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číslo 53          červenec 2017 
 

Vážení spoluobčané, 
 v čase dovolených se k Vám dostává další vydání Kameneckých listů, ve kterém jsme se 
snažili připravit pro Vás kromě tradičního obsahu snad i zajímavé prázdninové čtení. Nejdříve se 
jako vždy zastavíme u činnosti zastupitelstva a vedení obce. 

Zastupitelstvo obce od měsíce dubna uskutečnilo celkem tři veřejná zasedání. 
Z projednávaných bodů připomenu schválení závěrečného účtu obce za rok 2016, který se nám 
podařilo zakončit s přebytkem ve výši 3 419 422,- Kč. V rámci letošního rozpočtu obce byly 
v popisovaném období provedeny dvě úpravy rozpočtu, které reagují na skutečné plnění rozpočtu 
na jednotlivých paragrafech a položkách, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů. Aktuální vývoj 
hospodaření obce ke dni vydání tohoto čísla Kameneckých listů - příjmy ve výši 76 % rozpočtu tj. 
5 047 750,- Kč, výdaje ve výši 54 % rozpočtu tj. 3 465 348,- Kč. Rozdíl je tedy od počátku 
letošního roku opět kladný hospodářský výsledek ve výši 1 582 402,- Kč. K části hospodaření obce 
patří také schválení smluv o přijetí dotací z Pardubického kraje, kde jsme byli úspěšní se žádostí o 
dotaci na opravu cesty ke hřbitovu – výše získané dotace 100 000,- Kč a s žádostí o dotaci na 
první část projektu splaškové kanalizace – získaná dotace ve výši 220 000,- Kč. 

Další velkou projednávanou kapitolou bylo pokračování v řešení majetkoprávních 
nesrovnalostí především v trasách místních komunikací, kdy se řeší koupě a prodej malých výměr 
částí pozemků tak, aby vlastnictví pozemků odpovídalo skutečnému dnešnímu používání a bylo 
vyřešeno i pro další generace. 

Jednání zastupitelstva se také samozřejmě týkala tématu splaškové kanalizace, o které se 
zmíním v samostatném článku. Schváleny byly smlouvy se společností ČEZ Distribuce o zřízení 
nových připojovacích míst pro napájení čerpacích stanic. Dále byla dohodnuta spolupráce a 
uzavřeny smlouvy na zajištění služeb výběrového řízení na zhotovitele stavby a na zajištění služeb 
komplexního dotačního managementu, tzn. zajištění podání a vyřízení žádosti o dotaci 
z Operačního programu životního prostředí. Schváleny byly také práce na poslední části 
projektové dokumentace – dokumentace pro provádění stavby. 

O dalších našich činnostech se dočtete dále v Kameneckých listech, např. o zapojení obce 
do soutěže Vesnice roku, o pořádaných akcích, kterých byla opět celá řada a za které musím 
všem jejím organizátorům a tvůrcům poděkovat. 
 Na závěr úvodního článku Vám přeji co nejhezčí počasí v letošním létě a co nejvíce 
odpočinku a nabrání sil do dalšího období. 

Petr Šváb 
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Splašková kanalizace – aktuální informace 
 Tak jak bylo zmíněno v úvodu, v následujícím článku Vás seznámíme s aktuálním stavem 
projektové přípravy splaškové kanalizace v obci. 
 V měsíci květnu nám projekční kancelář předala vyhotovenou projektovou dokumentaci pro 
vydání stavebního povolení. Následně jsme podali na Vodoprávní úřad Městského úřadu v Poličce 
žádost o vydání stavebního povolení a 13. června bylo veřejnou vyhláškou oznámeno zahájení 
vodoprávního řízení s pozvánkou k ústnímu jednání s místním šetřením 17. července. Následně by 
mělo být stavební povolení na stavbu vydáno a uplynutí lhůty pro nabytí právní moci bude platné. 
 Pro úsek trasy splaškové kanalizace od domu čp. 163 (Zdeněk Haupt) za dům čp. 89 
(Jiřina Drašarová) byla dále zpracována projektová dokumentace výměny vodovodního řadu. 
Jedná se o celý úsek vodovodu, který je v souběhu s plánovanou splaškovou kanalizací. Jde o 
nejstarší část vodovodu, který je litiny DN 150 a byl by v souvislosti s řešením kanalizace nahrazen 
novým potrubím z materiálu PE včetně všech uzávěrů domovních vodovodních přípojek. Tímto 
krokem by se nám podařilo při jedné práci vyměnit za novou základní infrastrukturu v celé ulici. 
Rozpočet výměny vodovodu je ve výši 5 000 000,- Kč, jeho financování bychom chtěli pokrýt 50% 
z dotace Pardubického kraje, 30% z prostředků Sdružení skupinového vodovodu Poličsko a 20% 
z rozpočtu obce. 

Na konci měsíce června nám byla předána dokumentace soukromých kanalizačních 
přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Situační výkres této dokumentace jsme předali do každé 
domácnosti pro provedení kontroly ze strany Vás majitelů nemovitostí. Termín pro Vaši odezvu 
v případě nějaké chyby a nesrovnalosti jsme stanovili do pátku 21. července. Poté nám projekční 
kancelář předá čistou verzi dokumentace, kterou obec hromadně podá na Stavební úřad v Poličce 
k vydání územního souhlasu. Po vyřízení Vám pak předáme kompletní dokumentaci Vaší 
soukromé kanalizační přípojky včetně potvrzení stavebního úřadu.  

Naše další kroky v přípravě stavby směřují k přípravě soutěže na dodavatele stavby, kterou 
potřebujeme uskutečnit v měsíci září. Zhotovitele stavby potřebujeme mít vybraného ještě před 
podáním žádosti o dotaci z důvodu dosažení co nejvyššího bodového hodnocení podané žádosti o 
dotaci. Finančních prostředků ve Fondu operačního programu životní prostředí je již velmi málo, 
možnost podání žádosti na konci letošního roku bude poslední a uspějí v ní pouze ti nejlépe 
připravení. Proto se nyní snažíme věnovat maximum úsilí, dostat se s řešením splaškové 
kanalizace do co nejvyššího stádia připravenosti. 

Kompletní dokumentace celé splaškové kanalizace včetně domovních kanalizačních 
přípojek je v elektronické podobě v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách obce 
www.obec-kamenec.cz nebo samozřejmě také v kanceláři obecního úřadu. 

Petr Šváb 
 
Komunální odpady a místní poplatky  

Připomínáme občanům obce, kteří zapomněli provést platbu místních poplatků, povinnost 
uhradit místní poplatek za svoz komunálního odpadu a případně poplatek ze psů. 

Poplatek můžete platit v kanceláři obecního úřadu, případně na účet obce, č. ú. 
1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného, s vyplněním a odevzdáním 
přiznání k poplatku v kanceláři obecního úřadu. Přiznání je také k dispozici v elektronické podobě 
na internetových stránkách obce. 
 
Nejbližší termíny svozu popelnic:  
Kamenec - každé liché pondělí: 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10. 
osada Jelínek - každá lichá středa:  19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10 
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Nejbližší termíny svozu plast ů: 
pytle - 1 x měsíc - liché úterý: 1.8., 29.8., 26.9., 7.11. 
kontejnery - 1 x 14 dnů - liché úterý: 18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10 
 
Svoz nebezpe čného a velkoobjemového odpadu:  
Pondělí 11. 9. - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
 
Informace o výsledku jarního svozu kovového odpadu:  

Obec dle Obecně závazné vyhlášky 1/2015 provedla v pátek 5. května svoz připraveného 
kovového odpadu od jednotlivých domů. Pro Vaši informaci bylo odvezeno celkem 650 kg 
drobného kovového odpadu.         Petr Šváb 
 
Soutěž Vesnice roku 2017  
 Naše obec se po šesti letech opět přihlásila do celostátní soutěže Vesnice roku 2017. 
Hlavním motivem pro zapojení do soutěže byla snaha ukázat a prezentovat náš bohatý 
společenský život, který se nám zejména v poslední době daří rozvíjet v nebývalém rozsahu. Dále 
jsme také samozřejmě chtěli ukázat vše, co se nám za poslední období podařilo vybudovat a 
zrekonstruovat. 
 Samotná soutěž je organizována dvoukolově, nejdříve krajské kolo s postupem vítěze do 
celostátního kola. Vítěz krajského kola získává zlatou stuhu, dále jsou v krajském kole bez 
možnosti postupu hodnoceny jednotlivé části – bílá stuha za činnost s mládeží, modrá stuha za 
společenský život, oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem, zelená stuha za péči 
o zeleň. Mimo tyto kategorie je také vyhlášena soutěž zlatá cihla o nejlepší vybudovanou či 
zrekonstruovanou stavbu v obcích. V této kategorii jsme soutěžili s novou budovou pro komunální 
techniku. 
 Hodnocení obce v krajském kole probíhá na základě posouzení desetičlenné hodnotitelské 
komise, která je složena ze zástupců krajského úřadu, ministerstev místního rozvoje, zemědělství, 
kultury a několika starostů obcí. V Pardubickém kraji se do soutěže přihlásilo celkem 27 obcí 
(nejvíce v celé ČR). Z našeho okolí to byl Hradec nad Svitavou, Bystré, Dolní Újezd, Suchá Lhota, 
Poříčí a Pustá Kamenice. Komise každou přihlášenou obec navštíví přesně na vymezený čas 2 
hodin, ve kterých má obec prostor prezentovat se co nejlépe. Nás komise navštívila 14. června a 
během její návštěvy jsme představili obec formou prezentace v budově obecního úřadu s její 
prohlídkou s důrazem na společenský život obce, dále jsme ukázali budovu prodejny a 
pohostinství, areál Pod Lipou a budovu komunální techniky. Více se stihnout nedalo a členové 
komise naši obec hodně chválili.  
 V celkovém vyhodnocení krajského kola jsme ale žádné ocenění nezískali. Přesto moc 
děkuji všem, kteří se na přípravě a vůbec na všech akcích, které jsme prezentovali, jakkoliv podíleli 
a snad někdy příště budeme úspěšnější i v této soutěži. 
 Pro úplnost doplním výsledky krajského kola. Zlatá stuha vítěz krajského kola – obec 
Lukavice, okr. Ústí nad Orlicí, Bílá stuha za činnost mládeže – obec Břehy, okr. Pardubice, 
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Hradec nad Svitavou, okr. 
Svitavy, Modrá stuha za společenský život – obec Poběžovice u Přelouče, okr. Pardubice, Zelená 
stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Poříčí u Litomyšle, okr. Svitavy. 

Petr Šváb 
 
Dovolená léka ře 
 MUDr. Jílek oznamuje občanům další termín dovolené - od 31. 7. do 11. 8. a od 21. 8. do 
25. 8. 2017. 
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Oznámení spole čnosti VHOS, a.s.  
 Společnost VHOS, a. s. v obci Kamenec u Poličky ruší od roku 2018 provádění odečtů a 
následnou fakturaci v měsíci únoru. Opatření se dotkne těch odběratelů, kteří neplatí zálohy, nebo 
se s naší společností VHOS, a. s. již dříve dohodli na roční fakturaci bez záloh.  
 Nabízíme Vám možnost pravidelné platby záloh na vodné. Odečty budou prováděny dle 
harmonogramu pouze v měsíci srpnu. Placené zálohy budou vyúčtovány k těmto odečtům. Zálohy 
je možné hradit prostřednictvím Sdruženého inkasa plateb obyvatelstva – SIPO nebo trvalým 
příkazem z Vašeho účtu. 
 Máte-li zájem o zálohové platby, na poslední straně Kameneckých listů je k dispozici 
příslušný tiskopis (nebo také v kanceláři OÚ), který po vyplnění zašlete na adresu: VHOS, a. s., 
Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová nebo e-mailem na adresu a.hruba@vhos.cz, případně 
se domluvte telefonicky na čísle 461357156 – útvar zákaznické centrum.  

Eva Šplíchalová, vedoucí útvaru zákaznické centrum 
 
Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  
Slet čarod ějnic 
 V podvečer 30. dubna se začaly do areálu Pod Lipou slétávat čarodějnice z Kamence a 
blízkého okolí. Děti dostaly špekáčky, které si opekly na menším ohýnku. Za bránou u louky už 
čekala na svůj obřad nachystaná velká čarodějnice. Po jejím shoření se všichni vrátili zpět k 
ohýnku, kde bylo možné se občerstvit dle libosti. Zastupitelé obce se postarali o tento večer a jsme 
rádi, že se sešlo tolik lidí, čarodějnic a čarodějů. 
 
Lampiónový pr ůvod  
 Další obecní akcí byl lampiónový průvod konaný 7. května. Se stmíváním jsme se setkali u 
obecního úřadu ve 20.30 hodin. Ještě chvilku jsme počkali a když zhasla obecní světla, vydali 
jsme se spoustou lampionů od budovy úřadu známou trasou kolem větší části obce do areálu Pod 
Lipou. Tam si děti opřely lampiony o plot a zábradlí a všichni si po večerní procházce mohli dát 
něco dobrého do bříška. Vladimír Andrlík nasmažil palačinky, Bohumil Novák se postaral o buřty 
na grilu a s hezkým večerem se ještě posedělo. 
 
Muzikál D ěti ráje 
 Obecní úřad uspořádal 28. května zájezd do Brna na muzikálové představení Děti ráje. 
Celý autobus se naplnil a my jsme se mohli těšit na odpoledne plné známých písniček Michala 
Davida. 
 V první části se děj odehrával na konci 80. let, kdy parta mladých, dospívajících lidí užívala 
života, diskoték a lásek v malém fiktivním městečku Bičovice. Mohli jsme se zpětně vrátit do doby 
,,céček”, ,,vitacitů” a narážek právě na tuto dobu. Nenaplněná láska Evy a Michala rozdělila tyto 
dva hlavní představitele na dobu dvaceti let. 
 Ve druhé části se spolu setkávají jako rodiče svých dětí Mickyho a Báry, kteří se do sebe 
zamilují. Téměř všechny písně byly s tanečními doprovody. 
 Ke konci pořadu nás atmosféra pěkně rozproudila a zvedla ze židlí. Cestou zpátky jsme si v 
autobuse ještě zazpívali pár zažitých písní a spokojeně se vraceli domů. 

Lenka Ondráková 
 
Dětský den s brou čky 
 Letošní dětský den zahájily maminky v kostýmech broučků. Děti si vyzkoušely skládání 
broučkových puzzlí, hledání broučků v mouce, lovení perel v bazénku nebo prolézání tunelem 
s hledáním předmětů. I rodinná soutěž přilákala mnoho soutěžících, na které čekala drobná 
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odměna. Po zdolání všech soutěží a vyplnění hrací karty si děti vyzvedly odměny, balonek a 
tradiční perníkový kamenecký groš. Během celého dne probíhalo malování na obličej, které 
obstarala děvčata z Obchodní školy Polička. Dětský den byl opět zakončen hasičskou pěnou, na 
kterou se těšily všechny děti. I letos nám přálo pěkné počasí, které přispělo k dobré náladě během 
celého dne. 
 Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci dětského dne a těšíme se na příští rok. 

Maminky z Kamence 
 
Kytarové ve čírky 
 Takový obyčejný nápad se nám zrodil v hlavách proto, abychom se občas sešli ,,jen tak” a 
s radostí si zazpívali při kytarách či jiném hudebním doprovodu. Osmnáctá hodina se zdá ideální i 
proto, aby si i ty mladší děti zazpívaly písničky lidové nebo jaké znají. Do konce června nám to 
vyšlo po čtrnácti dnech celkem třikrát. 
 Následující termín je 21. července v 18 hodin. Kdo na nějaký hudební nástroj hrajete a 
nebo si rádi zazpíváte, určitě přijďte, budeme se těšit. 

Lenka Ondráková, Simona Cacková 

 
Kamenecké podání 
 Dne 24. června se v areálu Pod Lipou konal 18. ročník tradičního volejbalového turnaje 
smíšených družstev pod názvem Kamenecké podání. Turnaje se zúčastnilo 7 týmů z blízkého i 
dalekého okolí (Lelekovice, Olomouc, Bechyně, Skuteč), k vidění byl špičkový volejbal, v družstvu 
vítězů dokonce nastupovala extraligová hráčka Šternberka. Po celodenním zápolení za ideálního 
počasí nakonec vyhrálo družstvo Brufeni Bechyně, druhý skončil domácí Kamenec a třetí Lachtani 
Polička. 
 Děkujeme obci Kamenec za záštitu celé akce, poskytnuté zázemí k jejímu uskutečnění a 
dále všem sponzorům turnaje. Těšíme se na další ročník a srdečně zveme všechny příznivce 
volejbalu. 

Jan Mlynář ml. 
 
Krajské setkání tane čních soubor ů Česká beseda 
 V sobotu 24. června se v Jablonném nad Orlicí uskutečnila 7. přehlídka tanečních souborů 
Česká beseda Pardubického kraje. Tohoto setkání se zúčastnila také skupina tanečníků z naší 
obce. Program celodenního setkání obsahoval kromě hlavního společného vystoupení na ploše 
stadionu také průvod městem pod hlavičkou a prapory jednotlivých obcí (měst) a představení 
jednotlivých souborů a obcí při sólovém vystoupení na náměstí. Celkem se setkání zúčastnilo na 
180 tanečníků. 
 Děkuji našim tanečníkům nejen za reprezentaci obce na tomto setkání, ale také za to, že 
v naší obci tradici tancování České besedy dlouhodobě udržují a snaží se ji díky stálému 
zapojování nových generací mládeže zachovat i pro budoucnost. 

Petr Šváb 
 
Spole čenská kronika  
Vítání ob čánků 
 V sále obecního úřadu jsme 7. května přivítali do života a do obce tři miminka, a to Beatu 
Annu Krajíčkovou, Radku Švandovou a Radka Nunváře. Děvčata ze základní školy v Sádku spolu 
s paní Pavlou Švábovou vystoupila s programem básní, písní a tanečků. Pan starosta předal 
rodičům blahopřání, květinu a finanční dar. 
 Zastupitelstvo obce přeje miminkům i celým rodinám hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti. 
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Životní jubilea 
 Životní jubileum oslavila v dubnu paní Marie Kulíšková a v květnu paní Jana Baumruková. 
Zastupitelstvo obce přeje jubilantkám co nejvíce zdraví, pohody, štěstí a spokojenosti. 

Lenka Ondráková 
 
Pozvánky na po řádané letní akce v areálu Pod Lipou:  
 
Kytarový ve čírek  - v pátek 21. července v 18.00 . 
Taneční zábava  - hudební skupina Rytmik  v pátek 4. srpna . 
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 . 
Kytarový ve čírek  - v pátek 25. srpna v 18.00 .  
O pohár SDH a Kamenecká šedesátka - závody dětí a mládeže v pož. sportu v sobotu 2. září. 
Divadelní p ředstavení  - v neděli 3. září. 

Petr Šváb 
 
Divadélko v zá ří 
 V neděli 3. září se v areálu Pod Lipou odehraje představení malých i dospělých ochotníků 
ze Širokého Dolu. Nejdříve vystoupí děti s pohádkou ,,Dva bratři” a po nich zahrají dospělí 
pohádku „O hloupé kovářce”. 
 Doufejme, že nám bude přát počasí stejně jako vloni. Nenechte si ujít zábavné odpoledne. 

Lenka Ondráková 
 
Letní provoz v areálu Pod Lipou  
 V areálu Pod Lipou provozuje naše obec od konce měsíce května kiosek s občerstvením, 
který výrazně oživuje provoz celého areálu a stal se oblíbeným místem pro posezení napříč všemi 
generacemi. Provozní doba je pondělí až pátek od 15 hodin, nabídka občerstvení nezůstává jen u 
nápojů a nanuků, ale zahrnuje také například klobásy, utopence atd. Ze současné větší 
návštěvnosti máme samozřejmě velkou radost. 
 V kiosku nabízíme bezplatné zapůjčení sportovního vybavení – míče na všechny druhy 
sportů, florbalové hokejky a branky, vybavení na tenis, badminton atd. V provozu jsou samozřejmě 
obě antuková hřiště. Rezervaci tenisového kurtu si lze zajistit u obsluhy kiosku, v kanceláři 
obecního úřadu nebo na telefonním čísle starosty obce 731 612 067. 

Petr Šváb 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1948  
Leden. Deštivo. 14. velká povodeň. Potom mírně mrzne a chumelí. 21. sněhové vánice a 
proorávání silnice. Potom sníh staje pouze teplem 31 prší. 
 
Únor. Od 16. sněží a mrzne až dokonce. Nejvyšší mráz 20 °C. 
 
Březen. Ve druhém týdnu mrazy přestaly a sníh stál. 13. mráz. 17. déšť a potom sněží a zima 30. 
a 31. se vyjelo na pole. Stále je až 8 °C mrazu a v e dne na slunci rozmrzne. Žita jsou mnohde 
zničena. 
 
Duben. Zprvu zima potom tepleji, sucho. 23. jsme dosázeli brambory a byli jsme poslední. Jetele 
se musí zaorat 70 % v Kamenci a 25 % žita zaoráno. Sucho, zima, tráva se ztrácí. 26. a 27. velké 
mrazy. Zmrzly hlavatice. Ku konci dubna kvetou trnky, švestky, třešně. 
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Květen. Sucho. 7. prudká bouře, liják, kroupy. Strhané pole. Mák zmizel a byl místy znovu naset. 
16. je již stromoví odkvetlé a kvetou šeříky a kaštany. Ku konci května časté velké deště. 
 
Červen. Každý týden prší, je však velké sucho. 14. začíná senoseč. 20. deště. Sází se zelí, řepa. 
Hlavatice je naprostý nedostatek. Vysazená stále hyne sežraná muškami a červy na kořenech. Je 
spousta dřepčíků, mšic a chroustečků – úhorníků, a některé stromky jsou do hola ožrané. Do 20. je 
posekané a sklizena většina luk. Sena je málo. 
 
Červenec. Žně začaly 31. Je kritické sucho. Otavy jsou uschlé, brambory usychají, vody ubývá. 
 
Srpen. Sucho pokračuje. Od 19. do 26. deštivo, potom hezké časy až do konce. 
 
Září. Sucho, otavy skoro žádné, od poloviny září sklízeny brambory, do 23. sklizeny. Jsou drobné 
a málo.  
 
Říjen. Již i hluboké studny ztrácejí vodu. Od 8. mrazy až 8 °C. Ku konci října namoklo. 
 
Listopad. Byl deštivý, ku konci mrazy. 
 
Prosinec. Jíní 10. – 12. rozlámalo stromy. 16. sníh a potom pěkná mírná zima. 
 
 Následkem neúrody již loni dovážíme větší množství obilí ze Sovětského svazu. Za to 
musíme dát protidodávkou průmyslové výrobky, které jsou u nás také velmi vzácné. 
Od února zrušen je příplatek za obilí a stojí nyní: 
 Pšenice 400 Kčs 1 q, žito 380 Kčs 1 q, ječmen 280 až 410 Kčs, oves 276 Kč 1 q. Dovážené 
ze Sovětského svazu stojí na hranicích: pšenice 610 Kč 1 q, žito 628 Kčs 1 q, oves a ječmen 510 
Kčs 1q. 
 
Jiné ceny: košile stojí 250 Kčs, všední kalhoty 300 Kčs, nedělní kabát 1460 až 3000 Kčs. Látka na 
něj slušná za darované vlněné hadry á 800 Kčs. Zedník se stavitelem stojí denně 350 Kčs. 
 
Dodávka hus nařízena nejméně 4 kilových za 41 Kčs 1 kg. Před obchody ve kterých má být něco 
prodáváno stojí fronty již od 5 hodin i v zimě, jak před obchody látkami, tak také obuvi, jsou zde 
časté hádky. Látky i boty jsou prodávány na poukazy a na oděvní lístky. Často zašmelinařeno je 
zboží a na těžce získaný poukaz se nedostane nic a tak propadne. Nebo také obchodník ustřihuje 
nadměrně lístků oděvních na některé věci, které snad by měly být i bez lístků o lepší látky potom 
zašmelinaří.  
 
Dodávky: 12. října svoláni jsou zemědělci a u Bednářů úředníci okresního úřadu a okresního 
akčního výboru vynucovali hrozbami vysokou dodávku obilí. Každý si může nechati ze sklizně 276 
kg chlebového obilí pro každou osobu doma a 180 kg na setí na 1 ha. U nás se vyseje více 2 ¼ až 
2 ½ q na 1 ha.  
 Za základ dodávek bylo počítáno 18 x 20 q sklizně z 1 ha. Kdo by to nedodal, vyhrožováno 
mu prohlídkou, která prý proleze celý dům a nalezené obilí vezme a rolník zaplatí za každý q 1000 
Kčs pokuty. Prohlídka může prý nalézt i jiné závady v domácnosti.  
 Někdo však ani tolik nesklidil a dodávku splniti nemohl a tak s ním byl sepsán protokol a za 
někoho to museli dodati ostatní zemědělci a tak obec dodávku splnila. 
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 Odměnou dostala nějaké knihy a poukazy na několik kusů prádla. Na tyto poukazy a 
oděvní lístky k tomu si mohli koupit dětské prádlo v Korouhvi, spodky v Rohozné, 3 zástěry 
v Limberku (Pomezí). Ze Stašova zase přišli zemědělci kupovat do Sádku a z Rohozné do Poličky. 
Hospodyně zapomněla si s sebou vzít osobní legitimaci, nebo kmenový list a tak musela s pláčem 
odejít pro to domů, do Rohozné. Jinak ji prodavač zboží na poukaz a body nevydal. 
 V říjnu nařízeno zemědělcům dodati o ½ l  mléka na dojnici víc. V listopadu zase byl každý 
vyzván, aby přidal. Potom bylo předepsáno každému dodat mnohem více se spětnou platností i 
tomu, kdo žádal o lístky na mléko. Březí krávy komu nedojí, nemá nárok na lístky na mléko, jenom 
majitel jedné krávy lístky dostane. 
 
Porážka vepře je povolena při splnění všech dodávek a počítán je 150 kg těžký paušálně a 
odevzdá 5 ½ kg škvařeného sádla. Kdo nesplní některou dodávku a je mu přece porážka dovolena 
po uvážení všech okolností a nevině, odevzdá 8 kg sádla. Komu kontrola nalezla v domě hrníček 
smetany, byl nemilosrdně pokutován. 
 7. prosince opět žádáno obilí a jiné. Předseda ONV Petr Vlk žádal, aby každý něco dodal 
pro akci „Zemědělci dělnictvu“. Bylo sehnáno 15 q obilí, 1 ½  q brambor a nějaké lněné semeno. 
Při schůzi měli komunisti nezemědělci uprostřed lidu stráž. 
 
Znárodnění Převrat 
 President dr. Eduard Beneš podepsal dekret o znárodnění velkých podniků a sice 
velkostatky nad 50 ha, továrny zaměstnávající nad 50 zaměstnanců a výrobny lihovin a 
velkoobchody a všechny podniky s větším výnosem a některé restaurace ve velkoměstech. 
 Když komunistická strana  žádala další znárodňování a usilovala o diktaturu dělnické třídy, 
odstoupili na protest dne 19. února ministři tří stran národní fronty. 
 Potom komunisté obsadili rychle všechny důležité objekty a i rozhlas a oznámili nově 
jmenovanou vládu 25. 2. Novou ústavu nazvali lidově – demokratickou, ve které bude vládnout 
dělnická třída. President dr. Beneš přinucen je k resignaci a zvolen je presidentem Klement 
Gottwald dosavadní ministerský předseda, dne 14. června. 
 Při tomto převratu uprchli někteří poslanci, továrníci a statkáři, politikové a členové armády, 
letci, kteří za války bojovali proti Hitlerovi a mnozí ještě do ciziny. 
 5. března byl v Kamenci ustanoven akční výbor, ve kterém mají po jednom členu spolky 
Jednotný svaz čes. zeměď., hasičů, divadelní spolek Vlastimil, spolek záložní aj. Akční výbor 
sestaven je ze 16 členů, z nichž polovina musí být komunistů. 
 Zakázána je činnost straně národně socialistické a straně lidové. Průbojní poslanci těchto 
stran jsou uvězněni. Vyhozeni jsou univerzitní profesoři smýšlející nekomunisticky. Z úřadů jsou 
vyhozeni úředníci aktivně činní v některé straně. Konány jsou poradní schůze akčních výborů. 
Členové nekomunisti však pozváni nejsou. U některých kněží a politiků jsou konány prohlídky.  
 Okresní národní výbor odvolal na návrh místního akčního výboru tyto členy národního 
výboru: Františka Domoráda, Františka Šmída, Adolfa Groulíka, Františka Štauda a Karla Macha 
za stranu lidovou a Rudolfa Rumplíka za stranu komunistickou, který se před tím z Kamence 
odstěhoval. Na jejich místo povoláni jsou: za komunisty František Fajmon č. 108, Jan Coufal č. 27, 
za sociální demokracii, Annu Břeňovou č. 42 a Františka Krejčího č. 28 za Jednotný svaz čes. 
zeměď., Ladislava Feltla č. 74, bez strany (komunista), Jana Krejčího č. 145 za ROH = revoluční 
odborové hnutí. Později je Anna Břeňová z členství odvolána a na její místo dosazen Jaroslav 
Lajžner. 
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 Předseda národního výboru zvolen je 3. července Jan Štusák, který přestoupil na stranu 
komunistickou a který již vedl úřad předsedy od 1. června, kdy dosavadní resignoval. 
Místopředsedou zvolen je František Augustin a pokladník Míša Bedřich. 
 
Volby dne 30. května do poslanecké sněmovny. 
 Jednotná kandidátka byla sestavena ze 60 % komunistů a 40 % ostatních tří stran. Mimo ní 
byl prázdný lístek (bílý). 
 Především měli voliči zájem, jestli by nemuseli jít volit. Agitace před volbami byla pouze 
komunistická, avšak velká. Bylo lidem mnoho slibováno a mnoho vyhrožováno. Vyhlášky hlásaly: 
„Bílé lístky (rozuměj odevzdané) černé úmysly, kdo nejde s námi, jde proti, kdo půjde proti, bude 
smeten“ (výrok Čermáka u Bednářů). 
 Při poslední předvolební schůzi rozhodnuto, aby byly volby tajné, nikoliv veřejné, jak 
navrhovali komunisti. 
 Odevzdáno bylo 209 lístků národní fronty, 143 lístků prázdných (bílých), 32 prázdných 
obálek a 44 voličů se nedostavilo.  
 
Zemřelí. 
12. ledna zemřela Marie Dražilová ve věku 79 let.  
10. března tragicky skončil život Jan Masaryk, ministr zahraničí a Prokop Drtina, ve válce zvaný 
Pavel Svatý. 
27. března zemřel Josef Kubásek, rolník výměnkář ve věku 84 let. 
11. května zemřel Josef Puchýř, výměnkář č. 140 ve věku 90 let. 
24. května zemřel Jaroslav Šlosr. 
10. září zemřel František Bednář, výměnkář ve věku 86 r. 
13. září zemřel náhle Josef Jukl, rolník č. 101 ve věku 56 let. 
3. listopadu zemřela Marie Havlíková ze dvora ve věku 61 r. 
29. prosince zemřela Marie Jílková, pensistka z č. 134. 
28. června zemřel Josef Feltl č. 72. 
 
3. září zemřel president dr. Eduard Beneš. 
 8. září byl jeho pohřeb jako velká národní manifestace. Vlakem a auty spěly davy ku Praze, 
až tomu bylo potom bráněno, jízdenky do Prahy nebyly vydávány a auta s lidmi byla vracena 
četnickými hlídkami. Domy, chrámy, pošty a veřejné budovy zdobeny byly obrazy pana prezidenta 
Beneše a presidenta Masaryka a Jana Masaryka. Smuteční prapory vlály na všech těchto 
budovách a pohřební věnce jsou  v kostelích a u pomníků padlých. 
Z jeho odkazu národu si připomínáme: 
 Važme si nade vše osobní svobody, sociálního pokroku a spravedlnosti, klidného a 
šťastného života osvobozeného od vší bázně a strachu.  
 
Různé 
Ku konci června a začátkem července byl v Praze sokolský slet. 
26. listopadu byla znárodněna tírna lnu v Kamenci. 
 Utvořeno je strojní družstvo a jeho prostřednictvím objednán je traktor a samovazač. Tyto 
stroje však nedošly. Několik rolníků zakoupilo první odhazové řezačky za 16.000 Kčs. Bohuslav 
Bednář a Bedřich Síla koupili řezačky s výfukem a 7 HP motorem, kabelem a rourami za 32.000 
Kčs. Velký je zájem o malé travní žací stroje. Nový stojí 9 ½ tisíc, ale není ke koupi. Někteří rolníci 
koupili starší opravené žačky až za 14.000 Kčs. 
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Z Kamence odstěhoval se cementář Antonín Tílnov a cementárna zanikla. 
 
Spořitelní a záložní spolek v Kamenci spojil se se spořitelnou města Poličky, se kterou byla také 
sloučena okresní hospodářská záložna. 
 
 28. listopadu vsazeny byly lípy u pomníku padlých na počest narozenin presidenta 
Klementa Gottwalda. Při tom byla malá slavnost a přečteny byly nařízené přednášky.  
 Při slavnostním zasedání pléna MNV v Kamenci dne 13. prosince jmenován byl president 
Gottwald čestným občanem.    
 
Oprava cest a zalesňování 
 Vláda republiky čs. vyzvala obce i města, aby svépomocí provedly různé opravy, na které 
by nebylo použito materiálu z vázaného přídělu a pro tuto akci dala 2 miliardy Kčs pro dvouletku. 
Akce 2 M. 
 Obec Kamenec žádá z těchto peněz 250.000 Kčs na elektrisaci Jelínka a 100.000 Kčs na 
opravu cest a opěrných zdí mostu a na zalesnění obecních pozemků.  
 Pro opravu cest a mostu u hasičské zbrojnice vyhlášena byla pracovní povinnost mužů od 
18 do 60 let v práci ruční po dobu 30 hodin. Nadpočetné hodiny a práce potahová mají být 
propláceny dělníkovi 13 Kčs a zedníkovi 18 Kčs na hodinu. 
 Most byl značně vyvýšen, aby na něj nevtékala voda z obou stran a nové zdivo je 
postaveno přes 1 m silné. Kámen byl použit ze starých zdí a mimo toho dovezen ze spáleniska 
Groulíkového. 
 Na cesty koupen byl kámen ze silnice z Poličky 150 m3 po 60 Kčs. Kámen a štěrk stál 
53.424 Kč. Spotřebováno 5 q cementu a 15 q vápna. Také jsou zakoupeny ve Zderazu obrobené 
kameny – mezníky k chystanému vyměřování obecních cest. 
 
 Z bytu u hasičské zbrojnice byla vystěhována Vondrová a místnost byla upravena pro 
hasičskou výzbroj. 
 Obecní kancelář byla rozšířena o zadní místnost a činže Růženy Křepelkové zvýšena na 
100 Kčs měsíčně a za uklid paní Krejčové také 100 Kč měsíčně.  
 
 Pořádníkovi Josefu Odvárkovi zvýšena je mzda na 560 Kčs měsíčně a sráží se mu na 
nemocenské pojištění. Obec bude také platit ponocnému 400 Kčs měsíčně, bude-li dostávati 
zemský příspěvek v dostatečné výši. 
 
Obecní knihovna má nyní 650 svazků, 67 vypůjčovatelů a 1048 výpůjček v roce 1948. 
 
Skočné krav a jalovic přes rok starých zvýšeno je na 160 Kč z kusu.  
 
Zvláštní poplatek vybírala elektrárna z počítadel motorových 300 Kčs a ze světelných 150 Kčs. 
 
František Kincl postavil nový dům č. 48 na místě starého. 
 
Na Květnou neděli by nařízen pracovní den a sběr železa, hader aj. 
 
Na Slovanské zemědělské výstavě v Praze v květnu vystavovali z Kamence Josef Lorenc č. 114 
krávu a byla zařazena do druhé třídy a Bohuslav Bednář č. 32 dvě plemenné klisny a hříbě, které 
také dostaly druhou třídu a chovatelé odměněni diplomem a bronzovou medailí. 
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Obchod smíšeným zbožím Stanislava Žaloudka v Kamenci byl zrušen.     

Jan Mlynář 
 
Poděkování panu Mlyná řovi 
 Pod tradičním článkem z kroniky obce mi dovolte poděkovat panu Janu Mlynářovi za 
vedení kroniky obce. Pan Mlynář vzorně vedl kroniku obce od roku 1984 až do současnosti, kdy ze 
zdravotních důvodů v jejím psaní dále nemůže pokračovat. Vedením kroniky celých 34 let je 
nejdéle sloužícím kronikářem v historii obce. Jeho práci kromě nás dnes ocení určitě ještě více 
následující generace, které budou číst jeho řádky se stejným zaujetím, jakým my čteme zápisy 
z období pro nás dávno minulých. Děkujeme moc za Vaši práci a přejeme Vám především hodně 
zdraví.  
 Na vedení kroniky v dalším období jsme se dohodli s panem Vladimírem Andrlíkem st., 
který tak plynule naváže na práci pana Mlynáře. Na začátku jeho práce mu především děkuji za 
ochotu, s jakou na sebe práci kronikáře vzal a věřím, že ho tato nová úloha bude také bavit a 
naplňovat. 

Petr Šváb 
 
Kronika na internetových stránkách obce 
 V posledním vydání Kameneckých listů jsem Vás informoval o postupném zveřejňování 
kroniky obce na internetových stránkách obce www.obec-kamenec.cz. Nyní jsou zveřejněny 
záznamy do roku 1973, další až do současnosti máme zatím rozpracovány. 
 Při této práci se nám podařilo získat zajímavé informace o Machově mlýně (dnešního 
truhlářství firmy "Boštík a synové" čp. 59). Dosud uváděná první písemná zmínka o obci z roku 
1474 se novými informacemi posunuje na rok 1468. 
 Nejstarším doloženým mlynářem ve Starém Kamenci je podle knihy trhové obce poličské z 
let 1467-1502 Matěj mlynář. Zřejmě živnost koupil ještě před založením zmíněné knihy. Uvádíme 
z této knihy: 
 „Roku 1468 o sv. Havlu (16.10.) páni konšelé a starší učinili tu smlouvu s Matějem 
Mlynářem z Kamence, tak že nadepsaný mlynář bude platiti úroka spravedlivého kopu grošů na 
sv. Jiří. A od vepřův krmení kopu grošů na sv. Havle...“ 
 Celá další historie mlýna až do současnosti je nyní k dispozici také na internetových 
stránkách obce www.obec-kamenec.cz. 
 
Josef Mach – stíhací pilot v 1. sv ětové válce 
 Kromě historických informací o mlýně jsme se dozvěděli o zajímavém osudu našeho 
rodáka pana Josefa Macha, který byl podle doložených informací prvním člověkem z regionu 
Poličska s pilotním výcvikem, létal jako stíhací pilot v 1. světové válce a stál tak na samém počátku 
rozvoje letectví. 
 Narodil se roku 1889 se ve Starém Kamenci, ve mlýně stojícím naproti sádecké škole. Byl 
nejstarším z devíti sourozenců. Ve Vídni se vyučil strojním zámečníkem a zůstal tam i v 
zaměstnání. Mobilizován byl již v roce 1912 v časech balkánských válek, ale opravdové války se 
zúčastnil až o dva roky později. Po vypuknutí světové války narukoval k letectvu a pilotní výcvik 
absolvoval přímo v poli. Byl nasazen u 2. letecké setniny na italské frontě a již v červnu 1915 
obdržel ceněný výkonnostní odznak polního pilota, který mohl získat pouze ten, kdo vykonal 
nejméně deset letů nad nepřítelem. Byl povýšen z desátníka na četaře a postupně se stal 
nositelem následujících vyznamenání: pamětního Mobilizačního kříže 1912/13, určeného pro 
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příslušníky armády v aktivní službě během Balkánské války, bronzové  a stříbrné medaile za 
statečnost. 
 Zahynul 7. dubna 1916 při zřícení svého dvoumístného letounu typu Albatros (jedno 
z nejlepších stíhacích letadel své doby) v horách v prostoru Aissoviza u Gorizie (28 km 
severovýchodně od Terstu). Tam byl i pohřben. Jeho vyznamenání a fotografie přinesl do 
Kamence kamarád. Díky příbuzným se materiály dostaly do poličského muzea a vypovídají tak o 
jednom lidském osudu. 
 Jméno pana Josefa Macha je uvedeno mezi padlými vojáky z naší obce na desce pomníku 
padlých, až do této doby to pro mě bylo pouhé jméno mezi ostatními. Bylo by velice zajímavé 
pokusit se rozkrýt osudy i dalších našich předků, a to nejen těch se smutným osudem. Pokud 
někdo máte podobné záznamy a informace, velice rádi je zveřejníme a věřím, že se s nimi rádi 
seznámí i ostatní čtenáři. Cítím to i jako naši povinnost pokusit se předat a zachovat dalším 
generacím co nejvíce informací, které pokud se včas nezachytí, pravděpodobně nenávratně zmizí. 

Petr Šváb 
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 
 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v prázdninových měsících informovala o 
 činnosti místního spolku hasičů. Během druhého čtvrtletí se naši aktivní členové zúčastnili mnoha 
soutěží, reprezentovali naši obec na různých úrovních, naši členové odpracovali řadu 
brigádnických hodin v rámci přípravy areálu Pod Lipou na různé sportovní a kulturní akce. Vám 
všem patří za všechno náš dík. 
 Sbor uspořádal hasičský zájezd, který nejdříve navštívil jeskyni Balcarku a propast 
Macochu v Moravském krasu, následně prohlídku pivovaru v Černé Hoře a prohlídku funkčního 
Porčova vodního mlýna v obci Býkovice. Celý zájezd byl hodnocen velmi kladně a  budeme se 
těšit na další v následujícím roce. 
 Prvních závodů jsme se zúčastnili 22. dubna, kdy se konaly závody na 100 m s překážkami 
v Pardubicích, kde nás reprezentovala Vendula Nováková a získala 3. místo, Daniela Švábová 6. 
místo a  Marie Andrlíková 14. místo. V ten samý den se konal závod TFA v Trpíně, kde náš sbor 
reprezentovala Tereza Hermonová, která ještě v květnu absolvovala tento extrémní závod 
v Olešnici.  
 Poslední den měsíce dubna se uskutečnilo první kolo okresní ligy v požárním útoku 
v Širokém Dole, kde družstvo žen obsadilo 5. místo časem 20,84 s. Druhý závod ligy se konal 
v Lubné 11. června, kde družstvo žen vybojovalo časem 20,39 s třetí místo. 
 Týden na to měla liga zastavení v nedalekém Telecím, kde naše něžná pohlaví srazila terč 
v čase 19,64 s, což jim stačilo na 5. místo. Následující závody v Hartmanicích - 7. místo časem 
20,91 s a ve Velkých Opatovicích 8. místo časem 21,83 s, znamenají v průběžném pořadí okresní 
ligy prozatím 5. místo. Ženy se také zúčastnily noční pohárové soutěže v požárních útocích ve 
Zderazi, kde obsadily 3. místo. 
 V areálu Pod Lipou byla uspořádána dvě kola postupových soutěží v požárním sportu 
mužů a žen. Nejdříve 20. května kolo okrskové, ve kterém zvítězila obě naše družstva mužů a žen. 
V sobotu 1. července následovalo okresní kolo, ve kterém muži obsadili 5. místo a ženy 2. místo, 
kterým se probojovaly do 3. – krajského kola, které se uskuteční 22. července v Chrudimi. 
 Od dospělých přejdeme k dorostenecké kategorii dívek, které 6. května v Třemošnici 
získaly 2. místo v krajské lize v požárních útocích. V postupových soutěžích dorosteneckých 
kategorií nás v letošním roce reprezentovalo pouze družstvo dorostenek a dva dorostenci 
v kategorii jednotlivců. V okresním kole dorostenky zvítězily ve všech disciplínách a v jednotlivcích 
zvítězila Iveta Drašarová, druhé místo obsadila Daniela Švábová. Z vítězství ve svých kategoriích 
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se radovali také oba dorostenci – ve středních dorostencích Josef Novák, v mladších dorostencích 
Vojtěch Šváb. 
 Následující krajské kolo 24. června přineslo zklamání dorostenkám, když  po vítězstvích 
v běžeckých disciplínách nezvládly stejně dobře dvě zbývající disciplíny a obsadily 2. místo bez 
postupu na Mistrovství České republiky. Osudná se jim stala královská disciplína požární útok, kde 
o  pouhé 0,3 s na nástřikové terče obsadily třetí příčku a chyba na testech. Této generaci 
dorostenek bylo pouze jednou přáno zúčastnit se MČR v roce 2015, ze kterého si pak odvezly 
stříbrné medaile. Je to velká škoda, že svoji píli a úsilí nezhodnotily a z předešlých chyb se 
nepoučily. I tak je to pro ně zkušenost k nezaplacení a budeme věřit, že tyto zkušenosti promění 
v medaile a osobní úspěchy. I přesto Vám gratulujeme.  
 V krajském kole závodu dorostenců jednotlivců ve středních dorostencích obsadil Josef 
Novák 3. místo. Velkého úspěchu dosáhl pak náš druhý závodník Vojtěch Šváb, který v kategorii 
mladšího dorostu zvítězil a postoupil na Mistrovství České republiky do Zlína, které se konalo 4. a 
5. července. Vojta zhodnotil své zkušenosti, svoji přípravu a získal bronzovou medaili v celkovém 
hodnocení republikového kola ve své kategorii. 
 Dovolím si na tomto místě pogratulovat Vojtovi a jeho trenérům za celý sbor a popřát jim do 
dalších závodů mnoho úspěchů, žádné zranění a  trpělivost. Na tomto mistrovství startoval ještě 
také náš další člen Jan Teplý, a to v kategorii družstev v barvách Širokého Dolu, se kterým získal 
celkově druhé místo. I jemu patří naše gratulace.  
 Na závěr dlouhého výčtu výsledků připojíme také výsledky snažení našich nejmenších a 
nejmladších. Naši žáci se také účastnili závodů své okresní ligy v požárním útoku. První závod se 
uskutečnil v Pomezí, kde mladší žáci byli v požárním útoku 6. a ve štafetě 4 x 60 m s překážkami 
1., starší žáci 4. v útoku a 5. ve štafetě. 
 Dalšího závodu se zúčastnili v Jevíčku, kde mladší obsadili 11. příčku a starší 6. místo. 
V běhu na 60 m s překážkami zvítězila ve starších dívkách Markéta Petržálková a v mladších 
chlapcích Lukáš Ondrák. 
 Třetí závod okresní ligy se uskutečnil v Poličce. Mladší žáci vybojovali 9. místo a starší 8. 
místo. V běhu na šedesát metrů s překážkami obsadila Markéta Petržálková 4. místo ve své 
kategorii, v mladších chlapcích zvítězil Lukáš Ondrák a ve starších chlapcích obsadil druhé místo 
Vojtěch Šváb. V soutěži nejmladších závodníků O dráčka Doda zvítězil Štěpán Lálík. 
 Postupové soutěže dětí začaly Okresním kolem v Litomyšli na konci měsíce května. Mladší 
žáci skončili celkově na 8. místě a starší na 7. místě. Naši závodníci sbírali úspěchy především 
v běhu na 60 m s překážkami. Ve starších dívkách Vendula Nováková 1. místo, Markéta 
Petržálková 4. místo, Lucie Němcová 5. místo, Nikola Žáková 7. místo, Adéla Cejpová 8. místo, 
Andrea Dytrtová 18. místo. Ve starších chlapcích Vojtěch Šváb 2. místo. V kategorii mladší dívky 
Valérie Vraspírová 5. místo a mladší chlapci Lukáš Ondrák 1. místo a Radim Andrlík 5. místo. 
 V krajském kole v běhu na 60 m s překážkami, které se uskutečnilo v Mladkově 17. června, 
obsadily naše děti tato umístění. Starší dívky Markéta Petržálková 9. místo, Adéla Cejpová 13. 
místo, Nikola Žáková 22. místo, ve starších chlapcích Vojtěch Šváb 4. místo. Mezi mladšími 
Valérie Vraspírová 9. místo a Lukáš Ondrák 7. místo.  
 Naši závodníci se také zúčastnili dvou závodů Českého poháru v běhu na 100 m s 
překážkami v Třebíči a v Ostravě. V kategorii dorostenců a dorostenek naši závodníci získávají 
bodovaná umístění v náročné konkurenci závodníků z celé republiky. 
 Přeji Vám příjemné prožití letních dní, načerpání nových zážitků a sil na dovolených, ať se 
naše činnost daří a naplňuje nás jenom dobrým. 

 Markéta Drašarová 
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Informace z naší školy  
Projekt Amerika  
 Pokračujeme v celoročním projektu CESTA KOLEM SVĚTA. Tento projekt se uskutečnil 
2.6. 2017. Tentokrát jsme byli v Severní a Jižní Americe. Jako vždy jsme si rozdali cestovní pasy. 
Podívali jsme se na dvě krátká videa o Americe. Potom jsme se rozdělili do pěti skupin. Byla dvě 
stanoviště Severní a Jížní Amerika. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí.  
 Potom jsme se sešli na koberci a luštili indiánskou tajenku. Pak si každý vybral jeden kmen. 
Poté jsme vyrobili indiánské věci např. čelenku, tomahawk, totem atd. Vymysleli jsme si své 
indiánské tance a vyfotili jsme se. Projekt se mi moc líbil a těším se na další. 

        Viktor Olšinár, 5. ročník 
 
Projekt Cesta kolem sv ěta - Amerika  
 Pokračujeme 5. světadílem v pátek 2. 6. 2017. Navštívili jsme Severní a Jižní Ameriku. Byli 
jsme rozděleni do pěti skupin. Navštívili jsme druhý největší kontinent na světě. Mezitím jsme byli 
zkoušení z kontinentů, které jsme už navštívili. Podívali jsme se na krátké video o památkách 
Severní, Střední a Jižní Ameriky. Potom jsme plnili úkoly, které nám zadaly paní učitelky. 
 Po prvním stanovišti jsme prezentovali co, všechno jsme splnili a co jsem se dozvěděl. To 
samé jsme udělali i na druhém stanovišti. Potom nás paní učitelky rozdělily na indiánské kmeny, 
mezitím jsme rozluštili indiánskou tajenku. 
 Všichni jsme šli ven k indiánskému týpí a měli jsme vymyslet indiánský tanec. Nakonec 
jsme se vyfotili. Projekt se nám moc líbil a těšíme se na další.  

Matěj Boštík, 5. ročník 
 
Cestu na další sv ětadíl jsme podnikli 2. 6. 2017 
 Zazpívali jsme si písničku Ententýna, mandolína a zopakovali jsme si, co jsme se dozvěděli 
minule. Potom jsme si pustili na interaktivní tabuli dvě krátká videa o Jižní a Severní Americe. Po 
přestávce jsme se rozdělili do pěti skupin. Dvě skupiny zůstaly u paní ředitelky a další tři šly k paní 
učitelce Chválové. U paní ředitelky jsme vypracovávali různé úkoly. Mladší děti lepily obrázky k 
Severní Americe a k tomu skládaly a lepily slova. Starší žáci lepili mapy Ameriky a k tomu města 
podle toho, kam patří. U paní učitelky Chválové jsme si povídali o Jižní Americe a potom mladší 
žáci vymalovávali mapu a vyplňovali dvě tajenky. Starší žáci vyhledávali na internetu 
informace například k Amazonce, Údolí soch … Potom jsme se vystřídali. Projekt jsme zakončili 
vyráběním čelenek a předváděním indiánských tanečků na školní zahradě. 

Anna Putnarová, 5. ročník 
 
Z mateřské školy  
 Za námi je další školní rok a máme vytoužené prázdniny. Od září do června jsme s dětmi 
toho zažili mnoho zajímavého – od různých sportovních a kulturních akcí až po poznávací výpravy 
do přírody.  
 Právě příroda je to, co s dětmi máme velmi rádi. Milujeme chodit do lesa, po cestách mezi 
poli, po loukách, k rybníku atd. To vše máme na dosah ruky, protože v okolí mateřské školy je 
příroda velmi rozmanitá, krásná ve všech ročních obdobích a nejen z tohoto důvodu tady začíná 
chráněná oblast Žďárské vrchy. I když si to děti ani neuvědomují, venku plníme spoustu úkolů a 
hravou formou se učíme znát svět kolem nás. 
 Právě toto spojení s přírodou je velká výhoda venkovských školek na rozdíl od těch 
městských. Co bych ale ještě chtěla velmi vyzdvihnout, co děti ve městě nezažijí, jsou naše  
,,vycházky po vsi“, které občas končí i na zahradě rodin našich dětí. Tyto návštěvy jsou nejen 
zábavné, ale často i velmi poučné – např. exkurze ke včeličkám v Sádku nebo na pštrosí farmu 
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v Kamenci. Získané poznatky o životě včel nebo pštrosů jsou velmi zajímavé nejen pro děti, ale i 
pro nás dospělé. Tímto bych chtěla velice poděkovat i ostatním maminkám, tatínkům, babičkám a 
dědečkům, že si ,,naši bandu“ pustí k sobě na zahradu, pro děti mají připravenou malou dobrůtku 
a všichni – děti i dospělí - jsou velmi spokojeni. 
 Na závěr patří ještě naše poděkování p. Jílkové z knihovny v Sádku a p. Švábové 
z knihovny v Kamenci, které měly při naší návštěvě připravený velmi pěkný a poutavý program pro 
děti.  
 Všem dětem i dospělým přeji krásné léto plné sluníčka a jen samých příjemných zážitků. 

Za kolektiv MŠ v Sádku Eva Zdvořilá 
 
Oznámení o provozu mate řské a základní školy  
1. Provoz mateřské školy po prázdninách: 

Mateřská škola bude otev řena od 21. srpna 2017. 
Kontakt pro případ potřeby:  mssadek@zskola.com, telefon 736 220 236 

 
2. Informace k začátku školního roku 2017/2018 v základní škole: 

Školní rok za číná v pond ělí 4. září 2017 v 8.00 hodin. 
Kontakty pro případ potřeby:  731 615 256 (škola) 

          731 615 254 (školní jídelna) 
          sadek@zskola.com  
 Pokud budete požadovat ob ědy ve školní jídeln ě od 4. září 2017, je nutné je p řihlásit 
do pátku 1. zá ří 2017. 
Kde najdete případné další důležité informace týkající se MŠ i ZŠ: 

� na webových stránkách školy: www.zssadek.cz 
� na vývěskách MŠ a ZŠ u starého obecního úřadu v Sádku 
� na vývěsce u Obecního úřadu v Kamenci 
� na Vašich e-mailových adresách 
� případně se je dozvíte z hlášení obecních rozhlasů obou obcí 

       Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Koutek prevence - požáry v zem ědělství po dobu sklizn ě 
 Máme za sebou první část léta a pro zemědělce bude začínat to nejdůležitější období roku. 
Na sklizeň obilovin se musí využít každé chvilky a technika nesmí zahálet. 
 Přes všechno úsilí, aby bylo včas obilí sklizeno, je nutné se technice věnovat a provádět na 
ní pravidelné kontroly a údržbu. I přesto se někdy stává, že závada zapříčiní vznik požáru. Poté si 
zemědělci jistě uvědomí, že vybavení techniky hasicími přístroji není žádný nadstandard, ale nutná 
a dobrá věc. Vždyť instalovaný a provozuschopný hasicí přístroj a proškolená osádka kombajnu 
může zachránit nejen mnohamilionový stroj, ale i několik hektarů pole. Většinu požárů lze uhasit již 
v počátku. Na seno, slámu a obiloviny lze použít vodní hasicí přístroj a na oleje, naftu i motory je 
pak vhodný práškový přístroj. Je také dobré se naučit s nimi zacházet. V době mobilních telefonů 
jistě nebude problém případný požár neprodleně ohlásit na tísňovou linku „150“ nebo „112“. Při 
ohlášení požáru je vhodné i dobře popsat místo a možné příjezdové cesty pro jednotky požární 
ochrany. 
 V červenci letošního roku jsme v rámci Pardubického kraje prozatím nezaznamenali 
naštěstí žádné požáry kombajnů a jiné techniky sloužící ke sklizni, což je velice potěšující. 
 Proto, aby zůstalo následující období bez požáru, hasiči žádají (nejen) zemědělce o 
zvýšenou pozornost při provádění všech prací souvisejících se sklizní. 

Alena Cejpová 
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ZÁLOHOVÉ PLATBY VODNÉHO 
 

Číslo odběru (vyplní VHOS, a. s.):  

Adresa objektu:  

Majitel:  

Typ záloh: ze SIPO trvalým příkazem z účtu* 
(vhodnou variantu 
zaškrtněte) 

Spojovací číslo SIPO (Specifický symbol): 

Výše zálohy:  ,-- Kč 

Perioda záloh: a) měsíčně b) 2 měsíce c) 3 měsíce 
(vhodnou variantu 
zaškrtněte) 

Číslo účtu:  
pro vracení přeplatků (jinak bude zaslán složenkou 
České pošty) 

Tel.:  e-mail:  

Datum:  Podpis:  

Číslo účtu VHOS, a.s. Moravská Třebová 1142004482 / 5500 

Zasílání faktur e-mailem:     ANO NE e-mail: 

* Variabilní symbol pro platbu „záloh trvalým příkazem z účtu“ Vám sdělíme po obdržení žádosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezké prožití období dovolených Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
Vydává Obec Kamenec u Poličky, povolení Ministerstva kultury MK ČR E 14736. 

Vychází také v elektronické podobě na www.obec-kamenec.cz 
Vydáno dne 17. 7. 2017 


