“ 

papírový hrnec, který si vyrobily ve školce. Každý sněhulák se představil, šest „velkých“ sněhuláků 

si vybralo do svých družstev děti a začalo se soutěžit na jednotlivých stanovištích. Po vystřídání 

všech stanovišť následovala sněhulácká diskotéka. 

Asi za týden nás čekaly Hry a soutěže na sněhu. Vydali jsme se na hřiště a zde děti 

soutěžily  např. ve slalomu mezi tyčkami, podbíhaly točící se lano, nosily míček na lžičce mezi 

kuželkami, házely sněhovými koulemi do dálky i na cíl a vyvrcholením byly závody dvojic s boby, 

na kterých soutěžící vezl kamaráda. Všichni jsme si užili spoustu legrace. 

Tento projekt se velmi vydařil, děti byly nadšené a spokojené. Na závěr děti dostaly medaile 

a drobné dárečky. Zimu jsme si užili plnými doušky, byla prima a nyní se už těšíme a užíváme si 

jara. 

Za kolektiv MŠ v Sádku Eva Zdvořilá 
 

Zápis do mate řské školy v Sádku 
se koná 

ve st ředu 10. kv ětna 2017 od 9.00 do 16.00 hodin. 
U zápisu obdržíte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášku do mateřské školy. 

Sledujte webové stránky školy, kde budou v čas vyv ěšena kritéria k p řijetí dít ěte do 

mateřské školy a další podrobné informace.  

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 
 

Hezké prožití velikonočních svátků  

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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