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číslo 54          říjen 2017 
 
Vážení spoluobčané, 
 po asi už skončeném babím létě v sychravém podzimním počasí vydáváme další nové 
číslo Kameneckých listů. Je naplněné informacemi z naší obce, ohlédnutími za akcemi 
v posledním období a hlavně také pozvánkami na pořádané akce v období následujícím. 
V úvodním článku jako vždy krátce zrekapituluji činnost zastupitelstva obce a vedení obce. 
Zastupitelstvo obce od měsíce července uskutečnilo celkem dvě veřejná zasedání v měsíci srpnu 
a říjnu. Z projednaného programu nejdříve zmíním schválení smluv o poskytnutí dotací a darů 
z rozpočtu Pardubického kraje, o některých se více dozvíte v dalších článcích (soutěž Vesnice 
roku 25 000,- Kč a projekt splaškové kanalizace 250 000,- Kč), z dalších to pak bylo schválení 
přijaté dotace 10 000,- Kč na hliníkový nastavovací žebřík. Obec byla dále úspěšná se získáním 
dotace ve výši 105 000,- Kč prostřednictvím Mikroregionu Poličsko v programu Drobná komunální 
technika pro obce, ze kterého bylo pořízeno příslušenství ke komunálnímu traktoru – profesionální 
vysavač na listí a drtič větví. 

Jednání zastupitelstva se samozřejmě zabývala také splaškovou kanalizací, o které se ale 
dočtete v samostaném následujícím článku. Z ekonomiky obce zmíním jedno přijaté rozpočtové 
opatření, které reagovalo na aktuální vývoj hospodaření obce. Ke dni vydání tohoto čísla 
Kameneckých listů tj. k 31. 10. 2017 je vývoj rozpočtu naší obce následující - příjmy ve výši 103 % 
rozpočtu tj. 7 544 838,- Kč, výdaje ve výši 74 % rozpočtu tj. 5 622 609,- Kč. Rozdíl je od počátku 
letošního roku opět kladný hospodářský výsledek ve výši 1 922 229,- Kč. Hospodaření obce bylo 
v září prověřeno dílčím auditem z Pardubického kraje se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 

Z větších prací v obci jsme provedli opravu části místních komunikací zástřikem nejvíce 
poškozených míst a také zalitím podélných spár. Soustředili jsme se na části, ve kterých nejsou 
v plánu trasy kanalizace a to včetně osady Jelínek. V měsíci září byla provedena pro letošní rok 
plánovaná oprava komunikace ke hřbitovu včetně parkovací plochy. Na tuto opravu byla získána 
dotace z Pardubického kraje ve výši 110 000,- Kč. Pro rok 2018 byla v měsíci září podána žádost 
o dotaci na vybudování odstavné plochy podél hlavní silnice u prodejny, která by pomohla zlepšit 
možnosti parkování zákazníků prodejny a pohostinství. 

V měsíci srpnu se v obci v areálu Pod Lipou uskutečnil 26. ročník Hasičských sportovních 
závodů. Kromě tradičně velké účasti závodníků z celé České republiky naši obec v letošním 
ročníku navštívil kromě jiných významných hostů také hejtman Pardubického kraje pan Martin 
Netolický. Pan hejtman už i v předchozích letech závodům uděloval osobní záštitu, ale návštěvou 
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nás poctil až letos. Z jeho reakcí bylo znát překvapení, co se v naší malé obci podařilo postupně 
vybudovat, v jaké atmosféře a podmínkách v areálu Pod Lipou se závody konají. Pro obec naší 
velikosti je každá podobná návštěva velmi důležitá, hlavně v dnešní době, kdy získání každé 
dotační podpory není jednoduché. Obcí, které žádají o podporu je vždy mnoho, naší velkou 
výhodou je, že máme čím se pochlubit, prezentovat a ukázat, že snad i dovedeme něco více než 
někteří ostatní. Děkuji proto všem, kteří při těchto velkých pořádaných akcích neváhají obětovat 
svůj čas a energii a rozhodující měrou přispívají k šíření dobrého jména naší obce, které nám 
potom pootvírá dveře k dalším možnostem rozvoje. 

Petr Šváb 
 
Splašková kanalizace – aktuální informace 
 V tomto v poslední době tradičním článku Vás seznámím s aktuálním stavem projektu a 
záměru vybudování splaškové kanalizace v obci. Projektové práce na celou tuto akci jsou nyní 
prakticky hotovy. Dne 25. srpna nabylo právní moci stavební povolení pro veřejné části stavby – to 
jsou všechny hlavní kanalizační stoky, tři čerpací stanice a výtlačné vedení. 

Projektová dokumentace domovních kanalizačních přípojek byla odevzdána na Stavební 
úřad v Poličce s žádostí o vydání územního souhlasu. Součástí dokumentace byly také ze strany 
obce zpracované a účastníky smluv podepsané Smlouvy o právu použití pozemku pro ty případy, 
kdy kanalizační přípojka jednoho majitele zasahuje do pozemku ve vlastnictví jiného majitele. Po 
vydání územního souhlasu a po potvrzení dokumentací pro jednotlivé domy Vám bude tato 
projektová dokumentace postupně předána. Projektová dokumentace byla zpracována na celkem 
212 přípojek, z toho je 205 přípojek z domácností.  

Pro přehled uvedu rekapitulaci nákladů na projekční práce, které obec za odvedenou práci 
uhradila nebo ještě uhradí: 

Projekt pro vydání územního rozhodnutí 314 600,- Kč 
Projekt pro vydání stavebního povolení 359 370,- Kč 
Projekt pro provádění stavby   321 860,- Kč 
Projekty kanalizačních přípojek  584 430,- Kč 
Výdaje celkem             1 580 260,- Kč     

Uvedené náklady se nám podařilo ponížit úspěšnými žádostmi o dotace a nemalou sumu 
činí také příspěvek na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek od jednotlivých majitelů 
nemovitostí. Rekapitulace: 

 Přijatá dotace na projekt pro vydání územního rozhodnutí  220 000,- Kč  
 Přijatá dotace na projekt pro stavebního povolení   250 000,- Kč 
 Příspěvky na jednotlivé kanalizační přípojky    307 500,- Kč 
 Dotace na projekt pro provádění stavby – nejdříve můžeme žádat v lednu 2018 
 Přijaté prostředky celkem      777 500,- Kč 
Celkové výdaje obce za všechny projekční práce jsou ve výši 802 760,- Kč. Doufáme, že 

se nám tuto částku podaří ponížit i o poslední dotační možnost na prováděcí dokumentaci 
(v ideálním případě by to mohla být dotace 225 000,- Kč). 

V postupných krocích v rámci přípravy stavby bylo provedeno výběrové řízení na zajištění 
technického dozoru stavby a na činnosti koordinátora BOZP. Aktuálně nyní probíhá poměrně 
složité a i časově náročné výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitele stavby chceme mít 
vybraného ještě před podáním žádosti o dotaci z důvodu dosažení co nejvyššího bodového 
hodnocení podané žádosti o dotaci.  

Dalším, pro nás velmi základním výstupem z hledání zhotovitele stavby, je celková cena 
stavby, kterou potřebujeme maximálně snížit. Celkové rozpočtové náklady jsou dle dokumentace 
pro provedení stavby a projekčních ceníků vyšší jak 70 miliónů korun. Při předpokládané výši 
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dotace 63,7 % z uznatelných nákladů je celková vysoutěžená cena hlavní podmínkou, zda obec 
vůbec dokáže finančně zvládnout podíl vlastních prostředků na celou stavbu. 

Proto jsme se v posledních několika letech tolik snažili vytvořit obci v maximálně možné 
míře finanční rezervu, která by ve spojení s bankovním úvěrem realizaci stavby umožnila. O 
možnostech bankovního úvěru jednáme, samozřejmě přitom myslíme na další nutné výdaje a život 
obce tak, aby splácení úvěru obec zcela nezastavilo a nevyčerpalo. 

V měsíci říjnu byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena výzva pro podávání žádostí 
o dotaci s termínem ukončení příjmu žádostí 18. ledna 2018. Zatím se také potvrzují naše 
předpoklady, že tato výzva bude již poslední dotační šancí. 

Časový harmonogram vlastní stavby kanalizace je v zadávacích podmínkách pro 
zhotovitele stavby nastaven velmi odvážně a navrhuje délku stavby na cca. 15 měsíců se 
začátkem stavby v létě 2018 a ukončením ke konci roku 2019. Pro individuální stavby jednotlivých 
kanalizačních přípojek a vlastní připojování domácností by pak byl následující rok 2020. Je zatím 
velmi těžké napsat, zda se nám takto vše podaří, ale třeba odvážnému bude nakonec i štěstí přát. 

Petr Šváb 
 
Svoz odpad ů – termíny svoz ů do konce kalendá řního roku:  
Svoz popelnic:  
Kamenec – každé liché pondělí: 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. 
Jelínek – každá lichá středa:  8.11., 22.11., 6.12., 20.12. 
Svoz plast ů - pytle:  
1 x měsíc - liché úterý: 7.11., 5.12. 
Svoz plast ů - kontejnery:  
1 x 14 dnů – liché úterý: 7.11., 21.11., 5.12., 19.12. 
Svoz papíru - kontejnery: 
1 x 14 dnů – lichá středa: 8.11., 22.11., 6.12.,  20.12. 
 
Soutěž Vesnice roku 2017 – získaná ocen ění 
 V minulém vydání Kameneckých listů v měsíci červenci jsme Vás informovali o účasti obce 
v soutěži Vesnice roku. Psali jsme, že naše obec žádné ocenění v hlavních kategoriích krajského 
vyhodnocení nezískala. Slavnostní vyhodnocení letošního ročníku soutěže se však uskutečnilo až 
12. srpna na půdě krajského vítěze soutěže v obci Lukavice. 
 Při tomto celkovém vyhodnocení byla naše obec velmi úspěšná v soutěži Zlatá cihla, kde 
získala ocenění za stavbu budovy pro komunální techniku – ocenění s finančním darem od 
Pardubického kraje ve výši 15 000,- Kč. Dále jsme ještě získali další ocenění, a to za občanskou 
vybavenost obce – ocenění s příspěvkem ve výši 10 000,- Kč za areál Pod Lipou, prodejnu 
s pohostinstvím, budovu obecního úřadu a další vybavení v obci. Naše účast v soutěži a příprava 
na ni tak nebyla vůbec promarněným časem a opět nám výborně pomohla v prezentaci obce nejen 
v rámci Pardubického kraje.  

Petr Šváb 
 
Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  
Divadlo v areálu Pod Lipou 
 Hezké počasí nám nepřálo dne 3. září, kdy do areálu Pod Lipou v Kamenci přijeli podruhé 
zahrát ochotníci ze Širokého Dolu dvě pohádky. V první pohádce ”Dva bratři” se představily děti se 
scénářem o dvou bratrech Jankovi a Jozovi, kteří hledali cestu za štěstím. Oba se vydali do světa, 
ale jen jednomu z nich patřilo srdce princezny Hermíny. Janek se šťastně oženil a Joza zůstal s 
rodiči a svými sourozenci bydlet doma v chalupě. 
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 Druhá pohádka ”O hloupé kovářce” pojednávala o hlouposti, která je mezi námi tak dlouho, 
jako lidstvo samo. Tuto pohádku sehráli velmi vtipně dospělí, do děje zapojili i malé diváky z 
publika a s notováním písně Hlupáku, najdu tě a s velkým aplausem zakončili představení. 
 Zastupitelé obce zajistili občerstvení a přenesení stanů nad lavičky, aby se mohlo hrát za 
každého počasí.  
 
Burčákový pochod 
 Podzimní sluníčko nás vytáhlo z domovů do přírody 7. října na Burčákový pochod. Tak jako 
vloni byl sraz v areálu Pod Lipou v 15 hodin, kde si každý mohl dát k svačince chleba se 
škvarkovou pomazánkou, sádlem s cibulí a česnekem a zapít bílým či červeným burčákem. 
 Odtud se vyrazilo zadní cestou se zastávkou u Jirušových, dále pak směrem k lomu u 
Aiglových, podzimně vybarveným stromořadím. Na vrcholku před zahradou u Havlíkových byla 
další zastávka s občerstvením. S výhledem na Kamenec jsme pokračovali k rozcestí, k seníku a 
evangelickému hřbitovu, u kterého je nově vyasfaltovaná cesta, po níž jsme došli k místu cíle do 
hasičské klubovny. 
 Boty byly trochu od bláta, ale nic nám nevadilo, když to byla hezká procházka. Jiří Groulík 
hrál cestou na kytaru, my jsme si zazpívali a strávili tak hezké odpoledne. 

Lenka Ondráková 
 
Drakiáda 
 V neděli 22. října létali draci nad Kamencem u evangelického hřbitova. Nebylo jich až tak 
moc, ale dobře se proháněli ve výškách, jen jeden zlobil a odmítal se vznést. Když už měly děti 
zmrzlé ruce, přesunuli jsme se do hasičské klubovny. Občerstvili jsme se kávou, čajem a 
upečeným koláčem. Z přírodnin, kaštanů a kukuřic si vyrobily děti, ale i dospělí postavičky a jiné 
ozdoby. Děkujeme těm, kdo se přidali k pořádání akce. 

                                                  Vladimír Andrlík, Lenka Ondráková 
 
Spole čenská kronika  
Životní jubilea 
 Zastupitelstvo obce blahopřeje občanům k jejich životnímu jubileu. V srpnu oslavila své 
jubileum paní Hana Báčová a v září pan Jeroným Popelka. Oslavencům přejeme nejvíce zdraví, 
štěstí, spokojenosti a životního elánu. 

Lenka Ondráková 
 
Pozvánky na nejbližší po řádané akce v obci:  
Posvícenské posezení - 11. listopadu 
 Letošní svatomartinské posvícenské posezení vychází na sobotu 11. listopadu. Zastupitelé 
obce zvou všechny občany, jejich známé, aby se přišli pobavit do sálu obecního úřadu na tradiční 
posezení od 19 hodin. Zajištěno bude bohaté občerstvení, tradiční koláčky a hudební doprovod 
pana Šneka. 
 
Vánoční výstava - 2. až 10. prosince 
 Rok s rokem se zase sešel a je tady čas pro přípravy a zajištění všeho potřebného k 
otevření tradiční vánoční výstavy. Žádáme občany a všechny ty, kteří by chtěli ukázat a vystavit 
své výrobky a díla, aby se domluvili v kanceláři obecního úřadu. 
 Vánoční výstava bude zahájena v sobotu 2. prosince ve 14 hodin a potrvá celý týden do 
neděle 10. prosince. Pro návštěvníky bude otevřena v sobotu a neděli od 14.00 do 18.00 hodin, ve 
všedních dnech od 15.00 do 18.00 hodin. 
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 Zveme návštěvníky k pohodově strávenému času, obklopené samými krásnými výrobky, 
posezením u teplé medoviny, horkého hruškového džusu. Je to místo, kdy k nám o něco blíže 
přijde vánoční atmosféra, načerpáme inspiraci, potkáme někoho známého ... 
 Za případnou spolupráci Vám předem děkujeme. 
 
Zpívání koled u váno čního stromu – 13. prosince 
 V předvánočním čase ještě zůstaneme. Chtěli bychom se s Vámi sejít dne 13. prosince v 
18.00 hodin před obecním úřadem při akci Česko zpívá koledy. Zazpíváme si známé koledy, 
zahřejeme se čajem nebo medovinou a s prskavkami zakončíme tento večer. 

Lenka Ondráková 
 
Hasičský ples a karneval pro d ěti v roce 2018 
 Sbor dobrovolných hasičů informuje o termínu tradičního Hasičského plesu ve společenském 
sále v budově obecního úřadu v roce 2018. 
Ples se uskuteční ve dvou termínech, a to v měsíci únoru: 
  - pátek 2. února  - hudební skupina SDM Polička (vedoucí Karel Pávek z Poličky) 
  - sobota 3. února  - hudební skupina Fízlband. 
  - neděle 4. února - pro děti Maškarní karneval  od 14 hodin. 
 Prodej místenek na Hasičský ples bude probíhat v klubovně SDH v budově obecního úřadu 
ve dnech 15. a 17. 1. 2018 od 16.00 do 18.00 hodin.  
 
Masopust v roce 2018 

Také v příštím roce plánujeme pokračovat v nové tradici pořádání Masopustního průvodu 
obcí ve spojení s následným Masopustním posezením. Termín bude tentokráte v sobotu 10. února 
2018. Budeme se opět těšit na aktivní zapojení Vás všech, abychom si spolu masopustu opět jak 
se patří užili.  

Petr Šváb 
 
Cvičení „Pro radost“  

Dovolte nám pozvat Vás na cvičení „Pro radost“, které se koná každý čtvrtek od 19 hodin 
v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Lekce trvá hodinu a je zdarma. Cvičíme trochu 
aerobiku, hodně posilovacích cviků na problémové partie, ale jsme schopny upravit cvičení dle 
přání příchozích. Nejsme profesionálové, ale děláme to rády a s chutí. Budeme se na Vás těšit. 

    Markéta Drašarová a Kateřina Muffová 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1949  
Počasí, úroda 
Leden 

Zprvu teplo později mírně mrzne, od 12. sanice, ta zase staje a nachumelilo opět od 22. 
Únor 

8. nejvyšší mráz 14 °C potom oteplení a ku konci de šťové a sněh. přeháňky.  
Březen 

1. až 3. prudké sněhové bouře až silnice nesjízdné, potom mrazy 8. – 16 °C 14. obleva a 
opět mrazy až do 21. a pak rychle taje.  

Duben 
Již v prvých dnech vyjel někdo na pole, ale od 6. je deštivo a sněží a až od 16. se zase 
začalo pracovat na poli za dešťů až do konce. 
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Květen 
Hned začátkem rozkvétají stromy, břízy a jeřáby raší, tráva se zelená a obilí vylézá ze 
země. 7. prudká bouře, 9. mráz 4 °C. Zmrzly kv ěty stromů a hlavatice. Zima do 16. 18. 
prudká bouře, liják, servané pole, cesty. 20. kvetou jabloně. 

Červen 
7. začíná senoseč, je teplo, sucho. Od 12. je deštivo až do konce. 

Červenec 
Do 3. deště. Místy posekaná tráva již tři týdny hnije. Od 3. pěkně až do konce. 

Srpen 
1. začínají žně a 12. začínají deště. V Kamenci jsou koupeny dva nové samovazače a sice 
u Krejčů čp. 54 a u Bednáře spolu se Švandem č. 22. Také  zde seká samovaz tažený 
traktorem od strojní stanice.  

Září 
Sucho a horko. Oves dosekán v prvních dnech a brzo sklizen. Ku konci se sklízely a 
většinou sklidily brambory.  

Říjen 
Sucho již je kritické, je sklizena řepa a většinou je dooráno. Bramborů bylo celkem málo a 
tomu kdo nemohl dodávku splnit provedena je prohlídka bramborů i obilí. 15. bylo menší 
polární záření na severu.  

Listopad 
Od 1. již trochu sněží, mrazy až 10 °C a vítr. Od 7. sn ěží a prší a teprve je utvořena vláha. 
Pozdě seté obilí klíčí, a raně seté pokud suchem nevzešlo tak již zůstávají místa prázdná. 
Od 18. je pěkně a teplo. 

Prosinec 
Trochu sněhu, malé mrazy. O vánocích půda roztála a bylo teplo. Sklizeno je průměrně 
obilí, méně brambor, průměrně píce, něco shnilo, len ležel a také hnil. 
 
V říjnu ohlášen je zemědělcům nový plán dodávek na rok 1950. Plán předpisuje osevní 

plochy, stav dobytka, vepřů, koňů, ovcí, slepic, a dodávky. Plán musí každý podepsat. Poněvadž je 
dodávka neúměrně vysoká, zvláště mléko, vejce o 15 %, brambor, ovsa i sena, jetel semeno a 
vodní drůbež, (letos má být dodáno 160 kg hus). Brambor 32 vagonu, trochu snížena je dodávka 
dobytka, prasat, žita a ječmene, zdráhali se někteří tuto dodávku podepsati, byli však poučení, že 
nepodepíší-li budou voláni před O. N. V = okresní výbor a kdyby to ani tam nepodepsali, tak to 
podepíše za ně O N V a ustanoví na jejich hospodářství stálý dohled a časté kontroly. Dodávka 
brambor stále vázne. Žádosti o slevu byly opět zamítnuty a 25. listopadu opět chodí rekvisice na 
brambory 5 mužů i tam, kde již dodávku splnili a žádají i zde ještě brambory navíc. 

V listopadu je tak veliká nabídka dobytka, že zemědělci chodí ke družstvu a prosí, aby od 
nich koupili dobytek za každou cenu. 

Tomu, kdo splnil všechny dodávky a nemá 15 ha zemědělské půdy, t. j. půdy mimo lesa 
vydány budou šatenky. Také budou vydány dělníkům, úředníkům, důchodcům a dětem do 1. roku. 
Nedostanou samostatní živnostníci a jejich rodiny a výměnkáři. Tito si musí koupit oděv a prádlo 
ve volném prodeji za draho. Mimo potravin je všechno zboží zdraženo o 20 až 100 %. Ze 30 
žadatelů v Kamenci, dostalo jen 6 poukazy na gumáky – boty. 
Ceny: 

Vejce na dodávku 2.40 Kčs kus. Po splnění dodávky platí sběrna 5 Kč, v říjnu 9.80 Kčs. Od 
1. října je volná prodej mouky a pečiva. Všude za okny výkladů a kanceláří jsou nápisy: Máme 
nejlevnější chléb na světě. Stojí 1 kg 5 Kčs, žitná jednomletá mouka 6 Kčs, pšeničná hrubá 13 
Kčs, jemná 7.50 Kčs, krmná 5 Kčs za 1 kg. Jeden rohlík stojí 1.30 Kčs a je nyní větší. 
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Všední střevíce s gumovou podrážkou co stávaly 29 Kčs stojí nyní 255 Kčs a na volném 
trhu ve státní prodejně 999 Kčs. Brambory jedlé u zemědělce 95 Kčs, u družstva 160 Kč a potom 
na protesty dělníků 120 Kčs 1 q. 

Housata na jaře 150 – 200 Kčs kus a husy na dodávku 180 Kčs či 45 Kčs 1 kg. Košile na 
poukaz všední 180 až 280 Kčs, nedělní jen na volném trhu ve státní prodejně za 600 Kčs. Melné 
od 1 q žita 43 Kčs, pšenice 52 Kčs a šrotování za 14 Kčs 1 q. 

Mléko dle tučností 3 až 5 Kčs 1 l. Máslo není dovoleno zemědělcům doma stloukati, ale za 
předané mléko 25 l dostanou 1 kg másla za 195 Kčs. Dělník dostává měsíčně 60 dkg, manželka 
jeho má-li malé děti také 60 dkg a děti také 60 dkg po 85 Kčs 1 kg. V některým případě 
vypomohou s tímto máslem zemědělcům či jejich dětem. 

Len byl přeležený a stál kolem 400 Kčs 1 q. Uhlí polosmolné 60 Kčs 1 q. Vodovodní trubky, 
žárovky, ani železo ke koupi není. Kováři nemají z čeho dělat. Jablka o vánocích 50 Kčs 1 kg, 1 kg 
zabité husy krmené v prodejnách Masna 200 Kčs, 1 kg ryby 80 Kčs.  

Příklad v nesrovnalosti cen. Karel Mach dostal za povinnou dodávku sádla 4 ½ kg ze 
zabíjačky 135 Kčs a na tenisky, co stávaly 19 Kč doplatil k sádlu 70 Kčs. František Krejčí prodal 
kůží z uhynulé krávy a doplatil panimámě za punčochy 100 Kčs.  

Mléko malým prasátkům není dovoleno dávat a přestupek je stíhán pokutou od 5 do 10.000 
Kčs. V mlékárně jsou pro syrovátku fronty, ta ředěna je vodou a ještě je ji málo.  

Z Poličky odváženo je denně mléko do Hlinska k sušení. Mléko odstředěné je dodáváno 
pro veřejné výkrmny prasat. Za nesplněnou dodávku mléka jsou zemědělcům vyměřované vysoké 
pokuty a také místy je vyměřena pokuta po 1000 Kčs za nedodrženou předepsanou plochu osevu 
při přeměřování u žita. Za to je v některých vesnicích dáno hospodářství pod národní správou. 
Stálé vyhrožování tak znervozňuje lidi, že ani spát nemohou a potom již ani na schůze nechodějí.  

Zemědělcům je v prosinci odebrána všechna zjednaná čeládka a i děti jejich – mládež, kde 
se zdají být přebytečnými.  

Na Klusoňovo hospodářství byla již loni uvalena národní správa, dosud se však nikdo 
nenašel aby tuto správu převzal.  

Ku konci roku byly všude dlouhé fronty u obchodů s látkami a obuvi. Do Kamence přijelo 
auto o štědrém dnu s prádlem. Daly se z toho vybrat jen mužské košile a ostatní bylo brakové, 
nepotřebné a tak zbylé šatenky i poukazy propadly.  

V prosinci cena bílého benzínu ve volném prodeji klesla na polovinu a stojí nyní 30 Kčs 1 l. 
Benzin červený který je na poukaz stojí 18 Kčs.  
Různé 

V noci ze 14. na 15. prosince objížděli okresní úředníci a s nimi dělníci z munič. tov. mlýny. 
Zde převažovali obilí a kontrolovali záznamy a postupovali velmi hrubě a pro postrach stříleli.  
Přednášky 

V zimě je ve škole v Sádku každé úterý večer pěkná poučná přednáška lékařů, 
zvěrolékařská aj. V lednu měl u Žáků přednášku major Štusák o kolchoznicích v Rusku. 

Na slavnost říjnové výročí bojů u Dukly, teměř nikdo nepřišel a tak občanům vyslovena 
důtka, aby se to vícekrát nestalo. Přednáška dne 4. prosince „Co dal Stalin ženám“ navštívily 4 
ženy.  
MNV 

Noví členové  NV František Střítežský, Adolf Groulík a Jan Žižka mladší doplňují výbor. Od 
Drahoše pronajmut je dům č. 94, totiž jeho dvě přední místnosti za 160 Kčs měsíčně pro kanceláře 
obecního výboru. Nemocný ponocný Grajzl se vzdal a na jeho místo nastoupil Adolf Červený 
s platem 500 Kčs měsičně a nemocenským pojištěním.  
Stavby 
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Na Jelínku postaven je transformátor. Cena stavby 8.350 Kčs. Tírna v Kamenci postavila 
komín a jiný parní stroj starší. 
Změny vystěhováním. 

Dům č. 112 i s pozemky po p. Kopeckém vystěhovaném do obce Čisté (Litrbachy) převzal 
p. František Střítežský. Dům Švejdu č. 65 s pozemky v Sádku a loukou ve vsi a loučkou zvanou 
Bělidlo v Kamenci převzal p. Alois Šesták a pole v Kamenci p. Jan Štusák. Madějevského chalupa 
č. 90 určena je ke zbourání a bude zde přemístěna a rozšířena cesta na pozemku Rudolfa 
Martinů. Ostatní pozemek připadne jemu. 

Usedlost č. 61. spálenisko a č. 62 pazderna po p. Karlu Groulíkovi odstěhovaném v Pomezí 
(Limberk) a jeho pozemky mimo lesa převzala obec. Zde u spáleniska přidělena je stavební 
parcela p. Bedřichu Míšovi a p. Janu Krejčímu. 

Stavení Hanusovo č. 16 a pole koupil Jan Doležal a pan Hanus odstěhoval se do Modřece. 
František Nový se z Pomezí vrátil zpět do svého domu č. 4. Josef Tomšů č. 8 vystěhoval se do 
Pomezí a jeho pozemek převzal p. R. Cacek a Josef Muff a sešlá chalupa byla zbourána. 

Mnoho žádostí o obydlí po Němcích bylo zamítnuto, že prý jsou zlatokopové a že mají 
hospodářství své. Byli to drobní rolníci, šetrní a příčinliví a bývali by v těchto vesnicích příkladem. 
Na jejich drobné hospodářství čekali zde zase jiní.  
Nemoci a zemřelí 

Zvláštní zlá chřipka spojená se zánětem se stále více rozšiřuje. V každém případě je ji 
nutno přeležet. Vznikne-li zápal je tak prudký, že promeškání jednoho dne přivodí třeba i smrt. 
Záněty jsou nyní léčeny penicilovými injekcemi. 
24. února zemřela Maruška Lorencová ve věku 27 roků po těžké nervové chorobě 7 let trvající. 
7. března zemřela p. Marie Švandová č. 31 na chřipku a zánět plic ve věku 29 roků. 
24. března zemřel raněn byv mrtvicí František Zelenda ve věku 64 let. 
22. května zemřela Františka Kaplanová výměnkářka č. 6 ve věku 72 let raněna mrtvicí. 
16. října zemřel Adolf Jílek výměnkář ve věku 75 let. 
17. října zemřel Josef Krejší pensista ve věku 78 let.  
26. prosince zemřel Augustin Grajzl důchodce. 
4. května zemřela Anna Kadidlová výměnkářka č. 6. 
 Někteří dělníci ze strany komunistické po prodělání kursu stávající se úředníky, agronomy, 
členy sboru nár. bezpečností, tajemníky, kontrolory, soudci aj.   

Vladimír Andrlík 
 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 
Léto je již za námi, všechny výsledky jsou nám známy. Užili jsme si srandu i  zklamání, to 

nám ale od úsilí nebrání. My jsme parta veselá, běhání a obsluha nám problémy nedělá. Přeji Vám 
krásné podzimní dny, ať se Vám splní všechny sny. Po krátkém úvodu si Vás dovolím seznámit se 
závody a činností místních hasičů od okamžiku, kde jsem v minulém čísle Kameneckých listů 
skončila. 
Postupové sout ěže - 9. místo družstva žen na Mistrovství ČR 

Krajské kolo postupových soutěží se uskutečnilo v Pardubicích v sobotu 22. července. 
Naše ženy zde zvítězily, v soutěži družstev v běhu na 100 m s překážkami, Iveta Drašarová 
zvítězila a druhá byla Vendula Nováková. Ve štafetě obsadily 2. místo a v požárním útoku také. 
Celkovým vítězstvím vybojovaly postup na Mistrovství České republiky do Prahy. V Praze 
startovalo 17 družstev a naše ženy obsadily celkově 9. místo. Jednotlivě se jim dařilo následovně: 
běh na 100 m s překážkami 9. místo, štafeta 4 x 100 m 11. místo, požární útok 6. místo. Jan Teplý 
reprezentoval náš sbor za jednotlivce, ale bohužel se mu mistrovství vůbec nevydařilo. Děkujeme 
všem za reprezentaci sboru.  
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Závody v požárním útoku - družstvo žen a dorostenek  
V závodě Okresní ligy v Nedvězí v měsíci červenci ženy získaly bronzovou příčku. Další 

závod ligy pokračoval 5. srpna v Oldřiši, kde se běhají noční útoky. Zde ženy dosáhly času 18,55 
s a obsadily 4.  místo. V závodě v Desné, kde se našim ženám podařil druhý nejlepší čas v sezóně 
a získaly 5. místo. V Perálci byl útok žen hodnocen neplatným pokusem. Poslední závod 
započítávající se do hodnocení Okresní ligy Svitavska se uskutečnil v Květné 23. září, naše ženy 
si doběhly pro 4. místo. Celkové výsledky budou vyhlášeny v Pomezí 11. listopadu, kde si naše 
ženy odnesou ocenění za celkové 4. místo. V závodě krajské ligy dorostu v požárním útoku 
v Mladějově zvítězily naše dorostenky, na stejném místě v soutěži žen vítězství dosáhly také ženy. 

Posledním závodem v požárním útoku byla recesní soutěž Memoriál V. I. Lenina v Širokém 
Dole 28. října, kde povedeným pokusem 17,89 s obsadilo družstvo žen v konkurenci 50 družstev 
7. místo. 
Závody Českého poháru v b ěhu na 100 m s p řekážkami  

Seriál Českého poháru v běhu na 100 m pokračoval v Bludově 29. července. V kategorii 
mladšího dorostu skončila Markéta Petržálková na 9. místě, Vojtěch Šváb na 6. místě. Ve středním 
dorostu Vendula Nováková obsadila 9. místo, Daniela Švábová 16. místo, Marie Andrlíková 22. 
místo, mezi muži Jan Teplý 25. místo. Pátý závod Českého poháru proběhl v Pískové Lhotě 10. 
září. Nejlépe se v něm umístila Daniela Švábová na 7. místě. Poslední závod Českého poháru 
proběhl v Pardubicích za naší pořadatelské účasti. V kategorii mladšího dorostu skončila Markéta 
Petržálková na 10. místě, Vojtěch Šváb na 7. místě. Mezi středními dorostenkami Daniela 
Švábová na 9. místě, Vendula Nováková na 11. místě, Marie Andrlíková na 15. místě. 

V celkovém pořadí Českého poháru skončil Vojtěch Šváb na 6. místě v mladších 
dorostencích, Markéta Petržálková na 10. místě v mladších dorostenkách. Ve středních 
dorostenkách Daniela Švábová na 7. místě, Vendula Nováková na 10. místě a Marie Andrlíková na 
22. místě. 
Pohárové závody d ětí a mládeže 

V sobotu 9. září proběhl další závod okresní ligy mládeže v Sádku. Starším žákům se 
nedařilo a v obou disciplínách měli neplatný pokus. Naopak naši mladší se blýskli a získali celkově 
bronzové medaile z požárního útoku a štafety 4 x 60 m. 

Poslední závod okresní ligy v požárním útoku mladých hasičů proběhl v Mladějově 30. září. 
Mladší žáci získali 6. místo a v celkovém hodnocení okresní ligy v letošním roce 7. místo. Starší 
žáci v tomto závodě byli také šestí a toto místo obsadili také v celkovém pořadí ligy. 

Ze závodů dětí v běhu na 60 m s překážkami jsme se zúčastnili závodu v Hlinsku 1. října. 
V kategorii přípravka nás reprezentoval Adam Pražan, který obsadil 5. místo. V mladších dívkách 
5. místo obsadila Valérie Vraspírová, Jana Cejpová byla 22. V kategorii mladších chlapců obsadil 
Radim Andrlík 23. místo, Štěpán Lálík 31.  místo a Lukáš Ondrák 36. pozici. Ve starších dívkách si 
nejlépe z našich vedla Markéta Petržálková, která získala 12. místo.  Dále se umístila Adéla 
Cejpová na 21. místě, Lucie Němcová na 39. místě, Vendula Andrlíková na 44.  místě.  Ve starších 
chlapcích jsme měli jediného zástupce a to Vojtěcha Švába, který obsadil 12. místo. 

Závod požární všestrannosti mladých hasičů se konal v Hartmanicích 7. října. Mladší žáci 
měli dvě hlídky, které si pomocí uzlování, topografie, zdravovědy, střílení ze vzduchovky a jiných 
disciplín vybojovaly 17. a 36. místo. Starším žákům se dařilo o trochu lépe skončili na 12. místě, 
dorostenky skončily bronzové a v dorostencích jednotlivcích byl stříbrný Vojtěch Šváb. 
Pohárové závody po řádané v areálu Pod Lipou 

V areálu Pod Lipou se 12. srpna uskutečnil závod Večerní stovka, který byl čtvrtým 
závodem Českého poháru. Celkový počet závodníků v mužské kategorii byl 96. V základní části 
závodu zvítězil Daniel Klvaňa – držitel českého rekordu a mistr světa, celkovým vitězem večerního 



  

- 10 - 
 
 

finále se stal Stanislav Paulíček. Nejlépe umístěným domácím závodníkem byl Jan Teplý, který si 
doběhl pro 31. místo. 

V ženské kategorii startovalo 60 závodnic, celkovou vítězkou se stala Šárka Jiroušová - 
česká rekordmanka a mistrně světa. Nejlepší domácí závodnice Iveta Drašarová obsadila 20. 
místo. Dále se umístily Michaela Doležalová na 33. místě, Pavlína Pešková na 45. místě, Tereza 
Straková na 47. místě, Hana Cacková na 50. místě a Eva Petržálková na 56. místě. 

V mladším dorostu startovalo celkem 18 závodníků a 22 závodnic. Z našich závodníků se 
Vojtěch Šváb umístil na 14.  místě, Markéta Petržálková na 10. místě. Ve středním dorostu 
startovalo 33 závodníků a 46 závodnic. Nejlepší z místních byla Vendula Nováková, která obsadila 
4. místo, dále Daniela Švábová na 7. místě a Marie Andrlíková na 21. místě. 

V nedělním závodě družstev požárním útoku O pohár starosty obce startovalo celkem 30 
družstev mužů, 12 družstev žen a 4 družstva seniorů. Naše ženy doma obsadily 6. místo. 

Pořádané závody dětí O pohár SDH a Kamenecká šedesátka proběhly v sobotu 2. září. 
V soutěži družstev mladší žáci skončili na 7. místě z 15 družstev a starší na 8. místě také z 15 
družstev. 

V běhu na 60 m s překážkami v chlapecké kategorii skončil Lukáš Ondrák na 13. místě, 
Radim Andrlík na 25. místě, ve starší kategorii Vojtěch Šváb na 5. místě. V kategorii mladších 
dívek skončila Valerie Vraspírová na 11.  místě, Veronika Pleváková na 19. místě, Jana Cejpová 
na 28. místě. Ve starších dívkách zvítězila Vendula Nováková, Markéta Petržálková obsadila 7. 
místo, Lucie Němcová 21. místo, Adéla Cejpová 23. místo a Vendula Andrlíková 39. místo. 

Z ostatní spolkové činnosti sboru připomenu uspořádání taneční zábavy se skupinou 
Rytmik v pátek 4. srpna. V sobotu 23. září se zástupci našeho sboru s praporem zúčastnili 
krajského setkání historických praporů ve Svitavách. Z dalších činností je zapotřebí zmínit 
brigádnické práce v areálu Pod Lipou, jak při údržbě areálu, hasičského vybavení, přípravě areálu 
na pořádané akce, tak v neposlední řadě například i při tréninkovém vedení všech družstev. 
Nesmíme zapomenout také na velké množství ochotných členů a spolupracovníků při obsluze při 
pořádaných akcích. Byli jsme vidět, bylo o nás psáno, byli jsme slyšet, a protože vše děláme 
dobrovolně, protože chceme, tak nás to baví.  

 Markéta Drašarová 
 
Informace z naší školy  

Organizace školního roku 2017/2018  
Celoro ční projekt: „VŠUDE DOB ŘE, DOMA NEJLÍP“ 

Vánoční prázdniny sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018 
Ukončení 1. pololetí úterý 31. 1. 2018 
Pololetní prázdniny pátek 2. 2. 2018 
Jarní prázdniny pondělí – neděle 12. – 18. 3. 2018 
Velikonoční prázdniny čtvrtek, pátek 29. a 30. 3. 2018 
Ukončení školního roku pátek 29. 6. 2018 
Hlavní prázdniny sobota 30. 6. 2018 – pátek 31. 8. 2018 
  
Plavecký výcvik MŠ září – listopad 2017; leden 2018 – březen 

2018 
Plavecký výcvik 1. – 5. ročník ZŠ leden 2018 – březen 2018 
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro 2017/2018 středa 11. 4. 2018  
Zápis do mateřské školy pro 2017/2018 středa 16. 5. 2018 
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Státní svátky 
17. listopad 2017 – pátek Den boje za svobodu a demokracii 
1. leden 2018 – pondělí Den obnovy samostatného českého státu 
30. březen 2018 – pátek Velký pátek 
1. květen 2018 – úterý Svátek práce 
8. květen 2018 – úterý Den vítězství 
5. červenec 2018 – čtvrtek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
6. červenec 2018 – pátek Den upálení Mistra Jana Husa 

 
Ostatní svátky 

24. prosinec 2017 – neděle Štědrý den 
25. prosinec 2017 – pondělí 1. svátek vánoční 
26. prosinec 2017 – úterý 2. svátek vánoční 
1. leden 2018 – pondělí Nový rok 
2. duben 2018 – pondělí Velikonoční pondělí 

 
Pedagogické rady, t řídní sch ůzky 

Pedagogické rady  T řídní sch ůzky 
čtvrtek 9. listopadu 2017  středa  16. listopadu 2017 
čtvrtek 18. ledna 2018  - - 
čtvrtek 12. dubna 2018  čtvrtek 19. dubna 2018 
úterý 19. června 2018  červen pro rodiče bud. prvňáčků 

 
Poděkování za ú čast ve sb ěru starého papíru 
Vážení spoluobčané, 
 velmi Vám děkujeme za Vaši účast v letošním sběrovém dni. Svoz opět provedla firma 
EPR Praha s.r.o., pobočka Svitavy. Po dobu jednoho týdne byl u starého obecního úřadu v Sádku 
přistaven kontejner, kam jste papír nosili. Tentokrát jsme utržili nádhernou částku 4 040,- Kč. 
Sebrali jsme:  

� lepenka (1 kg á 2,- Kč)        820 kg     1 640,- Kč 
� směs novin a časopisů bez provázků (1 kg á 2,50,- Kč)    960 kg     2 400,- Kč  

Celkem       1 780 kg     4 040,- K č 
Peníze jsme jako vždy spravedlivě rozdělili mezi mateřskou školu a základní školu. 
 Další sběr se uskuteční v závěru roku 2017, a to stejným způsobem, tj. ukládáním do 
přistaveného kontejneru. O přesném termínu konání budete včas informováni. 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Školní rok v mate řské škole 
 Mateřská škola v Sádku hlásí opět plnou kapacitu, celkem je zapsáno 40 dětí. K 
předškolnímu vzdělávání bylo pro školní rok 2017/2018 přijato deset nových dětí, kterým se učitelé 
snaží první dny v novém prostředí a kolektivu co nejvíce zpříjemnit. Výuka bude probíhat v herně 
nově ozdobené malbou lesa plného zvířátek a naváže na úspěšně zavedený Školní vzdělávací 
program „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ od České obce sokolské. O děti se budou 
starat paní učitelky Eva Zdvořilá, Lenka Červená a Marie Mlejnková a pan učitel Jan Novotný.  
 Děti se mohou těšit na dny plné her, procházek v přírodě a výuky nových dovedností. Nad 
rámec školního programu bude pro děti připravena následující výuka: 
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 „Angličtina hrou“ – seznamování s cizím jazykem hravou formou povede paní učitelka 
Lenka Červená. 
 „Zpíváme s  kytarou“ – zpívání oblíbených dětských písniček za hudebního doprovodu 
pana učitele Jana Novotného. 
 „Plaváček“ – elementární předplavecká výuka bude probíhat pod odborným vedením 
Plavecké školy v Poličce v nově zrekonstruovaném bazénu. 
 Celý kolektiv Mateřské školy v Sádku přeje všem příjemný začátek školního roku. 
                                                                                                          Jan Novotný, učitel MŠ v Sádku 
 
Koutek prevence - nejen pro seniory  
 Senioři jsou bezesporu jednou z nejrizikovějších skupin ohrožených vznikem požáru. 
Především pokud žijí osaměle, často bývají deprimovaní a snižují cenu vlastního života (jejich 
úvahy jsou typu "Na mně už nezáleží").  
 Nejčastější příčinou vzniku požáru bývá neopatrnost a nepozornost při různých činnostech. 
Nebezpečné je například používání otevřeného ohně, jehož zdrojem mohou být plynové sporáky, 
svíčky a svícny, adventní věnce, plynová topidla, krby a kamna, cigarety (kouření). Rizikové je 
rovněž používání elektrických spotřebičů. Doporučujeme příbuzným seniorů, aby jejich domácnosti 
vybavili alespoň prodlužovacími šňůrami se zásuvkami opatřenými přepěťovými vypínači. 
 Specifickým chováním některých starších občanů je takzvané "sběračství". Umisťují do své 
domácnosti neskutečné množství různých předmětů, často z velmi hořlavých materiálů, kdy riziko 
vzniku požáru je značně vysoké, obzvlášť pokud je obyvatel takového bytu kuřák.  
 V současné době je povinnost stavebníka novou stavbu vybavit příslušným množstvím a 
druhem hasicích přístrojů a požárně bezpečnostními zařízeními (detektor kouře). Ve stavbách, kde 
bylo vydáno povolení užívání (kolaudace) před rokem 2008, tato povinnost však není. Přesto 
doporučujeme instalaci těchto život ochraňujících zařízení nejen do domácností seniorů. Vždyť 
příbuzní seniorů často nevědí, co věnovat svým blízkým k vánocům, narozeninám nebo jiným 
příležitostem. Pokud je zařízení správně instalováno a udržováno (což je velmi jednoduchá 
záležitost), je skutečnou ochranou jejich života pro případ mimořádné situace typu požár nebo únik 
toxických plynů vznikajících při spalování. Včasná detekce toxických plynů a okamžitá zvuková 
signalizace, kdy osoba ihned zareaguje a tím si zachrání život, se vyplatí. 
Desatero prevence před požáry 

1. Nenechávat otevřený oheň bez dozoru. 
2. Neodcházet od vaření k jiným činnostem. 
3. Elektrické a plynové spotřebiče udržovat v dobrém technickém stavu. 
4. Dodržovat návody a doporučení výrobců spotřebičů. 
5. Používat spotřebiče pouze k účelu, pro který byly vyrobeny. 
6. Dodržovat základní bezpečnostní předpisy při zacházení s otevřeným ohněm a spotřebiči. 
7. Při kouření dbát na dokonalé uhašení nedopalků a zápalek. 
8. Udržovat volné únikové cesty a únikové východy. 
9. Instalovat dle návodu hlásič kouře (případně i detektor úniku plynu). 
10. Při odchodu z domova vypnout světla a elektrické spotřebiče (pračka, rychlovarná konvice), 

uhasit otevřený oheň, zavřít okna. 
Alena Cejpová 

 

Hezké prožití zbytku podzimu 
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