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číslo 58          září 2018 
 

Vážení spoluobčané, 
 po dvou měsících se k Vám dostává další vydání Kameneckých listů. V úvodním článku se 
Vás pokusím seznámit s činností vedení obce v tomto posledním období. 
 Zastupitelstvo obce mělo v tomto období jedno veřejné zasedání v měsíci září. 
Z projednávaných bodů zde nejdříve připomenu přijetí rozpočtového opatření číslo 4/2018 a 
informaci o aktuálním vývoji plnění rozpočtu obce – příjmy ve výši 85 % rozpočtu – 6.600.000,- Kč, 
výdaje ve výši 46 % rozpočtu – 3.300.00,- Kč. Rozdíl je prozatím přebytek ve výši 3.300.000,- Kč. 
Dalším projednávaným bodem bylo schválení přijatých dotací a schválení podání žádostí o dotační 
podporu v roce 2019. Zde se jedná především o žádost z programu obnovy venkova Pardubického 
kraje na vybudování chodníku a nástupiště u autobusové zastávky OÚ ve středu obce. Tyto 
stavební práce jsou projektově zpracovány v celkovém řešení projektu chodníků podél hlavní 
komunikace v obci a máme na ně platné stavební povolení. Stavba chodníku je ve výsledku již 
prakticky zahájena, protože nově zrealizovaný odstavný pruh u prodejny je také součástí celé 
stavby. Pokud se u něho zastavím, do konce měsíce září bude uveden do provozu. Spuštění do 
provozu zatím nebylo provedeno z důvodu zrání podkladního betonu. Snad jen ještě na vysvětlení 
častých dotazů - odstavný pruh není záměrně umístěn přímo před prodejnou, jednak z hlediska 
vlastnických vztahů k pozemku a také z hlediska dopravního provozu vozidel, kdy je umístěn dále 
na přehlednější a bezpečnější místo jinak by jeho stavba nemohla být ani povolena. 
 V programu jednání poslední zastupitelstva záměrně neuvádím téma splaškové kanalizace, 
kterému tradičně vyhrazuji samostaný článek. Posledních několik bodů jednání se týkalo 
majetkoprávních záležitostí – přijetí smlouvy o zřízení služebnosti pro elektrickou přípojku, dodatek 
pachtovní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků atd. S chodem obce souvisí dílčí 
přezkoumání hospodaření obce pracovnicemi krajského úřadu, které proběhlo 14. září a byla 
prověřena činnost vedení obce a účetnictví obce za období leden až září 2018 se závěrem nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 
  Na závěr úvodního článku bych rád poděkoval všem za uskutečnění akcí v posledním 
období o kterých se dočtete v dalších částech Kameneckých listů. Mám radost, že jsme stále obcí, 
která je plná života a kde se lidé rádi scházejí ke společně tvořeným hodnotám nebo ke společné 
zábavě. 

Petr Šváb 
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Ohlédnutí za kon čícím volebním obdobím 2014 – 2018  

 Příští týden 5. a 6. října nás čekají volby do zastupitelstva obce na další čtyřleté období. 
Dnem voleb tak končí mandát současných členů zastupitelstva. Čyři roky uběhly jako voda a tak 
mi dovolte opravdu jen krátké ohlédnutí zpět. 
 První rok našeho mandátu v roce 2015 se nesl v duchu přípravy 2. setkání rodáků z naší 
obce. K tomuto prvnímu našemu cíli jsme nasměrovali rekonstrukci vstupních ploch v areálu Pod 
Lipou, areál tak trochu „prokoukl“ a určitě nám i nyní nedělá žádnou ostudu. I samotné setkání 
našich rodáků, konané po deseti letech, bylo úspěšné. Dalšími roky našeho funkčního období se 
pak již prolíná dlouhodobý strategický cíl vybudování splaškové kanalizace. Tři roky příprav byly 
naplněny přípravou projektů ve všech stupních stavební dokumentace, celou řadou jednání 
s majiteli pozemků, řadou řešení majetkoprávních nesrovnalostí hranic pozemků, řadou 
výběrových řízení atd. Přes tato mnohá úskalí se díky vzájemné spolupráci podařilo dostat 
splaškovou kanalizaci do fáze možného skutečného zahájení výstavby. 
 Základem pro každou činnost v obci jsou finanční prostředky. V této oblasti jsme se snažili 
pracovat tak, abychom dokázali vytvořit co možná nejlepší finanční rezervu na uskutečnění 
velkých investic typu kanalizace, chodníky, které by obec dlouhodobě perspektivně posunuly dál. 
V roce 2014 byl na konci kalendářního roku zůstatek na bankovních účtech 4.700.000,- Kč, 
současný stav je 13.900.000,- Kč. 
 Tento pozitivní výsledek se podařilo dosáhnout i přesto, že jsme neomezovali běžný chod 
obce. Naopak jsme se vždy snažili maximální pozornost věnovat běžné údržbě, opravám a 
v neposlední řadě také společenskému životu v obci. Díky aktivnímu zapojení celé řady Vás 
občanů se k dříve pořádaným akcím přidaly i ty nové jako například Masopustní průvod nebo třeba 
letní Kytarové pátky atd. 
 Vždy nás potěšila velká účast občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva, protože toto 
v porovnání s jinými obcemi není vůbec běžné. Snažili jsme se proto, aby účast veřejnosti na 
zasedáních nebyla jen formální, ale aby byla pro všechny vždy přínosem. 

Na závěr tohoto článku bych rád za sebe poděkoval všem členům zastupitelstva obce za 
jejich práci během celého čtyřletého období.  

Chtěl bych také poděkovat Vám občanům za podporu práce zastupitelstva obce, za Váš 
zájem o dění v obci, za aktivní přístup a podporu při všech akcích nejrůznějšího druhu. Vaše 
zapojení a podpora pro nás byla vždy nejlepší odměnou. 

Petr Šváb 
 
Splašková kanalizace – aktuální informace  

V minulém vydání Kamenckých listů jsem Vás obsáhle informoval o úspěšném zařazení 
našeho projektu splaškové kanalizace mezi projekty doporučené k finacování. Od této informace 
uplynula dlouhá doba více jak dvou měsíců, kdy stále nemáme konečné rozhodnutí o poskytnutí 
dotace tak, abychom mohli zahájit skutečnou stavbu. 

Na Operační fond životního prostředí jsme dodali všechny požadované doklady a 
informace. Na fondu probíhají stále kontroly našich dokumentů a našeho projektu a to postupně 
v několika odděleních a vícestupňově. Kdy se dostaneme k cili, tj. na stůl ministra životního 
prostředí k podpisu, nám nikdo není schopen sdělit. 

Kompletní rozpočet celé stavby včetně souvisejících činností jako je stavební dozor, 
autorský dozor atd. je ve výši 68.470.000,- Kč. Možná dotace je ve výši 39.290.750,- Kč. Právě na 
tuto částku potřebujeme mít vydané rozhodnutí, že je nám přidělena a že ji můžeme postupně 
čerpat. Zbývající část tj. 29.179.249,- Kč musí být financována z vlastních zdrojů, v našem případě 
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z úvěru, který máme poskytnutý ve výši 30.000.000,- Kč. Splácení úvěru je rozprostřeno na období 
do roku 2042, kdy největší roční splátka včetně úroků je ve výši 1.838.809,- Kč na začátku 
splácení úvěru v roce 2020. Model čerpání a následného splácení úvěru je samozřejmě závislý na 
zahájení a realizaci samotné stavby. Na část vlastních zdrojů plánujeme požádat o další dotaci 
z Pardubického kraje, která by mohla být až do výše 10 % celkových nákladů, tj. 6.847.000,- Kč. 
Všechny uváděné ceny jsou bez DPH, protože naše obec se v okamžiku zahájení stavby stane 
plátcem DPH. 

V posledním upraveném harmonogramu stavby uvádíme datum zahájení stavby 1. 11. 
2018 s ukončením po 15 měsících výstavby v lednu 2020. V tomto modelu by pak v roce 2020 
následovala realizace soukromých domovních kanalizačních přípojek, na jejich zhotovení a 
připojení jednotlivých nemovitostí nám fond dává lhůtu pouze 6 měsíců. 

Na stavbu kanalizace úzce navazují další projekty, především projekt Pardubického kraje 
s kompletní rekonstrukcí hlavni komunikace, který by měl být ale zahájen nejpozději v srpnu roku 
2019. Do této doby musíme mít hotové všechny trasy kanalizace vedoucí v hlavní silnici. 
V souvislosti s těmito stavebními pracemi bychom rádi v maximálně možném rozsahu realizovali 
stavbu chodníku, na který se nyní snažíme získat dotační podporu z různých zdrojů. Vše spojit 
v jeden celek je značně náročné a musíme se snažit možná o malý zázrak, aby se nám to povedlo. 

Následující období nebude vůbec jednoduché, čeká nás spoustu problémů a komplikací. 
Chtěl bych Vás moc poprosit o maximální vstřícnost, pochopení a spolupráci, abychom vše 
společně zvládli a posunuli naši obec o pořádný kus dopředu. 

Petr Šváb 
 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce  
 Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky Vás zve na veřejné zasedání, které se uskuteční ve 
středu 3. října 2018 od 19 hodin ve společenském sále v budově obecního úřadu. 
 Těšíme se na Vaši účast. 

Petr Šváb 
 

Svoz odpad ů do konce kalendá řního roku  
Termíny svozu popelnic:  
Kamenec - každé liché pondělí: 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 31.12. 
osada Jelínek - každá lichá středa: 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12. 
 
Termíny svozu plast ů: 
pytle - 1 x měsíc - liché úterý: 6.11., 4.12. 
kontejnery - 1 x 14 dnů - liché úterý: 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. 

 
 
Služby kominíka v naší obci  

Obecní úřad opět zprostředkovává pro občany obce služby kominíka, kdy pan Aleš Čech 
bude provádět kominické práce včetně kontroly komínů všech typů. 

První termín práce kominíka v naší obci je v pátek 12. 10 ., dále pak v sobotu 13. 10.  a 
další sobotu 20. 10.  2018. V případě potřeby jsou pak možné i další termíny. 

Zájemci se mohou nahlásit v kanceláři obecního úřadu. 
Petr Šváb 

 



  

- 4 - 
 
 

Pronájem pohostinství  
 Naše obec hledá zájemce o provozování pohostinství. Důvodem je ukončení nájemní 
smlouvy se stávajícím provozovatelem na konci měsíce října, začátek nového provozu je tak 
možný od 1. listopadu 2018. 
 Nabízíme pronájem nebytových prostor a movitých věcí v budově pohostinství za velmi 
výhodných podmínek. Podrobné informace v kanceláři obecního úřadu nebo na telefonním čísle 
starosty obce 731 612 067. 
 Zastupitelstvo obce bude následné provozování pohostinství projednávat na nejbližším 
zasedání zastupitelstva obce ve středu 3. října 2018.      

Petr Šváb 
 
Upozorn ění na zm ěnu systému doru čování pošty  
 Upozorňujeme Vás, že od 17. září 2018 došlo ke změně systému doručování pošty v naší 
obci. Již nechodí paní doručovatelka, ale jezdí terénní pracovníci pošty = jeden řídí automobil a 
druhý roznáší poštu. Tito pracovníci v týž den objíždí také obec Jedlovou a Korouhev. 
 Z tohoto důvodu je potřeba mít viditelné číslo popisné z příjezdové komunikace k Vaší 
nemovitosti. Žádáme Vás tedy o zřejmé označení Vaší nemovitosti číslem popisným případně i 
označení poštovní schránky. 
 Děkujeme Vám za kladné vyřízení a schovívavost pro doručovatele začátečníky.  

Markéta Drašarová 
 
20. výro čí založení Svazku obcí AZASS  

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na Den otevřených dveří Domova důchodců v Poličce, 
Domova pro seniory v Bystrém a Poličské nemocnice s.r.o. 

Den otevřených dveří se koná 3. října 2018 od 13.00 do 17.00 hodin  při příležitosti 20. 
výročí založení Svazku obcí AZASS. Těšíme se na setkání s Vámi.   

MUDr. Jiří Toman, ředitel Svazku obcí AZASS 
Ing. Libor Stráník, jednatel Poličská nemocnice s.r.o. 

 
Setkání tane čních soubor ů Česká beseda  
 V sobotu 8. září se ve Vysokém Mýtě uskutečnila 8. přehlídka tanečních souborů Česká 
beseda Pardubického kraje. Tohoto setkání se zúčastnila také krojovaná skupina z naší obce. 
Program tanečníků byl součástí městských slavností. Hlavní společné vystoupení všech 
zúčastněných souborů se odehrálo na vysokomýtském náměstí po průvodu částí města pod 
hlavičkou a prapory jednotlivých obcí a měst. Celkem se setkání zúčastnilo na 170 tanečníků. 
 Děkuji Všem našim tanečníkům za reprezentaci naší obce na tomto setkání a věřím, že i 
nadále dokáží tradici tancování České besedy v naší obci udržet. 

Petr Šváb 
Společenská kronika  
Životní jubilea  

 V letních měsících oslavili svá životní jubilea paní Marie Svobodová, pan Jiří Červený a pan 
Vladimír Síla. V měsíci září oslavila své narozeniny paní Ludmila Dvořáková. 
 Zastupitelé obce přejí všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a všeho 
dobrého. Za členy kulturní komise, kteří k Vám - k jubilantům přicházíme, děkuji za vždy milé 
přijetí, pohoštění a popovídání. 

Lenka Ondráková 
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Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  
Divadlo v areálu Pod Lipou  

 V poslední prázdninový den 2. září se konalo v areálu Pod Lipou odpolední divadelní 
představení, které přijeli zahrát ochotníci ze Širokého Dolu. Prvního vystoupení se zhostily děti, 
kdy zahrály  pohádku ,,O NAPRAVENÉ PANOVNICI‘‘ a po malé přestávce hráli starší 
představitelé tohoto spolku ,,ŠIROKONOŠSKÉ POHÁDKY‘‘. 
 Počasí se naštěstí umoudřilo a tak se mohli návštěvníci zdržet, občerstvit se a prožít tak 
hezké odpoledne. Zastupitelé obce se postarali o chod kiosku a kuchyně a těší se s Vámi na další 
představení. 

Lenka Ondráková 
 
Kytarové ve čírky  
 S odcházejícím létem nám skončily hezké kytarové večery, které měly snad všech 
pět,,PÉ‘‘. Byly pohodové, páteční, příjemné, pestré, přínosné. Asi by se našlo ještě několik ,pé‘, ale 
hlavně, že jsme  společně našli kousek času se sejít, celkem sedmkrát, a zazpívat si písničky 
známé - třeba i z dětství nebo z mládí a písničky různých žánrů. Jaké bylo překvapení, kdy se 
sešlo 13 kytar, 2 ukulele, housle, flétna, basa a basová kytara. 
 Děkujeme perfektní obsluze v kiosku,která vždy pracovala v plném nasazení a téměř vůbec 
nebyla volná chvíle, aby si také zazpívala. Děkujeme i milým občanům, kteří zpestřili večírky 
nějakými dobrotami po kterých se jenom ,,zaprášilo‘‘. 
 Přes zimu poslepujeme a protřídíme zpěvníky, abychom se zase ,,někdy příště‘‘ mohli 
setkat. 

Simona Cacková a Lenka Ondráková 
 
Pozvánky na nejbližší po řádané akce v obci:  
Zájezd na divadelní p ředstavení 
 V neděli 28. října naše obec uskutečnění zájezd na divadelní představení ve 
Východočeském divadle v Pardubicích ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE. 
 Představení se koná od 16 hodin, předběžný čas odjezdu od budovy obecního úřadu je 
ve 14 hodin. Obec zajišťuje autobusovou dopravu, účastníci si hradí vstupenky v ceně 280,- Kč, 
které obec zajistí v předprodeji. 
 Původní uzávěrka přihlášek je nyní aktuálně prodloužena až do pond ělí 8. října . Zájemce 

prosíme o přihlášení a zaplacení vstupenky v kanceláři obecního úřadu. 
 
Bur čákový pochod  

 Třetí ročník podzimního burčákového pochodu do koutů naší vesničky se uskuteční 
v sobotu 6. října od 15 hodin . Začátek akce je každým rokem v areálu Pod Lipou, odkud 
vycházíme zatím pokaždé jinou trasou s návratem k obecnímu úřadu. 
 I tentokrát je plán cesty zvolen jinudy než minule, kam nezavítáme tak úplně běžně. Určitě 
to není náročný výšlap a proto se připojte k tomuto odpolednímu dni. Burčák s občerstvením pro 
všechny příchozí bude zajištěn. 

Lenka Ondráková 
Poušt ění drak ů 
 V neděli 21. října se od 14 hodin  bude konat pouštění draků, spojené s hrami a 

šipkovanou. Zveme všechny generace - bude přece legrace! 
Vladimír Andrlík, Lenka Ondráková 
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Posvícení 
 Posvícenské posezení, pro velký úspěch opět s mysliveckou kuchyní, se uskuteční ve 
společenském sále v budově obecního úřadu v sobotu 10. listopadu od 19 hodin . 

 K poslechu a k tanci bude hrát a zpívat DUO Šnek. Jste všichni srdečně zváni. 
 
Blížící se váno ční výstava  

 Zdálo by se, že je ještě brzy mluvit o vánoční výstavě. Dobře ale víme, jak čas rychle běží a 
týden za týdnem je hned pryč. Proto raději s předstihem žádáme občany a všechny ty, kdo by 
chtěli něco vytvořit nebo vystavit nějaké své výrobky, aby se nezdráhali a v průběhu listopadu se 
domluvili v kanceláři obecního úřadu. 
 Půlkulaté patnácté výročí vánoční výstavy zahájíme v sobotu 1. prosince od 14 hodin a 
výstava dále potrvá celý týden do neděle 9. prosince. Pro návštěvníky bude otevřena v sobotu a 
neděli od 14.00 do 18.00 hodin, ve všedních dnech od 15.00 do 18.00 hodin. 
 Za všechny vaše inspirace, díla a vzájemnou spolupráci budeme jenom rádi. 
 
Zpívání koled u váno čního stromu – 12. prosince 
 V předvánočním čase ještě zůstaneme. Chtěli bychom se s Vámi sejít ve středu 12. 
prosince v 18 hodin před obecním úřadem při dalším ročníku akce Česko zpívá koledy. Zazpíváme 
si známé koledy, zahřejeme se čajem nebo medovinou. 

Lenka Ondráková 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1953  

Počasí 
Leden: 
 Sníh, mírný mráz, nejvyšší 27. – 14 °C potom teplo, sníh mizí, 31. rozvodnění. 
Únor: 
 Je hodně sněhu až 25 cm takže jsou silnice stále proorávány a 12. ani autobusy nejezdí. 
Nadměrné množství zajíců ohlodává stromy. Jabloně 15 cm v průměru, již nechráněné a i starší 
třešně a stromy divoké, které ještě nikdy neožírali. Nejvyšší mráz 9. – 14 °C, 16. -12 °C a potom je 
obleva, sníh staje, 24. první prolet včel.  
Březen: 
 Mrazy 3. -9°C sníh, vítr 13. až 15. mrazy 9 až 13 °C. Potom menší mrazy, ve dne slunečno. 
21. se prvně vyjelo na pole. 
Duben: 
 Větry, mrazy, sucho. 21., 22. a 23. při 6 °C mrazu zmrzly hlavatice, květná poupata třešní. 
Po velkém větru 29. a 30. namoklo. Sbírka brambor k sázení je prováděna také ve školách. 
„Přineste osm bramborů“, říká dětem učitel. Také ve městech je sbírka zbylo-li někomu z ½ q 
přídělu. 
Květen: 
 Deště, teplo, úrodno. 8. mráz 5 °C. 9. sněží, 10. 15 cm sněhu a 30 cm závěje 11. sníh 
ztaje. Rozlámané jsou od sněhu keře a stromky angreštu. Potom zima 14. -5 °C mrazu 15. mizí 
poslední sníh z úvozů a potom je oteplení až horko. 24. = 30 °C horko. Ku konci kvetou šeříky, 
kaštany, hlohy a je zima.  
Červen: 
 Sucho. 9. deštík, sázení hlavatice. Byl jí naprostý nedostatek v celém okolí a tak sázen je 
burák. 17. blesk vypálil pojistky v domech blízko tírny. 16., 17., 18. lijáky. 19. vyčasení, začíná 
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senoseč. 24. liják 25. prudké bouře, blesk zase vybil pojistky v polovině Kamence od tírny. Liják 
strhal cesty a pole. 26., 27., 28. lijáky. 
Červenec: 
 Od 1. – 4. bouře, 9. s lijákem. Rozvodněný potok 11. mlhy 13. bouře, lijavec, potom pěkně. 
19. liják. Každou neděli jsou vyzýváni občané na hledání mandelinky. Nikdo už nechce jít. 27. 
začaly žně a měsíc zakončen lijáky. 
Srpen: 
 Do 5. pěkně, potom deště, zima, vítr. 9. mráz 0 °C. Rozhlas hlásí, že budou žně deštivé, 
aby se urychleně sváželo do stodol. Od 10. bylo horko, sucho až do konce. 16. vyhlášena je 
pracovní neděle. 19. je většinou všechno obilí sklizeno. Žňové hlídky stavěny jsou jako léta minulá. 
Elektrický proud je zase na příděl a musí být předem žádáno o povolení k mlácení. 
Září: 
 Již je naprosté sucho, v noci bez rosy až teprve 20. při bouři namoklo. Potom teplo sucho 
až do 5. říj. Od začátku září se vybírají brambory. Listí padá ze stromů. 
Říjen, listopad, prosinec: 
 Zase 6., 7., a 8. namoklo. 10. mráz 6 °C, 11. -7 °C mrazivý vítr, zmrzl burák. Potom byl 
pěkný podzim až velmi sucho, nouze o vodu. Od 25. listopadu mrazu 12 °C a na začátku prosince 
opět rozmrzlo a bylo všude dooráno. Od 12. 12. mrazy a 27. 12. chumelí. Na podzim až v zimě byl 
opět elektrický proud večer vypínán, až někdy do 9 ½ hod. Je to svízelné. Svíčky nebývají ke koupi 
a pro petrolej stojí fronty až byly vymáčknuty výkladní skla. Také lampy, cilindry ani knoty nejsou 
vůbec ke koupi. Měsíčně 6 večerů a většinou v neděli proud jde.  
Dodávky  
 Dodávka obilí musí být splněna do 15. září a je předepsána v žitě. Kdo dodá pšenici, může 
si počítat za 1 q pšenice 1.2 q dodaného obilí a u ječmene a ovsa zase 1 q za 80 kg dodávky. 
Dodávky jsou mnohem nižší než loni. Platili za žito 65 Kčs, pšenici 80 Kčs. Na Moravě snad prý 
nechtěli zemědělci za to obilí dát a tak 1. září byl vyhlášen příplatek se zpětnou platností u žita o 
25 Kčs a u pšenice 20 Kčs. Jedlé brambory platí družstvo 22 Kčs a lidem je prodávána za 80 Kčs. 
 Na četné protesty dělníků sleveno je 20 Kčs. Za krmné je 18 Kčs. Poněvadž se nikdo 
s přebíráním nezachoval, tedy je zemědělci dodávali nepřebrané, vidlemi nabrané. Tak zase 
potom sráželi na váz a u jedlých byli shovívavější.  
Úroda: 
 Rané brambory Erstling se nevydařily. Byly chorobné. Ostatních brambor bylo hodně. Řepa 
byla mimořádně pěkná a i burák. Žito bylo nějaké zaoráno, jinak bylo slušné, i pšenice. Ječmeny a 
ovsy byly vysoké ale nesypaly ani polovinu průměru. Mák povinně setý byl pěkný i zelí také 
pěstované na dodávku. Len byl pěkný, místy zanikl v trávě a byl posekán a zapálen. Heřmánek byl 
povinně setý na Klusoňově poli a byl zaorán. Dodávky byly splněny a předány. JZD v důsledku 
svedení krav nesplnilo mléko a brambory. Ovoce byla dobrá úroda jinde a byl prodáváno 
v obchodě 1 kg švestek za 80 hal. až 1,30 Kč, jablka za 1,60 Kčs až 2,50 Kčs a od 1. 12. za 5 Kčs 
1 kg. Na začátku roku při nedostatku krmiva vázl prodej selat. Nesměl tedy nikdo zabít nebo prodat 
prase dříve než koupil prasátko nové. Také telat se není možno zbavit a nedružstevníci je musí mít 
někdy až o 4 týdny déle nebo je odstavit.  
Zemřelí: 
 5. března zemřel Josef Vis. Stalin ministerský předseda SSSR. Pohřeb jeho byl 9. března. 
Začátek pohřbu odtroubily všechny sireny ve ¼ na 10. Smuteční slavnost u katafalků byla ve 
všech podnicích a obcích. V Kamenci byla u Bednářů. 
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 14. března zemřel Klement Gottwald prezident republiky československé. Pohřeb jeho byl 
20. března. Smuteční slavnost byla opět v jednotě u Bednářů ve 4 hod. odpoledne za přítomnosti 
občanů. Katafalk s obrazem presidentovým, 3 velké věnce věnované MNV výborem, tírnou a 
stranou KSČ. V tuto dobu stáli čestnou stráž 4 muži nebo děvčata a po ¼ hodině se vyměňovali. 
Proslov přečetl předseda Jan Krejčí a soudruh Josef Jílek. Po skončení slavnosti byly dány věnce 
k pomníku padlých.  
 9. ledna zemřel František Macků rolník – dělník č. 49 ve věku 62 r., 5. února zemřela 
Švejdová, výměnkářka ve věku 85 r., 29. března zemřel Jan Švanda rolník č. 22 ve věku 54 roků 
na rakovinu plic. 23. května zemřel Ladislav Dvořák dělník – včelař ve věku 59 let na rakovinu 
mozku. 2. července zemřel Adolf Červený ponocný, výměnkář č. 83, 23. července zemřela 
Františka Šlosrová výměnkářka ve věku 82 roků. 
 4. listopadu zemřela Božena Buchtová bývalá majitelka Buchtovy továrny v Kamenci ve 
věku 82 let. Pohřeb měla skromný, ale velmi mnoho lidů. V několika proslovech vzpomenuto její 
píle, vytrvalosti a podnikavosti. Na chudý lid stále pamatovala a posílala jim vždy k vánocům dary. 
Továrnu prodala a žila ve stáří z utržených peněz. Při úpadku všechny peníze pozbyla. 
Nový prezident: 
 Správa státu je vznešenou povinností a má být svěřena občanům nejmoudřejším a mravně 
nejlepším. 21. března je slavnostně zvolen prezident republiky československé Antonín Zápotocký. 
Osvěta: 
 23. dubna byla slavnostní schůze všech občanů s programem přípravy k oslavám 1. máje, 
vyhlášení splněného plánu dodávek a splnění polních prací. Na schůzi nikdo nepřišel a tak 
nemohla být konána. Dvojice potom chodily do každého domu a prodávaly odznaky na 1. máje. 
Slavnost 1. máj byla v Poličce hojně navštívena. Osvětová beseda – divadelní spolek sehrál 
s úspěchem divadelní hru Divá Bára od Boženy Němcové a ještě ji pak hrál v pěti sousedních 
obcích a v Poličce. 
 Církevní prosební průvody do polí a také průvod ke kapličce sv Jana byly zakázány. 
Školní mládež předvedla 12. června u Bednářů pěknou slavnost se zpěvem. Řídila uč. Feltlová. 
Estráda a výroční trh u Bednářů. 13. prosince v neděli byl zahájen hned ráno výroční trh. Prodáno 
zboží méně potřebné, v krámech neprodejné. Také ovšem tam bylo několik cilindrů k lampám a 
několik bičů. Ty byly v prvních minutách vyprodány a odpoledne se prodávalo cukroví. Návštěva 
byla nepatrná. Estrádní nepodařený večer. Recitace, básně, tanečnice – balet a tanec. 
Obecní knihovna: 
 V červenci mi byla obecní knihovna odebrána a umístěna byla v budově národního výboru 
a knihovníkem ustanoven Jan Lajžner. Byl jsem knihovníkem 24 ½ r.  
JZD = zemědělské družstvo v Kamenci 
 Založené již loni čítá 26 členů s rodinami a má 130 ha pole, celkem zemědělské půdy 180 
ha. Dovoleno je mu snížit stav dobytka o 50 kusů a již vyslán je úředník okresního úřadu, aby 
dobytek brakoval. Jsou tedy vybrány nedorostlé jalovičky, býčci a tažní voli a některé krávy. Telata 
družstvo odstavovat nebude až na podzim. Poměrně dobré krávy byly prodány a špatnější později 
přikoupeny. Všechny nadějné, pěkné jalovice pokud nebyly stelné byly prodány. 
 V zimě byl družstevně vožen hnůj ze všech dvorů, většinou na pole majitelovo, ačkoliv 
úředníci ONV nařizovali stále, že musí být vožen na cizí pole a na jaře budou zřízeny velké lány. 
 Zořou se jeteliny a kde jsou v cestě třeba i ozimy, nařizuje Scheibal z ONV. K tahu stačí 
koně a voli se prodají. Namítal jsem čím přivezu krmení, když nebudu mít potah a dobytek mít 
budu. To prý mi přiveze soused, až pojede z pole. Vola jsem však nedal a od jara jsem musel i 
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kravama tahat jako ostatní drobní rolníci – družstevníci, a chudák Vostřel denně chodil a 
vypůjčoval potah a ještě nemohl stačit, tak si potom s velkými obtížemi voli koupil. 
 Předsedu družstva obviňují členové, že si prodává prasata, selata a koně pro sebe a oni 
sami za nic peníze neutrží a tak vzniká ostrá rozepře zvláště mezi úsekářem Bednářem a 
předsedou. Družstevníci dostávají jenom za mléko od záhumenkové krávy a za vejce, aby měli na 
vydání za elektrickou energii a topivo, které je vlastně pro družstvo. Kdo má kupříkladu 4 
družstevní krávy a jednu záhumenkovou, dostane za dodané mléko 1/5 a tak podobně. Za 
ošetření, krmení a zkrátka za 9 krav družstevních je 1 pracovní jednotka a za 18 kusů jaloviny, 
také 1 jednotka denně. Poplatek za chov prasat je velmi nepatrný a za topivo nic. Jednotka je 
proplácena zálohově 30 Kčs to je polovina a po úpadku peněz 6 Kčs, potom 5 Kčs a na polních 
pracích strhováno ještě 10 %. 
 Ku konci února z nařízení ONV sveden je dobytek. Krávy mimo záhumenkové jsou všechny 
odebrány Krejčímu a Sílovům. Těmto přivedena jalovina. Odebrané krávy umístěny jsou u Boh. 
Bednáře, Ad. Bednáře, Fr. Musila a Jos. Lorence. Potom vznikly hádky o dodávce mléka a byly 
k němu vysílány kontroly při dojení. 
 Plánována je stavba nového kravína a adaptace vepřína u Boh. Bednáře. Také je u Sílu 
plánována stavba slepičárny. Na takovéto plány pozve zedník Coufal členy družstevní školy 
z Poličky a tito demagogickým způsobem zastrašujícím pro družstevníky prosazují stavby. Pod 
tlakem těchto hubačů svolují družstevníci ke zřízení vepřince. Ostatní zamítnuto. 
 Úředník Scheibal je zde již nemožný a tak družstevním rádcem se stal úředník Pavliš. 
Úředně je přeplánován celý katastr obce a sezváni jsou občani, aby jim byl plán vyložen. Sešlo se 
20 občanů a 7 řečníků. Družstvo své pozemky zaokrouhlí a nedružstevníci dostanou pole na 
pokraji a na všech stranách po kousku. Dále vyhrožoval Pavliš, že nedružstevníci maří pokrok 
obce a že s nimi bude podle toho zacházeno. Rolníci nedružstevníci nepodepsali a odešli. Věděli 
také, že družstvo nemá polovinu zemědělské půdy obce a že úřady na to asi právo mít nebudou. 
 Potom byl svážen stavební materiál a družstevní zedníci pod vedením Coufala starali se o 
stavbu vepřínu. U Boh. Bednáře č. 32 zbourána byla část podstáje a starý vepřín s klenutím a 
započato se stavbou prvně venkovní zdi a potom krmírny a potom už nic, ani ta krmírna už nebylo 
pro samé hádky dostavěna. Když potom nastala senoseč, nebyl již nikdo, kdo by šel stavět a Boh. 
Bednář musel nějak upravit strop, aby tam mohl skládat seno. 
 Plánovaná stavba kravína u Krejčových zamítnuta je již dříve pro nedostatek vody v místě. 
Po smrti presidenta Gottwalda vydala nová vláda rozsáhlé amnestie. Mnohým se brány věznic 
otevřely a započaté trestní řízení pro nedodávky zemědělců byly zastaveny a zrušeny. Tu počala 
se i družstva místy rozsypávat. 
 V červenci již vystupují drobní zemědělci, potom střední a v srpnu již vystoupena polovina 
členů. Ještě honem Coufal nechal dovést štěrk, písek a jiný stavební materiál, aby prý vystupující 
členové si poplatili a také zakazoval výmlat obilí členům družstva. To prý bude pod kontrolou a 
vůbec družstvo musí pracovat dle III. typu. 
 8. srpna svolána schůze, na které se sejití členové rozhodli rozpustit družstvo 18 ti hlasy 
proti 3. Načatá společná práce musí být dokončena a podzimní práce se setím si každý bude 
plánovat sám. Dodávka bude ještě plněna společně. 
 Potom ještě vzpomněli členové, jakým násilím byli do družstva vehnáni. Jedněm bylo 
slibováno mnoho pole, které jim bude přidělno a dobytek k tomuto poli si bude moci dáti třeba do 
světnice (doslovně). Těm velkým rolníkům, bylo vyhrožováno vystěhováním a dělníkům 
propuštěním z práce atd. 
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 Družstvo rozsypalo se také v Sádku, kde byla téměř celá ves združstevněna a také 
v Korouhvi a jinde. Ku konci roku rozepsány jsou družstevníkům nové dodávky, každému podle 
výměry. Splněny ovšem již býti nemohly. 
 S prokletím a nadávkami rozsypalo se tato družstvo ani ne rok staré. Třesu se rozčilením 
při této vzpomínce na něj. Kdyby vstal z hrobu mistr Jirásek, ten jediný by popsal naše nesmírné 
duševní utrpení. 
 Plat družstevníků, těch nádeníků je velmi malý. Mnoho práce není uznáváno a tak jednotka 
je průměrně za dva dny práce třeba v největším pilnu. Za jednotku je počítáno – viz v předu – 12 
Kčs a později 10 a vyplácena záloha 5 Kčs. Kupříkladu trhání lnu. Zaměstnanci tírnu trhali u 
družstva v Kamenci len. Družstvo jim dalo stravu a podle směrnic za jednotku zaplatilo tírně 1115 
Kčs. Tírna však jim zaplatila za tuto dobu podle svých stanov 3 800 Kčs. Rozdíl prý bude hradit 
okres. 
 První vystupující členové říkali: Třeba je mě domov drahý, tak se raděj vystěhovat nechám, 
než bych zůstal ve družstvu nebo bych zešílel.  
Potravinové lístky: 
 Do konce května byly potravinové lístky a mimo toho volný trh. Cukr na lístky stojí 15 Kčs a 
volný 140 Kčs 1 kg. Malí a střední zemědělci, kteří splnili všechny dodávky dostávají lístky na 
mýdlo a cukr. Cukr ¾ kg na osobu, děti 1,2 kg a šatenku se 100 body. Dělníci, důchodci a všichni 
ostatní dostávají cukru 1,20 kg a šatenky se 120 body. Volný cukr je ke koupi jen někdy po 1 kg 
rodině a přednost má ten, kdo nedostává lístky. Ke koupi není časem sůl, sirky, chléb, vědra, 
hrnky, šrouby, vidle, některé druhy obuvi, potřebné látky a stále něco. Když se to objeví, stojí fronty 
u obchodů. I na volné mléko za 8 Kčs litr. 
 Namátkou chodí četnické prohlídky spolu s tajnou policií snad na udání a dokonale rabují. 
Nalezené zboží vystavují ve městech za výkladem. 
 Od 20. ledna je zvýšen poplatek od pečení chleba. Od 3 kg bochníku ze 3 Kčs na 7,50 Kčs. 
Rohlík stojí 1,50 K a volný 3 Kčs. 1 balík špatné lepenky 13 m2 stojí 1100 Kčs. Fronty stojí na 
kávovinu, na brambory a zeleninu. Nesmyslně vysoké loňské dodávky jsou příčinou hynutí dobytka 
hlady. Otruby jsou přidělovány jenom družstvům, seno a krmná sláma shnila na velkých lánech na 
poli a louce a tak v dubnu již hyne hlady dobytek. Mnoho krav denně dováženo je do poličských 
jatek k zahynutí.      
Úpadek peněz: 
 V květnu se již o tom říká a tak lidé nakupují. Potřebných věcí je zastaven prodej a tak se 
kupují věci zbytečné. 31. května vyhlášen je úpadek peněz. Staré peníze v hotovosti doma, 
vyměňovány jsou pro Sádek, Kamenec a jiné obce v Poličce na poště a také ve spořitelně pro 
Poličku a jiné obce. Kdo má kmenový list, to je ten kdo dostává potravinové lístky, ten obdrží pro 
každou osobu ze 300 Kčs starých, 60 Kčs peněz nových a za ostatní peníze dostane za 50 Kčs 
starých, 1 Kčs novou. Několik rodin v Kamenci, přineslo až přes 100 tisíc Kčs. Vklady válečné a 
předválečné propadly. 
 Ostatní peníze v záložnách jsou přepsány na novou měnu a sice vklady vložené do 15. 
května na každé knížce do 5000 Kčs 1:10, a dále až 1 ku 30. 
 Peníze byly také i zahazovány a v době výměny kupováno mléko za 40 Kčs 1 l a ½ kg 
cukru – víc nedostal za 350 Kčs. Také po výměně ještě byly fronty na cukr ½ kg za 7 Kčs a 10 dkg 
kávy za 30 Kčs. 
 Ceny nové jsou upraveny podle cen na volném trhu za 1/5 starých cen. Něco levněji, něco 
dráže. Později potom byla cena snížena s velkým křikem u cukru ze 14 Kčs na 11,60 za 1 kg. 
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Chléb stojí 3 kg bochník 8,40 Kčs. Mléko odtučněné z mlékárny 2 Kčs a od 1. října 2,40 Kčs 1 l. 
Vejce 80 h za kus. 
 S novou měnou zrušeny byly potravinové lístky. 2. června bylo zase již omezeno prodávání 
cukru i mouky. Po inflaci nechodili dělníci zprvu pravidelně do továren a říkali, když jsme dělali 
v noci a peníze nám vzali, nemáme nyní zájem o práci. Také horníci vypravili uhlí 1:50, t. j. 49 vozů 
prázdných a jeden s uhlím. Pozděj zase šlo všechno ve svých kolejích i s nočními směnami a 
továrny a korporace jsou nuceny vládě posílat děkovné dopisy za inflaci. Přesto však byly 
v některých městech demonstrace a vytlučena byla okna u komunistických sekretariátů. Lidé 
nešetrní a prožranci se zde posmívali těm, kteří hodně pozbyli. 
 Za dodané zboží v první polovině května, dostali zemědělci 1:50, t. j. za mléko 18 ha, za 
klády 8 Kčs za 1 m3.  
 Západní propaganda schazovala zde papírové koruny potištěné z části a na zbytku 
pomluvy, které haní výsledek naší pětiletky jako úpadek peněz a nedostatek zboží. Nalezené lístky 
musí být pod trestem odevzdány.  
Odvody: V polovině listopadu byly v Poličce odbody mužů do 50 roků, těch, kdo ještě nebyli 
vojáky. Kamenec zúčastnila se dne 17. listopadu a ze 20 mužů bylo odvedeno 19 a dostali značku 
B a většinou C.  
Narození: Roku 1953 se narodilo v Kamenci 5 hochů a 8 děvčat. 
Tírna v Kamenci: 
 Letos byla provedena veliká rekonstrukce tírny. S častými požáry od vadné elektrické 
instalace bylo nutno jednou pro vždy skoncovat. Postaveny byly nové třecí stroje. Také místnost 
byla přestavěna uvnitř. Nová sušárna. Jeden mohutný ventilátor poháněný 30 HP elektrickým 
motorem odsává prach i pazdeří do nového moderního cyklonu. Rekonstrukce tato, beze strojů, 
avšak s pokrytím střech pálenými taškami a eternitem a opravení ostatní střechy stála 280 000 Kčs 
nové měny. Všechna elektrická vedení jsou znovu a bezpečně zřízena. 
Nedostatek vody má již zase mnoho zemědělců v Kamenci a dojíždějí ke studnám vydatnějším. 
Do Kamence také již přijíždějí občas z Lezníka, když se nemohou v pivovaře v Poličce porovnat.  
Volatý topol: 
 Blesk uhodil do Volatého topolu na státní silnici a hodně ho poškodil. Strom tento je 
chráněn památkovým úřadem (str. 196) a je asi 600 let stár. Obvod u kořene má 6 ½ m. Pověst 
říká, že tu byl v dávných dobách rozsápán medvědem cikán. Topolu se také říkalo medvěd.  

Vladimír Andrlík st.   
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 
 Stěžejní činností Sboru dobrovolných hasičů v období od posledního vydání Kameneckých 
listů na konci měsíce července bylo uspořádání hlavních letních akcí a zejména pak sportovních 
závodů v areálu Pod Lipou. 
 První srpnový pátek to byla nejdříve taneční zábava se skupinou Rytmik, která se odehrála 
v příjemné atmosféře za pěkného počasí a dobré účasti příchozích. Další týden 11. a 12. srpna 
následoval sportovní program se sobotním závodem Večerní stovka, která byla letos finálovým 
závodem seriálu Český pohár 2018 v běhu na 100 m s překážkami. Našeho závodu se zúčastnilo 
celkem 277 závodníků a závodnic včetně mezinárodní účasti reprezentantů ze Slovenska. 
Sportovní kvalitu závodu vystihují nejlépe jména vítězů základních části závodu v hlavních 
kategoriích mužů a žen, Daniel Klvaňa a Šárka Jiroušová, oba držitelé titulů mistrů světa a v jejich 
podání ani přiliš nepřekvapilo stanovení nových rekordů dráhy v areálu Pod Lipou. 
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 Z našich domácích závodníků největšího úspěchu dosáhla Daniela Švábová, která se 
dokázala probojovat v kategorii starších dorostenek do večerního finále, ve kterém se umístila na 
celkově 2. místě. Další z našich závodníků s umístěním v popředí – mezi dorostenkami Vendula 
Nováková 8. místo, Adéla Cejpová 12. místo, mezi ženami Iveta Drašarová a Michaela Doležalová 
25. a 26. místo. 
 V neděli závody pokračovaly 27. ročníkem závodu O pohár starosty obce v požárním 
útoku. Mezi 53 startujícími družstvy v kategoriích mužů, žen a veteránů byl k vidění také rekord 
dráhy mezi muži v podání vítězného družstva ze Širokého Dolu. O krásnou tečku na závěr 
soutěžního víkendu se postarala obě naše družstva žen, když se jm podařilo obsadit 1. a 2. místo. 

 Posledním pořádaným závodem byl závod dětí a mládeže v sobotu 1. září. Po létě bez 
deště právě tuto sobotu pršelo a pršelo … Díky vytvořeným podmínkám v areálu Pod Lipou ale 
celý závod proběhl bez omezení, a to jak v soutěži družstev, tak jednotlivců. Z výsledků našich 
závodníků obsadilo družstvo starších žáků 3. místo, mladší žáci 11. a 16. místo. Z jednotlivců pak 
nejlépe mezi staršími Markéta Petržálková 2. místo, Adéla Cejpová 6. místo, Lukáš Ondrák 9. 
místo. Mezi mladšími Jana Cejpová 5. místo, Radim Andrlík 15. místo. 
 Kromě závodů v naší obci děti startovaly také v pohárovém závodě v Sádku s umístěním 
mladší na 5. a 16. místě a starší na 13. místě. K činnosti dětí musím také zmínit uspořádání 
tradičního letního soustředění v měsíci červenci v areálu v Borovnici. 
 Dalších závodů v seriálu závodů okresní ligy se zúčastňovala obě družstva žen. Výsledky 
byly trochu jako na houpačce – družstvo A umístění 4., 14., 1., 10., 14., 4., družstvo B umístění 
13., 8., 2., 2., 3. V celkovém pořadí okresní ligy družstvo B obsadilo 5. místo a družstva A 6. místo. 
 Do výčtu výsledku a úspěchů patří také účast dvou závodnic Mistrovství České republiky v 
požárním sportu v Liberci. Obě závodnice se tam kvalifikovaly do závodu jednotlivců na 100 m. 
Daniela Švábová skončila na celkově 26. místě, Iveta Drašarová na místě 59. z celkem 132 
startujících závodnic. 
 Závěrem rekapitulace těchto uplynulých dvou měsíců zbývá připojit jen velké poděkování 
všem, kteří se na zmiňované činnosti podíleli svojí aktivitou ve svém volném čase. 

 Pavla Švábová 
 
Informace z naší školy  
 

Organizace školního roku 2018/2019  

Podzimní prázdniny pondělí 29. 10., úterý 30. 10. 2018 

Vánoční prázdniny sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019 

Ukončení 1. pololetí čtvrtek 31. 1. 2019 

Pololetní prázdniny pátek 1. 2. 2019 

Jarní prázdniny pondělí – neděle 4. 2. – 10. 2. 2019 

Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. 4. 2019 

Ukončení školního roku pátek 28. 6. 2019 

Hlavní prázdniny sobota 28. 6. 2019 – neděle 1. 9. 2019 

  

Plavecký výcvik MŠ září – listopad 2018; jaro 2019 

Plavecký výcvik 1. – 5. ročník ZŠ leden 2019 – březen 2019 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro 2018/2019 středa 10. 4. 2019  

Zápis do mateřské školy pro 2018/2019 středa 15. 5. 2019 
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Státní svátky 

28. září 2018 - pátek Den české státnosti 

28. říjen 2018 - neděle Den vzniku samostatného československého státu 

17. listopad 2018 – sobota Den boje za svobodu a demokracii 

1. leden 2019 – úterý Den obnovy samostatného českého státu 

19. duben 2019 – pátek Velký pátek 

1. květen 2019 – středa Svátek práce 

8. květen 2019 – středa Den vítězství 

5. červenec 2019 – pátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

6. červenec 2019 – sobota Den upálení Mistra Jana Husa 

 
Ostatní svátky 

24. prosinec 2018 – pondělí Štědrý den 

25. prosinec 2018 – úterý 1. svátek vánoční 

26. prosinec 2018 – středa 2. svátek vánoční 

1. leden 2019 – pondělí Nový rok 

22. duben 2019 – pondělí Velikonoční pondělí 

 
Pedagogické rady, t řídní sch ůzky 

Pedagogické rady  T řídní sch ůzky 

čtvrtek 19. listopadu 2018  středa  21. listopadu 2018 

čtvrtek 21. ledna 2019  - - 

čtvrtek 17. dubna 2019  čtvrtek 25. dubna 2019 

úterý 20. června 2019  červen pro rodiče bud. prvňáčků 

 
Poděkování za ú čast ve sb ěru starého papíru 
Vážení spoluobčané, 

opět velmi Vám děkujeme za Vaši účast v letošním  červnovém sběrovém dni. Svoz opět 
provedla firma Eurepap Praha s. r. o., pobočka Svitavy, na celý průběh po celý týden dohlížel náš 
pan školník Libor Baumruk. Po dobu jednoho týdne byl u starého obecního úřadu v Sádku 
přistaven kontejner, kam jste papír nosili a vozili. Tentokrát jsme utržili 2 460,- Kč. Bylo to méně 
v porovnání s prosincem 2017, protože poklesly výkupní ceny, a to hlavně u vlnité lepenky. 
Sebrali jsme:  

� lepenka (1 kg á 1,10 Kč)      1200 kg     1 320,- Kč 
� směs novin a časopisů bez provázků (1 kg á 1,90,- Kč)    600 kg     1 140,- Kč  

Celkem        1800 kg     2 460,- K č 
Peníze škola obdržela na bankovní účet a budou použity ve prospěch všech našich dětí. 

Další sběr se uskuteční koncem listopadu, případně na začátku prosince 2018, a to 
stejným a již osvědčeným způsobem. Přesný termín bude včas zveřejněn na webových stránkách 
školy, v obecních rozhlasech a na obecních vývěskách. 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 

 
Z mateřské školy  

Tak tu máme opět září a s ním i nový školní rok. V letošním roce máme  zapsáno 
v Mateřské škole v Sádku 40 dětí, z toho 16 předškolních. Děti již nejsou rozděleny podle věku, ale 
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máme dvě smíšené třídy. Starat se o ně budou p. učitelky Eva Zdvořilá, Monika Procházková, p. 
učitel Jan Novotný, a na zkrácený úvazek p.uč. Marie Mlejnková. O úklid se stará a s dětmi nám 
pomáhá p. Dana Zlochová.  

Během prázdnin jsme ve třídě, která slouží zároveň i jako ložnice, nechali vymalovat zdi, 
koupili a položili nové lino a koberec, zakoupili nové umyvadlo a obložili zeď kolem něho. I šatna 
dětí zaznamenala určité změny – zde je také vymalováno a natřené botníky. Chtěla bych velmi 
poděkovat všem pracovníkům mateřské školy a p. Baumrukovi za velkou pomoc o prázdninách.    

A co nás v letošním roce ve školce čeká?  Kromě tradičních akcí jako je plavecký výcvik 
apod. jsme se přihlásili do dvou projektů vyhlášených MŠMT. Prvním projektem je ,,Svět nekončí 
za vrátky, cvičíme se zvířátky“ a druhým projektem bude  ,,Malá technická univerzita“. Oba 
projekty již máme vyzkoušené, víme, že děti velice baví a s radostí plní dané úkoly a tím zároveň 
získávají netradiční formou nové poznatky. 

V pondělí 3. září jsme začali první týden nového školního roku. Přivítali jsme všechny děti, 
včetně nováčků. Sem tam ukápla i nějaká ta slzička, ale to už k loučení s maminkou patří. I další 
dny plynuly v klidu a nikdo z nás netušil, co nás čeká za překvapení poslední den v týdnu – v pátek 
7. září.   Že si naši školu vytipují nějací pobudové a budou chtít krást, to opravdu nikdo z nás 
netušil.  

 Přejeme dětem i dospělým, aby do nového školního roku vstoupily tou „správnou nohou“, a 
aby jim síly, které načerpaly během prázdnin, vydržely co nejdéle. 

Za Mateřskou školu v Sádku Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka 
 
Výzva – pomozte druhým 
 Rádi bychom Vás seznámili s naším záměrem uskutečnit sbírku na adventní koncerty, 
vysílané každoročně během prosince v televizi na ČT 1. Vybranou částkou bychom chtěli přispět 
předčasně narozeným dětem, kterým bude jeden z koncertů věnován. 
 Sbírku uskutečníme mezi žáky a zaměstnanci ZŠ a MŠ, ale pokud by se chtěl kdokoliv z 
občanů Sádku nebo Kamence připojit, rádi Vaši pomoc uvítáme. Sbírka bude zcela dobrovolná. 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Sádek 
 
Rady policie - Hola hola, škola volá!  
 Začněme bezpečnou cestou do školy . Rodiče by měli dětem připomenout základní 

pravidla chování při pohybu po chodnících, při přechází silnice a při jízdě na jízdním kole. 
Upozorněte své děti nejen na možná úskalí a nebezpečné úseky, ale ukažte jim kde a jak 
bezpečně přejít silnici. 

Pokud vaše děti dojíždějí do školy hromadnou dopravou, určitě si s nimi domluvte jasný 
scénář, co mají udělat, kdyby jim autobus ujel, co naopak udělat nesmějí. Děti potom zbytečně 
zmatkují a dostávají se do pro ně poměrně složitých stresových situací, ve kterých si nevědí rady. 

Pokud hovoříme o cestě do školy, řada studentů jezdí na kole. Poučte je proto o 
bezpečném pohybu v silničním provozu a o nutnosti mít na hlavě řádně připevněnou cyklistickou 
helmu. V neposlední řadě je na místě připomenout, že nezbytným prvkem pro bezpečnost nejen 
dětí je viditelnost. Policie obecně doporučuje, aby používali svrchní oblečení, tašky nebo doplňky 
z fluorescenčních nebo retroreflexních materiálů.  

Máme zde i několik rad pro osobní bezpe čí školák ů. Školáci, pokud vám již rodiče svěřili 

klíče od domu, mějte je uložené na bezpečném místě. Během dne ve škole klíče zkontrolujte, 
abyste v případě ztráty věděli kde hledat (třída, jídelna, tělocvična, zahrada školy apod.). 
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Při odchodu z domů zkontrolujte, zda jste dveře bezpečně dovřeli (docvakli) a řádně 
uzamkli. Do školy ani ze školy nechoďte s cizími lidmi, nesedejte s nimi do auta, ani pokud vám 
říkají, že je pro vás posílají vaši rodiče! Rodiče, mějte přehled o pohybu vašich dětí, pokud si je 
sami nevyzvedáváte ve školní družině. 

Nikdy nejezděte autostopem. S cizími lidmi se nebavte a neberte si od nich žádné věci. O 
soukromých věcech, o rodině, o bydlení a podobně nevyprávějte nikomu cizímu. Nevkládejte 
fotografie nebo videa s obsahem, který se dá zneužít na sociální sítě. Stejně tak nepište na 
sociální sítě, kdy kam odjíždíte, že jste doma sami apod., jsou to informace, které jsou veřejné a 
velice jednoduše zneužitelné. O tom, že by rodiče měli kontrolovat, co jejich děti dělají a jak se 
chovají v kyberprostoru zde snad ani nemusím mluvit. 

A závěrem nesmíme zapomenout ani na několik rad v oblasti šikany , se kterou se 

mohou bohužel děti ve škole setkat. 
• Při nástupu do školy informujte své dítě o možném nebezpečí a jednotlivých projevech 

šikany, např. formou pohádky či příběhu. 
• Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit. 
• Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i 

mimo ni. 
• Seznamte své dítě s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit. 
• Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z 

pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. 
• Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto skutků mezi dospělými a možnost stíhání 

případných aktérů. 
• Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se 

nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit. 
• Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch vašeho 

dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj. 
• Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte 

se s ním spolupracovat. Je to váš spojenec. 
• Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany zabývají, jak šikanu zjišťují, jak následně 

postupují a zda sledují projevy chování i mimo vyučování. 
Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření na šikanu dělat? 

• Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se 
spolehnout na vaši ochranu. 

• Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací. 
• V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho 

následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky. 
• Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, 

možná nebudete sami. 
• Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem. Pokud 

podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu. 
• Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky. 
• Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit 

poměry, které vládnou na jiné škole. 
• Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný 

školský úřad nebo na školní inspekci. 
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• Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu 
a řešení to není.  

• Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout 
nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout 
situaci v případě ohrožení). 

• V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte 
neprodleně kteroukoliv služebnu policie nebo přímo linku 158. 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

 
Oznámení volby  

Oznámení voli čům o dob ě a místu konání voleb  
do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

ve dnech 5. a 6. října 2018 
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 

15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o  změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 
i n f o r m u j i   v o l i č e , 

že volby do Zastupitelstva obce Kamenec u Poličky a Senátu Parlamentu ČR 
 

se uskuteční v pátek 5. října 2018 v dob ě od 14:00 do 22:00 hodin  a v sobotu 6.  října 2018 
v dob ě od 8:00 do 14:00 hodin. P řípadné II. kola senátních voleb se uskute ční v pátek 12. 
října 2018 v dob ě od 14:00 do 22:00 hodin  a v sobotu 13.  října 2018 v dob ě od 8:00 do 14:00 
hodin. 
 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budov ě Obecního 
úřadu Kamenec u Poli čky, Kamenec u Poli čky čp.  90, 572  01 Poli čka.  
  Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich 
totožnosti a  státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.  

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování, po 
prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to 
průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České 
republiky. Při volbě do Senátu Parlamentu ČR může hlasovat pouze státní občan ČR. 

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 2. října 2018, ve 
dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro II. kolo senátních 
voleb obdrží občan přímo ve volební místnosti. 

Petr Šváb, starosta obce 
 

Hezké prožití podzimních měsíců 
Vám přeje 
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