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číslo 55          prosinec 2017 
 
 

Vážení spoluobčané, 

 v čase těsně před vánočními svátky vydáváme tradiční poslední číslo Kameneckých listů 

v kalendářním roce. Závěr roku je v naší obci naplněn společenskými akcemi, o kterých se 

podrobnosti dočtete v dalších článcích. Rád bych na tomto místě zmínil alespoň Posvícenské 

posezení, ze kterého se za posledních několik let nenápadně stala velmi oblíbená společenská 

událost. Letošní rok opět překonal naše očekávání, a možná i díky aktivitě našeho mysliveckého 

spolku a myslivecké kuchyni nebylo ve společenském sále jediné místo volné. Samostatnou 

kapitolou je pak Vánoční výstava, která podle slov mnoha návštěvníků nemá v okolí konkurenci. 

 Velmi si ceníme především skutečnosti, že na naši výstavu se sjíždějí lidé ze širokého okolí 

nejen za její prohlídkou, ale stále více také za pohodovou atmosférou s posezením a zastavením 

se s přáteli. Jsem rád, že se nám právě toto takto daří a vím, že pro tu celou plejádu ochotných 

spolupracovníků, kteří výstavu připravují, je právě toto nejlepší odměnou. Jsem také rád, že 

nezůstáváme jen u zavedených akcí a zakládáme další úspěšnou tradici, kterou již určitě bude 

společné zpívání koled. Dnes už je vidět, že i když se jedná o celostátní akci, v našem případě 

opět jdeme trochu dál než ostatní a koledy se u nás zpívají s hudebním doprovodem, ozvučením, 

občerstvením ... Za tím vším stojí nezměrná aktivita řady z Vás a já musím jen velmi rád všem ze 

srdce poděkovat. 

 Nyní se již konečně zmíním o činnosti zastupitelstva obce, které mělo od vydání posledního 

čísla Kameneckých listů jedno veřejné zasedání v měsíci prosinci. Z projednaných bodů bylo 

nejdůležitější především schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby splaškové 

kanalizace, o které uvedu více v dalším článku. 

 Důležitým bodem na rozhodování na konci roku je schválení Obecně závazné vyhlášky 

číslo 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1. 1. 2018. Podrobnosti o ní a také 

další informace týkající se odpadů naleznete také v samostatném článku. 

 Dalším zásadním bodem programu bylo schválení rozpočtu obce na rok 2018. Rozpočet 

byl sestaven na základě předpokládaných příjmů obce bez navýšení daňových a jiných příjmů, 

dále v rozpočtu není počítáno s žádnými přijatými dotacemi mimo dotací schválených již v roce 

2017. Celkem jsou rozpočtovány příjmy obce ve výši 7.000.000,- Kč. 
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Ve výdajích jsou rozpočtovány především běžné výdaje obce spojené s jejím chodem, 

běžnou údržbou a výdaji na opravy majetku obce. Větší výdaje jsou rozpočtovány na investiční 

záměr realizace splaškové kanalizace, kde v rozpočtu počítáme prozatím jen s přípravnými 

pracemi a úhradou poslední části projektové dokumentace. Pokud se stavba v roce 2018 skutečně 

rozjede, rozpočet bude patřičně upraven formou rozpočtového opatření. Výdaje jsou rozpočtovány 

na celkovou částku 7.000.000,- Kč. Rozpočet je tak pro rok 2018 koncipován jako vyrovnaný a 

bude pravidelně upravován a aktualizován prostřednictvím rozpočtových opatření na dalších 

zasedáních zastupitelstva obce. 

Jsme na samém závěru roku, uvedu proto také informace o plnění rozpočtu obce 

v letošním roce 2017, přestože přesné a konečné údaje budou k dispozici až po ukončení roku. 

Ke dni vydání Kameneckých listů jsou nyní skutečné příjmy obce ve výši 8.821.125,- Kč, 

skutečné výdaje ve výši 6.254.029,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že se nám v letošním roce podařilo 

hospodařit tak, že na konci roku máme rozpočet s přebytkem ve výši 2.567.096,- Kč. Finanční 

prostředky na bankovních účtech má nyní obec ve výši 11.171.384,- Kč. I v letošním roce se nám 

podařilo plnit náš cíl vytvořit si maximální možnou finanční rezervu vlastních prostředků. 

Na konci kalendářního roku připojuji také rekapitulaci počtu obyvatel v naší obci. V letošním 

roce nám do evidence v obci přibyly čtyři narozené děti – Radka Švandová, Radek Nunvář, Anna 

Pleváková a Roman Michl. Naopak naše řady opustili tři zemřelí – Václav Muff, Anna Drašarová a 

Eliška Lorencová. Celkový počet občanů obce po započítání přistěhovaných a odstěhovaných je 

nyní 554 obyvatel. Nejstaršími občany obce jsou manželé Marie a František Musilovi. 

 Rok 2017 se pomalu chýlí ke svému konci. Během něho se nám podařilo uskutečnit 

spoustu úspěšných akcí a udělat hodně práce. Dovolte mi poděkovat Vám všem za pomoc a 

spolupráci během celého tohoto období. 

 Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho pohody v kruhu rodinném, do nového 

roku 2018 Vám pak přeji především pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti. 

Petr Šváb 

 

Splašková kanalizace – aktuální informace 

V následujících řádcích navážu na závěr článku k tomuto tématu z posledního vydání 

Kameneckých listů, kde jsem informoval o výběrovém řízení na zhotovitele stavby splaškové 

kanalizace. Dne 1. prosince bylo provedeno vyhodnocení nabídek uchazečů o tuto zakázku, kdy 

hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabízená celková cena zakázky. Dle této podmínky 

nejvýhodnější nabídku předložilo sdružení firem pod názvem „Sdružení Kamenec u Poličky“. Toto 

sdružení je složeno ze dvou firem, a to EVT Stavby s.r.o. Svitavy a firmy SYNER VHS Vysočina, 

a.s. Jihlava. Celková nabízená cena je ve výši 67.300.000,- Kč bez DPH a je nižší o cca 14 % než 

je cena rozpočtovaná projektem. 

Smluvní podmínky se zhotovitelem stavby jsou nastaveny tak, že stavba se bude realizovat 

pouze v případě přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí. V tomto programu je 

otevřena do 18. ledna 2018 poslední možnost pro podání žádostí. Očekává se velký počet 

podaných žádostí, ze kterých pravděpodobně uspěje pouze část nejlépe připravených. Všichni 

žadatelé se proto maximálně snaží o úspěch, protože se jedná o poslední dotační příležitost z tzv. 

evropských prostředků. 

Výše předpokládané dotace je 63,7 % z uznatelných nákladů, úhrada všech ostatních 

nákladů je z vlastních prostředků obce. Na pokrytí těchto nákladů zastupitelstvo obce schválilo 
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dlouhodobý bankovní úvěr ve spojení v několika posledních letech vytvářenou finanční rezervou 

z rozpočtu obce. 

Časový harmonogram vlastní stavby kanalizace předpokládá 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. Rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení dotace se předpokládá pravděpodobně někdy 

v měsících duben až květen 2018. 

 

Projektová dokumentace pro domovní kanaliza ční přípojky – výzva k vyzvednutí  

Právě před rokem obec nabídla vlastníkům nemovitostí zajištění zpracování projektové 

dokumentace domovních kanalizačních přípojek včetně vyřízení územního souhlasu. 

Zájem o tuto nabídku projevili a dokumentaci si nechali zpracovat všichni majitelé 

nemovitostí v naší obci. Celkem se jedná o dokumentaci pro 212 přípojných míst. 

Kompletní dokumentace je nyní hotova včetně platného Územní souhlasu s realizací, který 

vydal dne 8. 11. 2017 Stavební úřad Městského úřadu v Poličce a který nyní již také nabyl právní 

moc. 

 Prosíme majitele nemovitostí, aby si v pr ůběhu m ěsíců ledna a února 2018 vyzvedli 

připravenou dokumentaci pro jejich nemovitost v kance láři obecního ú řadu. 

Zároveň při této p říležitosti m ůžete uhradit také poplatek za svoz odpad ů, případně 

uhradit místní poplatek za psa.  

        Děkujeme 

Petr Šváb 

 

Poplatek za komunální odpad v roce 2018  

 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2017 byla odsouhlasena Obecně 

závazná vyhláška číslo 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. 1. 2018. 

Zastupitelstvo obce ve vyhlášce pro rok 2018 rozhodlo o zachování místního poplatku za 

svoz komunálního odpadu  ve výši 570,- Kč na poplatníka. 

 Zastupitelstvo obce dále ve vyhlášce stanovilo zachování dosud platných osvobození od 

poplatku a to především pro: 

  - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 17 a méně let věku,  

   - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 80 a více let věku, 

   - poplatníky, kteří se po celý kalendářní rok zdržují mimo obec. 

  Nadále platí povinnost placení poplatku také pro všechny fyzické osoby, které mají ve 

vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k 

pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku a je možné ho rozdělit do dvou 

rovnoměrných splátek splatných do 30. června příslušného roku a do 30. září příslušného roku. 

S plným zněním obecně závazné vyhlášky obce se můžete seznámit na internetových 

stránkách obce www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. 

Poplatek m ůžete platit již od m ěsíce ledna 2018  v kanceláři obecního úřadu, případně 

na účet obce, č. ú. 1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a 
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vyplněním přiznání k poplatku v kanceláři obecního úřadu. Přiznání je také k dispozici 

v elektronické podobě na internetových stránkách obce. 

 

Detailní kalkulace nákladů obce pro rok 2018: 

Výdaje obce: 

 Platba z rozpočtu obce svozové společnosti LIKO a.s. bude ve výši 356.304,- Kč. 

 Další náklady obce ve výši cca 20.000,- Kč jsou za likvidaci nebezpečných odpadů, nákup 

pytlů na plasty cca 5.000,- Kč, za pravidelný svoz nádob z míst, kam svozová firma nezajíždí cca 

30.000,- Kč, dále za odvoz kompostovatelného odpadu do kompostárny obec uhradí cca 30.000,- 

Kč. Náklady obce snižuje příjem ve výši cca 50.000,- Kč od společnosti Ekokom za třídění odpadů. 

 Celkem se výdaje obce za rok 2018 předpokládají ve výši cca 390.000,- Kč. 

Výběr poplatků: 

 Dle ustanovení vyhlášky 3/2017 se v současné době předpokládá, že v roce 2018 bude od 

poplatku osvobozeno celkem 163 osob. 

 Poplatníků bez osvobození je v současné době 390 osob + 42 objektů = 432 

Dle tohoto současného stavu počtu obyvatel a počtu objektů vybere obec na poplatcích v roce 

2018 finanční částku 246.240,- Kč. 

Rekapitulace: 

 Předpokládané vynaložené náklady obce   390.000,- Kč 

 Předpokládaný výběr poplatků   246.240,- Kč 

   Doplatek obce z jejího rozpočtu   143.760,- Kč 

 

Termíny svozu popelnic:  

Kamenec – každé liché pondělí: 30.12.2017, 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 

21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 

17.12., 31.12. 

 

osada Jelínek – každá lichá středa: 3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 

23.5., 6.6.,  20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 

19.12. 

 

Termíny svozu plast ů: 

pytle - 1 x měsíc - liché úterý: 16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 6.11., 

4.12. 

kontejnery - 1 x 14 dnů – liché úterý: 2.1., 16.1., 29.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 

22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 21.10., 6.11., 20.11., 4.12., 

18.12. 

 

Termíny svozu papíru: 

kontejnery - 1 x 14 dnů – lichá středa: 3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 

23.5., 6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.,  

19.12. 
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Termíny mobilních svoz ů nebezpečných a velkoobjemových odpad ů: 

Čtvrtek 3. 5. - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 

Pondělí 10 9.  - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 

 

Termín svozu kovového odpadu: 

Pátek 4. 5. - v čase od 8.00 do 10.00 hod. z míst pro umístění nádob na komunální odpad. 

 

Termíny svoz ů odpad ů naleznete také v grafické podob ě vyzna čené v p řipojeném kalendá ři. 

 

Změna termínu svozu popelnic – sobota 30. prosince 201 7 

 Společnost LIKO a.s. oznamuje, že vzhledem ke státnímu svátku v pondělí 1. ledna 2018 

přesunuje pravidelný termín svozu komunálního odpadu na sobotu 30. prosince 2017. Další 

termíny v průběhu kalendářního roku 2018 zůstávají bez změny. 

 

Sběrný dv ůr a překladišt ě komunálního odpadu 

Pro obyvatele naší obce jsou dále k dispozici služby sběrného dvora v Poličce v ulici 

Hegerova, telefon 733 267 613 a překladiště komunálního odpadu při výjezdu z Poličky směr 

Jedlová, telefon 604 695 729. 

 

Místní poplatek za psa za rok 2018  

Druhým pravidelně vybíraným poplatkem je místní poplatek ze psů dle Obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2011. Poplatek je splatný do 30. dubna 2018, jeho výše je 100,- Kč za jednoho psa. 

Poplatek se platí ze psů starších třech měsíců. 

Petr Šváb 

 

Příběh k zamyšlení  

Milí spoluobčané, bratři a sestry, 

rád se s vámi podělím o příběh, který se mi nedávno dostal do rukou. 

Muž požádal svou manželku o rozvod. Ona mu na papír napsala něco, co mu změnilo život. 

 Když jsem se vrátil tu noc domů, manželka prostřela stůl a přichystala večeři. Chytil jsem jí 

ruku a řekl: „Musím ti něco říci.“ Sedla si a potichu jedla. V jejich očích jsem zpozoroval bolest. 

Musel jsem se přiznat, že uvažuji o rozvodu. Téma jsem přednesl opravdu klidně. Nevypadala 

rozzlobeně. Pouze se zeptala: „Proč?“ 

 Odpovědi jsem se vyhýbal. To ji rozzlobilo. Něco na mě hodila a křičela, že nejsem muž!  V 

ten den jsme spolu už nepromluvili. Plakala. Chtěla vědět, co se stalo s naším manželstvím. Jen 

těžko jsem jí mohl uspokojivě odpovědět. Už jsem ji nemiloval. Mé srdce patřilo Janě. Pouze jsem 

ji litoval. 

 S pocitem viny jsem podepsal rozvodové papíry, v nichž stálo, že si může nechat náš dům, 

auto a 30% v mojí společnosti. Podívala se na ně a roztrhala je na kousky. Žena, která se mnou 

strávila 10 let života mi byla najednou cizí. Bylo mi líto času a energie, který promrhala. Ale nemohl 

jsem změnit fakt, že miluji Janu. Nakonec se přede mnou rozplakala. Její pláč byl pro mě úlevou. 

Myšlenka rozvodu se zdála být po několika týdnech jasnější a reálnější. 

 Druhý den jsem se vrátil pozdě domů. Něco psala. Večeři jsem nedostal, tak jsem si šel 

rovnou lehnout. Byl jsem velmi unavený po celém dni s Janou, nebyl tedy problém usnout. Ráno 
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mi prezentovala podmínky rozvodu. Nic ode mne nechce, pouze, abychom se měsíc před 

rozvodem snažili žít jako normální rodina. Její důvody byly rozumné. Syn měl zkoušky a proto jsme 

ho nechtěli naším ztroskotaným manželstvím vykolejit. 

 Bylo to akceptovatelné. Navíc mne požádala, abych si připomněl, jak jsem ji nesl ze 

svatební místnosti a abych ji během tohoto měsíce nosil takto každý den až k vchodovým dveřím. 

Myslel jsem si, že se zbláznila. Aby však byly poslední dny našeho manželství snesitelnější, 

souhlasil jsem. 

 Janě jsem o rozvodových podmínkách řekl. Pouze se jim smála a odsekla, že jsou 

absurdní. Řekla, že bez ohledu na to, jaké triky moje manželka zkusí, i tak musí čelit rozvodu. 

 Nespojoval nás žádný fyzický kontakt od doby, kdy jsem přednesl téma rozvod. Když jsem 

ji vynášel z ložnice první den, bylo to dost neohrabané. Náš syn nám tleskal a pokřikoval něco ve 

smyslu, že táta drží mamku pevně v náručí. Jeho slova se mě dotkla. 

 Od ložnice do obýváku až ke dveřím. Nesl jsem ji na rukou přes 10 metrů. Zavřela oči a 

jemně dodala: „Neříkej synovi o rozvodu.“ Přikývl jsem. Cítil jsem se však smutně. Před dveřmi 

jsem ji postavil na nohy. Počkala na autobus do práce. Já jsem jel do práce autem. 

 Druhý den to bylo celé přirozenější. Opřela se mi o hruď. Cítil jsem její vůni. Uvědomil jsem 

si, že jsem se na ni pořádně nepodíval už velmi dlouhou dobu. Už nebyla mladá. Měla pár vrásek 

a šedé vlasy. Naše manželství ji poznamenalo. Na minutu jsem měl výčitky, co jsem jí to udělal. 

Čtvrtý den, když jsem ji zvedl, pocítil jsem ztracenou intimitu. Tato žena mi dala 10 let 

svého života. Pátý a šestý den se to opakovalo. Janě jsem o tom neřekl. Měsíc plynul a nošení mé 

manželky bylo jednodušší. Pravděpodobně to bylo každodenním cvičením. 

 Jednou ráno se rozhodovala, co si má obléci. Vyzkoušela si pár šatů, ale nemohla si mezi 

nimi vybrat. Potom vzdychla, že všechny šaty jsou jí velké. Pak jsem si uvědomil, že zhubla a to 

byl důvod, proč bylo její nošení lehčí a lehčí. 

 Najednou mi to došlo. Měla v srdci tolik bolesti a hořkosti. Podvědomě jsem se jí dotkl. V tu 

chvíli přišel náš syn a řekl, že je čas maminku odnést. Vidět svého otce, jak se jen letmo dotýká 

maminky je důležitou součástí jeho života. Manželka ho zavolala, ať přijde blíž a objala ho. Odvrátil 

jsem zrak, protože jsem se bál, že mi ten pohled změní názor na rozvod. Pak jsem ji zvedl a nesl 

ověřenou cestou. Její ruce obepnuly můj krk něžně a jemně. Držel jsem ji pevně, bylo to přesně, 

jako ve svatební den. 

 Její váha mi dělala starosti. Poslední den to bylo těžké. Sotva jsem udělal krok. Syn odešel 

do školy. Pevně jsem ji chytil a pošeptal jí, že jsem netušil, že našemu životu chybí intimita. Odešel 

jsem i já. Jel jsem za Janou. Vyběhl jsem schody. Jana otevřela: „Promiň Jano, už se rozvádět 

nechci!“ Podívala se na mě překvapeně a dotkla se mého čela. „Máš horečku?“ Řekla. Odehnal 

jsem její ruku z čela a dodal: „Promiň Jano, už se prostě nechci rozvést. Manželství bylo nudné, 

protože jsem si nevážil detailů každodenního života. Proto mě omrzelo. Za ten čas, co jsem ji nosil 

v náručí jsem si uvědomil, že je mou povinností ji nosit na rukou každý den dokud nás smrt 

nerozdělí! „Jana vypadala, jakoby se právě probudila. Dala mi pořádnou facku, zabouchla dveře a 

rozplakala se. Sešel jsem po schodech dolů a sedl si do auta. V nejbližším květinářství jsem 

objednal velikou kytici. Květinářka se mě zeptala, co má napsat na kartičku s přáním. Usmál jsem 

se a napsal jsem do ní: „Budu tě nosit na rukou dokud nás smrt nerozdělí.“ 

 V ten večer jsem přišel domů s květinami v rukou a úsměvem na rtech. Vyběhl jsem po 

schodech a našel manželku ležet mrtvou v posteli. Už měsíce bojovala s rakovinou a já jsem byl 

tak zaneprázdněn Janou, že jsem si toho ani nevšiml. Věděla, že brzy zemře a chtěla mě ochránit 
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před jakoukoli negativní reakcí a výčitkami našeho syna. Alespoň v jeho očích jsem byl milující 

manžel. 

Tolik příběh.  

 Zanedlouho oslavíme vánoční svátky. Budeme si připomínat narození Pána Ježíše Krista 

v Betlémě před více jak 2000 lety. Byl to On, který prožil svůj život v Palestině, dnešním Izraeli. Na 

konci svého života byl ukřižován a vstal z mrtvých. Tím nám ukázal, že jakýkoli život je jen 

zkouškou pro život po smrti, duchovní. Snažme se prožít tento život tak, abychom si jednou 

zasloužili Nebe. To přeji vám i sobě. 

 Krásné prožití vánočních svátků a požehnaný celý nový rok.  

P. Marian Sokol, farář.  

 

Tři králové  

Tříkrálová sbírka se v Kamenci uskuteční 6. ledna 2018 v den svátku Tří králů. Obcí půjde 

pět skupinek dětí se svými vedoucími, jež jsou držiteli občanského průkazu. Každý vedoucí 

skupinky bude mít průkazku a zapečetěnou pokladničku. 

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním 

postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. 

Záměry Tříkrálové sbírky 2018 Oblastní charity Polička: 

- vybavení nových prostor Nízkoprahového denního centra pro bezdomovce v městě Polička. 

- auto pro terénní práci Otevřených dveří, jedinou sociální službu pomáhající lidem s duševním 

onemocněním v celém okrese Svitavy.  

- auto pro rozšiřující se Charitní pečovatelskou službu v Poličce a okolí. 

- částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče pro obyvatele Poličska a okolních obcí.   

- přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc. 

- projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní 

vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum.  

- krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. 

 Budeme rádi za každou finanční pomoc pro Oblastní charitu Polička, která tuto akci pořádá 

a dobře rozvíjí své nabízené služby. 

Lenka Ondráková 

 

Spole čenská kronika  

Životní jubilea 

 Ve IV. čtvrtletí oslavili své životní jubileum pan František Musil, pan Josef Maděra a se 

sklonkem roku oslaví své narozeniny pan Jan Báča. 

 Zastupitelstvo obce všem oslavencům přeje nejvíce zdraví, štěstí, pohody a všeho 

dobrého. 

 

Vítání ob čánků 

V neděli 5. listopadu se v sále Obecního úřadu v Kamenci konalo vítání občánků. Do života 

a do obce jsme přivítali tři občánky, jimiž jsou Anička Pleváková, Roman Michl a Richard Cacek. 

Děti ze Základní školy v Sádku pod vedením paní učitelky Pavly Švábové měly během programu 

vstupy s písničkami a básničkami. 
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Pan starosta předal rodičům finanční dar obce, gratulaci a květinu. Přejeme dětem i 

rodinám hodně zdraví, štěstí, trpělivosti, lásky a spokojenosti. 

Lenka Ondráková 

 

Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  

Posvícenské posezení 

 Posvícení v Kamenci je každým rokem vždy v tom týdnu, kdy je uctíván svátek sv.Martina. 

Letošní sobota 11. listopadu se pyšnila jeho jménem a ve společenském sále obecního úřadu bylo 

od 19 hodin přichystáno posvícenské posezení. 

 Místní myslivecký spolek se postaral o mysliveckou kuchyni. V nabídce bylo srnčí ragú a 

srnčí guláš s knedlíkem či chlebem. Určitě to byla příjemná změna a mohli jsme tak ochutnat něco 

„z jiného koutku“. Podávala se také topinka s vynikajícím tatarákem, který připravil pan Vladimír 

Andrlík. Nechyběly ani voňavé koláčky upečené u paní Jarušky Švábové. Velkou účast hostů bavili 

celý večer hraním a zpěvem pan Šnek se svoji dcerou.  

Lenka Ondráková 

 

Vánoční tvo ření 

Stalo se již příjemnou tradicí, že se děti a jejich rodiče podílí na Vánoční výstavě v Kamenci 

a to výrobou drobných ozdob na dotvoření vánoční atmosféry. 24. listopadu jsme se sešli v 

hasičské klubovně a pustili se do práce. Zdobily se voňavé perníčky, vyráběly papírové hvězdičky 

omotávané vlnou. Svoji tvořivost děti mohly uplatnit i při zdobení borovicových šišek, zručnost pak 

prokázaly při vykrajování různých tvarů z včelích voskových plátů. Všechny výrobky pak byly 

umístěny na Vánoční výstavu a překrásně tak doplnily celý interiér. Akce proběhla v rámci 

knihovnického projektu Nezapomeňte (se) vrátit ve spolupráci s obecním úřadem. 

Děkujeme všem, kdo jakkoli pomohli – upekli perníčky, poskytli materiál a hlavně všem, 

kdo přišli tvořit a užili si s námi snad příjemný páteční podvečer. 

Klára Kadidlová 

Vánoční výstava 

Vánoční výstava se počtrnácté otevřela v budově Obecního úřadu v Kamenci dne 2. 

prosince ve 14 hodin. Výstavu zahájily v sobotu i v neděli děti ze sádecké základní školy několika 

vánočními písněmi. Pan starosta přivítal všechny hosty, poděkoval vystupujícím dětem a všem 

těm, kdo se starali, aby celé zhotovení výstavy proběhlo v poklidu a včas. 

 Kromě rozsvíceného stromu a libě znějících koled před obecním úřadem nás navnadil 

stromek z prkének s nápisem „Vánoční výstava“, zapíchnutý v jehličnatém keři u silnice, jenž byl 

ve tmě také osvícen. 

 Vyzdobenou bránou se vcházelo podél dřevěných stromečků z prkének a zavěšených 

papírových ozdob nad schodištěm směrem nahoru ke společenskému sálu. Nejenže byla cítit vůně 

perníčků, medu, hřebíčku, skořice a jiného vánočního koření, ale opět byly k vidění nádherné 

kousky lidské tvořivosti. Několik druhů betlémů, háčkovaných andělů, perníčků, drátování, 

patchworku, šitých andělů, šperků, paličkovaných ozdob, quillingových ozdob, adventních věnců, 

pedigu, šitých látkových stromků, voňavých polštářků, keramických výrobků, stromku z plastových 

lahví, orloje s pohybujícími se postavami apoštolů, obrazu s výplní ze lnu, či starobylé okno 

s obrázky se zátiším Kamence zaplnily sál, chodbu i klubovnu. Děti z Kamence si ozdobily dva 

smrčky z vlastnoručně zhotovených výrobků a to ze zdobených perníčků a ozdob ze včelích 
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plástů. Uprostřed sálu stál vánoční strom, který byl seskládán  z prkének, na koncích ozdobený 

červenými jablíčky a čajovými svíčkami. 

 O prvním víkendu dala knihovna prostor dětem pro tvoření vánočních přání a jiných 

výtvarných výrobků paní Chroustovské a paní Kochové z Kamence. O týden později mohly děti 

zdobit perníčky s paní Kollmannovou z Bohuňova. Tyto aktivity jsou velmi vítány, neboť se děti 

dobře zabaví, odnesou si domů nějakou vzpomínku i výrobek a rodiče nebo jiný doprovod si 

mohou bezstarostně užít prohlídku výstavy a posezení u kávy, medoviny, hruškového džusu a 

cukroví. 

 Pan Lněnička neúnavně vyřezával z proutků kytičky, které jsou pořád jako čerstvé, paní 

Dalíková trpělivě stáčela a lepila z proužků papíru ozdobná kolečka tzv.quilling a slečna 

Vápeníková ukazovala pletení věnců, svícnů, hvězd, sněhuláků ze srolovaných pruhů papíru-

pedigu. To vše jsme mohli vidět naživo a velmi za to děkujeme. 

 Ve všedních dnech nebylo otevřeno pouze v odpoledních hodinách, ale po předchozí 

domluvě i dopoledne, kdy k nám zavítaly některé školky, školy z Poličky, Bystrého, Sádku, 

pravidelnými navštěvníky jsou klienti střediska Charity z Poličky …  

 Velké poděkování patří místním ochotným lidem, kteří věnovali spousty hodin při chystání 

výstavy. Co však nejde opomenout je přístup, vztah a cit k vytváření vlastně celoročních příprav a 

vymýšlení zase nových nápadů a inspirací. Děkujeme v této činnosti panu Janu Mlynáři st., jeho 

dceři paní Elišce Francové a paní Andree Šafránkové, která dobrými nápady a elánem vytvářet 

nové věci, ale zároveň nezatracovat ty staré, obohatila každodenně přípravu výstavy. 

 Zastupitelstvo obce děkuje všem tvůrcům vystavovaných výrobků, organizátorům, 

pracovníkům obecního úřadu a ochotným pomáhajícím lidem za strávené hodiny nad dobrou věcí.   

 

Zpívání u rozsvíceného váno čního stromu 

Obec Kamenec se 13. prosince potřetí zapojila do celorepublikové předvánoční akce 

Česko zpívá koledy. 

V chladném podvečeru jsme si v 18 hodin u rozsvíceného stromu před obecním úřadem 

zazpívali známé koledy a při závěrečné písni si zapálili prskavky. 

Zpěv dětí a Vás dospělých i hudební doprovod ve složení Helena Sršňová - flétna, Vojtěch 

Švejda - housle, Jan Mlynář ml. – klávesy a zpěv, Pavla Švábová a Lenka Ondráková –kytary a 

zpěv, Daniela Švábová - zpěv, přispěl k tak hezky prožitému podvečeru. 

 Členové zastupitelstva obce se perfektně postarali o ozvučení nástrojů a podávání horké 

medoviny, čaje a vánočního cukroví. 

Lenka Ondráková 

 

Pozvánky a plánované akce:  

 

Akce ve společenském sále v budově obecního úřadu v první části roku: 

- čtvrtek 28. prosince 2017  Sousedský mariáš – prezence od 15.00, začátek 16.00 

- pátek 2. února 2018   Hasičský ples I.  - hudební skupina SDM Poli čka (p. Pávek Polička) 

- sobota 3. února 2018  Hasičský ples II. - skupina Fízlband 

 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. 

- neděle 4. února 2018 Maškarní karneval  pro děti 
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- sobota 10. února 2018 Masopustní pr ůvod obcí 

- neděle 4. března 2018 Soutěž  "Kdo má lepší"  – podrobnosti viz. níže 

- sobota 7. dubna 2018 Jarní setkání d ůchodc ů 

 

Závody v požárním sportu v areálu Pod Lipou v roce 2018: 

- sobota 11. srpna Večerní stovka  - 4. závod Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami 

- neděle 12. srpna O pohár starosty obce a Seniorcup - závody v pož. útoku mužů a žen  

- sobota 1. září  O pohár SDH a Kamenecká šedesátka - závody dětí a mládeže 

Petr Šváb 

 

Soutěž  "Kdo má lepší" - 3. ro čník sout ěže 

Tentokrát se přijďte pobavit a užít legraci při ochutnávce sladkých bábovek všech 

příchutí. 

Kdy - po plesové sezóně v neděli 4. března 2018 ve společenském sále v budově 

Obecního úřadu  v Kamenci u Poličky. Na vítěze čeká putovní soška kuchaře.  

Drobné odměny budou připraveny i pro děti a jejich rodiče, kteří se zúčastní každoroční 

mezisoutěže. 

Srdečně zvou Kamenčáci ☺ za podpory Obecního úřadu v Kamenci 

 

Z kamenecké kroniky – rok 1950  

Počasí a úroda 

Leden: Celý leden mrzne až do 7. února. Větry, sněh. přeháňky, vánice není. Nejvyšší mráz 18 °C. 

25. ledna je velké polární záření na severozápadní obloze. 

Únor: Od 7. obleva a zase střídavě mráz. 

Březen: Po 20. se vyjelo na pole. Denně byl mráz až 8 °C. 

Duben: Zaseto bylo do 8. dubna. Potom byly sněhové přeháňky. Každý týden byly 2 dny mrazu. 

Od poloviny dubna byly časté bouře, přeháňky a tepleji. Při bouři a dešti 23. se již jarní obilí 

zelená, též louky a raší břízy. 

Květen: Kvetou jabloně, kaštan, šeříky a je sucho. 

Červen: 6 týdnů neprší, trávy mizí z luk a meze jsou spáleny, ani rosa není, půda je rozpraskaná, 

oves místy vypálen. Žito kvete a bělí, je 2 m vysoké. Pšenice jsou špatné. Záplava je plevele – 

ohnice, bodláků. 9. bouře, deštík, 15. déšť, 27. a 28. více napršelo a tak se zelí ujalo a brambory 

povyrostly.  

Červenec: 8. již dostatečně namoklo. Bylo mnoho ovoce. Peckoviny se až rozlámaly pod tíhou 

plodů. Z jabloně byly zpodpírány. Strojní stanice sekala zde obilí samovazem za traktorem skoro 

na všech polích. Posekání 1 ha ovsa stojí 600 Kč, žita 900 Kč i s provázky.  

Srpen: Do poloviny je sklizen poslední oves a do 27. má být co nejvíce obilí dodáno. Jsou to letos 

nejranější žně. Začaly 17. července v Kamenci. 26. srpna při prudké bouří zapálil blesk stavení na 

Babce.  

12. září bylo zatmění slunce. 16. a 17. byla v Poličce výstava ovoce, na které vystavovalo mnoho 

občanů z Kamence. Letos je nadúroda všeho ovoce.  

Říjen: Vše je sklizeno a dooráno a ku konci již chumelí. 

Listopad: A zase prší až do konce prosince, 30. 12. největší mráz 26 °C.  
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Drábové 

Nad rolníky ustanoveny jsou drábové a sice pro každou obec jeden s platem 5000 Kč 

měsíčně. V Kamenci je pí Štěpánková bývalá tovární dělnice v Poličce. Pobízela rolníky a hádala 

se s nimi a byla příčinou mnoha nepříjemností a mrzutostí zde. V Sádku byl ustanoven drábem 

chytrý a vzdělaný T. Zjistil si, kde něco vázne, šel tam, pomohl trochu a zemědělci mu byli vděční a 

ani nevěděli, že mají nad sebou drába. Protože nebyly na něho stížnosti prohlásily ho úřady za 

nevýkonného.  

 

Zemřelí 

1.ledna zemřela Anna Bednářová výměnkářka č. 13 ve věku 78 let. 

15. ledna zemřela Anna Kadidlová manželka dělníka č. 6 ve věku 48 let. 

24. ledna zemřela Anna Švandová výměn. ve věku 74 r. 

5. února zemřel Jan Doležal výměn. ve věku 75 let. 

20. dubna zemřel Fr. Nový dělník č. 4 ve věku 57 let. 

28. dubna byla spáchána nedokonalá vražda střelnou zbraní na pí Burešovou v Kamenci. Pachatel 

Kunhart z Poličky se po činu zastřelil a pí Burešová č. 119 byla v poličské nemocnici vyléčena. 

8. května zemřela Marie Groulíková č. 126 ve věku 48 let. 

8. května zemřela Marie Filipová nájemnice u Groulíků.  

10. srpna zemřel milý strýček Antonín Vosmek č. 44 ve věku 62 roků na srdeční vadu. 

7. srpna zemřel Paclík dělník invalid v Dražilové chalupě č. 97. 

18. prosince zemřel Josef Feltl výměnkář č. 55. 

 

Dodávky 

Smlouvy k těmto dodávkám byly podepsány již v lednu. Potom bylo každému přidáno a 

znovu byly smlouvy sebrány a připsána byla dodávka hus  a satbových brambor. Vydíráno je 

krmné obilí za některé vesnice co nesplnily. Krechty s bramborami nesmí zemědělci načít a 

případná větší zásoba bude zabavena. Za nedodané brambory a mléko loni platí nyní zemědělci 

pokuty dle výměry pole. Krejčí č. 54 10000 Kčs, Bednář č. 32 7000 Kčs a řada jiných. Také Krejčí 

a Bednář Josef č. 13 zaplatili pokutu po 1000 Kčs za nedodržené osevní plochy podle nařízeného 

plánu. Plochy jim byly změřeny geometrem.  

 

Různé 

JZD = zemědělské družstvo je doporučováno při každé schůzi občanů, ba svolána je 

schůze za jiným účelem a nebo přednáška o obraně prasat a místo ní doporučováno je JZD. 

Rolníkům zabaveny jsou větší mlátičky. Bednář č. 13 a Krejčí č. 54, 2 samovazy, a 2 velké 

výfukové řezačky, a 1 elektr. motor 10 HP a museli tyto stroje odvést. Jinak z řezaček, které byly 

odvedeny, protože jich zemědělci každodenně potřebují na řezání píce, budou platit nájemné.  

 

Sběr mléka 

Od 1. června sbírá a odváží mléko z Kamence traktor se dvěma muži ku konci roku Josef 

Martinů z Kamence za zvýšený poplatek 8 h. za 1 l.  

Zemědělci nemohou prodat dobytek a přesto, že mají předepsáno vysoký počet kusů, na 1 

ha zeměď. půdy 1 kus a z toho na 2 ha 1 kráva a nezbaví se ani nadpočetných ani telat. Dobytek 

živoří a ve chlévech je nazděn. 
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Domácí porážka prasete je dovolena jen tomu, kdo splnil všechny dodávky i olejnin a 

drůbeže. Zemědělci s rodinou od 2 ha nedostane již lístky na maso, není-li zároveň zaměstnaným 

dělníkem. 

Ceny   

Obilí:  pšenice – dodávka 390 – 400 Kčs 1q 

  žito – dodávka 320 Kčs 1q 

  oves a ječmen – dodávka 280 Kčs 1q 

  brambory jedlé - 105 Kčs krmné 95 Kčs 1 q 

  otruby u družstva - 400 Kčs 1q 

Fronty 

V Poličce jsou teď pouze 2 obchody látkami a třetí prodejna bez šatenek. U všech tří jsou 

stálé fronty od časného rána, přes poledne do večera. Jeden den prodávána je jedna – dvě hadry, 

druhý den zase jiné. Pro kanafas na peřiny nutno chodit do fronty několik dnů než ho obchodník 

zase začne prodávat. Fronta je také u železářského obchodu když se prodává smaltované nádobí 

neb vědra. Fronty jsou též u prodejny uhlí, při prodeji žárovek aj.  

 

Krádeže 

 V noci z 1. na 2. září byly vyloupeny pokladny a psací stůl místního národního výboru 

v Kamenci. Bylo ukradeno 3090 Kčs a potravinové lístky. Pachatel zjištěn nebyl. Ztrátu hradí 

pojišťovna.  

 Pro velký finanční schodek v účetních knihách a zpronevěře svěřených peněz byli 

z MNV vyloučeni Jan Štusák předseda a Bedřich Míša pokladník. Bedřich Míša potom přinesl 

spořitelní knížky na kterých bylo vloženo 70 000 Kčs a o tomto tajném vkladu věděli pouze 4 

členové výboru. 

Akční výbor na rychlo navrhl nové členy MNV a dne 1. července sezváni byli občané, aby 

každého nového člena posoudili. Kritiku vedl tajemník okresu Rokos, dr.Pažout a okresní úředník 

Sion. Ku kritice se přihlásili jen někteří komunisté. Poněvadž nikdo nebyl proti navrženým, stali se 

členy výboru a složili potom slib. 

Předsedou zvolen Josef Jílek, dělník vých. pily. Místopředsedou František Štaud, rolník. 

Pokladníkem Jaroslav Petržálek, dělník. Kulturní referent Růžena Feltlová, učitelka. Člen řady 

Josef Valecký, dělník. Další členové výboru jsou: František Musil, rolník, Jan Žižka, rolník, 

František Mach, dělník, Jan Krejčí č. 25, důchodce, František Krejčí č. 28 dělník, Jan Krejčí č. 37 

dělník, František Hanyk, rolník Jelínek, Jan Šlosr mladší rolník, Jan Švejda dělník a Adolf Bednář 

rolník. Brzo na to se Josef Valecký vzdal, a za člena rady byl jmenován Jan Švejda a do výboru je 

povolána Antonie Dvořáková jako náhradnice.  

 

Odměny funkcionářům 

 V roce 1950 obdrží předseda MNV 7200 Kčs, místopředseda Štaud 3000 Kčs, Krejčí Jan a 

Růžena Feltlová po 2000 Kčs, Valecký 800 Kčs, Jaroslav Petržálek 300 Kčs. Zemědělská komise 

za rozpisy dostane k rozdělení 2500 Kčs. Mimo toho dostane za písemné práce předseda 1000 

Kčs a Valecký 500 Kčs. 

 Z letošní akce 5 M bylo v Kamenci vydáno 30 000 Kčs. Doplněno bylo veřejné osvětlení při 

silnici o 6 světel. Dokončena je elektrisace Jelínka. 2 km dlouhý příkop pro kabel vykopali občané 

za mzdu. 100 000 Kčs obecních  dluhů za tuto elektrisaci převzalo ministerstvo průmyslu. 
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Obec vybírá dávky z každé obytné místnosti 50 Kč, za psa 40 Kčs a z provozovny 100 Kčs. 

Novým újezdním tajemníkem pro Kamenec jmenován je Pavliš. Povinný sběr starého železa 

vynesl zde 560 kg. 

Obchodníci a hostinští jsou zařazeni do Jednoty a přestávají býti samostatnými. Opět 

nařízeno hledání mandelinky bramborové každých 14 dnů jednou. Grajzlovou chalupu č. 64 koupil 

Josef Hájek z Telecího. 

 

Požár 

 V dubnu zřídila tírna lnu sirénu a místo projektované zkoušky byl požární poplach, neboť se 

chytila suška od elektrického krátkého spojení. Sjelo se 6 hasičských sborů.  

Z roku 1949 upraven je nově poličský okres. Ze dřívějšího okresu ubylo 8 obcí ve prospěch 

nově utvořeného okresu svitavského. Nově zase připojeny byly některé obce okresu litomyšlského, 

vysoko-mýtského, chrudimského a okresu Nové Město na Moravě. Jsou to obce: Bor u Skutče, 

Borovnice, Čachnov, Česká Rybná, Čes. Křižánky, Františky, Javorek, Jimramov, Milovy, Nový 

Jimramov, Paseky, Perálec, Polesí, Podměstí, Proseč, Pustá Kamenice, Rychnov, Spělkov, 

Střítež, Záboří a Zderaz. Nyní má poličský okres 53 obcí. Ubyly obec Banín, Bělá, Brněnec, Česká 

Dlouhá, Chrastavec, Lavičné, Česká Radiměř a Vítějeves.  

 

Narození 

Drábek Jiří č. 143, Švejda Karel č. 39, Bednář Bohuslav č. 32, Švanda Václav č. 31, Pašek 

Jiří, Procházka Bohumil č. 2, Jílková Eva č. 131, Flídrová Milena č. 114, Stříteřská Marie č. 111, 

Fajmonová Jarmila č. 108, Nunvářová Blanka č. 3.  

Vladimír Andrlík 

 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Ochlazení a první sněhové přeháňky předurčily zimu. V zimě se odpočívá, nabírá fyzická 

kondice na příští rok, pořádají se plesy, karneval, posezení. Aktivní sezóna nám skončila. Byla 

zakončena na vyhlášení okresní ligy Svitavska v Pomezí, kterého se zúčastnily naše ženy a 

oslavily tak celou sezónu běhání požárních útoků. Zakončení sezóny jsme měli také v rámci sboru 

a to 4. listopadu v sále obecního úřadu. Zúčastnilo se ho nemálo členů, kteří zhlédli 

fotodokumentaci všech kategorií za celou sezónu 2017. O komentář se postaral starosta sboru a o 

doplnění trenérky mladších dětí. Pochutnali jsme si na dobré večeři, poseděli a pobavili se mezi 

sebou. Zakončení sezóny, jak má být.  

Naši aktivní členové se zúčastnili celorepublikového halového závodu Memoriál Marty 

Habadové v Praze v běhu na 60 m s překážkami. V kategorii starších dívek se zúčastnila Lucie 

Němcová, která skončila na 76. místě s časem 14,47 s, Adéla Cejpová na 81. místě časem 14,54 

s, Vendula Andrlíková na 170. místě časem 16,96 s z celkem 216 startujících závodic. Ve starších 

chlapcích jsme měli jednoho zástupce a to Vojtěcha Švába, který obsadil 34.  místo časem 13,20 

s ve velké konkurenci 300 startujících závodníků.  

Všechny členy sboru zveme na výroční valnou hromadu, která se uskuteční 13. ledna 2018 

ve společenském sále v budově obecního úřadu. 

 Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních. Do nového roku zdraví, školní – pracovní - 

osobní úspěchy, životní nadhled a optimismus a hlavně úsměv na tváři. 

Markéta Drašarová 
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Informace z naší školy  

Poděkování za ú čast ve sb ěru starého papíru 

Vážení spoluobčané, 

 velmi Vám děkujeme za Vaši účast v letošním listopadovém sběrovém dni. Svoz opět 

provedla firma Eurepap Praha s. r. o., pobočka Svitavy, na celý průběh po celý týden dohlížel náš 

pan školník Libor Baumruk. Po dobu jednoho týdne byl u starého obecního úřadu v Sádku 

přistaven kontejner, kam jste papír nosili. Tentokrát jsme utržili nádhernou částku 3 340,80 Kč, 

což je zatím nejvíc, co se nám v tomto předvánočním období podařilo ☺. 

Sebrali jsme:  

� vlnitá lepenka (1 kg á 1,80 Kč)    906 kg  1 630,80 Kč 

� směs novin a časopisů bez provázků (1 kg á 2,00,- Kč) 855 kg  1 710,00 Kč 

Celkem       1 761 kg 3 340,80 K č 

Peníze škola obdrží na bankovní účet a budou použity ve prospěch všech našich dětí. 

Další sběr se uskuteční nejpozději do konce června 2018, a to stejným a již osvědčeným 

způsobem. 

Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Ladislava Plachá 

 

Přátelství – Ji ří Žáček 

Přátelství vzniká většinou ze stejných zájmů nebo ve škole díky době, kterou spolu 

trávíme. Na kamaráda se můžeme spolehnout, navštěvujeme se, půjčujeme si věci a máme se 

rádi. 

Přátelství může vzniknout i se zvířetem. Třeba naše kočka je s námi v domě, cítí lásku od 

nás, lísá se a má nás moc ráda a my ji taky. 

Nejdůležitější přátelství vznikají už od miminka, v rodině máme spoustu přátel a každý 

člověk by tohle přátelství měl mít, protože je velmi důležité. 

Mimo rodinu mám hodně kamarádů, největší vztah mám s Elou, můžeme se na sebe 

spolehnout. Skamarádily jsme se ve škole díky času, který spolu trávíme. Teď je to moje nejlepší 

kamarádka a platí o ní, že je mi vždycky nad zlato. 

napsala Dorka Maděrová, 5. ročník 

 

Z mateřské školy 

 Podzim se blíží k závěru, příroda se potichu ukládá k zimnímu spánku. Dny se krátí a pod 

tím vším tichem je jakési napjaté očekávání. Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Jelikož 

Vánoce jsou svátky rodinné, dovolte mi citovat ,,pravidla jedné rodiny“: 

USMĚJ SE,    když můžeš. 

OMLUV SE,   když je potřeba. 

NEROZČILUJ SE   maličkostmi. 

NETRAP SE tím, co změnit nejde. 

RADUJ SE  z každého dne, kdy jsme SPOLU. 

Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce mezi Vašimi blízkými, hodně spokojenosti, lásky a 

radosti. Do roku 2018 štěstí, osobní i pracovní úspěchy a mnoho zdraví. Děkujeme Vám za 

přízeň, za spolupráci a těšíme se na další rok s Vámi a Vašimi dětmi.  

Za Mateřskou školu v Sádku Eva Zdvořilá – vedoucí učitelka  
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„Radostné Vánoce chceme Vám p řát, 

aby vždy člov ěk člov ěka měl rád. 

Aby jeden druhému 

zdraví, št ěstí p řál, 

aby ten nový rok za mnoho stál…“  

 

Pokojné Vánoce a úspěšný rok 2018 

Vám přejí 

děti a zaměstnanci 

Základní a Mateřské školy v Sádku 

 

Koutek prevence - ku řáci a požární ochrana  

Zatímco škody a ztráty, které má na svědomí vyšší nemocnost kuřáků, nelze přesně určit, 

o požárech a škodách zaviněných neopatrností vyznavačů nikotinu prozradí všechno přesně 

vedená statistika požárů. Cigareta je schopna způsobit požár prakticky všude, v lakovnách, 

skladech, továrních dílnách, prodejnách, stájích, stodolách, v průmyslu i v zemědělství.  

Hořící nedopalek v koši způsobí i požár kanceláře. Teplota odhozeného nedopalku 

cigarety je dostačující na vznícení suché trávy nebo jehličí v lese a velký požár je na světě. 

Vyjmenováno je jen několik možností, jak přispět k nárůstu počtu požárů, které si na své konto 

připsali neopatrní kuřáci. Někdy, posilněni alkoholem s cigaretou v ruce, se po náročném večeru 

uloží do postele a usínají. Pokud vše dobře dopadne, vzbudí je spolubydlící nebo soused. V 

mnoha případech však požár vzniklý od nedokouřené cigarety, takového kuřáka uvězní a ani 

hasiči mu již nepomohou. Ještě vyšší pozornost věnujte ručně baleným cigaretám.  

Alena Cejpová 

 

Pozvánka I. 
Mariášníci z Kamence zvou na XIII. ročník 

 

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

ve čtvrtek 28. prosince 2017 .  
Prezence od 15.00 hodin, začátek hry v 16.00 hodin. Občerstvení zajištěno. 

 

Pozvánka II.  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

 

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

v pátek 2. února 2018 - hudební skupina SDM Poli čka 

v sobotu 3. února 2018 - hudební skupina Fízlband  
Začátek vždy ve 20 hodin. 

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

ve dnech 15. a 17. ledna 2018 od 16.00 do 18.00 hodin . 
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Pozvánka III.  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

MAŠKARNÍ KARNEVAL   
který se uskuteční  

v neděli 4. února 2018 od 14 hodin.  
Zveme všechny děti – soutěže a dárky pro všechny masky. 

 
 
 
Pozvánka IV.  

MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ 
se uskuteční  

v sobotu 10. února 2018  
 Zveme Vás všechny na „masopustní den“ v naší obci.  Zapojte se do této spontánní 

akce ob čanů obce, zapome ňte na starosti všedních dní, vzpome ňte si t řeba na své mládí, 

pojďte se pobavit se všemi t ěmi, které stále potkáváte a jen se t řeba pozdravíte …  

 Za každé zapojení nejen do průvodu maškar budeme jenom rádi, nápadům se nekladou 

žádné meze, jde především o naši zábavu. 

 

 9.00 h.  - sraz účastníků u obecního úřadu - občerstvení 

 10.00 h.  - požádání starosty obce o povolení průvodu - před budovou OÚ 

 cca. v 16.00 h  - zakončení průvodu popravou kobyly před budovou OÚ 

 

Po průvodu následuje pro Vás všechny – nejen pro ú častníky pr ůvodu  

MASOPUSTNÍ POSEZENÍ 
ve společenském sále v budově obecního úřadu, 

od 17 hodin hraje k poslechu a k tanci kapela Kmoní čkovi. 
Občerstvení – zabíjačkové produkty a také něco k pití … 

 

Předem děkujeme za Vaše aktivní zapojení a přízeň. 

 

 

 

 

Krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší do nového roku 2018 

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky. 
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