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číslo 59          prosinec 2018 
 
Vážení spoluobčané, 
 do Vašich domovů se dostává vánoční vydání Kameneckých listů. Úvodní článek o činnosti 
vedení obce v posledním období musí nejdříve začít u říjnových komunálních voleb a ustavujícího 
zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 30. října a rozhodlo o složení vedení obce 
v následujícím čtyřletém období: 

Petr Šváb   starosta obce 
Luboš Kadidlo  místostarosta obce 

   Ing. Jan Mlynář předseda finančního výboru 
   Ing. Stanislav Urban předseda kontrolního výboru 
   Lenka Ondráková předseda kulturní komise 
   Bc. Vladimír Andrlík předseda komise pro životní prostředí 
   Michal Popelka člen kontrolního výboru 

Mgr. Hana Švandová člen kulturní komise 
Irena Chroustovská člen kulturní komise 

Jménem nového zastupitelstva obce bych Vám chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste nám 
ve volbách svými hlasy vyslovili a chtěl bych Vás ubezpečit, že pro naši obec uděláme vše, co je 
v našich silách. Za to, že máme v práci pro obec na co navazovat patří také poděkování všem 
našim předchůdcům v předešlých funkčních obdobích. Stále více platí, jaký život v obci si společně 
zařídíme, takový ho budeme mít. Nikdo nám nedá nic sám od sebe, vše vždy a stále více musí 
vycházet z naší aktivity. 

Pokud se nám podaří stále pokračovat v nastoupené cestě dobře fungujícího celku, a to 
nejen mezi námi ve vedení obce, ale také i s Vámi spoluobčany, věřím, že se nemusíme bát ani 
nelehkého období výstavby splaškové kanalizace, která je pro naši obec nyní zásadní investiční 
akcí pro další budoucnost. 
 Zastupitelstvo obce uskutečnilo ve svém funkčním období zatím dvě veřejná zasedání. Na 
prvním, ustavujícím, došlo především k rozhodnutí o složení vedení obce, ale také k zásadnímu 
rozhodnutí o zahájení vlastní výstavby splaškové kanalizace. Druhé prosincové zasedání se neslo 
ve znamení přijetí důležitých dokumentů pro rok 2019. Byla přijata Obecně závazná vyhláška číslo 
1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. ledna 2019. Podrobnosti o ní naleznete 
v samostatném článku. Dále byl přijat rozpočet obce na rok 2019 s příjmy a výdaji obce ve výši 90 
mil. korun. Více také v samostaném článku, který se věnuje hospodaření obce. 
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  Zastupitelstvo obce pracovalo také v oblasti společenského života a kultury, kdy za pomoci 
Mysliveckého spolku uspořádalo tradiční Posvícenské posezení s mysliveckou kuchyní. 
Bezprostředně poté následovala Vánoční výstava a do adventního času zapadající společné 
zpívání koled u vánočního stromu. O všem se dočtete v následujících řádcích, v úvodním článku 
tyto akce zmiňuji především proto, abych také já z pozice starosty obce poděkoval Vám všem 
ochotným spolupracovníkům za Vaši aktivní spolupráci a pomoc. 
 Rok 2018 se blíží ke svému konci. Během celého roku se nám podařilo uskutečnit hodně 
společných a úspěšných akcí. Dovolte mi poděkovat Vám všem za pomoc a spolupráci během 
celého tohoto období. 
 Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho pohody v kruhu rodinném, do nového 
roku 2019 Vám pak přeji především pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti. 

Petr Šváb 
 
Ekonomika obce  
 V článku o hospodření obce bych Vás nejdříve seznámil s letošními ekonomickými 
výsledky naší obce v závěru roku 2018. Ke dni vydání Kameneckých listů byly příjmy obce 
naplněny na 102 % plánovaného rozpočtu, příjem ve výši 9.321.218,- Kč, výdaje jsou plněny ve 
výši 37 % rozpočtu, tj. výdaje ve výši 5 138.700,- Kč. Rozdíl je prozatím přebytek ve výši 
4.182.518,- Kč. Stav na bankovních účtech obce je 15.278.000,- Kč. Konečný výsledek 
hospodaření bude znám až po skutečném ukončení roku 2018, ale z uvedených čísel vyplývá, že i 
v roce 2018 se nám podařilo vylepšit finanční rezervu na nadcházející velké investiční záměry. 
 Nyní již k rozpočtu obce na rok 2019. Běžné a daňové příjmy obce jsou rozpočtovány 
v přibližné výši skutečnosti roku 2018, nejsou rozpočtovány žádné dotace mimo dotací 
schválených již v roce 2018. Jedná se zejména o dotaci na stavbu splaškové kanalizace ve výši 39 
mil. korun. Příjmovou část rozpočtu zvyšuje také uzavřený úvěr na stavbu splaškové kanalizace ve 
výši 30 mil. korun a dále 14 mil. korun zapojených finančních prostředků uspořených 
v předchozích letech. Celková výše příjmové strany rozpoču činí 90 mil. korun. 
 Na straně výdajů jsou rozpočtovány běžné výdaje obce ve výši standartního chodu obce. 
Rozhodujícími výdaji jsou výdaje na stavbu splaškové kanalizace – celková suma 69 mil. korun. 
Další velký investiční výdaj je v souvislosti s plánovanou realizací chodníků podél hlavní silnice 
včetně nového veřejného osvětlení – výdaj celkem ve výši 15,5 mil. korun. Celková výše výdajů je 
také 90 mil. korun. Rozpočet je tak koncipován jako vyrovnaný a bude pravidelně aktualizován 
formou rozpočtových opatření. Příjmovou stranu rozpočtu bychom chtěli podpořit v případě 
přidělení dotací, snažíme se o získání dotační podpory na stavbu chodníků z několika možných 
zdrojů financování ve výši cca. 7 mil. korun a také o další dotační příspěvek na stavbu splaškové 
kanalizace ve výši cca. 4 mil. korun. Doufáme, že alespoň část prostředků se nám takto v příštím 
roce podaří získat a zajistíme si tak na plánované akce o něco lepší podmínky.  

Petr Šváb 
 

Splašková kanalizace – aktuální informace  
Pravidelný článek k tomuto tématu se v dnešním vydání Kameneckých listů poprvé 

zásadně liší od těch všech v předchozích třech letech. Již to není článek o přípravě projektu a 
přípravě stavby, ale je to první článek o skutečně zahájené stavbě. Nyní ale popořádku. 

Obec obdržela dne 30. října dlouho očekávaný dokument Registrace akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na stavbu splaškové kanalizace. Splnila se tak poslední podmínka pro skutečné 
zahájení stavby. Zhotovitelské firmě, kterou je sdružení firem s vedoucím společníkem firmou EVT 
Stavby s.r.o. Svitavy, bylo staveniště předáno dne 15. listopadu. V časové rekapitulaci je to přesně 
dva roky poté, kdy byl veřejnosti na veřejné schůzi poprvé představen projektový záměr stavby. 
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Základní termíny vlastního průběhu stavby: 
- zahájení stavby a předání staveniště    15. listopadu 2018 
- skutečné zahájení stavebních prací u domu čp. 156  19. listopadu 2018 
- dokončení stavby hlavních stok, veřejných částí přípojek, čerpacích stanic atd. - únor 2020 
- období pro realizaci soukromých domovních přípojek  březen 2020 až září 2020 
- kompletní dokončení se všemi připojenými domy v obci  říjen 2020  
 
Základní postup prací: 
 Stavba jednotlivých kanalizačních stok probíhá postupně prioritně vždy od nejnižšího bodu 
(kanalizační šachty) proti spádu stoky. Výjimku mohou tvořit místa s omezenou dostupností 
techniky a místa, kde je z hlediska omezení dopravní obslužnosti domů lepší variantou postup po 
spádu stoky – příkladem je nyní realizovaná stoka A5 v ulici od čp. 194 po čp. 184. 
 Nejdříve je pokládána hlavní kanalizační stoka včetně šachet, trasa je postupně po uložení 
potrubí zasypávána. Na hlavním kanalizačním potrubí jsou instalovány odbočky jednotlivých 
přípojek, prozatím bez pokračování veřejnou částí přípojky. Veřejné části přípojek od odbočky na 
hlavním vedení po revizní šachtu, do které si budete napojovat svoji soukromou kanalizační 
přípojku, budou prováděny až následně po zhotovení celé hlavní trasy. 
 Dopravní omezení vznikají postupně podle místní situace a prostorových možností. V místě 
stavby při samotné práci a na příjezdu k němu je pohyb ostatních vozidel omezen tak, aby stavba 
a navážení materiálu mohlo probíhat co nejrychleji a co nejefektivněji. Pokud se stavební četě daří 
a nenarazí na komplikace, je schopná místo stavby zprůjezdnit na víkendy a případně také i na 
mimopracovní dobu ve všedních dnech. 
 Pro splnění termínu dokončení stavby budou probíhat práce na několika různých místech 
v obci současně. O zahájení prací v dané lokalitě budeme vždy informovat. Konečná úprava 
povrchů komunikací bude provedena až na samotný závěr prací na jednotlivých stokách – podzim 
2019. 
 
Základní harmonogram zahájení prací: 

- zimní měsíce 2019   - hlavní trasy v místních komunikacích 
- jarní měsíce 2019   - hlavní trasy v hlavní silnici II/353 
- letní a podzimní měsíce 2019 - trasy podél toku Bílého potoka, čerpací stanice 

 
Obecná pravidla před zahájením stavby v každé lokalitě: 
 Před zahájením prací jsou v dané lokalitě vždy vyznačeny všechny inženýrské sítě a 
vyznačena vyprojektovaná trasa kanalizační stoky. 
 Inženýrské sítě jsou vyznačeny v rozsahu známém jejich správcům – ve většině případů 
tak nebudou vyznačeny různé individuální přípojky a odbočky – elektro, vodovodní přípojky, 
dešťová kanalizace, různá odvodnění apod. 
 Prosíme všechny majitele domů, kterých by se uvedené mohlo týkat, aby zavzpomínali na 
vše, co důležitého v trase kanalizace u jejich domu vede.  
 Velmi důležité je to zejména u všech vodovodních přípojek, které nejsou nikde evidovány a 
mnohdy nejsou známá ani místa jejich uzávěrů – ověřte si prosím jejich umístění, aby se i 
v případě poruchy dalo rychle reagovat. 
 
Informace o poslední fázi – připojování jednotlivých domů – rok 2020: 
 Po dokončení celé stavby hlavních tras, veřejných částí přípojek včetně revizních šachet na 
hranicích pozemků a uvedení do provozu čerpacích stanic atd. – termín únor 2020, proběhne 
kolaudace stavby a následně bude vydán pokyn pro připojování jednotlivých nemovitostí. 
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 Dle zpracovaných projektových dokumentací majitelé domů vybudují v období březen až 
září 2020 na svých pozemcích splaškové kanalizační přípojky bez připojení dešťových vod, vyřadí 
tím svůj současný způsob likvidace odpadních vod a připojí se tak do kanalizačního systému. 
Závazný termín pro dokončení připojení všech domů v naší obci je říjen 2020. 
 
Aktuální informace o dokončených a rozpracovaných úsecích: 
Stoka A5.2 - trasa od křižovatky u domu čp. 156 kolem čp. 159, 160, 164 po čp. 213 
 - dne 29. 11. byla tato stoka dokončena (dokončena hlavní kanalizační stoka) 
 
Stoka A5 - trasa v ulici od křižovatky u čp. 184 dále 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192 po čp. 

194 
- k 14. 12. je na této stoce hotová část od domu čp. 188 po dům čp. 194. 
- od 14. 12. jsou práce přerušeny na období vánočních svátků a místní komunikace je 
zprůjezdněna v celé šířce bez omezení 
- další pokračování prací je plánováno od 8. 1. 2019. 

 
Stoka C1 - trasa od křižovatky u čp. 15 po zahradě kolem domu čp. 11 

- k 14. 12. je tento úsek dokončen, další pokračování prací bude následovat od 8. 1. 
2019 výkopem v místní komunikaci u domu čp. 210 s pokračováním směrem k domu 
čp. 13 a dále. 
- práce v této části místní komunikace budou zahájeny a prováděny s ohledem na 
vývoj počasí tak, aby byla co nejméně ohrožena dopravní dostupnost. 
- dopravní dostupnost k nemovitostem je plánována takto: 
 - ze směru od „Poličky“ průjezdnost po dům čp. 210 
 - ze směru od obecního úřadu pak domy čp. 209, 13, 207, 208, 206 atd. 

- v zimě problematický kopec u čp. 30 bude udržován co nejlépe sjízdný  
Ostatní informace: 
 Projektová dokumentace splaškové kanalizace a všechny další informace o postupu prací 
jsou a budou vždy k dispozici na internetových stránkách obce www.obec-kamenec.cz v odkazu 
hned na úvodní straně webu nebo v kanceláři obecního úřadu. 
 Na internetových stránkách naleznete také označení jednotlivých stok a tras ve vazbě na 
jednotlivé domy a čísla popisná. Z hlediska zákona o ochranně osobních údajů nezveřejňujeme 
v popisu konkrétní majitele nemovitostí, ale pouze popisná čísla. 
 O zahájení prací na dalších trasách kanalizačních stok v jiných částech obce Vás budeme 
vždy včas informovat – dotčené domy dostávají vždy předem do poštovních schránek upozornění 
o zahájení prací. 
 Zodpovědný stavbyvedoucí celé stavby je pan Jan Šimůnek, tel.č. 774 439 524 

 

Poděkování: 
 Na závěr článku bych chtěl poděkovat Všem obyvatelům aktuálně stavbou dotčených 
lokalit za velice vstřícný přístup k dopravním omezením a všem dalším komplikacím, vznikajícím u 
jejich domů, dále také za spolupráci se stavební firmou při řešení umístění kanalizačních odboček, 
inženýrských sítí a všeho ostatního. Pochvala není jen z mé strany, ale také ze strany pracovníků 
stavební firmy, kteří se podle jejich slov s takto pozitivním přístupem obyvatel vždycky nesetkávají. 
 Pokud bychom se i nadále setkávali jen s tímto přístupem našich obyvatel, všechny 
problémy, které stavba přináší, se nám budou společně řešit daleko snadněji. 

Petr Šváb 
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Poplatek za komunální odpad v roce 2019  
 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2018 byla odsouhlasena Obecně 
závazná vyhláška číslo 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. ledna 2019. 

Zastupitelstvo obce ve vyhlášce pro rok 2019 rozhodlo o změně výše místního poplatku za 
svoz komunálního odpadu na částku 630,- na poplatníka. Důvodem je zvýšení ceny, kterou musí 
obec uhradit svozové společnosti Liko za každého obyvatele obce a každou neobydlenou 
nemovitost v obci ve výši 684,- Kč. Tato částka byla navýšena oproti roku 2018 o 60,- Kč na 
poplatníka. Změnou výše poplatku od občanů obec pouze reaguje na zvýšení ceny ze strany 
poskytovatele služby s cílem zachování všech dalších dříve zavedených výhod. Jak je 
z uvedených čísel patrné, obec i přes změnu výše poplatku bude stále doplácet rozdíl v poplatku 
každému poplatníkovi. Navíc kromě platby svozové firmě, obec hradí další náklady, související se 
svozem odpadů. Další výhodou pro naše občany je možnost využívání všech možností a služeb 
sběrného dvora a překladiště odpadů v Poličce. 
 Vyhláškou stanovená platná osvobození od poplatku platí pro: 
  - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 17 a méně let věku,  
   - poplatníky, kteří v příslušném roce dosáhnou 80 a více let věku, 
   - poplatníky, kteří se po celý kalendářní rok zdržují mimo obec. 
  Povinnost placení poplatku platí také pro všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
 Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku a je možné ho rozdělit do dvou 
rovnoměrných splátek splatných do 30. června příslušného roku a do 30. září příslušného roku. 

S plným zněním obecně závazné vyhlášky obce se můžete seznámit na internetových 
stránkách obce www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. 

Poplatek m ůžete platit již od m ěsíce ledna 2019  v kanceláři obecního úřadu, případně 
na účet obce, č. ú. 1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a 
vyplněním přiznání k poplatku v kanceláři obecního úřadu. Přiznání je také k dispozici 
v elektronické podobě na internetových stránkách obce. 
 
Detailní kalkulace nákladů obce pro rok 2019: 
Výdaje obce: 
 Platba z rozpočtu obce svozové společnosti LIKO a.s. bude ve výši 392.616,- Kč. 
 Další náklady obce ve výši cca 15.000,- Kč jsou za likvidaci nebezpečných odpadů, nákup 
pytlů na plasty cca 5.000,- Kč, za pravidelný svoz nádob z míst, kam svozová firma nezajíždí cca 
30.000,- Kč, dále za odvoz kompostovatelného odpadu do kompostárny obec uhradí cca 20.000,- 
Kč. Náklady obce snižuje příjem ve výši cca 50.000,- Kč od společnosti Ekokom za třídění odpadů. 
 Celkem se výdaje obce za rok 2019 předpokládají ve výši cca 410.000,- Kč. 
Výběr poplatků: 
 Dle ustanovení vyhlášky 1/2018 se v současné době předpokládá, že v roce 2019 bude od 
poplatku osvobozeno celkem 133 osob. 
 Poplatníků bez osvobození je v současné době 399 osob + 42 objektů = 441 
Dle tohoto současného stavu počtu obyvatel a počtu objektů vybere obec na poplatcích v roce 
2019 finanční částku 277.830,- Kč. 
Rekapitulace: 
 Předpokládané vynaložené náklady obce   410.000,- Kč 
 Předpokládaný výběr poplatků   277.830,- Kč 
   Doplatek obce z jejího rozpočtu   132.170,- Kč 
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Termíny svozu popelnic:  
Kamenec – každé liché pondělí: 31.12.2018, 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 
20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 
16.12., 30.12. 
 
osada Jelínek – každá lichá středa: 2.1., 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 11.4., 24.4., 8.5., 
22.5., 5.6.,  19.6., 3.7., 17.7., 31.8., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 
18.12. 
 
Termíny svozu plast ů - pytle: 
pytle -1 x měsíc - liché úterý: 15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 7.5., 4.6., 2.7., 30.7., 27.8., 24.9., 5.11., 3.12. 
 
Termíny svozu plast ů a papíru - kontejnery:  
kontejnery - 1 x 14 dnů – liché úterý: 31.12.2018, 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 
7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 
17.12. 
 
Termíny mobilních svoz ů nebezpečných a velkoobjemových odpad ů: 
Čtvrtek 2. 5. - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
Pondělí 9. 9.  - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
 
Termín svozu kovového odpadu: 
Pátek 3. 5. - v čase od 8.00 do 10.00 hod. z míst pro umístění nádob na komunální odpad. 
 
Sběrný dv ůr a překladišt ě komunálního odpadu 

Pro obyvatele naší obce jsou dále k dispozici služby sběrného dvora v Poličce v ulici 
Hegerova, telefon 733 267 613 a překladiště komunálního odpadu při výjezdu z Poličky směr 
Jedlová, telefon 604 695 729. 
 
Místní poplatek za psa za rok 2019  

Druhým pravidelně vybíraným poplatkem je místní poplatek ze psů dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2011, který pro rok 2019 zůstává bez změny. Poplatek je splatný do 30. dubna 2019, 
jeho výše je 100,- Kč za jednoho psa. Poplatek se platí ze psů starších třech měsíců. 

Petr Šváb 
 
Tříkrálová sbírka  

Tříkrálová sbírka se v Kamenci uskuteční v sobotu 5. ledna 2019. Obcí půjde pět skupinek 
dětí se svými vedoucími, kteří budou označeni průkazkou a budou nosit zapečetěné pokladničky. 

 Předem děkujeme štědrým dárcům, protože vybrané peníze vždy pomohou tam, kde jich 
je potřeba. Příspěvkem do pokladničky koledníků pomůžete Oblastní charitě Polička: 

- s úhradou spoluúčasti nákladů spojených s rekonstrukcí domu č. IV, (Vrchlického čp. 10 
v Poličce), v němž poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální 
rehabilitace pro klienty z okresu Svitavy 

- s částečným pokrytím provozních nákladů vynakládaným na činnost Charitní 
ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela, zdravotní služby poskytované 
pacientům v obcích 

- s poskytováním přímé pomoci potřebným, sociálně slabým lidem v místě působnosti 
tříkrálové sbírky Oblastní charity Polička, případně s humanitární pomocí 
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- s podporou humanitárních projektů v Indii, kde jsou v oblasti Bangalore pořádány 
kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a v oblasti Belgaum na 
dětské večerní vzdělávání a podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů 

-  s krytím nákladů vzniklých při odstraňování následků vzniklých při mimořádných 
událostech - povodních, požárech apod. 

Lenka Ondráková 
 
Společenská kronika  
Vítání ob čánků 

Ve společenském sále obecního úřadu se dne 14. října konalo vítání občánků. Do života a 
do naší obce byli přivítáni dva občánci, a to Julie Lopourová a Martin Kopecký. Tuto slavnost 
zpestřily svým tanečním a hudebním vystoupením malé slečny ze sádecké základní školy, na které 
je připravila paní Pavla Švábová. 

Pan starosta popřál rodičům, předal jim květinu a finanční dar s gratulací.  Zastupitelé obce 
přejí dětem a rodinám hodně zdraví, štěstí, lásky a radostí. 
 
Životní jubilea 

Své životní jubileum oslavily v říjnu paní Věra Nunvářová a v prosinci paní Jana Jirušová. 
Zastupitelé obce přejí oslavenkyním hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a všeho dobrého. 

Lenka Ondráková 
 
Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  
Odpoledne s bur čákem 

 Odpoledne 6. října jsme se sešli v areálu Pod Lipou, kde jsme zahájili již třetí ročník 
burčkákového pochodu. Po malém občerstvení jsme se odebrali k vycházce do vrcholů kopců naší 
obce. Na pozemku manželů Hrazdírových, jež měli nachystané i milé občerstvení, jsme poseděli, 
zazpívali s kytarami a rozjímali nad překrásnou podzimní vyhlídkou do vesnice. S sebou jsme vezli 
vozík a na něm byl naložen červený i bílý burčák, chleba se sádlem nebo škvarky. Hezké a 
poměrně ještě teplé počasí na tuto dobu nám dovolilo zakončit večer Pod Lipou, venku u ohýnku. 
Ač to byla hezká procházka, všichni jsme zhodnotili, že byla docela krátká, takže bychom v příštím 
roce trasu o kousek prodloužili. 
 
Podzimní tvo ření 

Podzimní vyrábění závěsných dekorací z přírodních materiálů se uskutečnilo 19. října 
v sále obecního úřadu.  Paní Alena Hejduková z Mozaiky všem vysvětlila, jak se má postupovat a 
mohlo se začít sponkovat, stříhat, lepit, aranžovat. Paní Irena Chroustovská zabavila děti 
výtvarným vyráběním, kdy si děti vystříhaly, nalepily a zalaminovaly prostírání. Tento program 
zajistil maminkám mladších dětí klidný a bezstarostný chod tvoření. Domů jsme si spokojeně 
odnášeli výzdobu na dveře nebo jiná místa. 

Lenka Ondráková 
 
Drakiáda 

Dne 21. října se uskutečnila již tradiční drakiáda, letos jsme to spojili s hrou šipkovaná. 
Zapojili jsme i starší děti, které nám pomohly schovávat dopisy a poklad. Počasí nám přálo, ale 
chvílemi to vypadalo, že ani draci nebudou létat. Vyrazili jsme od obecního úřadu a šli směrem do 
Aigláku. Cestou děti plnily spoustu úkolů jako šplhání na laně, vyplňování křížovky a jiné, na konci 
nás čekal poklad v podobě sladkostí. Ale i pro rodiče jsme měli odměnu ve formě bábovky a 
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slaného štrůdlu. Zahřát jsme se mohli čajem. Poté jsme pustili draky k obloze a nechali je zase po 
roce vyvětrat. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou. 

Andrlík Vladimír ml. 
 
Divadelní p ředstavení 

Naše obec uspořádala 28. října zájezd na divadelní představení Zamilovaný Shakespear 
do východočeského divadla v Pardubicích. Odpoledne jsme strávili s Williamem Shakespearem, 
kterému se nedařilo psaní hry na objednávku. Zamiloval se však do Violy de Lesseps a právě to 
mu spustilo vlnu nápadů a inspirací, z čehož vzniklo nesmrtelné dílo Romeo a Julie. Viola je 
divadlem hodně nadšená  a v mužském přestrojení skrytě zkouší roli Romea, aby blíže pronikla do 
Shakespearovy společnosti. Tato hra končí, když končí i láska mezi Julií a Williamem. Violu čeká 
sňatek s nemilovaným mužem, ale dramatik nepřestává tvořit a psát svá díla inspirovaná jeho 
láskou. 
 
Posvícenské posezení 

Na svátek svatého Martina někdo peče husu, někdo shání svatomartinské víno a my 
všichni z Kamence můžeme i zároveň dodržet zvyk slavnosti posvícení. Každý doma si ho prožije 
po svém. Ani letos jsme nevynechali pořádání posvícenského posezení s mysliveckou kuchyní 10. 
listopadu v sále obecního úřadu. Na stolech voněly posvícenské koláčky upečené u paní Jarušky 
Švábové, Vladimír Andrlík ml. připravil výborný tatarák podávaný s topinkou. Hlavními chody byly 
svíčková nebo guláš ze zvěřiny, o kterou se postarali členové Mysliveckého spolku z naší obce. 

Obsluze večera a všem, kteří se zapojili do těchto prací velmi děkujeme. K poslechu a 
k tanci provázelo a hrálo DUO Šnek. 
 
Vánoční výstava 

Letošní vánoční výstava v Kamenci měla své půlkulaté patnácté výročí. Každým rokem je 
pořád stejně krásná, každým rokem je přece jiná. Ta letošní se nesla ve stopách nejznámější 
vánoční písně,, Tichá noc, svatá noc“. Kouzlo této skladby přetrvává 200 let. 

Psáno z textu: Tato píseň překonávala po staletí hranice a dávala lidem víru v lepší časy 
v dobách krize .Spojovala lidi bez ohledu na původ, věk nebo náboženské vyznání. Píseň byla 
poprvé  představena v kostele sv. Mikuláše v Oberndoorfu 24. prosince 1818. 

Hlavním duchem výstavy byla uprostřed sálu zavěšena notová osnova z pedigu s písní 
Tiché noci, kterou vytvořila paní Eliška Francová. Schodiště, chodba, klubovna a sál byly doplněny 
ozdobami a prvky z notového papíru. K vidění byly opět překrásné výrobky z různých materiálů, 
zdobené perníky, háčkovaní andělé, dečky a jiné ozdoby, drátkované předměty, drhané ozdoby, 
vyšívané dečky, adventní věnce, papíroví andělíčci, šperky, betlémy - z kukuřičného šustí, 
vitrážové závěsné i stojící, vyřezávané dřevěné, papírové, cínové. Výstavu zahájily v sobotu  1. 
prosince děti ze Základní školy v Sádku vánočními písněmi, které s nimi nacvičila paní učitelka  
Švábová. Pan starosta přivítal hosty a uvedl začátek výstavy.  

Doprovodných programů bylo hned několik. Po oba víkendy neúnavně a s radostí 
předváděla v klubovně paní Marie Klimešová z Poličky výrobu vitrážových předmětů a figurek od 
vyříznutí skla, broušení, olepování po ucelení a zahlazení celého výrobku. Byla to zase další 
nevídaná zkušenost. Pan Lněnička vyřezával kytičky z proutků, paní Marcela Dvořáková přišla 
s napečenými perníčky a ukazovala, jakými všemi ornamenty se mohou perníčky zdobit. V 
závěrečný den výstavy přijela paní Kollmannová z Bohuňova a také na sále zdobila s dětmi 
perníčky. O prvním víkendu vyráběly s dětmi v knihovně paní Chroustovská a další den paní 
Kochová vánoční přáníčka. Za týden na to trávila sobotu a neděli v knihově s dětmi paní Andrea 
Šafránková, a ta s nimi vyráběla svíčky a ozdoby ze včelích plástů. 
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Velké poděkování patří především paní Elišce Francové a paní Andree Šafránkové za 
přípravu, za nápady a kompletní dotvoření celé krásné, pohodové výstavy. To vše by se ale 
neobešlo bez velkého přičinění několika ochotných místních žen, které chodily téměř denně 
pomáhat chystat, zavěšovat a rovnat vystavené věci. Vám všem Velké díky! 

U medoviny, grogu, kávy a čajového vánočního pečiva jsme se mohli setkat se svými 
známými, popovídat a těšit se tak na příchozí Vánoce… 
 
Zpívání koled 

V předvánoční podvečer 12. prosince se od 18 hodin zpívaly koledy u stromečku před 
obecním úřadem. Při již tradičním zapojení se do akce Česko zpívá koledy jsme si zazpívali ty 
nejznámější koledy. Při závěrečné písni Vánoce, Vánoce přicházejí… jsme si opět zapálili 
prskavky, které rozzářily oči dětí i nás dospělých. Hudební doprovod byl ve složení: Daniela 
Švábová - zpěv, Klára Kadidlová  - flétna, klávesy, Tomáš Popelka - trubka, Pavla Švábová - 
klávesy, kytara, Lenka Ondráková - kytara. Co asi všechny mile překvapilo, byl doprovod na 
klávesy teprve šestileté Helenky Kadidlové, která bravurně zahrála část koled. Co více jsme si 
mohli přát? Z oblohy se sypaly vločky, všude kolem nás byl čistý bílý sníh, k zahřátí se nabízela 
teplá medovina a čaj s cukrovím.  

Děkujeme zastupitelům obce za ozvučení a obsluhu s dobrou náladou. 
Lenka Ondráková 

 
Pozvánky na nejbližší po řádané akce v obci:  
Akce ve společenském sále v budově obecního úřadu v první části roku: 
- pátek 28. prosince 2018  Sousedský mariáš – prezence od 15.30, začátek 16.00 
- pátek 1. února 2019   Hasičský ples I.  - hudební skupina MIX Sebranice  
- sobota 2. února 2019  Hasičský ples II. - skupina Fízlband 
 Prodej místenek na Hasičský ples bude probíhat v klubovně SDH v budově obecního úřadu 
ve dnech 14. a 16. 1. 2019 od 16.00 do 18.00 hodin. 
- neděle 3. února 2019 Maškarní karneval  pro děti 
- neděle 17. února 2019 Sout ěž  "Kdo má lepší "   
- sobota 2. března 2019 Masopustní pr ůvod obcí 
- sobota 30. března 2019 Jarní setkání d ůchodc ů 
 
Závody v požárním sportu v areálu Pod Lipou v roce 2019: 
- sobota 10. srpna Večerní stovka  - 5. závod Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami 
- neděle 11. srpna O pohár starosty obce a Seniorcup - závody v pož. útoku mužů a žen  
- sobota 7. září  O pohár SDH a Kamenecká šedesátka - závody dětí a mládeže 

Petr Šváb 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1954  
Počasí a úroda 
Leden: 
30 cm sněhu do 12. mráz až 12 °C potom obleva a mírná zima do 23. potom stálé velké mrazy 18 
°C. 26. -28 °C, 27. -30 °C a stále do konce až 27 °C mrazů. 
Únor: 
Nepřetržité mrazy kolem 20 °C až nejvíc dne 23. – 31 °C. 27. – 1 °C a 28. + 4 °C. Těmito velikými 
mrazy zamrzaly vodovody, brambory a řepa ve sklepích i  krechtách. Lidé ve sklepích topili. 
Zpoždění vlaků bylo o 3 hod. až ½ dne. Reserva vody v tendru zamrzala. Na nádražích byl také 
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nedostatek vody, čerpadla byla zamrzlá, elektrický proud nešel. Všeobecný nedostatek vody. 
Všude a zvláště na Moravě je mnoho náhlých úmrtí. Je to chřipková mrtvice. 
Březen: 
Obleva, taje, prší. 30. začíná setí.  
Duben: 
Deště, set se nedá. 9. a 10. mráz 6 °C. 11. neděle Květná chumelí. Potom déšť, vítr, zima. 15. 
bouře, potom sníh a mráz 6 °C až do 20. Potom taje a 23. zase začíná setí, deštivo. 
Květen: 
Stálé deště a zimy. 8. raší stromy – břízy, obilí vylézá ze země. 10. bouře, déšť. Potom zimy, větry. 
15. žito velké na píď. 17. rozkvétají třešně, tráva je 5 cm. Od 24. pěkně, teplo. 26. kvetou švestky, 
29. hrušky. 
Červen: 
Rozkvétají jabloně. Květy zachváceny jsou přeletavými mšicemi a čím více strom kvetl, tím více byl 
ožrán a znovu vyrašil až pozdě v létě a nebo zahynul. V polovině června stromy odkvétají, kvetou 
kaštany, šeříky. Potom denně bouře, deště, horko až 35 °C. 23. začíná senoseč. Sena je málo. 
Jetele jsou zvláště na levé straně v Kamenci velmi špatné. 27. bouře, liják a potom deště.  
Červenec: 
1. průtrž mračen. Servané je pole i cesty. 2. prší. Na lukách jsou jezera. 8. liják. Prší do 19. 20. 
vyčasení. Dokončena sklizeň sena a jetele. Je málo sena.  
Srpen: 
Pěkně. 5. bouře, liják. 6. ojediněle začínají žně. 9. a 10. deště. Potom pěkně, v noci déšť. Do 20. je 
celkem sklizeno všechno žito. Od 14 je horko a sucho. 22. bouře, vichřice, liják, rozmeteny panáky, 
odnesen byl založený len a kupy viky. Rozlámány jsou stromy, a otrhány střechy. Potom je zase 
sucho a horko 27 °C. 
Září: 
Kritické sucho a nouze o vodu. 12. liják. Vysoké dodávky obilí vymáhány jsou všemi prostředky. 
Do poloviny září sklizeno je skoro všechno obilí. Ke konci namoklo a umožněno bylo setí.  
Říjen: 
Pěkně. Sklizeny jsou brambory a řepa. Ku konci mlhy a přeháňky. 
Listopad: 
15. a 16. sněží, mrazy až 14 °C. 26. obleva a sníh stál a bylo potom dooráno. 
Prosinec: 
Každý týden v úterý chumelí a mrzne a potom zase ve čtvrtek sníh staje a  rozmrzne. Po 26. stálé 
deště, až je rozvodněn potok a sklepy naplněny vodou. 30. a 31. mrzne, sněží.  
Úroda 

Byla špatná. Obilí leželo a nesypalo. Sena bylo málo, brambor podprůměrně, řepa špatná. 
Med a ovoce skoro žádné. Ovsy a leny byly pěkné, ležením znehodnoceny.  
Požár 

25. listopadu vyhořeli na Jelínku Procházkovi. Požár vznikl z neznámé příčiny a byl ohlášen 
od komína. Vypukl ve 4 hodiny do dne a uhořely zde slepice a prasnice. Hašení bylo stíženo 
naprostým nedostatkem vody. 
Zemřelí 
18. května zemřel František Kroutil pensista ve věku 83 r.  
11. listopadu Jan Procházka invalida ve věku 47 let. 
13. listopadu zemřela Anna Švandová č. 113 na rakovinu 59 let. 
8. prosince zemřela Anna Švandová č. 85 ve věku 59 r.  
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Osvěta 
Divadelní spolek v Kamenci sehrál 24. ledna hru Pasekáři od Sokola Tůmy. Před tím 19. ji 

hrál v soutěži v Poličce s velkým úspěchem. Přednášky: V červnu o usnesení X. sjezdu 
komunistické strany navštívili 3 občané a tak se přednáška nekonala. 14. října byla lékařská 
přednáška s filmem dr. Pištěkové. Účast byla velká. 
Asfaltování silnice bylo pozdě v létě po Kamenci a dolním Sádku.  
Povinný nájem 

Nájemníci Klusoňového pole dali výpověď z nájmu. Nájemci pole od Klusoně loni koupili 
nuceně dobytek a svini a peníze složili na jeho účet bance. Peníze byly potom použity na orání a 
jiné práce. Klusoň nyní soudně upomíná zemědělce o  znovu zaplacení dobytka. Upomíná také 
Popelku o zaplacení jalovice, kterou však on z příkazu MNV zavedl jenom na jatky. 22. ledna se 
před státním prokurátorem zavázal, že bude hospodařit na všech pozemcích sám a obec mu bude 
brigádně pomáhat. Na jaře Klusoň nesel. Chtěl dobytek a koně, zkrátka uvést všechno do pořádku 
a stavu takového, jak bylo, když mu to vzali. Říkali mu, že má za zvířata složeny peníze, ať si je 
koupí. Klusoň navrhoval, ať to někdo zkusí a koupí mu koně za složených 1000 Kčs. Kůň nyní stojí 
od 5 000 Kčs výše. Jednání s ním nemělo konce a tak okresní národní výbor přikázal pole rozdělit 
lidem a tito potom museli koupit semena travin a pole oset. Někteří zaseli různé plodiny a ostatní 
zůstává většinou ladem.  
Lupič Lapáček ze Březin 

Vydával se za partyzána a vypaloval různé sklady zásob družstev. Skrýval se také v Sádku 
a byl v březnu dopaden a zastřelen státní policií u Křivku v kůlně. 6. a 7. května byl potom ve 
spojitosti s ním velký soud v Poličce v divadle a mimo jiných byl odsouzen k těžkému trestu 
Bohuslav Jílek rolník ze Sádku a později potom ještě Štěpánek rolník v Sádku a jeho dcera a syn.  
Mezinárodní porady 

25. ledna zúčastnili se zahraniční ministři čtyř velmocí: Anglie, Francie, Ameriky a 
 Sovětského svazu poradu v Berlíně a později opět v Ženevě. Byl obnoven mír v Asii a sice v 
Indonésii a v Korei. O uspořádání Evropy a sjednocení Německa se ministři nedohodli. Západní 
mocnosti potom odhlasovali vyzbrojení západního Německa a  utvoření evropské armády. 
Dodávky 

Na začátku roku předkládá okresní plnomocník ministerstva výkupu rolníků předpis 
dodávek. Dodávky jsou vysoké – viz tabulka – a tak je někdo nepodepsal zvláště proto, že je skoro 
každému připsáno pole na úkor luk. Okresním úřadem je nařízeno zorat 14 ha luk. Tato plocha je 
rozepsána zemědělcům.  
Dodávky rozepsány jsou tříděny dle výměry:   

Zemědělské závody 
Plodina Jednotka Půda 1 ha JZD 

nad 15 ha 10-15 5-10 3,5-5 ha 
Zrní kg orná 115 413 343 320 265 

Seno kg zeměď. 15 21 21 21 20 
Brambory kg orná 723 1003 919 728 680 

Maso vepř. kg zeměď. 26 41 31 30 27 
Hovězí kg zeměď. 63 73 71 67 66 
Mléko l zeměď. 270 449 449 425 396 
Vejce kusů orná 99 210 210 210 210 
Vlna kg z 1 kg 17 - 220 - - 
Pro dodávku vajec se k orné půdě připočítává 13 % luk. Od zemědělské i orné půdy se 

odečítá plocha lnu. Z tabulky je patrno, že JZD má nejnižší předpis. Když ona dodá nebo předá v 
%, tedy ještě dává méně než střední rolník a mnohem méně než rolník nad 15 ha. Dle tabulky 
snižuje se dodávka ještě od 2 – 3 ½ ha a od 1 ½ .  
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Tyto dodávky museli lidé splnit zvláště obilí. Dělníkům je vyhrožováno nesplní-li dodávku, 
že budou propuštěni z práce, musí tedy obilí dodat a chléb budou kupovat. Na konec kupovali 
chléb i zemědělci ostatní a mouku také. Rolníci do 2 ha mohou dodat místo obilí mléko. Rolníci 
nad 15 ha Krejčí č. 54 a Bednář č. 32 žádali o  snížení dodávky, že mají chovné klisny, každý dvě 
prasnice a nejvyšší dodávku z 1 ha. Místo slevy přišel k nim plnomocník Petříček s jedním členem 
tajné policie z Pardubic  a nařídil jim obilí dodat do 8 hodin druhého dne 23. září do družstva do 
Poličky a nedodané seno do Limberka (Pomezí) nebo po 8 hod. kriminální policie učiní domovní 
prohlídku a obilí odebere případně i jiné věci. Oba rolníci dodávku zavezli. U dodávky drůbeže 
vyhrožováno, že žádné náhradní plnění nebude přípustné. Platila za husu 7 Kčs za 1 kg t. j. 28 Kč 
za pěknou husu a lidé říkali, že za housátko platili 30 Kčs. 
Divadlo 

Divadelní spolek nyní Osvětová beseda sehráli hru Pasekáři od Tůmy. 
Obecní sluha 

Josef Odvárka se vzdal a místo něho je Jan Lajžner.  
Zaopatření 

Marie Tomšová důchodkyně byla umístěna do starob. v Ústí nad Orlicí.  
Volby 

Do MNV = místního národního výboru a ONV = okresního národního výboru byla dne 16. 
května. Agitace zahájena 1. dubna zlevněním zboží. Obec má 412 voličů, z toho 188 mužů, 224 
žen. Je rozdělena na 9 voličských obvodů a každý obvod má jednoho kandidáta. Vždy dva obvody 
spolu měly 1. dubna schůzi a ku každé skupině přišli do schůze 2 úředníci z okresu. Poněvadž lidé 
se nikde nesešli, svolána je schůze všech voličů na 9. dubna. Lidé nepřišli a tak 11. dubna chodí 
cizí skupiny po dvou od domu k domu a táží se, jestli lidé souhlasí s navrženým kandidátem svého 
obvodu. Za člena ONV navrhnutý Sion z Korouhve je občany zamítnut a navrhnut je Drábek 
z Kamence. 16. dubna od 8. hodin do 18. byly volby v sále u Bednářů. Každý volič dostal 3 
kandidátní lístky. Na jednom byl kandidát jeho obvodu, na druhém okresu, na třetím kraje. Kdo by 
nesouhlasil s některým, tak ho mohl za kulisami přeškrtnou. Když lístek neodevzdal, tak jeho hlas 
propadl. Zvoleni jsou všichni a sice do MNV: 
Josef Mužík, tajemník obce, Josef Valecký č. 73 dělník, Jaroslav Švejda dělník, Růžena Feltlová 
učitelka, Josef Švanda rolník č. 22, Adolf Žák hostinský, Jan Krejčí důchodce č.29 dosavadní 
předseda, Václav Vrzal rolník Jelínek, Adolf Dvořák č. 46 dílovedoucí tírny. Největší počet hlasů 
obdržel Josef Valecký a Adolf Žák. Pro okresní národní výbor zvolen je Drábek č. 141 asi 40 % 
hlasy a tak mu bylo dodáno 12 % z přeškrtnutých lístků. Do krajského národního výboru zvolen je 
Jaroslav Lexa. Podzimní volby do Národního shromáždění dne 28. listopadu probíhaly jako jarní. 
Na schůze nikdo nechodil. Při volbách dostal každý volič 1 kandidátní lístek bez obálky se jménem 
Antonín Pospíšil dosavadní člen československé strany lidové – ministr dopravy, 51 roků stár, člen 
volebního obvodu 162. Tento lístek mohl volič rovně zanést do urny a nebo jít za kulisy a potom 
k urně. V Kamenci bylo odevzdáno 85 % lístků pro kandidáta a ostatní přeškrkané nebo bílé. Čs. 
rozhlas hlásil, že v celé republice bylo odevzdáno 97 ½ % platných hlasů. Předsedou MNV znovu 
zvolen Jan Krejčí, důchodce č. 29. Ustanovena je zemědělská komise, předseda Josef Švanda č. 
22 a 6 členů. Finanční komise předseda Adolf Žák a 3 členové. Zdravotní komise předseda 
Růžena  Feltlová a 5 členů. Hospodářská komise předseda Josef Švejda a 3 členi. Trestní komise 
předseda Jan Krejčí a 3 členi. A dále ještě komise bezpečností, bytová, technická a pro vnitřní 
obchod.  
Snížení cen 

Od 1. dubna zlevněno bylo některé zboží. Látky umělé o 30 % až o 40 %, s vlnou o  10 %, 
1 kg chleba o 20 h. 3 kg bochníček stojí nyní 7,80 Kčs. Cukr o 1 Kčs 1 kg. Máslo falšované 
umělým tukem zlevněno o 6 ½ %. V létě je opět zboží zdraženo. Cukr smí vydat obchodník pouze 
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1 kg a mouky 3 kg kupujícímu. Pro ½ kg masa stojí fronty od 3 hodin v noci a přes poledne až do 
půl třetí odpoledne, kdy se zase otvírá. Staří lidé si nosí sebou židle a případně se lidé střídají.  
Ceny   

Při výkupu: žito 86 – 88 Kčs za 1 q, oves 53 – 54 Kčs. U obilí sráženo na váze pro velikost. 
Při dodávce pozděj o 20 % méně. Za mléko 1 Kčs 1 l dle tučnosti.  Vejce 8  Kčs 1 kg. Prodáváno 
po slevě: Vejce kus 1,10 Kčs v létě, v zimě 1,70 Kčs. Máslo 44 až 50 Kčs 1 kg. Jelínek dodává 
máslo a platí jim 12 Kčs za 1 kg. Mouka pšeničná 1,60 – 2,5 Kčs 1 kg, kroupy 5,20 Kčs, hrách 10 
Kčs, rýže 12 – 19 Kčs, cukr krystal 10,40 Kčs, marmeláda 8 Kčs, maso hovězí 20 – 25 Kčs, mléko 
do října 2 Kčs do dubna 2,40 Kčs 1 l, mýdlo 16 Kčs 1 kg, mýdlo lepší 32 Kčs 1 kg, brambory 0,72 
Kčs 1 kg v prosinci 0,84 Kčs, jablka 5 - 7 Kčs 1 kg, sůl 0,92 Kčs 1 kg, káva 300 Kčs 1 kg, cigarety 
10 ks 180 Kčs, cigarety lepší 2,40 Kčs, porculánový talíř 8,40 Kčs, přijímač rozhlasu 940 - 1400 
Kčs, kolo pánské 560 Kčs, pánské střevíce 168 Kčs a všední 120 Kčs, gumové holínky 68 Kčs, 
benzin 1 l 6 Kčs, uhlí hnědé 12 Kčs/q, zápalky krabička 0,20 Kčs, cihly 1 000 ks 700 Kčs, tašky 
1 000 ks 1 000 Kčs, cement 1q 100 – 80 Kč a potom 64  Kčs, kvasnice 10 dkg = 10 h, šatovka 70 
cm – 1 m 17 Kčs, pánská látka 140 cm 200 Kčs, dámská látka 140 cm 96 Kčs, umělé hedvábí 90 
cm 47 Kčs, pánský oblek 530 Kčs, pánské hadry 90 Kčs, zimník 630 Kčs, hubertus 480 – 500 Kčs, 
dám. plášť 620 Kčs, košile pánská 45-70 Kčs, punčochy 22 Kčs, rum 1 l 68 Kčs, víno 1 l 30 Kčs, 
pivo 1,40 Kčs 10 % 2,80 Kčs. 
Narození 

Klimeš Zdeněk č. 119, Červený Frant. č. 125, Kladiva Josef č. 110, Cacek Josef č. 79, 
Švanda František č. 31, Bednář Milan č. 13, Kadidlo Jan č. 6, Mach Pavel č. 1 Jelínek, Bednářová 
Libuše č. 130, Stříteřská Milena č. 2, Nová Zdeňka č. 4.   
JZD v Kamenci má v bance zadrženo 26 000 Kčs. Družstevníci jeli na ministerstvo zemědělství do 
Prahy a tak bylo rozhodnuto, aby tyto peníze byly vyplaceny družstevníkům po sečtení jejich 
dodávek v rámci družstva dle výměry a za vykonanou práci v družstvu. Byla tedy malá záloha 
vyplacena hned a zbytek ku konci roku.  
Předseda družstva byl na konec obviněn, že rozpis dodávek dělal sám s rodinou, že vyměnil 
velkého vepře za malého ve svůj prospěch, že nedodal 2 q obilí a brambory, selata že prodal a 
družstvu ponechal jen 2 kusy, že se nepostaral o sklizeň lnu na Feltlově poli aj. Družstevníci nebyli 
spokojeni, že dělal nad nimi hrubého diktátora.  
Pračky 

Doporučované obecní prádelny nenašly zájem u našich žen. Ženy rolníků musí prát, když 
se najde chvilka volná a se svým chudým prádlem prý nikam chodit nebudou. Někdo začal dělat 
pračku doma. To stíhali četníci, ale potom pozděj začal náš průmysl pračky vyrábět a prodávány 
byly za 1 300 Kčs pračka s motorem a za 680 Kčs pračka s klikou.  
Učitelský sbor 

V Národní škole v Sádku učí paní učitelka Feltlová, paní učitelka Červená a pan řídící 
Mareček. Školku vede paní učitelka Tobiášová a navštěvuje jí 24 dětí.  
Daně 

Základní katastrální výtěžek veškeré půdy v Kamenci mimo půdy lesní je 1 860 Kčs z 1 ha. 
Z lesa se platí poplatek podle výtěžností. Daňová sazba se počítá 1/10 katastrálního výtěžku a 
pokud je plocha pastvin nad 1/10 zemědělské půdy tak také je na ní sleva. Daň majitelů bez dětí 
do 15 r. se zvýšuje o 10 %. S dvěma dětmi se snižuje o 15 %. Se třemi o 30 %.  
Daň do 4 000 základního katastr. výtěžku = 2 %, od 4 000 do 8 000 = 2 ½ % + 80  Kčs, od 8 000 
do 12 000 = 3 % + 180 Kčs, od 12 000 do 20 000 = 7 % + 300 Kčs, od 20 000 do 30 000 = 15 % + 
860 Kčs, od 30 000 do 40 000 = 25 % + 2 360 Kčs, od 40 000 a výše = 40 %.  
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Tento paušál nečiní rozdíl mezi půdou dobrou a špatnou, takže majitel 1 ha nejlepší půdy 
v Kamenci (bez dětí do 15 r.) platí z 1 ha 40,92 Kčs. Zase majitel 20,54 ha nejhorší kamenité půdy 
v Kamenci také bez dětí do 15 r. platí 3 202 Kčs, t. j. z 1 ha 155,89 Kčs.                                                  

Vladimír Andrlík st.   
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 

Poslední závod Okresní ligy Svitavska mládeže se konal 30. září v Mladějově. Mladší žáci 
obsadili 12. a 16. místo, starší žáci byli 10. V celkovém pořadí obsadili mladší žáci pěkné 5. místo, 
naši nejmladší byli 18. a starší žáci se umístili na celkovém 7. místě. V Mladějově se konal zároveň 
závod Krajské ligy dorostu v požárním útoku s jednotným strojem FOX, kde naše dorostenky 
zvítězily časem 21,16 s. Dále se zde obě naše družstva žen zúčastnila pohárového závodu, kdy 
družstvo B zvítězilo a družstvo A obsadilo 2. místo. 

V neděli 1. října uzavřely dorostenky a ženy stovkařskou sezonu závodem Zbožnovská 
stovka ve Skutči. Děvčatům se dařilo – Vendula Nováková obsadila 3. místo, Adéla Cejpová byla 
20. V ženách potom Daniela Švábová 10. a Marie Andrlíková 20. 

V neděli 7. října se v Hlinsku konaly závody Hlinecká šedesátka. Všichni naši závodníci 
zaběhli na úrovni svých osobních rekordů. Za zmínku stojí vítězství Markéty Petržálkové 
v kategorii starší dívky a 5. místo Adama Pražana v kategorii starší přípravka. 

Nový ročník Hry Plamen jsme zahájili Závodem požárnické všestrannosti 20. října v 
Janově. Našim žákům se příliš nedařilo, obsadili zadní příčky a budou tak muset doufat ve 
zlepšení výkonu v jarní části soutěže. Lépe dopadly dorostenky, které doběhly na 1. a 4. místě, 
v závodě středních jednotlivců byl Vojtěch Šváb 2. 

Poslední pohárový závod v požárním útoku 27. října v Širokém Dole se našim ženám 
nevydařil. Družstvo A skončilo po nepovedeném pokusu mezi poraženými, družstvo B mělo po 
chybě na koši neplatný pokus. 

Zakončení sezony proběhlo v příjemné atmosféře 3. listopadu na obecním úřadě. 
Zhodnotili jsme uplynulou sezonu, zhlédli fotky z akcí, které se udály, pochutnali si na výborném 
občerstvení a popovídali si se svými blízkými. 

V posledních měsících se děti scházely v hasičské klubovně, 23. listopadu proběhlo spaní 
v sále obecního úřadu. Děti hrály různé hry, pouštěly si filmy a k večeři si daly pizzu. Po vánoční 
pauze už se všichni těší na zimní přípravu, která bude probíhat o víkendu v poličské tělocvičně. 

Posledním závodem roku pro starší žákyně byl halový závod v běhu na 60 metrů 
s překážkami v Ostravě 24. listopadu. Celkově zde startovalo 206 nejlepších závodnic z ČR a 
Slovenska. Nejlépe se vedlo Markétě Petržálkové, která obsadila 18. místo časem 13,01 s. 

Závěrem této rekapitulace zbývá jen připojit velké poděkování všem, kteří se na zmiňované 
činnosti podíleli svojí aktivitou ve svém volném čase. 

         Pavla Švábová 
 
Informace z naší školy  
 
Poděkování za ú čast ve sb ěru starého papíru 
Vážení spoluobčané, 
 velmi Vám děkujeme za Vaši účast v letošním listopadovém sběrovém dni. Svoz opět 
provedla firma Eurepap Praha s. r. o., pobočka Svitavy, na celý průběh po celý týden dohlížel náš 
pan školník Libor Baumruk. Po dobu jednoho týdne byl u starého obecního úřadu v Sádku 
přistaven kontejner, kam jste papír nosili a vozili. Byli jste velmi pilní, protože jsme utržili rekordní 
částku 4 746,- Kč!☺. 

Peníze škola obdrží na bankovní účet a budou použity ve prospěch všech našich dětí. 
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Další sběr se uskuteční nejpozději do konce června 2019, a to stejným a již osvědčeným 
způsobem. 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Z mateřské školy  
Podzim v MŠ 
 Podzim přinesl do naší mateřské školy změny. Rozloučili jsme se s panem učitelem 
Honzou Novotným, který zastupoval paní učitelku Lenku Střílkovou. Ta se v listopadu vrátila 
z mateřské dovolené zpátky do naší školky a pan učitel odešel do MŠ v Telecím. Oběma přejeme, 
aby se jim v nové práci líbilo. 
 Na sv. Martina k nám přijel pan Krušina s koněm Samem. Oba naše Martínky (Martínka 
Cacka a Martínka Vraspíra) přivezl na koni. Ti sice nepřijeli na bílém koni, ale na hnědém, ale i tak 
to byl pro oba kluky velký zážitek. Poté nám pan Krušina předvedl práci s koněm, lasování a 
práskání bičem. Kdo chtěl, mohl si to i vyzkoušet.  
 Spolu ze základní školou jsme se zapojili do 100. výročí založení Československé 
republiky. Největším zážitkem byl pro děti létající dron nad českou vlajkou vytvořenou z dětí a 
učitelek ze základní školy. 
 Čas plyne rychle jako voda, a než jsme se stačili rozkoukat, máme za dveřmi Vánoce. Na 
konci listopadu jsme navštívili zámek Potštejn s programem ,,Betlémský příběh“. Tady nás přivítala 
holčička Barunka, která nás provázela společně s andělem Arielem celým pohádkovým putováním 
do Betléma. Zde jsme si se Svatou rodinou a všemi ostatními herci zazpívali písničku Narodil se 
Kristus Pán a přivítali tak právě narozeného Ježíška. V zámecké cukrárně dostalo každé dítě 
v rámci programu čaj a malý datlový perníček. Na závěr jsme si prohlédli výstavu hracích a 
pohyblivých strojků s vánoční tématikou a betlémů.  
 4. prosince proběhla v naší mateřské škole Mikulášská besídka. Děti z obou tříd zahrály 
,,Andělskou pohádku“, která vyprávěla o tom, jak to vypadá na nebi, když andělé a Mikuláš 
chystají mikulášskou nadílku. Na závěr k nám přišel opravdový Mikuláš a obdaroval děti. 
 Přejeme Vám opět po roce krásné, klidné a spokojené Vánoce. 

                                                                  p. uč. Marie Mlejnková a Eva Zdvořilá, MŠ Sádek 
 
Poděkování 
 Velice rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří přispěli na adventní koncert České 
televize. Vybraná částka byla neuvěřitelných 9.666,- Kč. 
 Tyto peníze byly zaslány Nadaci pro předčasně narozené děti a jejich rodinám. Moc a moc 
děkujeme!  

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Sádek 
 
Koutek prevence - pozor na žhavý popel  
 „Evidujeme obrovský nárůst požárů plastových popelnic i kompostérů. Lidé jsou 
neukáznění a vysypávají žhavý popel do plastových nádob či popelnic“. 
 Od konce loňského roku evidují hasiči v Pardubickém kraji na územním odboru Svitavy 
značný nárůst požárů, které měly společnou příčinu, a tou byla manipulace se žhavým popelem. 
Požáry způsobily obrovské škody na majetku, a nedávno dokonce i úmrtí osoby při požáru. 
 Tradičně se nejvíce těchto požárů odehraje právě v topné sezóně, kdy lidé topí a 
manipulují se žhavým popelem. V tomto případě platí důležité upozornění, aby lidé zásadně do 
plastových popelnic a nádob popel neukládali. Plastová popelnice není určena pro ukládání 
popela. I když se může zdát, že popel už není teplý, v plastové nádobě se akumuluje teplo, popel 
se rozžhaví, roztaví plastovou nádobu a způsobí požár. 
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 Pro bezpečnou manipulaci s popelem jej nechte zcela vychladnout a pak ho uložte do 
nehořlavých nádob (např. z kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné 
vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Kvůli špatnému uložení 
popela každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a 
hospodářských budov. 

Alena Cejpová 
 
Pozvánka I.  
Mariášníci z Kamence zvou na XIV. ročník 

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

v pátek 28. prosince 2018 .  
Prezence od 15.30 hodin, začátek hry v 16.00 hodin. Občerstvení zajištěno. 

 

Pozvánka II.  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

 

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

v pátek 1. února 2019 - hudební skupina MIX Sebrani ce 

v sobotu 2. února 2019 - hudební skupina Fízlband  
Začátek vždy ve 20 hodin. 

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

ve dnech 14. a 16. ledna 2019 od 16.00 do 18.00 hodin . 

 

Pozvánka III.  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

MAŠKARNÍ KARNEVAL   
který se uskuteční  

v neděli 3. února 2019 od 14 hodin.  
Zveme všechny děti – soutěže a dárky pro všechny masky. 

 

 
Krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší do nového roku 2019 

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky. 
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