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číslo 56          březen 2018 
 
Vážení spoluobčané, 
 v čase velikonočních svátků se k Vám dostává další vydání Kameneckých listů. Jejich 
obsah je svátečně obsáhlý, v úvodním článku se nejdříve velmi krátce zastavím u činnosti 
zastupitelstva a vedení obce.  

V letošním roce zastupitelstvo uskutečnilo zatím jedno veřejné zasedání v měsíci únoru. 
Z projednávaných bodů zmíním schválení roční účetní závěrky za rok 2017, projednání výsledků 
inventarizace majetku obce a zprávy kontrolního výboru. Dále byla projednána první letošní úprava 
rozpočtu, převod podílu obce ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, poskytnutí příspěvku Oblastní 
charitě Polička, příprava výstavby chodníku podél hlavní komunikace, záležitosti spojené 
s chodem obce, příprava splaškové kanalizace a příprava nového pasportu komunikací v obci. 

V posledních letech pravidelně v jarním vydání Kameneckých listů děkuji všem ochotným 
občanům za uskutečnění mnoha společenských akcí v předchozím období. I letošní první tři 
měsíce v roce se nám podařily naplnit velkou spoustou nejrůznějších akcí pro všechny generace. 

Snad každý se do některé z nich mohl zapojit a jsem moc rád, že prakticky u všech akcí 
nám počet účastníků roste. Ještě větší radost mám ale ze zapojení organizátorů akcí, kteří ve 
svém volném čase věnují na úkor své rodiny spoustu energie pro potěšení druhých. Díky těmto 
aktivitám naše obec žije svým bohatým vnitřním životem a naplňuje své poslání společenství lidí, 
spoluobčanů, kteří jsou součástí jednoho vzájemného celku. Vždyť všechno, o co se snažíme a co 
děláme, děláme hlavně a především sami pro sebe. Přirozeně se tak navazují nové vztahy se 
sousedy, spoluobčany, smazávají se generační rozdíly, všichni k sobě mají trochu blíž... .  

Chtěl bych Vám všem proto za tyto činnosti co nejvíce poděkovat a je pro mě velká čest 
pokud mohu z pozice starosty prezentovat naši obec v tomto duchu. 

Ohlédnutí za všemi akcemi naleznete v dalších částech Kameneckých listů, zde si dovolím 
zmínit pouze ojedinělou výstavu „V Kamenci se dobře mají, staré časy ožívají“. Výstava svým 
duchem navázala na tradiční výstavu v adventním čase a stejně tak se stala místem pro zastavení, 
posezení, setkání se s přáteli. Po všechny dny měla úžasnou atmosféru, například draní peří u 
společného stolu bylo unikátní. Potěšila velká návštěvnost po všechny dny a především v neděli, 
kdy Moranu – zimu vynesl z naší obce opravdu dlouhý průvod nás všech.   

Z velkého počtu organizátorů a spolupracovníků bych zvláště poděkoval dvěma hlavním 
organizátorkám výstavy - Simoně Cackové a Lence Ondrákové, které myšlenku výstavy starých 
věcí uvedly z nápadu do skutečnosti. 
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 Na závěr úvodního článku Vám do nadcházejících jarních měsíců přeji co nejhezčí počasí a 
samozřejmě také aktuálně hezké prožití velikonočních svátků. 

Petr Šváb 
 
Hospoda ření obce  

V následujícím článku Vás seznámím s hospodařením obce Kamenec u  Poličky za rok 
2017 a hospodařením obce za uplynulé období letošního roku. 

Hospodaření naší obce za rok 2017 bude přezkoumáno auditem Krajského úřadu 
Pardubického kraje. Dílčí přezkum byl vykonán 19. září loňského roku a závěrečná kontrola 
hospodaření za celý rok bude provedena až 4. června. Následně bude sestaven závěrečný účet 
obce za rok 2017, který bude společně s dalšími přílohami předložen ke schválení na nejbližším 
veřejném zasedání zastupitelstva obce. 

Celkové příjmy obce za rok 2017 byly ve výši 9 647 955,- Kč, oproti loňskému roku se 
jedná o navýšení příjmů o 1 816 296,- Kč. Na výši této částky se nejvíce podílejí daňové příjmy a 
získané dotace ve výši 770 489,- Kč. Příjmy obce se nám daří navyšovat i díky vlastním 
činnostem.  

Celkové výdaje obce za rok 2017 byly ve výši 6 399 694,- Kč. Výdaje tvořila především 
běžná údržba a opravy, oprava cesty ke hřbitovu, výdaje související s přípravou splaškové 
kanalizace, péče o veřejnou zeleň a nakládání s odpady, zajištění chodu obecního úřadu atd. 
Tento výsledek znamenal na konci roku hospodaření s přebytkem ve výši 3 248 261,- Kč. Stav 
finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2017 byl 11 131 638,45 Kč 

Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen na veřejném zasedání obce v měsíci prosinci, 
obec tak nemusela v prvních měsících roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Rozpočet byl 
schválen jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 7 000 000,- Kč. 

Aktuální vývoj hospodaření obce ke dni vydání tohoto čísla Kameneckých listů - příjmy ve 
výši 27 % rozpočtu - 1 917 190,- Kč, výdaje ve výši 12 % rozpočtu - 898 545,- Kč. 

Petr Šváb 
 
Splašková kanalizace – aktuální informace 

V tradičním článku Vás informuji o stavu našeho projektu splaškové kanalizace v obci. 
Celou stavbu máme v současné době kompletně připravenu na spuštění. Máme podepsanou 
smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby s harmonogramem výstavby na 15 měsíců, máme platné 
stavební povolení na všechny části stavby, zajištěný bankovní úvěr na financování vlastního  
podílu obce. 

Spouštěcím mechnanismem celé akce je nyní už „jen“ poslední podmínka, a to schválení a 
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí. Tak jak jsme 
několikrát avizovali, při lednové uzávěrce žádostí této poslední možnosti získání „evropských 
zdrojů“ pro výstavby kanalizací, je ve zmiňovaném Operačním programu životního prostředí 
posuzováno celkem 214 žádostí o dotační podporu, jejichž finanční požadavky cca. 3 x převyšují 
alokovanou sumu finančních prostředků. 

Prostředky získají tak jen projekty s nejvyšším bodovým ohodnocením, jak vysoko se 
v bodování dokáže umístit náš projekt nyní ani netušíme. Podle posledních informací by nám 
výsledek hodnocení měl být sdělen do konce měsíce června 2018. 

Připomínáme majitelům nemovitostí, že v kanceláři obecního úřadu máme připraveny 
k vyzvednutí projektové dokumentace pro domovní kanalizační přípojky jednotlivých nemovitostí 
včetně vyřízeného a platného územního souhlasu pro vlastní výstavbu. 
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 Prosíme majitele dom ů, kteří tak prozatím neu činili, aby si projektovou dokumentaci 
pro svoji nemovitost v nejbližší dob ě v kancelá ři obecního ú řadu vyzvedli. 

 
Místní poplatky v roce 2018  
Poplatek za komunální odpad 
   Připomínáme našim občanům a majitelům nemovitostí povinnost úhrady místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve výši 570,- Kč na poplatníka. 
  Ke dni vydání Kameneckých listů byla provedena úhrada poplatků od 68 % poplatníků. 
 Poplatek můžete platit v kanceláři obecního úřadu, případně na účet obce, č. ú. 
1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a vyplněním přiznání 
k poplatku v kanceláři obecního úřadu. Přiznání je také k dispozici v elektronické podobě na 
internetových stránkách obce. 
 
Poplatek za psa 

Druhým pravidelně vybíraným poplatkem je místní poplatek ze psů dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2011. Poplatek je splatný do 30. dubna 2018, jeho výše je 100,- Kč za jednoho psa. 
Poplatek se platí ze psů starších třech měsíců. 
 Ke dni vydání Kameneckých listů byla provedena úhrada poplatku od 67 % poplatníků.  
 
Nejbližší termíny svozu popelnic:  
Kamenec – každé liché pondělí:  9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7. 
osada Jelínek – každá lichá středa:  11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6.,  20.6., 4.7. 

 
Nejbližší termíny svozu plast ů: 
pytle - 1 x měsíc - liché úterý: 10.4., 8.5., 5.6., 3.7. 
kontejnery - 1 x 14 dnů – liché úterý: 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7. 

 
Nejbližší termíny svozu papíru: 
kontejnery - 1 x 14 dnů – lichá středa:  11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7. 
 
Jarní termín mobilního 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. 

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

Tento svoz zajišťuje naše obec vlastními prostředky dle Obecně závazné vyhlášky 1/2015. 
Jedná se o svoz připraveného kovového odpadu zdarma z míst pro umístění sběrných nádob na 
komunální odpad. 

 
Rekapitulace sb ěru textilu a bioodpadu za rok 2017 
 V roce 2017 bylo z naší obce prostřednictvím bílého kontejneru pro sběr a třídění použitých 
oděvů, obuvi a hraček odvezeno celkem 1165 kg textilu. 
 Kompostovatelného bioodpadu ze zeleného velkoobjemového kontejneru, který je odvážen 
ke zpracování do kompostárny v Borové, bylo v roce 2017 odvezeno celkem 32 tun.  

Petr Šváb 
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Tříkrálová sbírka  
V naší obci se letos tříkrálová sbírka uskutečnila dne 6. ledna, přesně v den svátku Tří 

králů. Děti se spojily se svými vedoucími před obecním úřadem do pěti skupinek. Pan farář ze 
Sádku jim pověděl odkud, kam, ke komu a proč přišli Tři králové, vůbec o významu tohoto svátku a 
udělil jim požehnání. Výsledek sbírky činí 19.594,-Kč. 

Všem koledníkům a štědrým dárcům z Kamence i Jelínka moc děkujeme. Charita Polička, 
spolu s Tylovým domem, odměnila koledníky vstupenkou na pohádku Anděl Páně II. 

Vladimír Andrlík, Lenka Ondráková 
 
Tříkrálové koledování - všechno je jinak 

  Tříkrálová sbírka 2018 na Poličsku skončila. Zřejmě už nikoho z vás neohromím 
konstatováním, že opět padl rekord: 786 520 Kč, a že byl překročen o  úctyhodných 75 156 Kč. 
Koneckonců, rekordy se zde na Poličsku v této „disciplíně“ odehrávají už od samého začátku, od 
roku 2001. Příspěvek obcí se na této částce podílel neuvěřitelnými 551 840 korunami. 

Jinak je za osmnáctiletou historii tříkrálové sbírky všechno jinak. Dávno také minuly časy, 
kdy jsme tříkrálovou sbírku museli obhajovat například před starosty obcí. Transparentnost záměrů 
a jejich reálné naplňování, ověřené charitní praxí v regionu Poličsko, rozptýlily jejich pochopitelný 
počáteční odstup. V obou městech i ve všech šestadvaceti obcích máme podporu a nadto 
zažíváme opravdový zájem a aktivní pořadatelskou pomoc.  
 Mystérium Tříkrálové sbírky na Poličsku v několika posledních letech nabralo neobyčejnou 
sílu. Načerpalo ji z lidí, především z vás, laskavých a štědrých dárců, z nadšení stovek koledníků a 
jejich průvodců, z desítek dalších pomocníků a v neposlední řadě ze samotné práce Charity. „Vám 
všem musím a chci velmi poděkovat,“ řekla ředitelka pořádající organizace Markéta Šafářová.  

Podrobné výsledky tříkrálové sbírky sledujte na: http://policka.charita.cz/trikralova-
sbirka/tks-2018/ nebo na charitních nástěnkách. 
Tříkrálové rekordy 2018: 

1. Nejnaditější pokladnička: Sádek; pokladnička č. 122; částka 18 980 Kč 
2. Skokan roku: Vítějeves, nárůst příspěvku na jednoho obyvatele stoupl za rok o 38,2 %  
3. Tříkrálový fanoušek: Pustá Rybná; průměrný vklad na jednoho občana v obci: 97,36 Kč 

(Průměrný vklad na osobu z celého regionu: 33,08 Kč) 
Štěpánka Dvořáková 

 
Spole čenská kronika  
Životní jubilea 
 Zastupitelstvo obce blahopřeje všem oslavencům, kteří v I. čtvrtletí oslavili své životní 
jubileum. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a všeho dobrého přejeme paní Boženě Šlosrové, paní 
Danuši Havlíkové, panu Josefu Jirušovi, paní Marii Hauptové, paní Anežce Krejčové, paní Růženě 
Doležalové, paní Marii Doležalové, paní Marii Musilové a panu Janu Mlynáři. 

Lenka Ondráková 
 

Bohoslužby o velikono čních svátcích 
Sádek - kostel Nejsvětější Trojice 

29. 3.   Zelený čtvrtek   18.00 h. 
30. 3.   Velký pátek    18.00 h. 
31. 3.   Bílá sobota   20.30 h. 
1. 4.   Zmrtvýchvstání   9.00 h 
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Polička – kostel sv. Jakuba 
29. 3.   Zelený čtvrtek   18.00 h. 
30. 3.   Velký pátek    15.00 h. 18.00 h. 
31. 3.   Bílá sobota   20.00 h. 
1. 4.   Zmrtvýchvstání   7.30 h.  10.30 h 

Polička – farní sbor Českobratrské církve evangelické 
30. 3.   Velkopáteční bohoslužba 8.30 h. 
1. 4.   Nedělní bohoslužba  8.30 h. 

Petr Šváb 
 

Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  
Sousedský mariáš 

Dne 28. prosince 2017 se uskutečnil ve společenském sále Obecního úřadu v Kamenci už 
13. ročník Sousedského mariáše. 

Zúčastnilo se ho 48 hráčů, což bylo 12 stolů a byla to největší účast za celou dobu konání 
turnajů. První místa obsadili hráči z Poličky, první pan Jirmásek a druhý pan Gloser. Z Kamence 
byl nejlepší na sedmém místě pan Josef Nykl. 

Malou poznámku závěrem - mnoho hráčů, když odcházelo domů, tak nám děkovalo za 
pěknou pohodu a vzornou obsluhu. 

Za mariášníky Zdeněk Bednář 
 

Plesový víkend 
O víkendu 2. a 3. února se v sále obecního úřadu konaly dva plesy. V pátek 2. února přijela 

poprvé zahrát poličská skupina SDM, v sobotu 3. února u nás hrála již známá skupina Fízl Band. 
Páteční účast hostů byla o něco slabší než ta sobotní, ale vše se vydařilo, oba dva večery se 
bavilo, pilo, jedlo, tančilo-nechyběly tance klasické, ale třeba i Mazurka, Jive, Cha-Cha … . 

V neděli 4. února už patřil parket dětem, kdy se od 14 hodin konal Dětský karneval. 
Olympijské sportovkyně, Dáda Švábová - hokejistka, Vendula Nováková - snowboardistka, Marie 
Andrlíková - lyžařka a Markéta Petržálková - krasobruslařka, zahájily odpoledne příchodem a 
nesením pochodně a české vlajky, tak jak to na olympijských hrách bývá.  

S dětmi tančily, hrály soutěžní hry, za které děti dostávaly drobné odměny a sladkosti. Bylo 
to pěkné a pestré odpoledne, ze kterého si děti domů odnesly dobrou náladu a tak jak mají rády 
také nafouknuté balónky. 

Po celý  víkend se hasiči postarali o obsluhu a bohaté občerstvení. 
 
Masopustní sobota  

V pořadí potřetí jsme se sešli 10. února před obecním úřadem v maskách i bez masek, 
abychom si společně užili tento veselý den. Potkaly se masky již známé, ale přesto důležité, ty 
nové jsme odhalovali a poznávali, kdo se pod jakou maskou skrývá. 

Tak například z dalekých hor přišel Krakonoš se sojkou na své holi, z lesa se vyloupla 
velká muchomůrka, odkudsi přivandrovala početná cikánská skupina, z rybníka vyskočil vodník 
s žabkou, pro jistotu byli přítomni hasiči ze starší doby, z postele se přišla provětrat peřina 
s polštářem, kovář kul železo, babka kořenářka nosila v košíku nasušené bylinky, šašek skotačil se 
svým zajíčkem, pekař měl napečené housky a uždiboval kousky, partičku si přišli zahrát žolíkové 
karty, Červená Karkulka někde ztratila bábovku, z pohádky se objevil Hajánek, legrácky předváděl 
malý kašpárek, poskakovali motýlci, včelky…. 
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Po roční odmlce se naštěstí dostavil lékařský personál, bez kterého jsou okamžiky doslova 
rizikové, podávání vitamínů a vypisování EE-RECEPTŮ ve staveních je skoro nutností. Umoudřil 
se i řezník, který měl vloni také výpadek a proto vzal s sebou ještě posilu - strakatou jalovičku. 
Čtvero ročních období opět potěšilo každého hospodáře svými radami a dárečky z každého 
období. A jaký by to byl Masopust bez koní? Z kopce přijela paní Filáková se svojí družinou, 
tentokrát raději bez kočáru, neboť na cestách byly zmrazky. 

Ze základních masek to byli Laufer, Ras, Kobyla, Slaměný, Medvěd, Medvědář, dva 
Myslivci, Cikánka, Smrtka, Žid, dva Kominíci, Masopust, Turci, Bába s nůší, Nevěsta a Ženich. 
Před začátkem akce jsme se občerstvili v garáži obecního úřadu a rozezpívali se s muzikanty. 

V 10.00 hodin požádal Laufer pana starostu o povolení maškarní obchůzky. Pan starosta 
všechny přivítal, připomenul maskám co v jakém stavení mají vykonat a svolil k obchůzce obcí. 
Hraním a zpěvem s panem Vosmekem, panem Hladíkem - harmoniky, panem Hartmanem -
housle, Tomášem Popelkou - trubka a paní Sládkovou - zpěv, jsme vyrazili tentokrát opačným 
směrem od úřadu k Bednářovým …. 

Ze zadní cesty převedl průvod přes silnici u Havlíkových a Šlosrových policajt, který 
ostražitě sledoval dopravní situaci a zamezil tak kolapsu. 

Na pohraniční bráně u Pražanových se už schylovalo k olympijskému startu čtyřmístného 
bobu z Jamajky. Perfektně vytrénovaní jezdci pod vedením svého kouče a velké podpory 
jamajských fanynek, byli odhodláni sjet bobovou dráhu až do neznámého cíle. I pro pana starostu 
byla nachystána disciplína ve sjezdu na saních, vyzdobených obecním znakem. Závody byly 
přerušeny z důvodu konání obchůzky. Na celnici byla tentokrát žena, která nás bez problémů 
pustila trasou dále. 

Obešla se všechna dohodnutá stanoviště, blížila se 16.hodina a na svůj ortel čekala zase 
ta Kobyla. Když se průvod shromáždil na konečné před obecním úřadem, předstoupil Ras, který 
bedlivě sledoval průběh událostí v celém předešlém roce. Přednesl vlastoručně stvořený 
testament, za co všechno kobyla může,….třeba za drahé máslo, vejce, za špatné počasí …. 

Svoji práci šel tedy konat řezník, sekerou sťal kobyle hlavu a Smrtka potvrdila konec života 
Kobyly. Netrvalo dlouho a na pomoc přispěchaly doktorky se sestrou. Pokusily se Kobylu oživit. 
Povedlo se!!! Pan starosta zakončil tuto veselici a vyzval všechny zúčastněné k pokračování 
v zábavě ve společenském sále, kde byli připraveni hrát k tanci manželé Kmoníčkovi. 

Podávala se zabíjačková polévka a k výběru byly další výrobky od řezníka pana Ondráčka 
ze Sebranic. Za přípravu občerstvení a obsluhu děkujeme pánům Jiřímu Cackovi, Jiřímu 
Groulíkovi, Bohumilu Novákovi, Stanislavu Urbanovi a Petru Švábovi. Pan Vladimír Jiruše 
bezpečně vozil po celý den muzikanty a zaslouží si také velký DÍK. 

Organizátoři této akce děkují Vám všem, kdo jste se jakkoli podíleli, je to radost, když 
dokážeme takřka zdarma přispět něčím pro všechny a ve svém volném čase utrhnout pro sebe, 
ale i pro ostatní, kousek zábavy a uvolnění. 

Lenka Ondráková 
 
Soutěž „ Kdo má lepší “ 

V neděli 4. března se za podpory obecního úřadu konal 3. ročník soutěže Kdo má lepší. 
Letos se soutěžilo o nejlepší bábovku.  

Zatímco se připravovaly soutěžní bábovky na talířky, probíhala v sále rychlostní mezisoutěž 
v tvoření minipizzy a tyčinek z listového těsta. Všichni soutěžící, kteří se zúčastnili, byli za svou 
zručnost a šikovnost odměněni drobnými odměnami.  
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Po ukončení mezisoutěže začala ochutnávka bábovek. Ochutnávaly se bábovky kávové, 
třené, mramorové, kokosové, čokoládové a jiné. Všechny byly vynikající. Vyhrát mohly ale jen tři. 
Ochutnávající ocenili nejvíce body kokosovou bábovku Elišky Hájkové. Ta se tak stala na celý rok 
majitelkou putovní sošky kuchaře. Na druhém místě se umístila bábovka malé slečny Martinové a 
na třetím místě bábovka paní Havlíkové.  

Po vyhlášení výsledků si zúčastnění zvolili jídlo, ve kterém se bude soutěžit příští rok – 
tentokrát byl vybrán slaný štrůdl. Bonusem nakonec pak byla ochutnávka upečených minipizz a 
slaných tyčinek. 

Poděkování patří všem, kteří se soutěže zúčastnili. 
Zuzana Ptáčková, Alena Hájková 

 
Výstava „V Kamenci se dob ře mají, staré časy ožívají“ 

Ve dnech 7. – 11. března se na Obecním úřadě v Kamenci uskutečnila výstava starých 
věcí. Naším záměrem bylo shromáždit staré věci, které jsou zastrčené někde na půdě nebo ve 
stodole a jejich prostřednictvím si připomenout dobu a životy našich babiček a dědečků. Doufaly 
jsme, že lidé si budou moci nejen zavzpomínat, ale trochu se i poučit, posedět a pobesedovat. 

Po počáteční nejistotě, zda budeme mít co vystavovat, se nám sešlo takové množství věcí, 
že jsme sál obecního úřadu zcela zaplnili. Vystaveno bylo kuchyňské náčiní, šicí stroje, kočárek a 
dětské hračky, kolovrátky, máselnice, nářadí na zpracování lnu, zemědělské a tesařské nářadí, 
staré lyže a sáně, dokonce i motorka a staré jízdní kolo a řada dalších věcí. Vystavené předměty 
zapůjčili většinou obyvatelé Kamence, nejvíce zajímavých kousků nám poskytli manželé 
Procházkovi a manželé Vosmekovi.  

Díky nadšení a aktivitě dalších lidí jsme pak věci během několika málo dní nachystali. Při 
samotném aranžování výstavy se uplatnilo zejména nadání  Mirky Kadidlové a Evy Erbesové. 

Výstava byla pro veřejnost otevřena v odpoledních hodinách, ale během dopoledne byla 
přístupná předem domluveným skupinám. Ve středu se přijeli podívat klienti Denního stacionáře 
Oblastní charity v Poličce. Ve čtvrtek dopoledne výstavu navštívili žáci a učitelé z MŠ a ZŠ 
v Jedlové a druhá skupina Denního stacionáře Charity. V pátek dorazily děti z MŠ a ZŠ v Sádku.  

Výstava měla i bohatý doprovodný program. Ve středu 7. března byli účastníci řemeslné 
dílny zasvěcováni do tajů drátování pod vedením Saši Košňarové. V pátek se na úřadě dralo peří. 
Stejně jako za starých časů jsme společně pobesedovali, zazpívali si a zavzpomínali. V sobotu se 
pak Irena Chroustovská docela zapotila u smaltovací pece, neboť dětí, které si chtěly vyrobit 
smaltovanou cedulku nebo šperk bylo opravdu hodně.  Sobotní dílnička smaltování proběhla ve 
spolupráci se SVČ Mozaika. Po celé nedělní odpoledne pan Josef Jiruše předváděl své umění 
pletení košů a návštěvníci měli možnost si pletení sami vyzkoušet. 

V neděli ve tři hodiny jsme se v poměrně hojném počtu sešli před obecním úřadem, 
abychom společně vynesli z naší obce Moranu, která představuje zimu. Moranu neboli Smrtku 
vyrobil Martin Víšek a společně s dětmi a celým průvodem ji donesl za zpěvu říkadel na most pod 
Pražanovými, kde jsme ji zapálili a hodili do vody. Děti ji pak podél potoka doprovázely až k mostu 
u obecního úřadu.  

Během celé výstavy byl návštěvníkům neustále k dispozici pan Jan Procházka, který o 
všech vystavených věcech dovedl zasvěceně vypravovat a vysvětlit, k čemu sloužily. 

Atmosféru starých časů měly navodit i staročeské pokrmy, které vesměs připravovaly 
místní ženy. Mirka Kadidlová přichystala vynikající krkonošské kyselo a preclíky, Jarča Groulíková 
výborný šoulet, Jarča Švábová slané vdolečky a koblihy a další buď pekáčky, zelné placky nebo 
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buchty – Marie Procházková, Marie Martinů, Zdena Střítežská, Hana Cacková, Míla Cacková a 
Marie Lněničková. 

Pevně věříme, že celá akce byla milou společenskou událostí v naší obci a hezký začátek 
nadcházejícího jara.  

Moc bychom chtěly poděkovat všem, kdo se na výstavě jakýmkoli způsobem podíleli, ať už 
to bylo zapůjčením věcí, aranžováním výstavy, vařením, pečením, obsluhou, dílnami nebo 
průvodcovstvím. Děkujeme starostovi obce za to, že náš nápad od začátku podporoval a hlavně 
všem, kteří se přišli podívat, posedět, pobavit se.  

Simona Cacková, Lenka Ondráková 
 

Prázdninový výlet 
O jarních prázdninách uspořádala obec výlet na bazén do Žďáru nad Sázavou. Naplněný 

autobus odjížděl od obecního úřadu v 16 hodin a krátce po 20. hodině se navrátil zpět. 
Dvouhodinovým plaváním, dováděním ve vodních atrakcích nebo relaxací ve vodní vířivce si 
každý zpříjemnil tento den. 

Lenka Ondráková 
 
Velikono ční tvo ření 

V souvislosti s velikonočními svátky úzce souvisí i tradiční velikonoční výzdoba a výroba 
kraslic. Na našem setkání, které se konalo 21. března v sále obecního úřadu,  jsme se snažili 
zapojit do těchto aktivit děti i jejich rodiče. Vyráběli jsme například jarní věnečky, zdobili vajíčka a 
malovali kraslice. Děti byly spokojené a opravdu se jim dílo dařilo. Do malování kraslic se s chutí 
pustili i někteří rodiče. Děti byly tak iniciativní, že si samy ze zbylých vyfouklých vajíček vyrobily 
panáčky. Účast byla velká a to nejen dětí, ale i dospělých. 

Všem děkuji, že přišli tvořit a zpříjemnili si tak odpoledne. 
Hanka Švandová 

 
Cestovatelské besedy 

V zimním období se uskutečnilo na obecním úřadě několik cestovatelských besed. V neděli 
14. ledna nám Štěpán Jílek vyprávěl o svém půlročním cestování z Kanady přes Aljašku až do 
Mexika. Své poutavé vyprávění doplňoval krásnými fotografiemi přírody i lidí, které na své cestě 
potkával.  

Ve středu 28. února proběhlo spíše komorní promítání a besedování s Petrem Muselem a 
Martou Klasa z Pomezí. Ti nám povídali o svých dobrodružstvích v Turecku a Íránu, které 
projížděli na motorkách.  

Vyvrcholením této minisérie byla beseda s mořeplavcem Rudolfem Krautschneiderem ve 
středu 28. března. Bylo nám velkým potěšením, že tento již legendární dobrodruh přijal naše 
pozvání a přijel do Kamence. Mořeplavec Ruda je svérázný snílek, který však neváhá a své sny si 
plní. Vyrábí si vlastní lodě a s nimi podniká dobrodružné plavby v polárních mořích. Napsal několik 
knih, objevuje se v tištěných médiích i v televizi. Ani ve svých 74 letech nepřestává plánovat další 
plavby. 

Simona Cacková 
 
Pozvánka na jarní setkání s d ůchodci  

Tradiční setkání s důchodci naší obce uspořádají ženy ve spolupráci s obcí v sobotu 7. 
dubna od 15.00 hodin  ve společenském sále v budově obecního úřadu. 
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Těšit se můžete na divadelní představení a kulturní program dětí z naší obce. k tanci a 
poslechu zahraje hudebník pan Hegr. Přijďte si posedět, popovídat a zpříjemnit si odpoledne po 
dlouhých zimních večerech. 
 
Pozvánky na všechny plánované akce:  
Jarní setkání d ůchodc ů v sobotu 7. dubna od 15 hodin ve společenském sále v budově OÚ. 
Slet čarod ějnic a čarod ějů v pondělí 30. dubna od 18 hodin v areálu Pod Lipou. 
Lampiónový pr ůvod  se uskuteční v pondělí 7. května  - sraz je ve 20:30 h. u budovy OÚ 
Dětský den v areálu Pod Lipou proběhne v neděli 17. června  od 14 hodin. 
Kamenecké podání  – volejbalový turnaj v areálu Pod Lipou v sobotu 23. června . 
Taneční zábava  s hudební skupinou Rytmik v areálu Pod Lipou v pátek 3. srpna . 
 
Pořádané závody v požárním sportu v areálu Pod Lipou: 
Okrskové kolo muž ů a žen a okresní kolo dorostenc ů a dorostenek v neděli 13. května . 
Večerní stovka  - 4. závod Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami v sobotu 11. srpna . 
O pohár starosty obce a Seniorcup - závody v požárním útoku mužů a žen v neděli 12. srpna . 
O pohár SDH a Kamenecká šedesátka - závody dětí a mládeže v sobotu 1. září. 
 
Areál Pod Lipou a za čátek provozu antukových kurt ů 

S příchodem jara budeme pracovat na každoroční jarní údržbě antukových povrchů 
tenisového a volejbalového kurtu. Předpokládáme, že antuková hřiště budou k dispozici pro 
zájemce o sportování na začátku měsíce května, samozřejmě v závislosti na počasí. K provozu 
areálu dnes již neodmyslitelně patří provoz kiosku s občerstvením, který bychom chtěli zprovoznit 
v měsíci květnu také dle počasí v režimu pondělí až pátek v odpoledních hodinách. 

Rezervaci tenisového kurtu si lze zajistit v kanceláři obecního úřadu nebo na telefonním 
čísle starosty obce 731 612 067. 

Petr Šváb 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1951  

Loni zabavené stroje viz str. 329 řezačky 26“ palců a mlátičky také 26“ coulů musely být 
v červnu odevzdány. V důsledku toho vzdal se velitel hasičů Josef Bednář a  z obecního výboru 
vystoupil Adolf Bednář. Předseda MNV Josef Jílek se vzdal a  novými předsedou je zvolen 
František Mach dělník muniční továrny v Bořinách. Noví dva členové výboru jmenováni jsou Josef 
Pavliš učitel a Ladislav Radiměřský rolník. Velitelem hasičů zvolen je Josef Střítežský č. 2. 

Obec vysadila na pozemku před Groulíkovým spáleniskem 26 ovocných stromů. Ostatní 
občané vysadili celkem 300 ovoc. Stromků objednaných hromadně. 

Bývalý předseda MNV obce byl za zpronevěřené a propité peníze obecní odsouzen do 
vězení na 2 roky a pokladník na 1 ½ roku. Trest nastoupili ihned 13. IV.  

Oplodnění krav zavedeno je pro celou obec umělé a býci jsou prodáni. Poplatek z jedné 
krávy neb 1 roční jalovice činí 150 Kčs.  

Divadelní spolek Vlastimil byl likvidován a soubor přechází do Osvětové besedy.  
Počasí 
Leden - Mírná zima se střídá s oblevou a jen málo dnů se dá jezdit na saních. 
Únor – Mrzne i sněží až do začátku března. 
Březen – Od 12. III. Obleva, deště, ku konci sněží, prší. 
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Duben – 2. IV. se prvně vyjelo na pole. 12. byl mráz 8 °C. Také 16. a 23. Byl mráz 8 °C. Zmrzla 
hlavatice a třešním na květ. Do 27. je veliké sucho a větry. 28. Byla bouře, deštík a potom již je 
deštivo. Obilí klíčí, stromy raší, louky se zelenají, deště pokračují až 11. Května se rozvodnil potok 
a i v cestách pramení voda. 13. V. mráz 4 °C. 18. k vetou švestky, květy jsou zmrzlé. 20. kvetou 
višně, rozkvétají jabloně, hrušně. 
1. června mráz 3 °C. 16. prudká bou ře, déšť. Stálé deště. Narostlo hodně sena, ale špatně se suší. 
Dodávka sena je hrubě vymáhána. Každý prováží a musí to znovu přivést. Platí družstvo rolníkům 
150 Kčs 1 q a prodává 500 Kčs 1 q.  
Červenec – Stálými dešti i jeteliny hnijí. Žně začínají 30. Obilí leží a musí být sekáno většinou 
travními kosami. Traktorová stanice byla letos tak v nepořádku, že posekali málokde jaký oves a 
ještě při tom mnoho zničili. Ustanoveny jsou žňové hlídky až do odevzdání obilí. 30. liják. 
Srpen – 4. a 5. jsou bouře, vichřice, lijáky, jinde kroupy. Strhané jsou cesty. Potlouklo ve 
Svojanově, Hlásnici a Trpíně.  
Počasí, dodávky 

Ve prospěch těchto vesnic zvýšena je dodávka obilí a sice zemědělci nad 10 ha zeměď. 
půdy povinně dodají o 10 % více a ostatní zemědělci také museli něco slíbit.  

Na Klusoňově poli provedli sklizeň určení zemědělci a brigáda utvořena z žen 
nezemědělců. 8. srpna vichřice láme stromy. Potom deště. Rolníci mlátí na povolení, které je 
zaslíbeno na 5 dnů do předu. Také se mlátí v noci a potom i o to musí být žádáno. Kdo by byl 
přistižen, že mlátí bez dovolení zaplatí 500 Kčs pokuty. Do 5. září má být dodávka obilí splněna i 
s tím slibem na víc. Sváží se k Bednářové hospodě a  žito je zde uskladněno v sále. V důsledku 
rozmnožení sabotážních požárů zásob prodlouženy jsou hlídky.  
Září – Je již zase sucho, takže ani obilí neklíčí. 
Říjen – 8 °C mrazu hned na za čátku, takže zmrzlo neotrhané ovoce na stromech a také brambory. 
Loni bylo zakazováno a zvláště přísně v některých obcích používat k tahu krávy a tak zůstalo 
nezoráno. Letos mohou tahat krávy všude, neboť jsou traktory poškozeny. Potom namoklo, obilí se 
zazelenalo a bylo pěkně až skoro do vánoc. O vánocích rozlámalo jíní stromy.  

Ku konci listopadu jsou od domu k domu žebrány brambory, neboť jinde nebyla dodávka 
splněna a nejsou leckde ani sklizeny.  

Kdo nemohl něco dodat, tak je vyzván, aby to něčím nahradil. Za nedodaných 100 kg 
vepřového masa 400 l mléka nebo 600 kg chlebového obilí, 450 kg olejnin nebo 700 vajec, za 
nedodaných 100 l mléka 25 kg vepřového, 150 kg žita – pšenice, 50 kg hrachu, neb 30 kg máku, 
400 kg brambor, 180 vajec a tak podobně podle vydané tabulky. Nařízena je dodávka slámy a 
sena ještě navíc. Celý rok a zvláště ku konci roku jsou stále fronty u  obchodů na látky, na nádobí, 
na cibuli aj. 

Přihlášky do družstva JZD roznášeny jsou každému domu. 
Ku konci roku podávány jsou žádosti o potravinové lístky na měsíc leden.  

Dodávky 
Orná půda obce = 372,78 ha. 
Celková výměra = 548,19 ha zeměďělské půdy tj. bez lesů a staveních a neplodných ploch.  
Plán:  Pšenice oseti   20 ha   dodati  60 q  
 Žito oseti   72 ha  dodati 650 q 
 Ječmen oseti   22 ha  dodati  70 q 
 Ovsa oseti   63 ha  dodati  170 q 
 Bramborů oseti  56 ha  dodati 2 700  q 
 Lenu oseti   9 ha  dodati 172 q a 27 q semene 
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 Sena      dodati 120 q 
Slámy      dodati 63 q 

Dodávka obilí byla splněna na 110 ½ %, brambor 115 ½ %.  
Plán a dodávky: 

Kamenec má dodat 60 q odpadových surovin  
Skotu pěstovat 470 kusů (234 krav), dodati 37 030 kg. 
Koně pěstovat 38 kusů (z toho 15 plemen klisen). 
Ovce pěstovat 50 kusů (17 ovcí), dodati 94 kg vlny. 
Slepice pěstovat 1225 kusů, vajec dodati 82 720 kusů.  
Husy a kachny 130 kusů, chovných dodati 546 kg masa. 
Prasat pěstovat 202 kusů (prasnic 12), dodati 16 910 kg masa. 
Mléka nadojit 1 906 l od 1 krávy, dodati 288 600 l obec.  

Zdražení 
Ku konci ledna bylo vyhlášení všeobecné zdražení o 30 % a více. Lihoviny až o  80 %. 

Zaveden je dvojí chléb černý za 5 Kč a bílý za 8 Kč 1 kg. Brzy na to se černý nepekl vůbec a 
později byl místo bílého černý a potom už nebyl skoro ani k jídlu. 

Pšenice 390 Kčs 1 q, pšeničná mouka hrubá 24 Kč 1 kg, krupice ve volném prodeji 40 Kčs 
1 kg, kroupy 30 Kč, rohlíky přidražily o 100 % na lístky 2 Kčs, poloviční 1 Kčs, bez lístku 4 Kčs, 
poloviční 2 Kčs. 

26. února vyhlášen byl chléb a  mouka na lístky a volný prodej zůstává. 
Sůl v obchodech není a tak se používá sůl dobytčí. Jedlé brambory u zemědělce 105 Kčs. 

Konsumenti dostanou po ½ q za 175 až 225 Kčs 1 q. Ve volném prodeji jsou za 320 Kč 1 q. 1 kg 
vuřtů volných 220 Kč. 1 kg jablek špatných 28 Kč, vykupovány byly za 6 Kč, pěkných 35 Kč, 
vykupovány byly za 12 Kčs.  
Zemřelí 

4. ledna zemřela Boženka Krejčová č. 25 ve věku 13. roků na tuberkulosu kostí. 
11. ledna zemřela Františka Linhartová č. 87 ve věku 67 let na srdeční vadu. 
18. ledna zemřel Josef Večeře tovární dělník pensista ve věku 69 let na tuberkulosu plic. 
19. února zemřel Josef Střítežský č. 111 ve věku 63 roků na rakovinu. 
25. února zemřel Emil Petržálek zedník ve věku 65 roků. 
1. dubna zemřel Antonín Procházka výměnkář ve věku 80 let. 
17. dubna zemřel František Šváb dělník ve věku 49 let. 
3. června zemřela Antonie Muffová výměnkářka ve věku 84 roků. 
24. července zemřel Silvestr Havlík č. 118 výměnkář ve věku 68 let.  
26. srpna zemřel Josef Muff č. 5 dělník ve věku 48 let. 
14. listopadu zemřel František Bednář č. 47 pensista ČSD ve věku 71 let. 
Odpočívejte v pokoji.       

Prohlídky 
V každé obci byla u někoho provedena prohlídka od sklepa až po hřeben střechy. 

U Bohuslava Bednáře č. 32 provedena je kontrola stavu dobytka a zásob a zaplombováno u 
někoho 1 q žitné mouky. Odebrána mu nebyla. 

V přednášce ČSM mládeži vysvětlil řečník, že je možno každému provést kontrolu, kdo 
nesouhlasí s režimem.  

Myškování je znárodněno a stojí 1 pár prasátek od vyřezání až 270 Kčs.  
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Různé 
Hasičský sbor je přejmenován na hasičskou jednotu. MHJ místní, OHJ = okresní, ZHJ = 

zemská. Nařízeny jsou volby podle změněné úpravy. Zvoleni jsou: Adolf Groulík - předseda, Josef 
Bednář – I. místopředseda = velitel a další, celkem 15 členů výboru. 

Oslava 1. máje zúčastnili se hasiči, členové výboru, mládež a občané. Průvod šel odtud do 
Poličky, kde se zúčastnil slavností. 

18. dubna pořádána je mírová beseda z kulturní vložkou provedenou žactvem národní 
školy v Sádku. Nacvičila učitelka Feltlová. 

22. dubna nařízen je pochod míru ve 2 hod odpoledne za účastí výboru školních dětí a 
několika občanů.  

Začátkem června obcházely dvojice všechny občany aby každý svým podpisem hlasoval 
pro mír. 

Znovu a znovu je prováděn nábor pracovních sil do těžkého průmyslu, do dolů, staveb a 
továren. 
Prověřování 

Všichni vojáci, kteří nejsou právě na vojně a do stáří 53 roků, jdou znovu k prověrce. Jsou 
politicky vyslechnuti, a oměřena jim hlava, noha a každý obdrží knížku s fotografií. Kdo se hlásí 
s vadou, je znovu prohlídnut lékařem. 

Obec vysadila 11 000 lesních stromků na Groulíkově pozemku. 
Obecním agronomem místo Štaudy je jmenován Bohuslav Cacek, zootechnik Josef Flidr 

č. 114, obecním pokladníkem Adolf Žák. 
Odměny funkcionářům MNV jsou sníženy ze 24 000 Kčs na 19 500 Kčs.  

Státní rozpočet vykazuje 142 miliard vydání, které se kryje příjmem. To je 13 000 Kčs na 1 osobu.  
Stavby 

Obytnou světnici přistavěla Jílková Anna č. 131. Petrásek zboural a znovu postavil domek 
č. 91. Tírna postavila na louce nové skladiště lnu za 2 ¼ mil. Kčs. Také postavila vlastní 
transformátor. Jan Krejčí postavil nový dům na Groulíkově zahradě. Na veškeré opravy pro občany 
přidělno je Kamenci 7 q cementu. 

Řepku olejku povinně zaseli František Musil č. 11 a František Střítezský č. 111, každý 15 
arů. 

Při každé příležitosti doporučována je zemědělské družstvo. Na podzim chodí členové 
výboru od domu k domu a doporučují zde založení družstva. 

Příděl uhlí je snížen z 15 na 12 q pro domácnost. 
Ovce ani berani se nesmí zabíjet dokud nebude zvýšen stav. 

Narození 
Sejkora Josef č. 8 
Havlík Jiří č. 118 
Vosmek Jan č. 44 
Bednář Jos. č. 63 
Dvořák Jiří č. 46 
Stříteřský Miroslav č. 2 
Jílková Marie č. 131 
Švandová Marie č. 31 
Kadidlová Marie č. 6 

Vladimír Andrlík 
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Informace z naší školy  
 
Olympiáda v mate řské škole 

Dne 9. února byly v naší mateřské škole zahájeny zimní olympijské hry. Děti si vyrobily 
trička, kreslily vlajky, modelovaly olympijské kruhy a v následujícím týdnu soutěžily v různých 
disciplínách: hokej - střelba na bránu, slalom na lyžích, jízda v dvojbobu a rychlobruslení. 
Vše bylo zakončeno závěrečným ceremoniálem, kdy děti obdržely medaile a diplomy. 

Všem olympijským vítězům gratulujeme! 
Napsaly paní učitelky Monika a Maruška. 

 
 

Zápis do 1. ro čníku Základní školy v Sádku 
se koná 

ve st ředu 11. dubna 2018 v 15.00 hodin. 
Vážení rodiče, přineste s sebou: 

- vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo vyplněnou žádost o odklad 
povinné školní docházky + povinné doklady k žádosti 
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz 
- vyplněný dotazník a informace pro školu 

Tiskopisy obdržíte na poslední předškolní lekci nebo si je můžete vyzvednout v ředitelně školy. 
Sledujte webové stránky školy, kde budou vyvěšena kritéria k přijetí  

žáků do základní školy a další podrobné informace. 
Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 

 
 

Zápis do Mate řské školy v Sádku 
se koná 

ve st ředu 16. kv ětna 2018 od 9.00 do 16.00 hodin. 
U zápisu obdržíte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášku do mateřské školy. 

Sledujte webové stránky školy, kde budou včas vyvěšena kritéria k přijetí  
dítěte do mateřské školy a další podrobné informace. 

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 
 
 

Informace o projektech Svazku obcí AZASS  
 
Rekonstrukce objektu „G“ v areálu AZASS 

V současné době probíhá kompletní rekonstrukce jednoho z objektů v areálu AZASS 
(nemocnice) v Poličce – bývalé vrátnice (objekt „G“). V objektu vzniknou po jeho rekonstrukci tři 
tzv. „pečovatelské“ byty a provozní zázemí pro zaměstnance pečovatelské služby.  

Investorem stavby je Svazek obcí AZASS. Projekt „Pečovatelské byty Polička“ je 
spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR – programu „Podpora bydlení“, 
projekt „Provozní zázemí pečovatelské služby Polička" je spolufinancován Evropskou unií 
prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem.  

 



  

- 14 - 
 
 

Nové vozy pro pe čovatelskou službu  
Svazek obcí AZASS realizuje projekt "Obnova vozového parku pečovatelské služby", jehož 

výsledkem je pořízení 2 nových osobních vozů Škoda Fabia Combi a Dacia Duster pro 
pečovatelskou službu, kterou Svazek obcí AZASS zajišťuje ve svých členských obcích. Projekt 
umožní lepší dostupnost a zkvalitnění poskytované sociální služby potřebným občanům - klientům 
služby. 

Projekt „Obnova vozového parku pečovatelské služby" je spolufinancován Evropskou unií 
prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem.  

 

Vít Češka 
 

Koutek prevence - pozor na žhavý popel 

Od počátku roku evidují hasiči Pardubického kraje územního odboru Svitavy zhruba dvacet 

požárů, které měly společnou příčinu, a tou byla manipulace se žhavým popelem. Požáry 

způsobily celkovou škodu ve výši přibližně 3 milióny Kč. Kvůli špatnému uložení popela 

každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských 

budov. 

„Majitel rodinného domu nasypal horký popel do plastové popelnice. Ta navíc díky silnému 

větru po čase spadla, otevřela se a horký popel rozdmýchaný větrem zapálil plastovou popelnici. 

Dále se plameny rozšířily i na túji vedle popelnice a na dveře rodinného domu. Muž se zpočátku 

snažil požár uhasit zahradní hadicí…“ 

Tradičně se nejvíce těchto požárů odehraje právě v topné sezóně, kdy lidé topí a 

manipulují se žhavým popelem. V tomto případě platí důležité upozornění, aby lidé raději do 

plastových popelnic a nádob popel neukládali. I když se může zdát, že popel už není teplý, v 

plastové nádobě se akumuluje teplo, popel se rozžhaví, zapálí hořlavý odpad, nebo roztaví 

plastovou nádobu a způsobí požár. 

Pro bezpečnou manipulaci s popelem jej nechte zcela vychladnout a pak ho uložte do 

nehořlavých nádob (např. z kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné 

vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Neukládejte popel 

společně s ostatním odpadem. V poslední době se velmi často setkáváme s tím, že lidé opomenou 

skutečnost, že mají dům zateplený polystyrenem a popelnici umístí do těsné blízkosti domu. 

Případný požár popelnice se potom velmi rychle rozšíří na celý dům.  

V případě porušení povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně můžete být svým 

jednáním odpovědni za přestupek na úseku požární ochrany a v případě, že jste fyzická osoba, 

Vám hrozí sankce až do výše 20 000,- Kč. Pokud jste právnická osoba nebo podnikající fyzická 

osoba, pak jsou sankce několikanásobně vyšší. A hlavně požárem zničený majetek už nikdy 

nenahradíte. 

Alena Cejpová 

 

Chodci, cyklisté a řidi či senio ři v doprav ě 

Každý by měl mít na paměti, že chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního 

provozu a tak k sobě a ostatním účastníkům přistupovat. 
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Chodec  – Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, že chodec je i osoba, která tlačí nebo 

táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 

cm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo 

pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo nebo motocykl o objemu 

válců do 50 cm3 nebo psa. 

Každý tento chodec je účastníkem silničního provozu a má určité povinnosti. Zákon ukládá 

chodci povinnost použít chodník nebo stezku pro chodce (ta bývá označená dopravní 

značkou).Tam, kde chodník není, chodí se po levé krajnici nebo co nejblíže levému okraji vozovky 

a to v počtu maximálně dva chodci vedle sebe. 

Ač zákon ukládá chodcům, aby byli označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze 

mimo obec, policie obecně doporučuje být za snížené viditelnosti označen reflexními prvky všem 

chodcům a cyklistům. 

Pokud se pohybujete pomocí hole, určitě jí opatřete také reflexními prvky. Stejně to platí i 

pro případ, kdy za snížené viditelnosti venčíte psa, kde doporučujeme označit obojek i vodítko. Na 

používání reflexních prvků policie zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, kde různé prvky 

s retroreflexních materiálů rozdává. Jinou volbou může být i označení se neoslňujícím světlem 

například z jízdního kola. Toto světlo bychom doporučili připevnit třeba na paži, která je blíže do 

vozovky. 

Co se týká přecházení vozovky, policisté se občas setkávají s mylným výkladem zákona 

v tom smyslu, že chodec má absolutní předost, což opravdu tak není. Doporučujeme dbát 

především na své zdraví, při přecházení vozovky být ostražití, nebýt roztržití a myslet na to, že je 

lepší někam přijít o chvíli později, než nedojít už nikdy. Tam kde je přechod pro chodce, je chodec 

povinen jej užít. Pokud na komunikaci přechod není, má chodec povinnost přecházet vozovku 

kolmo k její ose. 

 

Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. také účastník silničního provozu. 

Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako u řidičů vozidel na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna 

nízké. Pokud by cyklistovi policisté naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta od 

2.500 do 20.000 korun, nad 1 promile alkoholu v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty a stejně 

tak, když se cyklista odmítne dechové zkoušce podrobit. 

Na kole se jezdí při pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo 

stezka pro cyklisty, je povinnost jich cyklista užít. Cyklista mladší 18 let je povinen mít na hlavě za 

jízdy řádně připevněnou ochrannou přilbu. Policisté však doporučují, aby přilbu nosili všichni 

cyklisté bez rozdílu věku. 

Dítě mladší 10 let smí jet na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let. K osvětlení 

cyklisty zákon říká, že cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s 

bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným 

světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít 

náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem. 

K převážení nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se vztahuje ustanovení 

zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za 

jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly 

řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. 
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Kdo z vás někdy vezl na řídítkách těžké nákupní tašky tak jistě ví, před čím chci varovat. 

Nákupní taška pak při potřebě udělat nějaký manévr často převezme řízení kola za vás, což 

ohrožuje nejen vás samotné, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Proto doporučujeme si 

opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče. 

Pokud byste potřebovali za jízdní kolo připevnit vozík, je to možné, avšak zákon vám 

povoluje připojit přívěsný vozík do maximální šířky 90 cm, který bude mít vzadu dvě červené 

odrazky netrojúhlelníkového tvaru. 

Pokud chce cyklista přejet vozovku na druhou stranu a použije k tomu přechod pro chodce, 

musí kolo vést. Pokud užije přejezd pro cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku bezpečně 

přejet, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. Stejně jako chodci jsou i 

cyklisté jedni z nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu a proto je na místě opatrnost a 

ohleduplnost.  

 

Řidi č – senior  – o řízení vozidla bychom zde mohli psát sáhodlouhé povídání, nicméně co 

je pro řidiče – seniory nad 65 let důležité při řízení vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní 

způsobilosti. 

Lékařské prohlídce je řidič povinen se podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 

let a nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin. Po 68 roce věku pak každé dva roky. Řidič je 

povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe a na výzvu policisty mu jej předložit. Pokud řidič toto 

potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve výši 5.000 až 10.000 korun plus zákaz řízení od 6 měsíců do 

1 roku. 

Občas se jako policisté setkáváme s tím, že starší lidé jsou od určitého věku méně pozorní, 

zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně a je pro ně těžší se přizpůsobit současné 

extrémně rychlé dopravě. A právě pro seniory od 65 let v současné době probíhá projekt „Jedu 

s dobou “, který realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Jedná se o zhruba 

půldenní zdokonalovací školení pro seniory, kde se dozvědí novinky z legislativy, bezpečnosti 

silničního provozu a zdravovědy s praktickým ověřením řidičských návyků s vlastním vozidlem. 

Nejbližší kurzy budou probíhat na Autodromu ve Vysokém Mýtě nebo v Hradci Králové v sobotu 

21. dubna 2018 nebo v neděli 20. května 2018 vždy od 8 a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale 

vzhledem ke kapacitě míst je nutné se přihlásit na webových stránkách www.jedusdobou.cz. 

Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji vám i sobě co nejméně studených sychravých dnů 

a co nejvíce dnů krásných a prosluněných! 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ  

tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

 

Hezké prožití velikonočních svátků 

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky 
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