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číslo 57          červenec 2018 
 

Vážení spoluobčané, 
 v letním čase dovolených se k Vám dostává další vydání Kameneckých listů. Nejdříve se 
v úvodním článku zastavím jako vždy u činnosti zastupitelstva a vedení obce. 

Od posledního vydání Kameneckých listů o velikonočních svátcích uskutečnilo 
zastupitelstvo obce dvě veřejná zasedání, a to v měsíci květnu a červnu. Připomenu hlavní 
projednávané body z obou z nich. 

Důležitým schvalovaným dokumentem byl závěrečný účet obce za rok 2017, který jsme 
mohli schválit až na základě provedené kontroly hospodaření a chodu obce auditem pracovníků 
Pardubického kraje. Rok 2017 se nám podařilo zakončit s přebytkem a převodem hospodářského 
výsledku ve výši 3 387 912,- Kč do výnosů. V rámci letošního rozpočtu obce byly v popisovaném 
období provedeny dvě úpravy rozpočtu, které reagují na skutečné plnění rozpočtu na jednotlivých 
paragrafech a položkách, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů. Aktuální vývoj hospodaření obce 
ke dni vydání tohoto čísla Kameneckých listů - příjmy ve výši 72 % rozpočtu tj. 5 528 554 Kč, 
výdaje ve výši 35 % rozpočtu tj. 2 541 188 Kč. Rozdíl je tedy od počátku letošního roku opět 
kladný ve výši 2 987 365 Kč. Stav na bankovních účtech obce je nyní 13 906 974 Kč. 

K části hospodaření obce v letošním roce patří také schválení smluv o přijetí dotací 
z Pardubického kraje, kde jsme byli úspěšní se žádostí o dotaci na vybudování odstavné plochy u 
prodejny potravin – výše získané dotace 120 000 Kč a s žádostí o dotaci na poslední část projektu 
splaškové kanalizace – získaná dotace ve výši 225 000 Kč. 

Odstavnou plochu u prodejny potravin plánujeme vybudovat ještě v letošním roce s cílem 
vylepšit možnosti parkování pro zákazníky prodejny a pohostinství. Jedná se v podstatě o 
odstavný pruh vpravo na cestě směrem do Poličky, který bude začínat u současné lampy 
veřejného osvětlení a končit bude zhruba na úrovni vjezdu do garáže u čp. 103. Délkou by měl 
umožňovat zastavení čtyř osobních automobilů podél komunikace. Nejedná se o klasické 
parkoviště, ale o odstavný pruh, který v maximálně možné míře využívá velmi omezené prostorové 
možnosti z hlediska vlastnictví pozemků. Na stavbu využíváme pouze pozemku ve vlastnictví 
Pardubického kraje, odstavný pruh není tak záměrně umístěn přímo před prodejnou, ale dále na 
přehlednější a bezpečnější místo z hlediska dopravního provozu vozidel. Termín vlastní stavby 
plánujeme na konci léta po skončení současné objízdné trasy, vyvolané uzavírkou hlavní 
komunikace z Poličky do Korouhve. 

Tématu splaškové kanalizace a oblasti odpadů se podrobně věnujeme v následujících 
článcích. V úvodním článku se zastavím ještě u přípravy stavby chodníků podél hlavní 
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komunikace. Od měsíce dubna máme na celou tuto stavbu v délce 1,7 km vydané a platné 
stavební povolení. Dalším krokem, kterým se nyní zabýváme, je zajištění financování této stavby a 
její uvedení v život. Tento úkol je možná trochu z říše snů, bez získání dotační podpory a rozdělení 
na části ho nepůjde realizovat. Aktuálně zpracováváme žádost o dotaci na úsek od středu obce 
k prodejně potravin s termínem podání na začátku měsíce srpna, následně během podzimních 
měsíců bychom chtěli připravit žádost o dotaci z jiného dotačního programu na další úsek. Vše 
potřebujeme  připravit tak, abychom v případě získání finančních prostředků, dokázali stavby 
navázat na dokončovací práce stavby splaškové kanalizace. 

Ke stavebním záležitostem už jen poslední zmínku. S Povodím Moravy se nám podařilo 
dohodnout opravu břehů Bílého potoka v horní části obce od lávky po most u čp. 120. Z naší 
strany se jednalo především o požadavek na zpevnění břehů potoka v úseku hráze rybníka, která 
není v dobrém stavu a i ze strany potoka byla hodně narušená. Práce proběhly kompletně na 
náklady Povodí Moravy. Oprava samotné vnitřní hráze rybníka již bude na naše náklady. Zatím ale 
musíme dát prioritu stavbě kanalizace a nejhorší části hráze se pokusíme opravit postupně, jak se 
nám naskytne vhodný materiál. 

Z pracovních záležitostí nyní k jinému tématu. Nejdříve poděkování za všechny aktivity Vás 
občanů za uplynulé období a následně pozvánka na letní srpnové akce v areálu Pod Lipou. 

V pátek 3. srpna se v areálu uskuteční jediná taneční zábava v letní sezóně, a to taneční 
zábava pro všechny generace s hudební skupinou Rytmik. Následující týden 11. a 12. srpna se 
uskuteční v pořadí 27. ročník celorepublikových hasičských sportovních závodů – Večerní stovka 
Český pohár 2018 a závod O pohár starosty obce. Závody se uskuteční opět pod přímou záštitou 
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Kromě nejlepších závodníků nejen z České 
republiky k nám zavítá také celá řada hostů. 

Chtěl bych Vás všechny pozvat k návštěvě sportovního areálu, kde nebude opět chybět 
bohaté občerstvení. Předem děkuji všem ochotným lidem nejen z řad členů Sboru dobrovolných 
hasičů za pomoc a spolupráci. Pro naši obec je to velmi důležitá akce republikového formátu, 
kterou se také prezentujeme a ukazujeme, že naši obyvatelé něco dokáží. Hodně nám to pomáhá i 
při nejrůznějších jednáních, kdy se opravdu hodí, že jsme v nějakém oboru republikově velmi 
známí a nejsme tak jen jedni z mnoha. 

Přeji Vám všem příjemné prožití letních měsíců s co největším podílem odpočinku.  
Petr Šváb 

 
Splašková kanalizace – výsledek posouzení žádosti o bce o dota ční podporu  
 V článku s tématem splaškové kanalizace můžeme konečně uvést zásadní informaci o 
výsledku hodnocení naší podané žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životního 
prostředí, které bylo zveřejněno v pondělí 9. 7. 2018. 
 Ve velkém přetlaku žádostí se náš projekt umístil až nad očekávání dobře, a to v naší 
kategorii jako nejlépe hodnocený projekt z Pardubického kraje na celkovém 17. místě z celkem 70 
k podpoře vybraných projektů z celé České republiky. Výběrová komise řídícího orgánu 
Operačního programu životního prostředí nás doporučuje k financování. 
 Stavba splaškové kanalizace v obci se tak p řiblížila ke skute čné realizaci. 
 Termín praktického zahájení stavby Vám dnes ještě nemohu sdělit, zahájit stavbu můžeme 
až po obdržení oficiálního dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento zásadní dokument 
nám bude vydávat Ministerstvo životního prostředí, můžeme na něj čekat měsíc, možná i více a 
k jeho vydání bude dost pravděpodobně zapotřebí doložit ještě další dokumenty. 

Protože ale celou stavbu máme už kompletně připravenu, začínáme již nyní s praktickými 
kroky pro její zahájení, které bychom chtěli zvládnout ještě v letošním roce. Nejdříve nás čeká 
jednání o harmonogramu výstavby a naplánování postupu prací se všemi zúčastněnými subjekty, 
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kterých není málo. Vlastní stavbu kanalizace bude provádět sdružení firem EVT Svitavy a Syner 
Jihlava se svými subdodavateli. Výměnu vodovního řádu v souběhu s kanalizací bude provádět 
firma PP-group Proseč. Dalším subjektem je Pardubický kraj a Správa silnic Pardubického kraje, 
kteří do celé akce vstupují s kompletní rekonstrukcí silnice II/353 v celé délce obce. A v neposlední 
řadě je zde ještě náš projekt chodníku podél hlavní komunikace, o kterém jsem se více zmínil 
v úvodním článku a který alespoň v částech, kde se nám podaří získat dotační podporu, chceme 
provést. Už ze samotného tohoto výčtu je zřejmé, že koordinace a naplánování prací není a ještě 
nebude nic jednoduchého. 

Nyní ještě k samotné výstavbě. Každému je asi jasné, že výstavba v takovém rozsahu a 
složitosti zásadně ovlivní běžný život v obci. Bude velice důležitý pozitivní přístup Vás všech 
k jednotlivým omezením, těžkostem a všem problémům, které stavba přinese. Za základ pro 
zvládnutí všeho pokládám především dobrou vzájemnou komunikaci mezi všemi tak, aby například 
obyvatelé dané části obce vždy dobře věděli o plánovaném postupu a rozsahu prací a z toho 
vyplývajících omezení a těžkostí. Informace se Vám budeme snažit předávat v maximálně možné 
míře a všemi dostupnými způsoby. 

Pokud se ještě krátce zastavím u praktických záležitostí stavby, stavební firmy se hned na 
začátku stavby budou potýkat s nedostatkem volných ploch v naší obci, kde by se mohly zřídit 
postupné meziskládky materiálu a to jak z výkopů, tak i z nově naváženého materiálu. Prosím 
proto majitele vhodných ploch o případnou vzájemnou spolupráci a součinnost. Podobně 
přebytečný materiál z výkopů, který má být odvážen na skládku, by mohl být použit na nejrůznější 
terénní úpravy ploch v obci a ve výsledku tyto plochy vylepšit. Za každý Váš nápad budeme nyní 
vděčni. 

Chtěl bych Vás především poprosit o to, abychom v tomto složitém období výstavby, které 
nás čeká, byli především jednotní a táhli všichni za jeden provaz. Pro naši obec se jedná o stavbu, 
která v historii obce nemá obdobu. Je nejen složitá po technické stránce a po stránce vlastní 
výstavby, ale samozřejmě také značně finančně náročná, vyžaduje velké zadlužení obce na delší 
období, je náročná na celkové administrativní zvládnutí. Pro nás jako vedení obce není vůbec 
jednoduché se do této stavby pustit. A pokud jsme na cestě přípravy stavby překonali už tolik 
překážek, musíme to zkusit zvládnout. Vždy se nám zatím podařilo získat z dotačních zdrojů 
velkou část potřebných finančních prostředků na zatím realizované postupné kroky – na 
projektovou dokumentaci jsme celkem získali 1 002 500,- Kč, aktuálně na výměnu vodovodu 
v souběhu s kanalizací prostřednictvím Svazku obcí vodovody Poličsko 1 640 000 Kč + 985 018 
Kč. 

Na výstavbu kanalizace je potřeba nedívat se jen očima všech problémů, které nás čekají, 
ale je zapotřebí mít na celou akci širší nadhled a pohled dalších generací, které přijdou po nás. 
Naším úkolem je nyní společně zvládnout těžké období výstavby, rozjezdu a uvedení do 
praktického provozu. Tak, jak jsou pro nás samozřejmostí platby za elektrickou energii, vodu, plyn, 
za komunální odpad, všude jinde je již dávno samozřejmostí používání kanalizace s platbou 
stočného. 

Dnes jsme již jedni z mála, kteří splaškovou kanalizaci nemají. Z hlediska dopadů na 
životní prostředí se toto nyní také bedlivě sleduje a nás pět obcí (Kamenec, Sádek, Borová, Oldřiš, 
Korouhev) je již uváděno na „černé listině“. Řada z Vás majitelů nemovitostí jste v posledním 
období už na vlastní kůži zažili problémy s likvidací odpadních vod. Se současným stavem už bude 
jenom hůř a to ani nemyslím na všechny možné dopady platných legislativních požadavků na 
majitele nemovitostí. 

Je proto jedině dobře, že se nám společně podařilo dostat projekt splaškové kanalizace 
k možné výstavbě, třeba na poslední chvíli a za pět minut dvanáct, ale přece jen. 
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Na závěr článku připomínám majitelům nemovitostí, že v kanceláři obecního úřadu máme 
stále ještě nevyzvednuté projektové dokumentace pro domovní kanalizační přípojky včetně 
vyřízeného a platného územního souhlasu pro vlastní výstavbu. Prosíme o vyzvednutí v nejbližší 
době. 

Petr Šváb 
 
Odpady a místní poplatky  

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

Úhrada poplatku za odvoz odpadů byla uhrazena od 96 % poplatníků, úhrada místního 
poplatku za psa od 99 % poplatníků. 

O plánovaném rozšíření možností třídění a likvidace odpadů se dočtete v dalším 
pokračování článku. V posledním období jsme v reakci na stále se zvyšující množství tříděného 
odpadu a to zejména plastů, provedli doplnění kontejnerových stanovišť o další nádoby, které jsme 
získali zdarma zapojením do dotačního programu společnosti Liko. 
 
Nejbližší termíny svozu popelnic:  
Kamenec - každé liché pondělí: 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10. 
osada Jelínek - každá lichá středa: 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10 
 
Nejbližší termíny svozu plast ů: 
pytle - 1 x měsíc - liché úterý: 31.7., 25.8., 25.9., 6.11. 
kontejnery - 1 x 14 dnů - liché úterý:  31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10 
 
Svoz nebezpe čného a velkoobjemového odpadu:  
Pondělí 10. 9. - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
 
Informace o výsledku jarního svozu kovového odpadu:  

Obec dle Obecně závazné vyhlášky 1/2015 provedla v pátek 4. května svoz připraveného 
kovového odpadu od jednotlivých domů. Pro Vaši informaci bylo odvezeno celkem 1512 kg 
kovového odpadu.          
 
Domácí zahradní kompostéry 

Zastupitelstvo obce v měsíci květnu rozhodlo o uskutečnění anketní kampaně pro zjištění 
zájmu o dodání domácích zahradních kompostérů k nemovitostem v naší obci. Cílem je pokusit se 
na tento projekt získat dotaci ve výši 85 % z Operačního programu životního prostředí. Výsledek 
zájmu předčil naše očekávání a celkem se nám do projektu sešlo 135 kompostérů o objemu 1000 l 
a 70 kompostérů o objemu 2000 l. Pro zlepšení bodového hodnocení naší žádosti o dotaci byl 
projekt rozšířen o jeden sběrný kontejner na textil pro jeho použití pro potřeby Charity. 
Předpokládaná kalkulace projektu je dnes 1 088 000 Kč jako 85 % dotace + 195 000 Kč jako 15 % 
vlastní prostředky obce. 

Nyní připravujeme žádost o dotaci s termínem odevzdání do 31. 7. 2018. Samotné dodání 
kompostérů bude pouze v případě úspěšného získání dotace a předpokládá se ve druhé polovině 
roku 2019. 

Současný odvoz kompostovatelného odpadu má stále omezení – obec Borová na 
kompostárnu další materiál přijímá jen v nejnutnějším případě. Ideální cesta do budoucna je tak 
předejít všem problémům centralizovaného odvozu a odpad v maximální míře zpracovávat 
(kompostovat) přímo na místě jeho vzniku, tedy u jednotlivých domů. 
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Sběrné nádoby na použitý kuchy ňský olej 
 Během letních měsíců rozšíříme možnosti likvidace odpadů v naší obci o tři sběrné nádoby 
na použitý kuchyňský olej. Použitý olej v domácnostech slévejte do PET lahví, které uzavřené stačí 
následně vhodit do k tomu určené sběrné nádoby. 
 Pro začátek máme v plánu umístit nádoby na tři stávající kontejnerová stanoviště – u 
prodejny potravin, ve středu obce u odbočky k areálu Pod Lipou a ve spodní části obce u 
Truhlářství Boštík. Zahájení provozu je nyní závislé na dodání nádob, které je nyní v termínovém 
skluzu. Odvoz obsahu nádob k ekologické likvidaci bude zajišťován specializovanou firmou dle 
naplněnosti nádob.  

Petr Šváb  
 
Volný pohyb domácích zví řat 

Upozorňujeme majitele domácích zvířat – zejména psů a domácí drůbeže,  na povinnost 
všech chovatelů zamezit volnému pohybu těchto zvířat. Jsme vesnice, do které domácí zvířata 
určitě patří, vždy zde byla a doufám, že i v budoucnu se budou chovat. 

Jejich chov ale nesmí nijak narušovat život ostatním, narušovat sousedské vztahy, 
způsobovat nepořádek, hmotné škody a v nejhorším případě i ohrožovat fyzické či duševní zdraví 
dětí nebo dospělých, zejména v případě volně se pohybujících psů.  

Majitele psů proto žádáme o důsledné dodržování těchto základních pravidel a dále o 
označení psů identifikační známkou naší obce. Pes má tak jasnou identifikaci, že je z naší obce a 
že je za něj řádně uhrazen místní poplatek. Pokud známku nemáte, v kanceláři obecního úřadu 
Vám ji na počkání vyrobíme. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 
Petr Šváb 

 
Květinová výzdoba v obci  

Už několik let se snažíme, aby naše obec byla v letních měsících rozkvetlá podobně jak to 
na svých cestách vidíte ve spoustě jiných obcí nejen v zahraničí. 

Květinovou výzdobu se snažíme udržovat na všech veřejných místech od budovy obecního 
úřadu, přes budovu prodejny a pohostinství, autobusové zastávky, vývěsní tabule až po areál Pod 
Lipou a budovu komunální techniky. 

Všem, kteří nám výzdobu udržují a pečují o ni, patří mé poděkování. Naši snahu nám 
občas kazí vandalismus - poničení výzdoby a také například i krádež celých rozkvetlých truhlíků. 
Vždy pak na chvíli váháme, jestli má cenu dále pokračovat. Určitě má a jen doufám, že nám tyto 
škody snad nepůsobí nikdo z našich místních obyvatel. 

Petr Šváb 
 
Ukončení sbírkového ú čtu  

Oznamujeme Vám, že v důsledku úmrtí Tomáše Jílka zanikl účel sbírkového účtu, který byl 
zřízen naší obcí. Tuto skutečnost jsme oznámili krajskému úřadu. Zůstatek sbírkového účtu k 9. 7. 
2018 je 292 363,20 Kč. Z těchto peněz budou uhrazeny náklady na pohřeb Toma a poukázány na 
účty charitativních organizací, dle domluvy s rodinou. Ukončení sbírky schválil krajský úřad a do 3 
měsíců dojde k vyúčtování za rok 2018.  

Markéta Drašarová 
 
Dovolená léka ře 
 MUDr. Jílek oznamuje občanům termín srpnové dovolené - od 20. 8. do 24. 8. 2018.  
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Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  
Jarní setkání d ůchodc ů 
 I když už máme léto, vraťme se vzpomínkou ještě na jarní události v naši obci. Po 
velikonočních svátcích se v sále obecního úřadu konalo 7. dubna  setkání důchodců. Místní ženy 
tuto akci organizují už několik let a odměnou jejich snažení je poměrně velká účast hostů v 
důchodovém věku, kteří si přijdou popovídat a poveselit se. 
 Začátek setkání zahájil pan starosta, přípitkem přivítal všechny hosty a popřál jim hezké 
odpoledne. 
 Děti z hasičského kroužku měly připravený program a připojili se i šikovní hudebníci. 
Bravurně zahrály dvě pohádky a to o Červené Karkulce a o Dvou tovaryších. S upravenými texty 
vnesly do pohádek spousty humoru a legrace. Děti také recitovaly básničky, říkaly vtipy, tančily a 
zpívaly  písničky Stará archa, Lady Carneval, Saxana, Hlavně že jsme na vzduchu, Vadí-nevadí,... 
Na flétnu zahrála Vendula Andrlíková, na kytary Adéla Cejpová a Bára Stodolová, na harmoniku 
Martin Nykl, na housle Matyáš Boštík. S dětmi trpělivě nacvičovali program Hana Cacková, 
Michaela Doležalová, Iveta Drašarová a Jirka Ondrák, za což jim patří velký dík. 
 Po malém občerstvení převzal zábavu do rukou pan Jan Vosmek, hrál na harmoniku a 
zpívalo se do pozdních hodin. Snad si všichni setkání užili a mohou se těšit na další… 
 
Čarodějnický slet 
 V areálu Pod Lipou se 30. dubna pálily čarodějnice i za většího větru. Jedna čarodějnice 
stála na hranici u parketu a čekala na svůj obřad. Počkala,až se trochu setmí, kdy začalo její 
upalování. Kdo měl chuť opéct si špekáček, byl nachystaný ohýnek vedle hranice. O občerstvení 
se postarali zastupitelé, vzduchem se linula vůně krkovičky z udírny. Vítr se ztišil a neobvykle teplý 
večer v tuto dobu přispěl k dobré pohodě, posezení a hraní na kytary. 
 
Lampiónový pr ůvod 
 Za týden 7. května jsme se šli v příšeří projít částí Kamence s lampióny. Vyšlo se od 
obecního úřadu směrem po malé straně k areálu Pod Lipou. Tam si děti opřely o zábradlí svítící 
lampióny a vyrazily k okénku. Zastupitelé obce připravili klobásy, výborné palačinky, teplé i 
studené nápoje. 

Lenka Ondráková 
 
Taneční skupina České besedy v Rakousku 
 Taneční skupina České besedy se ve dnech 1. až 3. června zúčastnila v rámci delegace 
města Poličky Dnů Poličky v partnerském městě Hohenems v Rakousku. Celkem 8 tanečních párů 
v našich krojích vystupovalo každou hodinu na hohenemském náměstí v rámci sobotního 
programu prezentace města Poličky. Jejich vystoupení se setkalo s velkým zájmem rakouského 
publika a skončilo vždy velkým potleskem.  
 Děkuji našim tanečníkům za reprezentaci obce, i když pod hlavičkou města Poličky, 
přátelské vztahy a úzká vzájemná spolupráce s naším větším sousedem je pro nás důležitá a ve 
výsledku také vždy prospěšná. 

Petr Šváb 
 
Pohádkové odpoledne 
 V neděli 17. června se konalo za slunečného počasí v areálu Pod Lipou Pohádkové 
odpoledne. Děti si mohly v pohádkovém lese vyzkoušet překážkovou dráhu u rytířů, zručnost u 
trpaslíků, míchání kouzelného bublinkového lektvaru u čarodějnice, prolézání tunelem a hledání 
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předmětů u Manky, stavění hradu z kostek u princezny nebo poznávání předmětů u Šmouly Kutila. 
Po projití všech soutěží na děti čekala odměna a perníkový kamenecký groš.  
 Doprovodný program zajišťovala skupina šermířů Aldeigjuborg. Děti si u nich mohly 
prohlédnout a vyzkoušet zbraně, helmy i štíty. Po skončení soutěží pak šermíři vystoupili se svým 
uměním. Tečkou Pohádkového odpoledne byla hasičská pěna, která potěšila nejen děti, ale i 
dospělé.  
 Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli se s dětmi pobavit a také těm, kteří se podíleli 
na přípravě a občerstvení Pohádkového odpoledne.  

                                    Zuzana Ptáčková, Andrea Šafránková, Alena  Cejpová, Alena Hájková  
 
Společenská kronika  
Vítání ob čánků 
 Ve společenském sále Obecního úřadu v Kamenci se 20. května  uskutečnilo vítání 
občánků. Do života a do obce byli přivítáni Emma Bánoczay, Romana Jirušová a Jakub Blažek. 
Děti ze Základní školy v Sádku, pod vedením paní Pavly Švábové, učinkovaly v přednesu 
básniček, hraním na flétny, zpěvem a v tanečcích. Pan starosta předal rodičům květinu, gratulaci a 
finanční dar. 
 Přejeme dětem i rodičům hodně zdraví, štěstí a radosti. 
 
Životní jubilea a výro čí 
 Ve II. čtvrtletí oslavili své významné životní jubileum paní Jiřina Groulíková, paní Božena 
Vávrová, paní Milada Sejkorová, paní Marie Sedliská, pan Jaroslav Martinů, paní Justina Jirušová, 
paní Ludmila Švandová a paní Marie Machová. 

Společným manželským životem jdou spolu už 50 let Marie a Jan Procházkovi a Jaroslava 
a Petr Švábovi. Zlatou svatbu oslavili manželé Procházkovi v červnu a manželé Švábovi v 
červenci. 

Zastupitelé obce přejí všem jubilantům a manželům Procházkovým a Švábovým hodně 
zdraví, štětí, spokojenosti a všeho dobrého. 

Lenka Ondráková 
 
Pozvánky na po řádané letní akce v areálu Pod Lipou:  
Taneční zábava  - skupina Rytmik  - v pátek 3. srpna , za každého po časí, areál bude zast řešen  
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 pož. sportu v sobotu 1. září. 
Divadelní p ředstavení  - v neděli 2. září. 

Petr Šváb 
 
Divadélko Pod Lipou  
 V neděli 2. září přijedou ochotníci ze Širokého Dolu zahrát opět dvě představení do areálu 
Pod Lipou. Od 14.00 hodin budou hrát děti pohádku O NAPRAVENÉ PANOVNICI a po nich 
vystoupí dospělí se ŠIROKONOŠSKÝMI POHÁDKAMI. 
 Představení se bude konat za každého počasí. 

Lenka Ondráková 
 
Letní provoz v areálu Pod Lipou  
 V areálu Pod Lipou provozuje naše obec od začátku měsíce května kiosek s občerstvením, 
který oživuje provoz celého areálu. Provozní doba je ve všedních dnech od pondělí do pátku vždy 
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od 15 hodin. V kiosku nabízíme zapůjčení sportovního vybavení – míče, florbalové hokejky a 
branky, vybavení na tenis, badminton atd. V provozu jsou obě antuková hřiště. 
 Rezervaci tenisového kurtu si lze zajistit u obsluhy kiosku, v kanceláři obecního úřadu nebo 
na telefonním čísle starosty obce 731 612 067. 

Petr Šváb 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1952  
 Na začátku roku ustanovena je nová trestní komise MNV. Zvoleni jsou: Předsedou soudruh 
Mach Frant., místopředs. s. Josef Jílek č. 134 a Josef Střítezský č. 2. Dle nového zákona má tato 
komise velkou pravomoc. Nová rozpisová komise je sestavena: Předseda Fr. Štaud, za vyživovací 
komisi Jos. Pavliš, za MNV = místní akční výbor Jan Krejčí, za zeměď. komisi Jan Švejda a 
Silvestr Krejčí za ČSM = mládež Jan Šlosr, Lad. Radiměřský a Marie Vosmeková, za JSČZ = svaz 
zemědělců Ladislav Feltl a Jan Žižka. 

5. května vyhlášen je budovatelský plán obce na rok 1952. Slavnostní zahájení bylo 
provedeno kulturní vložkou, kterou s dětmi nacvičila učit. Růž. Feltlová. Diskuse zúčastnil se 
zástupce okresu soudruh Rokos. Stěžováno zde na občany a nepochopení a nezájem při návštěvě 
schůzí a o společné hospodaření v JZD. 

Obecní tajemník Josef Mužík obuvník se Sádku, přistěhoval se s rodinou do Kamence 
č.142. 

Sběratelem odpadových surovin ustanoven je Čeněk Bednář hostinský. Dodávka kostí ze 
zabíjačky a železa je důrazně vymáhána a vyhrožováno je prohlídkami. Pro jarní zemědělské 
práce byla ustanovena sedmičlenná komise, která vypracuje plán společné práce setí, senoseče, 
žní a sklizně.  

Dodávka vajec je předepsána držitelům slepic od 2 až 10 kusů do 50 arů výměry 100 kusů. 
Ostatní zemědělci dodávají 200 kusů z 1 ha orné půdy. Za první čtvrtletí má být dodáno 32 % a to 
bylo velmi mnoho pro náš horský kraj a tak byla podaná žádost o snížení a také skutečně bylo 
několik % sleveno a tomu kdo ještě nesplnil byla předepsána pokuta. Někdo koupil na volném trhu 
za 10 Kčs 1 kus a dodal je za 45 Kčs 1 kg = 17 kusů. Sběrna je vracela, neboť jich bylo mnoho 
zkaženo a na konec nebyly vůbec ke koupi.  
Zavedeno je kruponování, tj. stahování kůže z prasat při domácí zabíjačce. Jsou na to školení 
Karel Scheib a Jos. Nunvář.  
Obec Kamenec převzala do vlastnictví pozemky od Old. Mastného mlynáře ze Sádku v rozloze 
6,26 ha. Některý pozemek je již zalesněn a jinde je vysazeno 11 000 kusů lesních stromků.  

Na slavnost 1. máje vyšli v průvodu zástupci obce, hasiči a občané. Alegorický vůz 
vypravila tírna lnu. 9. května byl opět průvod do okresního města, na který skoro nikdo nešel a 
odpoledne se vysazoval obecní les.  

Pondělí svatodušní bylo úředně zrušeno, bohoslužby zakázány a nařízen pracovní den. 
V kostelích katolických i evangelických je stále v neděli plno lidí, více, než bývalo dříve. 

Osvětová beseda – divadelní kroužek sehrál divadlo Její Pastorkyňa od Preisové, a hráli ho 
ještě v Oldříši, Pomezí a v Telecím s dobrým úspěchem.  

Opravena byla nedobytná pokladna - dříve vykoupená za 4 000 Kčs a zřízeno je 
automatické zapínání obecního světla. Instalace rozhlasu po vsi stálo 43 350 Kčs a provedl ji Jar. 
Kincl z Kamence č. 48. Rozhlas zaslechne 2/3 občanů. 

Nová honební společnost má 4 členy a předsedu Jos. Jílka. 
Jednotný svaz čes. zemědělců je zrušen a rozpuštěn. Ještě honem vybrali příspěvky od 

členů a potom oslavili rozpuštění hostinou na Lucpirku.  
Počasí a úroda 

V lednu mírně mrzne a sněží. 
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Únor. Stále sněží. 16. je již ¾ m sněhu a 2 m závěje. Vlaky a auta místy neprojedou. 
Silnice je stále proorávána koňmi, auty, traktorem a zúženou vozovku musí zemědělci vyhazovat. 
23. silnice rozbředla a je zase nesjízdná. 

Duben. Po stálých březnových mrazích až 18 °C nastává teplý duben. 7. sníh staje, 9. je 
bouře a 12. se prvně vyjelo na pole a potom je až horko a sucho. Vyhynulá žita obchází okresní 
komise. Osivo dostanou zemědělci za protidodávku jiného obilí. Kdo nemá, je mu osivo půjčeno. 
Musí ho zaplatit, a potom oplatit opět za peníze avšak mimo předepsané dodávky. 21. bouřkové 
přeháňky, louky se zelenají, stromy raší, obilí klíčí. 28. rozkvétají stromy. Je záplava chroustů. 
Tráva je již 10 cm a jetele kryjí zem.  

Květen. Sucho a teplo. 5., 6., 7. již kvetou všechny stromy i kaštany a šeříky. 10., 11., 12., 
jsou bouře a deště, potom zima. 20. = mráz 7 °C sníh, vítr. Sněhová pokrývka se udržela několik 
hodin. 22. a 23. zase mrazy. Zmrzlé je všechno. Už poloviční třešinky, ostatní květy i šeříků listí na 
stromech i tráva. Vyrašené výhonky smrčků, agátů, jasanů a vlaš. ořechů. Potom až do konce 
zimy, deště, bouře, lijáky. Stromy znovu raší. Z javorů padá listí jako na podzim.  

Červen. Začátkem se sází zelí. Stromy znovu raší. Ve druhé polovině června začíná 
senoseč. Seno stálými dešťmi hnije a je ho málo. Ku konci měsíce vyjasnění. 

Červenec. Horko a sucho do 14. Meze spáleny, mák usychá. 14. deštík a potom kritické 
sucho do 28., kdy trochu namoklo. 

Srpen. 1. začaly žně. Ovoce není skoro žádné. V obchodě jsou třesně za 25 Kčs 1 kg, 
nahnilé za 15 Kčs. 7. prudká bouře, liják, krupobití. Žito je v panákách, ječmen na prokladech je 
potlučeno 30 %, stojící 40 %. Oves 40 %. Brambory a řepa je také rozbita. 15. uhodil blesk do 
Musilových panáků a zapálil je. Horko je ve dne v noci až k zalknutí. 27. až 39 °C. 20. prší. 
Dosekává se oves. Traktorová stanice je letos 2x tak drahá 1 100 Kčs stojí posekání 1 ha ovsa 
mimo odměny a stravy. 

Září. Začíná dešti až také namoklo. 16. bylo 6 °C mrazu. Zmrzly místy brambory ještě 
kvetoucí. 17. se sklízí oves. 20. sněží a potom stále prší. Ku konci padá listí ze stromů. Za obilí 
dodané po 15. září sráží se 15 % z ceny.  

Říjen. Do 10. deště potom mráz a vyčasení. 12. sněží a potom stálé deště. 19. mráz 6 °C. 
Cesty jsou rozbahněny až po nápravy a tak je sklizeň bramborů velmi obtížná. Musí být dodány do 
20. října. Konsumní za 105 Kč a 4 % srážky na váze po 20. říjnu o 15 % méně. Satbové jsou za 
180 až 220 Kč 1 q a za půjčení 1 pytle na 50 kg sráží se 5 Kč a po třech dnech dalších 5 Kčs. 

Listopad. Pokračuje dešti. 6. bouře, 7. sněží a 8. je již 8 cm sněhu a závěje. Pole je 
nezoráno a nezaseto. 16. a 10 °C mrazu. 18. prší, sníh staje a zase se oře. Ku konci zamrzlo až 
do poloviny prosince. 15. XII prší a opět sněží. 

28. prosince v neděli nařízeno je všude dělat a nesmí to být nikde naděláno ve všední dny 
přes čas.  

Úroda byla špatná. Žito bylo hodně zavoráno, ponechané bylo řídké, jařiny potlouklo, sena 
bylo málo a trochu shnilo, bramborů bylo podprůměrně a lenu neúroda. Tírna v Kamenci dostane 
polovinu co loni. Musí být pečlivě tříděn, aby se získal nějaký kvalitnější pro vývoz. Zemědělci 
dostanou za len body „L“ na látky. Nejvýše 160 bodů. Nejvíce potřebují kanafas na postele avšak 
jeho prodej byl zastaven aby ho zemědělci nevykupovali. Na body „L“ musí být včas vykoupeno, 
jinak propadají.  
Dodávky obce r. 1952 
Přenice  předpis naset  20 ha  dodávka  30 q 
Žito    ,,  80 ha   ,, 840 q  
Ječmen   ,,  22  ha   ,, 90 q 
960 q bylo splněno na 100 % 
Oves    ,,  63 ha   ,, 230 q 
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Hrách    ,,  3 ha   ,, 16 q 
Vikev    ,,  3 ha   ,, 37 q 
Bylo splněno náhradně. 
Brambory   ,,  74 ha   ,, 3436 q 
Řepka    ,,  0,3 ha   ,, 2 q 
Mák    ,,  2 ha   ,, 10 ½ q 
Len    ,,  11 ha   stonek 242 q semen 14,5 q 
Seno         ,, 110 q 
Sláma         ,, 143 ½ q 
Maso hovězí        ,, 392 q 
Maso vepřové        ,, 128 q 
Maso drůbeží        ,, 7,47 q 

Vlny 114 kg, vajec 88 245 kusů, mléka 273 280 l. Dle plánu snese 1 slepice 107 kusů 
vajec. Od jedné krávy bude nadojeno 1790 až 1820 l mléka podle úrodností půdy. Tyto přemrštěné 
nemožné dodávky dodány nebyly. Dva úředníci Janoušek a Šimon jsou ve žních stále v Kamenci, 
obcházejí zemědělce a kde není možno obilí splnit, tak za tyto zemědělce musí dodat druzí. Tak 
také u brambor. Auty, koňmi o překot valí se obilí do družstva. Zde zaměstnanci dohlížejí a na 
konec je ve zmatku sesypáno všechno obilí dohromady. Dodávky jsou nepřetržitě i v neděli. 
Skladováno je obilí i v hostincích, také v Kamenci u Bednářů. Platí žito 318, pšenice 390, ječmen 
283, oves 270 Kčs za 1 q. 

V důsledku slintavky v Kamenci nesmí se odtud vyjet hovězím potahem a tak těmto lidem 
vozí tírna autem.  

Dodávka slámy je letos dvojnásobná a sváží se do stohu v Kamenci u dvoru, kde potom 
všechna shnila. Dodávka drůbeže 2 kg z 1 ha orné půdy musela být splněna a bylo zemědělcům 
mnoho sráženo na váze drůbeže zvláště nedorostlé.  
Struktura obce: Zemědělské závody jsou rozděleny do tříd podle výměry. 

V Kamenci je:  42 závodů do ½ ha, 
    13 závodů do 2 ha, 
    30 závodů do 5 ha, 
    33 závodů do 10 ha, 
    7 závodů do 15 ha, 
    3 závody do 20 ha. 
Sčítání koncem roku 

Koně 41 kusů z toho 3 hříbata a 12 klisen.  
Hovězí 470 kusů z toho 272 krav a 5 volů. 
Prasat 202 kusů z toho 14 prasnic. 
Ovcí 60 celkem. 

  1814 slepic z toho 108 kohoutů. 
117 chovných hus a 24 kachen. 
Kozy 107 kusů. 

Zemřelí 
10. ledna zemřela Marie Švábová č. 129 ve věku 70 let. 
10. února zemřel Adolf Břeň invalida v nemocnici v Havlíčkově Brodě ve věku 69 let. 
14. února zemřel Čeněk Kvapil výměn. č. 15 ve věku 69 r. na rakovinu tlustého střeva. 
10. května zemřela Frant. Doležalová výměn. č. 16 ve věku 82 r. 
14. srpna zemřel Josef Lopour č. 137 zednický polír ve věku 59 r. 
25. prosince zemřel Antonín Radiměřský rolník ve věku 59 roků. 
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Požár 
Požár tírny v květnu a také v říjnu byl v zárodku uhašen. 30. října vznikl od elektrické jiskry 

a sjelo se k němu několik hasičských sborů. 
Rozpočet obce 

Pro vnitřní správu 103 000 Kčs vydání, 1 000 Kčs příjmu. 
Finance zemědělství 3 600 Kčs vydání, 14 000 Kčs příjmu. 
Lesy 8 000 Kčs, průmysl stavební 14 500 Kčs, osvěta 2 300 Kčs, sociální péče 6 000 Kčs, 
zdravotnictví 3 000 Kčs vydání a 42 000 Kčs příjmu. Celkem 140 400 Kčs vydání a 57 000 
Kčs příjmu.  

Potravinové lístky 
V lednu byly vydávány potravinové lístky. Dělníkům a jejich rodinám na všechny potraviny a 

mýdlo. Zemědělci – samozásobitelé na cukr a mýdlo. Rolníci s největší výměrou lístky nedostali a 
kdo neměl splněnou dodávku také nedostal. Někomu neodebrali dobytek spíš až v lednu a tak ten 
také lístky na leden nedostal. 

Dělníci s půdou nad 50 arů také nedostali lístky ani jejich rodina mimo na cukr a mýdlo. Za 
to zase výměnkáři, samozásobitelé dostali lístky na mouku, vejce, mléko a.j. Zatím to někomu 
přenechali a příště to bylo opraveno. Také nařízeno je obchodům vydávati týdně chléb, denně 
mléko a cukr a nevybrané mělo hned propadnout. Toto nemožné nařízení nebylo dodrženo a bylo 
také hned odvoláno. Dělnici a důchodci dostávají 1,20 kg cukru na osobu, zemědělci 1 kg a za 
cukr volný 140 Kčs. Přednostní právo na volný cukr mají rolníci, kteří nedostávají lístky. 

Také vyhrožováno, že nedostane lístky ten kdo nedodá železo. Ženy, dělnice protestovaly, 
že shánět železo nebudou a tak potom dávali lístky i ostatním. Dvojice chodily k zemědělcům a 
žádaly dodávku mléka a víc. Bylo něco slíbeno.  
JZD = Jednotné zemědělské družstvo v Kamenci 

Okresní národní výbor doporučoval Kamenci, aby byli vystěhováni tři největší sedláci B. 
Síla, Boh. Bednář, Frant. Krejčí č. 54, a Karel Mach, který nesplnil dodávku. Jejich půda má být 
rozdělena mezi ostatní rolníky a tak měli být zase tito znemožněni, aby potom vstoupili do JZD. 
MNV a výbor akční toto nepřipustili a slíbili, že bude likvidováno Klusoňovo. 

Během roku obcházely dvojice několikrát dům od domu a doporučovali JZD. Potom ku 
konci října byly zváni zemědělci jednotlivě na výbor a tam okresní tajemník zval každkého do 
družstva. 9. listopadu opět 15 skupin utvořených z MNV a členů komun. strany a členů družstevní 
školy z Poličky navštívili všechny zemědělce aby je získali do JZD. Říkali lidem, kteří váhali, že 
nevstoupí-li, bude jim přiděleno pole navíc, i dobytek který musí umístit i kdyby se jim do chléva 
nevešel. 17. listopadu opět schůze všech zemědělců na kterou zase přišli členové politické školy 
z Poličky a tajemník okresu. Opět někdo podal přihlášku a tak bylo utvořeno družstvo třetího typu a 
provedeny byly volby. Předsedou zvolen Frant. Štaud. Členové výboru zvoleni Karel Mach účetní, 
Jan Krejčí č. 29 pokladník, Fr. Musil č. 11 údržbář, Adolf Bednář a Ladislav Feltl úsekáři, M. 
Lorencová a M Zelendová členky výboru.  

V prosinci sepsány jsou družstevníků zásoby krmiv, inventář živý i mrtvý (stroje a nářadí) u 
dobytka odhadnuta cena.  

Ku konci prosince byla zase schůze družstevníků na kterou přišel úředník Scheibal a 
družstevníkům vyhrožoval. Vznikla tak hádka a 9 družstevníků potom vystoupilo. 30. XII. zase 
schůze. Při bouřlivé debatě za přítomnosti dvou úředníků ONV bylo především vyhrožováním a po 
tom po dobrém bráněno vystupování ze družstva a tak se ostatní nechali přemluvit a zůstali. Zbylo 
tedy 26 členů se 180 ha zeměď. půdy, z toho 130 ha pole. První zakládající členové byli: Fr. Štaud, 
Karel Kadidlo, Jar. Petržálek, Jan Krejčí č. 25, Jan Coufal a další. Připravený výbor tohoto družstva 
zvolen byl již rok předem a předsedou jeho byl K. Kadidlo. Družstvo bylo schváleno 12. 12. 1952. 
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Klusoňovo pole bylo potom znovu rozděleno nečlenům družstva. Utvořena je potom 
zemědělská komise do soukromého sektoru. Členové jsou: Koukal. Flídr, Jos. Dvořák, Doležal, 
Just, Havlík a Nunvář.   
Koupě 

Stavení čp. 29 se všemi pozemky mimo lesa prodal Frant. Střílek Miloslavu Krejčímu a Fr. 
Střílek se přestěhoval do Krejčovy chalupy č. 25 kterou koupil. 
Různé 

Tírna lnu v Kamenci pracuje nynní na svůj silný 250 kw transformátor a zpracuje denně 70 
q lnu. Očkování dětí proti neštovicím provedeno jako obvykle ve škole a nově se zavádí povinné 
očkování proti tuberkulose. 

24. dubna odsouzen je Veleslav Vavříček ze Sádku do vězení na 3 měsíce a později ze 
statku vystěhován do pohraničí. Vápno k jarnímu bílení a po celý rok nebylo ke koupi. Pro 10 kg 
stály v Poličce fronty. Cement byl jen někdy. Vydáván byl po 3 q po 500 Kčs za 1 q. Pro 
zeleninovou sadbu také nutno stát ve frontě. 24. je sbírka na válčící Koreu. Telata vykupována 
jsou od zemědělců jen omezeně po předběžné prohlídce není-li způsobilé k odstavu bez ohledu na 
to, má-li ho pěstitel čím živit a kde umístit. Nadprůměrný stav dobytka (na 1 ha 1 kus i více je 
největší nesnází rolníka. Na povinnou dodávku železa musí dát kdo ještě má žentour, jinak by mu 
byl odebrán elektr. motor. 

V září je každý večer vypnut elektr. proud od 7 až někdy do 9 hodin aby zemědělci když 
přijdou z pole museli šetřit světlem. Stalo se také leckde neštěstí. Mě stalo se také když jsem 
sklízel se stáje, v tom zhasnul světlo, já jsem stoupil mimo, spadl jsem a zlámal jsem si dvě žebra.  
Dodávky dobytka: 

Nařízeno je v červnu. Určovány jsou kusy nedorostlé sotva vytřepané z nejhoršího 2 – 2 ½ 
těžké a majitelé nesplňují tím dodávku. Prodaná kráva sousedovi, musí být u družstva zdaněna 5 
% z kupní ceny.  
Hledání mandelinky brambor. a žňové hlídky jsou prováděny jako obvykle.  

Dodávka dříví musí být dovezena do Poličky do 15. června, jinak se sráží na ceně 
z každého m3 plného 15 Kčs denně. Za 1 m3 (plný) se platí 450 Kčs.  

V polovině srpna vypukla slintavka dobytka u Boh. Bednáře č. 32 a těžce onemocněl zde 
dobytek. Ihned bylo ve vsi provedeno ochranné očkování a stálo to 80 Kčs jeden větší kus. 
Odvodů 11. září zúčastnilo se 10 branců a všichni byli odvedeni.  
4. listopadu zvolen je americký prezident gen. A. Eisenhover, vítěz nad německou armádou. 

V listopadu zahájen je u nás velký proces se zrádci národa a 11 židů je odsouzeno k trestu 
smrti. Podobná akce je ve východním Německu, Polsku i Sovětského svazu. 

Vladimír Andrlík st.   
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

V následujícím článku Kameneckých listů Vás seznámím s činností SDH poprvé v letošním 
roce. Přestože je činnost sboru velmi pestrá, dovolím si zmínit především sportovní úspěchy. Tím 
ale nechci znevažovat další činnosti členů i nečlenů sboru, kteří se zúčastňují kulturních akcí, kde 
presentují náš sbor a podílejí se na organizaci různých akcí, věnují se opravám a údržbě hasičské 
techniky a veškerého materiálu. K presentaci našeho sboru došlo v Brně, kde se bratři Jirušovi 
zúčastnili republikového setkání praporů. Dále naši členové České besedy tančili v Rakousku.  

Začátek nového roku 2018 se nesl v duchu hodnocení výkonů roku minulého na výroční 
valné hromadě pro děti i dospělé. Uspořádali jsme tradiční hasičské plesy s  odlišnými kapelami. 
Maškarní karneval se nesl v duchu olympijských her. Jarní měsíce se trénovalo a připravovalo na 
sezónu a i na tradiční jarní setkání s důchodci. V únoru jsme se zúčastnili Masopustního průvodu 
obcí, v dubnu se uskutečnil hasičský výlet na zámek Žleby a do Kutné hory. V dubnu také proběhlo 
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setkání s důchodci, na kterém děti předvedly dvě krásné pohádky, zazpívaly, zatančily, zahrály na 
hudební nástroje, zarecitovaly. Velké uznání patří těm, kteří tuto kulturní akci s dětmi nacvičují pro 
jejich trpělivost. V květnu jsme oslavili svátek sv. Floriána mší svatou a posezením. 

 V dubnu proběhl halový závod v běhu na 100 m s překážkami v Jablonci nad Nisou.  S 
účastí Venduly Novákové, která skončila na 10. místě v kategorii středních dorostenek, Daniely 
Švábové a Marie Andrlíkové, které skončily na 13. a 23. místě v kategorii starších dorostenek a 
Pavlíny Peškové, která skončila na 34. místě v kategorii ženy. 

Na Středoškolském mistrovství ČR v požárním sportu v Pardubicích pod hlavičkou 
Gymnázia Polička naše členky vybojovaly vynikající druhé místo. 

V květnu se naši závodníci zúčastnili dvou závodů Českého poháru v běhu na 100 m 
s překážkami. První byla Hřibojedská stovka v Jaroměři. Vendula Nováková zaběhla 18,83 s a 
tento čas ji vynesl na bronzovou příčku. Ve stejné kategorii Markéta Petržálková skončila na 35. 
místě. Ve vyšší kategorii Daniela Švábová získala 24. místo, Pavlína Pešková 62. místo a Marie 
Andrlíková 73. místo. Ve středních dorostencích bojoval Vojtěch Šváb a obsadil 27. místo. Druhý 
závod Českého poháru se běžel v Ostravě 26. května. Daniela Švábová skončila na 25. místě a 
Marie Andrlíková na 37. místě. 

Okresní liga v požárním útoku dospělých začala v květnu v Širokém Dole. Reprezentovala 
nás dvě družstva žen, Kamenec A získal 3. místo a Kamenec B místo 8. V červnu byly dva 
závody. První v Telecím, kde družstvo B nestartovalo a družstvo A obsadilo 7. místo. Druhý závod 
v Lubné se povedl více družstvu B, které skončilo na 2. místě, družstvu A obsadilo 14. místo. 
Následující závod se uskutečnil 1. července v Hartmanicích, kde se družstvům nedařilo – 11. a 13. 
místo. Prozatím poslední závod byl v neděli 8. července v Sádku. Družstvo B obsadilo 5. místo, 
družstvo A 6. místo. Průběžně je Kamenec A na 9. místě a Kamenec B na 7. místě v celkovém 
hodnocení. Do konce sezóny zbývá 6 závodů, a proto přeji našim ženám hodně úspěchů, ať se 
dostanou výš v celkovém hodnocení.  

Okrskové kolo mužů a žen proběhlo společně s okresním kolem dorostu v neděli 13. května 
v areálu Pod Lipou. Družstva žen a dorostenek postoupila do vyššího kola, mužům se postup ze 
druhého místa nepodařil. V jednotlivcích postoupil do krajského kola Vojtěch Šváb. Na domácí 
půdě je to vždy těžší, protože jsou závodníci pod tlakem prostředí a očekávání favoritů. 
Poděkování patří širokému organizačnímu týmu a závodníkům za jejich výkony. 

Družstvo dorostenek bojovalo v krajském kole v Chrudimi o postup na Mistrovství ČR. V 
disciplínách si děvčata připsala vítězství v požárním útoku a v běhu na 100 m, těsné 3. místo ve 
štafetě 4 x 100 m a z testů 4. místo. Celkový součet umístění tak znamenal 2. místo. Zklamání je 
to velké, protože děvčata věnovala trénování velké úsilí, spoustu energie a času. Takže alespoň 
malá náplast ve formě poděkování všem a přání více štěstí v dalších závodech. V kategorii 
středních dorostenců jednotlivců závodil prvním rokem také Vojtěch Šváb, který obsadil celkové 4. 
místo. 

V okresním kole postupových soutěží mužů a žen v Dlouhé Loučce vyhrálo naše družstvo 
žen, když zvítězilo ve všech třech disciplínách. Následně družstvo žen závodilo v Litomyšli v 
krajském kole požárního sportu o postup na Mistrovství ČR. Po statečném boji jim postup těsně 
unikl - k postupu bylo zapotřebí porazit družstvo Rychnova v požárním útoku, to se ve velmi 
větrném počasí na nástřikové terče se strojem FOX nepodařilo - Rychnov čas 27,76 s, Kamenec 
čas 28,65 s, když první terč skvělých 23,60 s. Všechna naše děvčata výborně zvládla stovky - 
celkové druhé místo si odvezla Daniela Švábová za 18,33 s, 7. místo Vendula Nováková za 18,69 
s. Ve štafetě skončila děvčata druhá. Děkujeme všem za jejich velkou snahu jak při samotném 
závodě, tak především v celé přípravě na postupové soutěže, ve které se udělalo spoustu práce, 
která ale stejně nestačila. 
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Prvním závodem okresní ligy v požárním sportu mladých hasičů byl závod v Pomezí. Starší 
žáci a mladší žáci A obsadili 4. místa, mladší tým B složený s našich nejmladších byl 16. Druhý 
závod ligy se uskutečnil v Jevíčku. Starší i mladší žáci skončili shodně na 9. místě. V běhu na 60 
m s překážkami byla stříbrná Jana Cejpová, Adam Pražan na 8. místě. Ve starších žácích zvítězila 
Markéta Petržálková, Lucie Němcová 4. místo, Adéla Cejpová 11. místo, Valerie Vraspírová 13. 
místo, Vendula Andrlíková 18. místo a Vojtěch Šváb ve starších chlapcích 2. místo. 

Další závod byl v Dolním Újezdě, kde starší žáci obsadili 4. místo a mladší 10. místo a 
nejmladší tým 23. místo. Tento závod proběl v rámci okresního kola dětí, které závodily v požárním 
útoku, štafetě 4 x 60 m, štafetě dvojic a CTIF, starší v útoku CTIF. Celkové umístění mladších žáků 
bylo 11. místo a starších 7. místo. Nejúspěšnější individuální závodníci - v mladších Radim Andrlík 
2. místo, ve starších Markéta Petržálková 1. místo a Vojtěch Šváb také 1. místo. 

Naši nejlepší postoupili do krajského kola 16. června v Pardubicích. Na kraji zaznamenala 
nejlepší umístění Lucie Němcová na 9. místě, Adéla Cejpová skončila na 18. místě. Mezi mladšími 
chlapci Radim Andrlík skončil na 17. místě, ve starším chlapcích se Vojtěchu Švábovi závod 
nevydařil - 22. místo. 

V červnu byl pohárový závod dětí v Poličce, kde se starším povedl útok na výbornou, a za 
čas 18,11 s obdrželi stříbrné medaile. Mladším žákům se ani jeden útok nepovedl dokonale a za 
čas 21,32 s si odnesli 10. místo. Celkově v okresní lize prozatím starší žáci na 3. místě a mladší 
žáci na 5. místě. Do konce sezóny budou ještě tři závody, tak věřím, že si pozice udrží a nejlépe 
ještě zlepší.  

V následujících měsících Vám přeji mnoho sportovních úspěchů jak individuálních, tak 
týmových. Trenérům hodně trpělivosti a vytrvalosti ve své činnosti. Ať se nám všechny pořádané 
akce vydaří. V závěru mi dovolte popřát Vám krásné teplé letní dny, odpočiňte si na dovolených, 
dávejte na sebe všude pozor, ať se vždy vrátíte domů.  

 Markéta Drašarová 
 
 
Informace z naší školy  
Školní výlet 

V úterý 5. 6. 2018 jsme jeli se školou na výlet do Žďáru nad Sázavou. Navštívili jsme 
zámek, byly tam dvě sochy jelenů a bydlely tam vlaštovky, které měly malá mláďátka. 

Pak jsme šli do Muzea nové generace. Byl tam obchod a zmrzlina. Dozvěděli jsme se, že 
měli mniši pravidlo. Už si nepamatuji, jak se jmenuje, ale při práci nemohli mluvit. Když nám to 
paní dořekla, přesunuli jsme se do muzea. Muzeum jsme prošli a také jsme se pokoušeli 
navrhnout kostel. Většinou to nedopadlo dobře. Své dílo jsme obtáhli zvýrazňovačem a papíry dali 
do muzea. Rozkulili jsme je a svítilo to, co jsme obtáhli zvýrazňovačem. Potom jsme měli možnost 
vzít si sluchátka a muzeum si projít sami. A když jsme ho prošli, šli jsme na oběd. Na oběd jsme šli 
na dvě skupiny.  

Když jsme se najedli, lovili jsme ryby z kašny. Pak nás paní učitelky spočítaly a jako vojáci 
jsme šli na Zelenou horu. Ovšem hned jsme přestali pochodovat, protože nás do těch schodů 
bolely nohy. Byli jsme i v kostele. A nakonec jsme oběhli tu hvězdu a já jsem pak zachraňovala 
mega čmeláka a nakonec byla naučná stezka. Naučná stezka dlouhá 1 km. Kluci tam našli jednu 
kešku a byly tam tři. A v té kešce byla tužka a nějaký krém. A kluci tam dali deset Kč.  

A potom jsme si dali druhou zmrzlinu. Já jsem si dala točenou míchanou se sladkým 
kornoutem. 

Výlet se mi moc líbil, i když už jsem tam byla mnohokrát. 
Eliška Břeňová, žákyně 5. ročníku 
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Z mateřské školy  
Ahoj léto, ahoj prázdniny…. Opět po roce ťukáte na dveře a my všichni se na vás moc 

těšíme. Počasí je prázdninové již dva měsíce a my ve školce si ho plně užíváme. Nyní na jaře se 
snažíme trávit hodně času v přírodě, která je všude kolem nás. Venku na Hřívě jsme oslavili 
čarodějnice, kdy děti míchaly kouzelný lektvar, poslepu ,,letěly“ jako čarodějnice v noci (měly 
zavázané oči, držely se lana a šly od stromu ke stromu), hledaly v pilinách ,,pavouky“ (malé 
hračky) a největší překvapení je čekalo na závěr, kdy po zaklínadlu padaly bonbóny z nebe. 
 Mezi další vydařené projekty patřily např.,,Včelky bzučí kolem stromů“ a ,,Olympijské hry“. 
Mezi úspěšné akce patřila vánoční besídka, karneval, dále to byla besídka ke Dni matek, výlet do 
Janova u Litomyšle, návštěva dopravního hřiště nebo šipkovaná. Po celý rok jsme s dětmi plnili 
tělovýchovné  úkoly České obce sokolské, jezdili na bazén a zažili spoustu dalších věcí. 
 V prosinci  po sedmnácti letech ve školce skončila paní učitelka Lenka Červená a od ledna 
2018 k nám nastoupila paní učitelka Monika Procházková. Oběma přejeme, aby se jim v nové 
práci líbilo a byly spokojené. 

Všem dětem i dospělým přejeme krásné léto plné pohody, sluníčka a pěkných zážitků. 
Za Mateřskou školu v Sádku Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka 

 
Oznámení o provozu mate řské a základní školy  
1. Provoz mateřské školy po prázdninách: 

Mateřská škola bude otev řena od 20. srpna 2018. 
Kontakt pro případ potřeby:  mssadek@zskola.com, telefon 736 220 236 

 
2. Informace k začátku školního roku 2018/2019 v základní škole: 

Školní rok za číná v pond ělí 3. září 2018 v 8.00 hodin. 
Kontakty pro případ potřeby:  731 615 256 (škola) 

          731 615 254 (školní jídelna) 
          sadek@zskola.com  
 Pokud budete požadovat ob ědy ve školní jídeln ě od 3. září 2018, je nutné je p řihlásit 
do pátku 31. srpna 2018. 
Kde najdete případné další důležité informace týkající se MŠ i ZŠ: 

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

       Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Koutek prevence - nástrahy v domácnosti aneb trocha  požární prevence neuškodí 

Pokud se řekne požární prevence, tak většina lidí jen mávne rukou s přesvědčením, že se 
jich to netýká. Ani si neuvědomí, jak vysoký počet požárů v domácnostech souvisí právě s tím, že 
se doma cítí bezpečně a často podceňují situace, které mohou vést ke vzniku požáru. 

Stačí pohled do kuchyně. Zcela běžně, automaticky a bez velkého přemýšlení zapínáme 
varnou konvici, na pánvi připravujeme oblíbené hranolky nebo omelety, používáme elektrické a 
plynové sporáky, topinkovače, toustovače a jiné pomocníky. Přitom každý z těchto výrobků v sobě 
skrývá potencionální zdroj požáru. Vždyť většina z nich pracuje s otevřeným ohněm nebo alespoň 
s teplotou dostatečně vysokou na zapálení hořlavých materiálů v našem okolí. 
Stačí si jenom odskočit od smažení hranolků k zajímavému televiznímu pořadu, uskutečnit 
„neodkladný“ telefonický hovor a brzy nás může do kuchyně přivolat štiplavý kouř z hořící pánve 
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nebo fritovacího hrnce s olejem. V tom okamžiku je nutné zachovat chladnou hlavu. Nelikvidovat 
takový požár přívalem vody, který by zapříčinil ještě větší vyšlehnutí plamenů a následné rozšíření 
požáru do celého bytu, ale okamžitě vypnout zdroj tepla a pokusit se zadusit hořící olej na pánvi 
poklicí nebo vlhkou utěrkou. 

Není také výjimkou, že majitel bytu při vaření usne nebo byt opustí a spotřebič či vařící se 
potraviny ponechá bez dozoru. Pak už stačí drobné zpoždění při návratu a neštěstí může být na 
světě. Při používání plynového sporáku, pak může během naší nepřítomností dojít k uhasnutí 
plamene a po dosažení dostatečné koncentrace unikajícího plynu až k výbuchu. Častým nešvarem 
jsou rovněž v blízkosti plynových a elektrických spotřebičů, tak říkajíc při ruce, umístěné chňapky, 
utěrky, zástěry apod. Pak stačí chvilka nepozornosti nebo průvan a máme založeno na požár. 
      Výše zmíněné jsou jen příklady nebezpečí, které nás při používání otevřeného ohně při 
vaření, mohou potkat. Vzhledem k vysokému množství potencionálních zdrojů požárů v 
domácnosti se jistě vyplatí pořídit si do domácnosti zařízení schopná včas upozornit na vznikající 
požár a běžně dostupné prostředky k jeho uhašení.  

          Alena Cejpová  
 
Rady policie nejen na prázdniny  

Období prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot, 
oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo teplotních změn povrchů komunikací. Současně 
je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům, aby: 

• byli zvláště pozorní a ohleduplní, 
•  na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou, 
• zajistili si během cesty dostatek tekutin, 
• cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci 
• sledovali aktuální dopravní značení, 
• a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.  

Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i cyklistům bychom 
doporučovali vždy při snížené viditelnosti používat reflexní prvky. 

Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli je poučit o rizicích úrazů. Zároveň by 
měli vybírat tábory, které mají prověřený personál, tábory, které poskytují kvalitní služby a 
odpovídající hygienické zázemí. O dětech, které na tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled, měli 
by vědět, jak tráví svůj volný čas a zde je na místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu a jiných 
návykových látkách. 

Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě 
nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie z probíhajících dovolených, 
neboť je to jako pozvánka pro zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, je 
vhodné se domluvit s příbuznými či sousedy, aby vám nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě 
vhodné jsou i různé typy technického zabezpečení objektů. 

Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost cestovních 
dokladů všech členů posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla a konzulátní místa v zemích kam 
cestujete.  

Krásné letní dny vám přeje por. Ing. Markéta Janovská, mluvčí policie Pardubického kraje 
 

Hezké prožití letního období Vám přeje 
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