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číslo 60          duben 2019 
 
Vážení spoluobčané, 
 na velikonoční svátky se k Vám dostává další číslo Kameneckých listů. V jeho obsahu se 
dočtete o všem, co se v naší obci událo za období posledních třech měsíců. Kromě mnoha 
společenských akcí je hlavní údálostí posledního období probíhající stavba splaškové kanalizace. 
Ta také dostává v tomto vydání největší prostor. Nemůžeme ale také zapomínat na vše ostatní a 
proto nejdříve krátké ohlednutí za činností vedení obce. 
 Zastupitelstvo obce uskutečnilo od posledního vydání našich listů jedno veřejné zasedání 
na konci měsíce února. Na něm byl schválen závěrečný účet obce za rok 2018 a první rozpočtové 
opatření letošního roku. Dále byly projednány majetkoprávní záležitosti, zprávy o provedené 
inventarizaci a provedených kontrolách. Samozřejmě nosným tématem všech jednání je 
probíhající stavba kanalizace a s ní související záležitosti. 
 Jednou z nich je již mnohokrát zmiňovaný záměr stavby chodníků po pravé straně podél 
hlavní silnice. Z hlediska praktické realizace a získání části finančních prostředků z dotačních 
zdrojů máme stavbu chodníků rozdělenu do tří etap s realizací částečně již v roce 2019 a s 
dokončením v roce 2020 v přímé návaznosti na rekonstrukci hlavní silnice po stavbě splaškové 
kanalizace. 
 I. etapa zahrnuje propojení středu obce od odbočky k areálu Pod Lipou s prodejnou 
potravin. Na tuto část máme požádáno o dotaci z programu IROP, rozhodnutí o poskytnutí dotace 
zatím nemáme, dokončení tohoto úseku je plánováno do září 2020. 
 II. etapa zahrnuje úpravu prostoru horní autobusové zastávky, dále chodník od domu čp. 
115 k prodejně potravin a dále úsek ze středu obce po dům čp. 83. Tuto část bychom chtěli 
realizovat z prostředků SFDI a pokud zde uspějeme, musí být tato část postavena ještě v letošním 
roce. 
 Ve III.etapě jsou všechny ostatní úseky, ze kterých nyní zmíním nástupiště a chodník u 
autobusové zastávky u obecního úřadu. Na tuto část máme již schválenou dotaci z prostředků 
Pardubického kraje a musíme ji v roce 2019 zrealizovat. 
 Z uvedeného Vám asi již vyplývá, že pro náš celkový úspěch bude rozhodující dokázat 
zkoordinovat a na sebe navázat stavbu kanalizace, následně na ni stavbu chodníku alespoň 
v rozhodujících částech obce nebo minimálně realizovat položení obrubníků, ke kterým bude 
v roce 2020 položen nový asfaltový koberec hlavní silnice. Zásadní tak pro nás je spolupráce 
s Pardubickým krajem a Správou a údržbou silnic, se kterou nyní společně řešíme výběr 
zhotovitele chodníků a následné kompletní rekonstrukce hlavní silnice v roce 2020. 
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 Abych ale na závěr článku nezapomněl, zabývali jsme se nejen prací a zásadními otázkami 
nejbližšího rozvoje obce, ale také spoustou zábavy a kultury na všech možných akcích. Díky Vám 
všem za jejich organizaci a hlavně za účast na nich celé široké veřejnosti. 

Petr Šváb 
 
Ekonomika obce  

V prvním vydání Kameneckých listů v kalendářním roce Vás vždy seznamuji 
s hospodařením obce Kamenec u  Poličky za předcházející rok. 

Hospodaření naší obce za rok 2018 bylo přezkoumáno auditem Krajského úřadu 
Pardubického kraje. Následně mohl být sestaven závěrečný účet obce, který byl zastupitelstvem 
obce schválen dne 28. února letošního roku. 

Příjmy obce v roce 2018 byly ve výši 9.727.096,36 Kč, oproti loňskému roku se jedná o 
navýšení příjmů o 791.141,- Kč. Na výši částky v příjmech obce se nejvíce podílejí daňové příjmy 
ve výši 7.971.000,- Kč a získané dotace ve výši 392.633,- Kč. Příjmy obce se nám opět dařilo 
navyšovat i díky vlastním činnostem.  

Celkové výdaje obce za rok 2018 byly ve výši 5.647.912,51 Kč. Výdaje tvořila především 
běžná údržba a opravy, výdaje související s přípravou splaškové kanalizace, péče o veřejnou 
zeleň a nakládání s odpady, zajištění chodu obecního úřadu atd. Tento výsledek znamenal na 
konci roku hospodaření s přebytkem ve výši 4.079.183,85,- Kč. Stav finančních prostředků na 
bankovních účtech obce k 31. 12. 2018 byl 15.636.444,13 Kč 

Nakonec ještě aktuální vývoj hospodaření obce. K dnešnímu dni máme příjmy ve výši 
2.393.178,- Kč, výdaje ve výši 11.706.403,- Kč, když hlavními výdaji jsou výdaje na stavbu 
splaškové kanalizace. Obec tyto výdaje pokrývá z bankovního úvěru, ze kterého je nyní vyčerpána 
částka 11.210.907,- Kč, přičemž finanční prostředky z poskytnuté dotace nám její poskytovatel 
stále ještě nevyplácí. 

Petr Šváb 
 
Splašková kanalizace – aktuální informace  
 V pravidelném článku o splaškové kanalizaci se pokusím o stručnou rekapitulaci 
odvedených prací. Stavba splaškové kanalizace, která byla zahájena 15. listopadu 2018 má nyní 
za sebou 5 měsíců výstavby. I když toto období zahrnovalo tři zimní měsíce a pauzu v období 
vánočních svátků, díky příznivým klimatickým podmínkám stavba probíhala jen s minimálním 
přerušením. 

Dosavadní práce se soustředily na kanalizační stoky v místních komunikacích a nově také 
na silnici II/353 především ze dvou důvodů. Prvním důvodem byla nutnost pracovat kvůli 
podmáčenému terénu pouze ve zpevněných plochách. Druhým důvodem je snaha zhotovit 
maximum stok v komunikacích co nejdříve, aby si výkopy stačily co nejvíce dosednout před jejich 
konečnou úpravou asfaltováním v poslední fázi výstavby. K poslednímu březnu bylo postaveno 
celkem 1638 m hlavních stok a 114 m veřejných částí kanalizačních přípojek zakončených 27 
revizními šachtami. 

Naše obec se proměnila v jedno velké staveniště, nyní se současně pracuje na 6 různých 
kanalizačních úsecích a navíc další skupina pracovníků realizuje po funkčních etapách výměnu 
hlavního vodovodního potrubí v celkové délce 730 m. 

Pro úplnou rekapitulaci a i pro představu o postupu prací uvádím přehledný souhrn stavu 
prací na jednotlivých úsecích. Z hlediska zákona o ochranně osobních údajů nezveřejňujeme 
v popisu konkrétní majitele nemovitostí, ale pouze popisná čísla. Přehled označení stok je 
v přiložené mapce na straně 5 a v kompletní podobě je na internetových stránkách obce včetně 
všech dalších podrobností. 
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Stoka B 
- trasa v místní komunikaci od Horní autobusové zastávky u čp.115 až po dům čp.166 
- hotové jsou úseky od domu čp. 115 po dům čp. 126 a od domu čp. 172 po dům čp.166, 

oba úseky jsou hotové včetně veřejných částí domovních přípojek  
- práce na kanalizační stoce nyní postupují od domu čp. 126 směrem „západ“, zbývá 

propojit úsek o délce cca. 90 m 
- společně s hlavním řádem jsou budovány i veřejné části domovních přípojek 
- dopravní omezení a dostupnost k nemovitostem se postupně posunuje s místem 

stavby, příjezd k první části ulice od Horní autobusové zastávky, druhá část ulice 
dostupná příjezdem od čp. 93 

Výměna hlavního vodovodního potrubí 
- před stavbou kanalizační stoky probíhá v této ulici výměna hlavního vodovodního 

potrubí v celkové délce 730 m 
- hotový je úsek s kompletně napojenými domy od čp. 158 až po dům čp. 89  
- montáž nového potrubí se provádí bezvýkopově řízeným protlakem 
- v těchto dnech bude provedena příprava poslední etapy trasy výměny vodovodu, a to 

od vodoměrné šachty na louce v KÚ Polička až k napojení na nově zhotovený úsek u 
čp. 158 

- provedení řízeného protlaku je v tomto úseku plánováno na 23. 4. 
 
Stoka B2  
 -  trasa ve středu obce od hlavní silnice směrem k areálu Pod Lipou a dále k areálu Kytos 
 - kanalizační stoka je dokončena včetně veřejných částí domovních přípojek 
 - nyní se pracuje na napojení této stoky v hlavní komunikaci před obecním úřadem 
 
Stoka B2.2   
 -  trasa ve středu obce od odbočky k areálu Pod Lipou podél autobusové zastávky směr 

pomník padlých za dům čp. 89 a dále k domům čp. 91 až 96 
 - trasa je hotová za dům čp. 89, další pokračování bude směrem „Polička“ k domu čp. 91 

a následně až po dům čp. 96 
 - trasa v místní komunikaci od domu čp. 91 po dům čp. 96 bude realizována až po 

dokončení stoky B z důvodu dopravního omezení a průjezdnosti jen směr „Polička“ 
 
Stoka A5  
 -  trasa v ulici od křižovatky u čp. 180 dále 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192 po čp. 194 
 -  hlavní řád kompletně hotový, hotové jsou přípojky u domů čp. 180, 181, 194, 192 a 191 
 - v následujících pracovních dnech budou zhotovovány veřejné části přípojek u dalších 

domů směrem z konce této ulice 
 -  dopravní omezení bude pouze lokální u řešeného domu, projíždějícím vozidlům k jiným 

nemovitostem musí stavební skupina zajistit bezproblémový průjezd 
 
Stoka A5.2  

- trasa od křižovatky u domu čp. 156 kolem čp. 159, 160, 164 po čp. 213 
- kanalizační stoka je dokončena včetně veřejných částí přípojek 

 
Stoka C1   
 -  trasa od domu čp. 15 kolem domu čp. 11 k domu čp. 210 a dále směr „západ“ až  
  k domu čp. 17, trasa je hotová včetně veřejných částí přípojek 
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Stoka C1.2   
 -  trasa od domu čp. 210 a dále směr „Polička“ až k domu čp. 219, 24. 4. bude dokončeno 
 
Stoka C   
 - trasa od domu čp. 131 po dům čp. 177, práce pravděpodobně od 25. 4. od čp. 177 dolů 
 
Stoka A 
 -  trasa od domu čp. 47 po místní komunikaci kolem domu čp. 48 až ke garážím u  
  stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad 
 - práce byly dočasně přerušeny pro podmáčený terén, nyní jsou znovu obnoveny 
 
Stoka A1.2  

- úsek u čp. 137, 59, 65, 52, 205, 60, 168 
- kanalizační stoka je dokončena včetně veřejných částí přípojek, konec před napojením 

na hlavní silnici 
 
Stoka A1.1  

- úsek domů čp. 63, 201, 200, 203, 62, 61, 221, 64 a 66 
- na kanalizační stoce se pracuje u domu čp. 203, pokračování dále čp. 62, 61, 221, … 

 
Stoka A5 a A5.1 

- trasa kanalizace v hlavní silnici II/353 od domu čp. 156 po dům čp. 75 
- hlavní kanalizační stoka je dokončena 
 

Výstavba kanaliza čních stok v hlavní komunikaci II/353 
  Pro stavbu kanalizačních stok v hlavní komunikaci je stanovené dopravním značením 
omezení, které platí od 1. 4. do 31. 10. 2019. Povolený průjezd obcí mají pouze vozidla do 3,5 
tuny, linková autobusová doprava a dopravní obsluha - vozidla pouze do naší obce. Při celém 
průjezdu obcí platí omezení rychlosti na 30 km/h. 
  V samotném místě stavby je doprava řízena jednosměrně, a to buď dopravním značením 
nebo v nepřehledných místech semafory. V celkem 6 úsecích bylo provedeno vyfrézování trasy 
potrubí, stavební firma má nařízeno vyfrézovaný výkop udržovat ve sjízdném stavu nejen pro 
vozidla, ale také pro cyklisty. 
  Nejbližší plán prací v hlavní silnici – po dokončení prostoru před obecním úřadem se bude 
realizovat stoka B 3 od domu čp. 93 směrem do kopce proti spádu stoky k domům čp. 97 a 98. 
Z důvodu velmi nepřehledného místa bude muset být dopravní provoz v tomto úseku řízen 
semafory. 
 
Poděkování: 
 Na závěr článku musím poděkovat všem obyvatelům naší obce za pozitivní přístup k celé 
stavbě kanalizace. Ve všech částech obce se vlastně již pracuje, omezení jsou někde velká, někde 
menší, na hotových stokách se jezdí po provizorních opravách, všude se práší a ještě prášit bude. 
 V období přípravy stavby jsme se snažili Vás na tuto situaci co nejvíce připravit a nyní při 
vlastní stavbě Vás všechny musím jen chválit za Vaši trpělivost a pochopení. 
 Pro nás ve vedení obce je to velké povzbuzení, když nyní cítíme, že celou stavbu berete 
jako stavbu pro dobro obce, pro dobro nás všech a pro budoucí generace. S tímto pocitem se nám 
daleko lépe řeší všechny problémy, které se stavbou souvisejí. 

Petr Šváb 
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Výzva pro majitele nemovitostí – zhotovení domovníc h částí kanaliza čních p řípojek  
Obec Kamenec u Poličky oslovuje všechny majitele domů s nabídkou pomoci se zajištěním 

realizace domovních kanalizačních přípojek, které budou muset být realizovány v období březen 
až září 2020 dle zpracované projektové dokumentace jednotlivých domů. 

Na realizaci přípojek bude velmi málo času a pravděpodobně není reálné počítat s volnými 
kapacitami firem, které si osloví individuálně sami majitelé domů. 

Obec proto přichází s nabídkou zprostředkování realizace pro všechny zájemce s tím, že 
poptá realizaci domovních přípojek hromadně a následně nabídne majiteli domu realizaci domovní 
přípojky s danou firmou. Smluvní vztah se zhotovitelskou firmou a platba za provedení přípojky 
bude vždy na majiteli domu, obec bude jen zprostředkovatelem, který zajistí hromadnou poptávku. 

Vzhledem k tomu, že každá domovní přípojka je zcela jiná a individuální, je těžké i jednotné 
stanovení ceny. Hlavní výhoda by ale především byla v jistotě zajištění firmy, která by například 
během tří měsíců realizaci každému provedla včetně výkopů, položení potrubí a zapojení. 
Základem je nyní pro nás zjištění zájmu o toto zprostředkování. 
 Prosíme majitele nemovitostí, kte ří by o zprost ředkování realizace p řípojky m ěli 
zájem, aby nás nejpozd ěji do 20. kv ětna 2019 kontaktovali – osobn ě v kancelá ři OÚ, 
telefonicky, elektronicky atd. 
  V krátkosti ještě uvedu základní technické podmínky přípojek. Kanalizační přípojka musí 
být provedena bez připojení dešťových a jiných vod a musí vyřadit současný způsob likvidace 
odpadních vod. Musí být připojen přímo výtok splaškové vody z domu, nesmí být připojen pouze 
přepad ze stávající jímky. Při realizaci přípojky a rušení jímky nebude možné provést přečerpání 
kalů z jímky do splaškové kanalizace, obsah jímky bude muset být odvezen na ČOV. Potrubí 
domovní přípojky bude muset být provedeno tak, aby bylo 100 % těsné. Přípojka bude provedena 
dle zpracované projektové dokumentace např. při křížení s vodovodní přípojkou se splašková 
kanalizace umísťuje níže apod. 
 Realizace připojek bude obcí přímo dohlížena, bude kontrolováno provedení potrubí před 
jeho záhozem, způsob napojení atd. Skutečné zapojení bude možné až po odsouhlasení 
provedení a podpisu smlouvy o připojení. Obec bude muset takto velmi přísně postupovat 
především z hlediska nutnosti zajištění bezvadného provedení přípojky s vyloučením všech 
nežádoucích nátoků. Jedná se o zcela základní podmínku realizace celé kanalizace v obci. 

 Petr Šváb 
 
Místní poplatky v roce 2019  
Poplatek za komunální odpad 
   Připomínáme našim občanům a majitelům nemovitostí povinnost úhrady místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve výši 630,- Kč na poplatníka. 
  Ke dni vydání Kameneckých listů byla provedena úhrada poplatků od 61 % poplatníků. 
 
Poplatek za psa 

Druhým pravidelně vybíraným poplatkem je místní poplatek ze psů dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2011. Poplatek je splatný do 30. dubna 2019, jeho výše je 100,- Kč za jednoho psa. 
Poplatek se platí ze psů starších třech měsíců. Zatím byla provedena úhrada od 50 % poplatníků.  

 
Očkování ps ů a koček 

Očkování psů a koček proti vzteklině se uskuteční v sobotu 27. dubna  od 8.00 do 8.30 u 

budovy obecního úřadu. 
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Odpady – termíny a informace  
Nejbližší termíny svozu popelnic:  
Kamenec – každé liché pondělí:  22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7, 29.7 
osada Jelínek – každá lichá středa:  24.4., 8.5., 22.5., 5.6.,  19.6., 3.7., 17.7., 31.7. 
 
Upozorn ění – svoz popelnic 22. 4. se uskute ční i p řesto, že se jedná o pond ělí velikono ční. 

Prosíme také, aby se nám u kontejnerových stanovišť nehromadil odpad všeho druhu. Rádi 
bychom i zde měli pořádek a pokud jsou kontejnery plné, tříděný odpad přineste až před svozem.  
 
Nejbližší termíny svozu plast ů: 
pytle - 1 x měsíc - liché úterý: 7.5., 4.6., 2.7., 30.7. 
kontejnery - 1 x 14 dnů – liché úterý: 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7. 
 
Nejbližší termíny svozu papíru: 
kontejnery - 1 x 14 dnů – liché úterý:  23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7. 
 
Jarní termín mobilního svozu nebezpe čných a velkoobjemových odpad ů: 
Čtvrtek 2. kv ětna - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 h,  osada Jelínek v 17 00 h. 

 
Jarní svoz kovového odpadu: 
Pátek 3. kv ětna - v čase od 8.00 do 10.00 h z míst pro umístění nádob na komunální odpad. 

Jedná se o svoz připraveného kovového odpadu zdarma z míst pro umístění sběrných 
nádob na komunální odpad. 
 
Rekapitulace sb ěru textilu a bioodpadu za rok 2018  
 V roce 2018 bylo z naší obce prostřednictvím bílého kontejneru pro sběr a třídění použitých 
oděvů, obuvi a hraček odvezeno celkem 1271 kg textilu. 
 Kompostovatelného bioodpadu bylo ke zpracování v roce 2018 odvezeno celkem 16 tun.  
 
Domácí zahradní kompostéry 

Naše obec byla úspěšná s žádostí o poskytnutí dotace z Operačního programu životního 
prostředí na dodání domácích zahradních kompostérů k nemovitostem v naší obci. V měsíci dubnu 
jsme obrželi Rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 1.087.995,75 Kč při celkových nákladech 
projektu 1.279.995,- Kč. Dle v loňském roce uskutečněné kampaně se jedná o dodání celkem 200 
kompostérů ve dvou velikostech. Nyní nás čeká provedení výběrového řízení na dodavatele 
kompostérů. Už nyní na jeho počátku ale vidíme, že konečný proces skutečné dodávky k našim 
domům určitě nestihne ani závěr letošní zahrádkářské sezóny. Důvodem je jednak značně 
zdlouhavý proces výběru dle stanovených podmínek a také velký přetlak poptávky po 
kompostérech. Stejné dotační tituly totiž právě probíhají i v ostatních zemích střední Evropy a 
výrobci nejsou schopni požadavky pokrývat s kratší dobou dodání. 

Pro letošní rok tak stále budeme mít v provozu velkoobjemový kontejner s odvozem do 
kompostárny Borová. Nově však už budeme muset hradit nejen jeho odvoz, ale také i uložení 
odpadu dle skutečně odvezeného množství. 

Proto už nyní klademe každému na srdce, aby maximum kompostovatelného odpadu 
včetně trávy ze sekání zahrad zpracovával (kompostoval) u sebe na pozemku ve svém malém 
množství. Nejlépe se tak společně vyhneme dalšímu zvyšování nákladů obce na svoz a likvidaci 
odpadů. 
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Sběrné nádoby na použitý kuchy ňský olej 
 V loňském roce obec uzavřela smlouvu o sběru a odvozu použitého kuchyňského oleje. Až 
v letošním roce se konečně podařilo tři sběrné nádoby skutečně umístit a tuto možnost reálně 
spustit. Použitý olej v domácnostech slévejte do PET lahví, které uzavřené následně vhoďte do 
k tomu určené sběrné nádoby – černá nádoba o obsahu 240 l s kulatým otvorem pro vhození 
z přední strany. 
 Nádoby jsou nyní umístěny na třech stávajících kontejnerových stanovištích – u prodejny 
potravin, ve středu obce u odbočky k areálu Pod Lipou a ve spodní části obce u Truhlářství Boštík. 
Odvoz obsahu nádob k ekologické likvidaci je zajišťován specializovanou firmou dle naplněnosti 
nádob. 
 Prosíme všechny, aby do nádob byl vhazován pouze přepálený rostlinný olej a tuk v pevně 
uzavřených a neporušených PET lahvích. 
 Pro naši obec je důležité, abychom tento oddělený systém sběru tuků a olejů dostali co 
nejdříve do praxe a automatického povědomí obyvatel vzhledem ke stavbě a plánovanému 
provozu splaškové kanalizace. Tuky a oleje v kanalizaci dokáží velké divy a dokáží kanalizaci 
zcela vyřadit z provozu. Už nyní začínáme s osvětou, abychom se následně v budoucnu vyhnuli 
případným problémům. 

Petr Šváb  
 
Tříkrálová sbírka  

Dne 5. ledna se v naší obci uskutečnila tříkrálová sbírka. Od rána vypadalo počasí slibně, 
byl napadlý čerstvý bílý sníh, ale během dopoledne pršelo a koledníkům mokly královské papírové 
čepice. 

Nejdříve se děti sešly v hasičské klubovně obecního úřadu, kde se oblékly do plášťů a 
čepic a rozdělily se se svými vedoucími do pěti skupinek. Před obecním úřadem vyslechly čtení o 
mudrcích od p.faráře Ondřeje Špinlera ze Sádku, který jim také udělil požehnání. Všem 
koledníkům a Vám štědrým dárcům z Kamence i Jelínka děkujeme za vybranou částku 20.884 Kč. 
Děti se po příchodu zahřály v klubovně teplým čajem a malým občerstvením, ale spěchaly domů 
do suchých ponožek. Obastní charita Polička spolu s Tylovým domem připravila pro koledníky 
vstupenky na pohádku Malá čarodějnice. 

Lenka Ondráková, Irena Chroustovská, Hana Švandová 
 
Společenská kronika  
Životní jubilea 

Zastupitelstvo obce blahopřeje všem oslavencům, kteří v I. čtvrtletí oslavili své životní 
jubileum. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a všeho dobrého přejeme panu Janu Procházkovi, 
panu Františku Krejčímu, paní Růženě Doležalové, paní Anně Feltlové a paní Marii Musilové. 

Lenka Ondráková 
 
Bohoslužby o velikono čních svátcích 

Sádek - kostel Nejsvětější Trojice 

18. 4.   Zelený čtvrtek  17.00 h 

19. 4.   Velký pátek   17.00 h 

20. 4.   Bílá sobota  18.00 h 

21. 4.   Zmrtvýchvstání  9.00 h 

22. 4.   Pondělí Velikonoční  8.00 h 
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Polička – kostel sv. Michaela 

18. 4.   Zelený čtvrtek  18.00 h 

19. 4.   Velký pátek   15.00 h 18.00 h 

20. 4.   Bílá sobota  21.00 h 

21. 4.   Zmrtvýchvstání  7.30 h  10.30 h 

22. 4.   Pondělí Velikonoční  7.30 h 

 

Polička – farní sbor Českobratrské církve evangelické 

21. 4.   nedělní bohoslužba 8.30 h 

Petr Šváb 
 
Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  
Sousedský mariáš 

Dne 28. prosince 2018 se uskutečnil ve společenském sále Obecního úřadu v Kamenci už 
14. ročník Sousedského mariáše. Zúčastnilo se ho 48 hráčů, což bylo 12 stolů a byla to stejná 
účast jako v roce 2017. První místo opět obsadili hráči z Poličky, první pan Roun a druhý pan 
Gajdoš. Z Kamence byl nejlepší na devátém místě pan František Červený. 

Za mariášníky bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s pořádáním pomohli. 
Za mariášníky Zdeněk Bednář 

 
Plesování  

Dva hasičské plesy se konaly o víkendu 1. a 2. února v sále obecního úřadu. V pátek zde 
poprvé hrála skupina MINIMIX, jejímž členem je náš milý občan Tomáš Popelka. Při sobotním 
plese hrála už poněkolikáté skupina FÍZLBAND. Po oba večery byl parket zaplněný, veselý a snad 
i spokojený. Kuchyně nabízela bohaté občerstvení a obsluha byla vzorná, pružná a vytrvalá. 

V neděli 3. února se od 14 hodin plnil společenský sál dětmi, které přišly přistrojené 
v maskách na Dětský karneval. Celé odpoledne se jim věnovala děvčata, která představovala čtyři 
roční období. Jaro - Markéta Petržálková, léto - Eva Petržálková, podzim - Vendula Nováková, 
zima - Daniela Švábová. Děti s nimi tančily, soutěžily, hrály hry, za které dostávaly drobné odměny 
a sladkosti. Smlsnout si také mohly na palačince nebo párku v rohlíku. Děti se určitě vyřádily a 
odcházely domů pobavené a spokojené. Po celý víkend se členové hasičského sboru postarali o 
uvaření jídel, pohoštění a obsluhu. 
 
Výlet na bazén  

Každým rokem, vždy o jarních prázdninách, pořádá obecní úřad výlet na bazén. I tentokrát 
jsme vyrazili 7. února do známého místa. Opakovaně se jezdí do Žďáru nad Sázavou, kde 
prostředí krytého bazénu poskytne všem věkovým skupinám možnost výběru vodních atrakcí nebo 
jenom samotný plavecký bazén a vířivku. Dvouhodinový čas určený pro dovádění v bazénu uběhl 
jako voda a my se vraceli vesele domů.V autobuse jsme nespali, ba naopak, zpívali jsme celou 
cestu. 

Lenka Ondráková 
 
Sout ěž O putovního kucha ře 

V polovině února se konal za podpory obecního úřadu 5. ročník soutěže O putovního 
kuchaře. Tentokrát se soutěžilo o nejlepší slaný štrůdl. Mezi ochutnávkou soutěžních vzorků 
štrůdlů byla připravena soutěž pro malé i velké - dělání preclíků jednou rukou. Zapojily se děti, 
mládež, rodiče i prarodiče. Po velkém povzbuzování vznikly preclíky někdy připomínající spíše 
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„motance“, ale to nevadilo. Za snahu a účast obdržel každý soutěžící drobnou cenu. Zatímco se 
pekly preclíky, hlasovalo se o nejlepší štůdl. Poprvé za celou soutěž nastala remíza bodů na 
prvních dvou místech. Proto byl osloven nejmladší soutěžící Pepík, který vylosoval, za souhlasu 
ostatních soutěžících, vítěze. Tím se nakonec stala paní Hájková s houbovým štrůdlem. Byl jí 
předán putovní kuchař a 1. cena ruční mixér. Druhé místo obsadili Matouš Háp a Martina Dalíková 
a třetí místo pan Tměj. 

Po vyhlášení výsledků se na stoly přinesly voňavé preclíky a začalo se vybírat jídlo, ve 
kterém se bude soutěžit příští rok. Po dlouhém výběru padla volba na pomazánky. Tímto jste 
srdečně zváni na příští pomazánkový ročník. 

Poděkování za letošní ročník patří všem soutěžícím, přihlížejícím, Obecnímu úřadu 
v Kamenci, který zajistil do soutěže ceny a rodině Jirušových, která pomohla při obsluze jídla a pití. 

Alena Hájková a Zuzana Ptáčková 
 
Přednáška Trénink pam ěti 

Kdo se chtěl dozvědět něco o tréninku paměti, navštívil ve středu 27. února zajímavou 
přednášku paní doktorky Lenky Macků. Návštěvnost byla velká, přišli mladší i starší. 

Paní doktorka nám představila Českou společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, 
jejímž cílem je změnit přístup seniorů k jejich vlastním problémům s pamětí. Přestat je vnímat jako 
nevyhnutelnou a negativní součást procesu stárnutí a naopak si začít být vědom toho, že máme 
svůj osud víceméně ve vlastních rukou.  Stačí si občas něco napsat druhou rukou, než jsme zvyklí, 
luštit sudoku či křížovky,  spočítat konkrétní slova z písničky, číst z knihy nahlas… Ukázala nám, 
jak si procvičit mozkové závity a zapamatovat si téměř nezapamatovatelné. 

Zjistili jsme, že si mozek docela slušně pamatuje cokoliv, když ví jak na to. Nikdy není 
pozdě naučit se něco nového. 

Alexandra Košňarová 
 
Masopust 

Masopustní veselí jsme zahájili v hojném počtu počtvrté 2. března v 10 hodin před 
Obecním úřadem v Kamenci. 

Laufer foukl do píšťalky a požádal pana starostu o masopustní obchůzku obcí. Pan starosta 
pověděl maskám o jejich úkolech, které mají ve staveních konat, zvláště pak Laufrovi, který dohlíží 
a zodpovídá za celý průvod a obchůzku nám povolil. 

Přišly masky hlavní, známé a zase nové jako například Bílá paní, Večerníček, Sova, 
Dědek, Loupežníci, Malíři, Panímámy, Stavebníci a povedená partička Jeptišek. Přijela i paní 
Filáková s družinou a poníky, kteří byli často obsazeni dětmi i dospělými. 

Laufer opět písknul a my jsme mohli vyrazit cestou na první stanoviště k Cackom. Odtud se 
pokračovalo zadní cestou tak, jak to bylo dané. Ušli jsme dlouhou trasu, když na zastávce u 
Kadidlů nasedli na poníky starosta s paní starostovou a jeli jako královský pár k pohraniční bráně u 
Pražanových. 

Tam zrovna probíhaly perné práce na kanalizačních výkopech a připojení. Zhotovitelem 
stavby na této trase je soukromá rodinná firma VHNR. Každý přece ví, že název firmy je odvozený 
z výsledků a nadšení jejich práce. Proto tedy „Vaše hovna naše radost“ pracuje s velkým 
nasazením a pro spokojenost nás všech. Stavbyvedoucí Václav Pražan st. vyzval pana starostu 
k odzkoušení odtoku z jedné kadibudky. Protože tato firma vlastní svoje pracovní nářadí jako třeba 
hovnováhu, byly odpadní trubky dobře vyspádované. Firma složená z rodinných příslušníků 
Pražanových a členů rodiny Žižkových vezla kadibudku s sebou a vyzkoušela ještě několik pokusů 
v dalších staveních. 
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Cikánka, Slaměný a Čtvero ročních období dávali do stavení drobné dárečky, Kominík 
mazal sazemi na tvář pro štěstí, Žid s ježkovicí se staral o plodnost žen, Ras nabízel nezbednou 
kobylu, Medvěd u chalup válel hospodyně, Nevěsta líbala hospodáře na čelo, Turci tančili před 
domy a mnoho dalších postav se zapojilo do této veselice. K tomu nám po celou dobu hráli a 
zpívali harmonikáři p.Vosmek s p.Hladíkem, Tomáš Hartman - housle, Tomáš Popelka - trubka, 
p.Biberlová s p.Sládkovou zpěv. Pan Vladimír Jiruše bezpečně vozil muzikanty mezi zastávkami 
autem. 

Na určených zastaveních jsme se zase setkali s hospodáři, hospodyněmi a jejich sousedy, 
všude si zatančili masopustní tanečky. Průvod přivítali domácí i tam, kde dohodnutá místa nebyla. 
Na všech místech jsme dostali opravdu vždy velké pohoštění. 

Po šesnácté hodině jsme došli k cíli před obecní úřad, kde Ras rýmovaně a vtipně přečetl 
vlastoručně sepsaný testament o kobyle. Ta za své hříchy sklonila hlavu a řezník ji krvelačně sťal. 
Smrtka na vše dohlížela a jen potvrdila skonání kobyly. Střelhbitě přiběhly doktorka se sestrou a 
kobylu zázračně rozdýchaly. Je teď na kobyle, jaký ten rok budeme v Kamenci mít. Všichni už 
jsme se těšili na horkou zabíjačkovou polévku a další dobroty.O výbornou atmosféru na sále se 
postarali Kmoníčkovi se svými hudebními hity a skvělá obsluha za barem nás nenechávala být o 
žízni. Za ni děkujeme manželům Urbanovým, Františku Nedělovi a manželům Škraňkovým. 

Zároveň moc děkujeme všem hostitelům na stanovištích a všem jejich sousedům, kteří se 
také podíleli na účasti. Doufáme, že se oboustranně můžeme těšit na rok příští. 
 
Cestovatelské besedy  

Stejně jako v loňském roce, i letos se během zimních měsíců uskutečnily na obecním 
úřadě v Kamenci tři cestovatelské besedy. 

První uspořádala místní knihovna již v neděli 4. listopadu. Poličský evangelický farář Jirka 
Tengler na ní povyprávěl o svém téměř ročním pobytu na samém severu Skotska, kde jeho 
manželka působila jako farářka a on jako otec v domácnosti.  

V pondělí 28. ledna k nám opět po roce přijel Štěpán Jílek z Babky, který se vrátil z druhé 
cesty po Kanadě a podělil se s námi o další zajímavé zážitky a fotky. 

Nakonec jsme mezi sebou ve středu 20. března přivítali pana Alana Heidricha z Kamence, 
který představil a promítl dokumentární film o své cestě v sedle motocyklu Royal Enfield do 
Himalájí. Jak se ukázalo, pan Heidrich navštívil i jiné zajímavé oblasti a rád ještě nějakou besedu 
či promítání uspořádá. Máme se tedy opět na co těšit na příští zimu! 

Simona Cacková 
 
Setkání s d ůchodci  

Místní ženy ve spolupráci s obecním úřadem uspořádaly dne 30. března ve společenském 
sále Jarní setkání s důchodci. 

Všechny přítomné důchodce přivítal s přípitkem pan starosta a předal slovo našim mladým 
a malým dětem z hasičského kroužku, které si se svými vedoucími připravily bohatý a humorný 
program. 

Všichni dohromady zpívali známé písničky jako třeba Včelka Mája, Chodím po Brodway, 
Okolo Hradce, S tebou mě baví svět, Kluci, kluci s holkama a další. Mladší děvčata přednesla 
básničky, na flétnu zahrála Terezka Cacková a Terezka Boštíková, na kytary a ukulele hrály Adéla 
Cejpová s Bárou Stodolovou, zpěvem je doprovázely Vendula Andrlíková a Terezka Boštíková, na 
harmoniku hrál Martin Nykl. Svůj um předvedla taneční skupina a dívky se vyznamenaly 
v gymnastice. Vtipně sehráli dvě pohádky O hodináři Pérkovi a O Něhurce a šesti trpaslících. 
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Po skončení představení už byla volná zábava a pohoštění. Pan Šnek rozbalil svoji 
hudební aparaturu, hrál a zpíval, buď sám nebo se svou manželkou, která ho tentokrát 
doprovázela. Někteří si šli s chutí zatančit a společně tak strávili hezký večer. 

Byla by ale velká škoda neukázat šikovnost našich hasičských dětí, proto si ten samý 
program ještě jednou zopakovaly v neděli 31. března znovu ve společenském sále obecního 
úřadu, kdy se na ně mohli přijít podívat rodiče, sourozenci a kdokoliv, kdo měl zájem o zhlédnutí 
celého představení. Veliké poděkování patří vedoucím mládeže, kteří děti připravovali a trávili 
s nimi spousty času a úsilí. Za vymyšlení  a sestavení celého programu děkujeme Haně Cackové, 
Michaele Doležalové, Ivetě Drašarové a Jiřímu Ondrákovi. 

Tímto odpoledne ještě nekončilo, protože venku už čekala na svůj obřad velká Morana. 
Zpěvem lidových říkadel jsme ji doprovodili k mostu u Pražanových, kde byla zapálena a vhozena 
do potoka. Proud ji rozhodně neunášel, další zábavou pro děti bylo postrkování Morany větví, aby 
se posunula o kousek dál a odplavala tak zima pro letošní rok z naší obce pryč. 

Na této akci se podíleli členové zastupitelstva a Simona Cacková s Martinem Víškem, který 
Moranu vyrobil. 

Lenka Ondráková 
 
Jarní tvo ření 

Protože jarní úklid už máme hotový a poslední známky zimy odpluly společně s Moranou, 
je načase začít s jarní výzdobou. 

V pátek 12. dubna jsme se sešli na obecním úřadě a pod vedením Aleny Hejdukové ze 
Střediska volného času Mozaika Polička vyráběli krásné jarní dekorace. Tvořilo se převážně 
z materiálu, který nám příroda z přicházejícím jarem nabízí. 

Děti zaměstnané zatloukáním hřebíků do březových špalíků neměly čas na zlobení. Pod 
jejich rukama vznikala nádherná jarní hnízda, která ještě dotvořily ručně šitou slepičkou. Tvořit 
s dětmi nám pomáhala Mařenka Chroustovská. 

Až pojedete po Kamenci třicítkou, jak vám ukládají značky, tak jistě stihnete na některých 
domovních dveřích zahlédnout to, co jsme si vyrobili. Příště se nebojte a přijďte mezi nás tvořit i 
s dětmi, rádi vás uvidíme.  

Irena Chroustovská 
 

Areál Pod Lipou a za čátek provozu antukových kurt ů 
S příchodem jara pracujeme na každoroční jarní údržbě antukových povrchů tenisového a 

volejbalového kurtu. V závislosti na vývoji počasí předpokládáme, že antuková hřiště budou 
k dispozici pro zájemce o sportování od května. 

K provozu areálu dnes již neodmyslitelně patří provoz kiosku s občerstvením, který bychom 
chtěli zprovoznit opět v režimu pondělí až pátek v odpoledních hodinách. Zahájení provozu je vždy 
závislé na počasí, provoz spustíme až bude jeho výhled opravdu stabilní. 

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

Petr Šváb 
 
Páteční kytarové ve čírky  

Blíží se krásné teplé letní večery a já už si představuji, že alespoň některé z nich strávím 
v příjemném prostředí areálu Pod Lipou v Kamenci. Těším se na úžasné kytarové večery, na 
skvělou skupinu milých lidí, kteří si přijdou společně zahrát na kytaru, zazpívat a také se těším na 
naprosto úžasnou, neopakovatelnou atmosféru. 
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Všem, kteří se podílejí na organizaci kytarových večerů moc a moc děkuji. Nápad pořádat 
akci, kde se účastníci mohou aktivně zapojit do dění, zahrát si a zazpívat, byl opravdu vynikající. 

Věřím, že také letošní setkávání budou stejně vydařená jako ta v loňském roce. Ještě 
jednou díky! 

 Jana Střílková, Polička 
PS: 

Pokud v měsíci květnu bude již pěkné počasí, první páteční kytarový večírek by mohl být 
v pátek 24. května. 

Lenka Ondráková 
 
Tradi ční slet čarodějnic  
 Slet čarodějnic a čarodějů se v letošním roce uskuteční v úterý 30. dubna na kopci 
Močidla nad naší obcí. Smyslem nového místa je návrat k tradici pálení „čarodějnic“ v přírodě na 
kopcích. 

Začátek od 18.00 h, základní občerstvení bude zajištěno, půllitry a hudební nástroje s 
sebou. Tradiční místo v areálu Pod Lipou je pouze záložní variantou v případě velmi špatného 
počasí anebo počasí, které nedovolí pálení ohně na kopci v přírodě (velký vítr a sucho). 

 
Lampiónový pr ůvod  
 Lampiónový průvod nejen pro děti a rodiče se uskuteční v úterý 7. května  – sraz ve 20.30 
h u Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 

Lampiónovému průvodu bude letos předcházet dílni čka pro d ěti s výrobou lampión ů, a 
to v budově obecního úřadu od 18.30 h. 
 
Rekapitulace a pozvánky na všechny nejbližší po řádané akce v obci:  
 
Slet čarodějnic a čarodějů v pondělí 30. dubna od 18 h kopec Mo čidla  
Lampiónový pr ůvod  se uskuteční v úterý 7. května   - dílnička pro děti 18.30 h budova OÚ 

 - průvod 20.30 h od budovy OÚ 
Taneční zábava  s hudební skupinou Markant  v areálu Pod Lipou v sobotu 15. června . 
Kamenecké podání  – volejbalový turnaj v areálu Pod Lipou v sobotu 22. června . 
Dětský den v areálu Pod Lipou proběhne v neděli 23. června . 
Taneční zábava  s hudební skupinou Rytmik  v areálu Pod Lipou v pátek 2. srpna . 
 
Závody v požárním sportu v areálu Pod Lipou v roce 2019: 
- neděle 2. června Okresní kolo dorostenc ů a dorostenek 
- 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 1955  
Počasí a úroda 
Leden byl mírný. 5. a 6. -18 °C, potom obleva. 17. bouře, déšť od 20. mrazy a mírná zima. 
Únor do 15. teplo, 15. sněžilo, 16. – 22 °C a zase mírně, sněží, 20. je 30 – 40 cm sněhu, od 22. 
mrazy, 25. – 26 °C.  
Březen – obleva, od poloviny měsíce sněží a mrzne až – 15 °C. 20. jsou prohrnovány silnice až 80 
cm závěje. 23. obleva, rychle taje a 25. je rozvodnění. Ke konci měsíce zase mrazy, sníh. 
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Duben – 7. se vyjíždí ojediněle na pole. 10. prší, sníh, mokro, mrazy. Vymrzla žita. Do 25. sníh, 
vítr. 26. opět první vyjetí na pole a hned je letní horko, až dobytek na poli onemocněl úpalem. 
Květen – 1. bouře, přeháňky. Potom chladno, přeháňky, vítr. 8. raší stromy, louky se zelenají, obilí, 
klíčí. 12. rozkvétají třešně, 18. švestky, 25. raší lípy, olše, tráva a žito 15 cm – oteplování, sucho. 
Červen – vítr, déšť, oves měří 5 cm. Od 15. se sází řepa. 19. je horko, odkvétají jabloně, kvetou 
šeříky, od 24. začíná senoseč, prší až do konce měsíce.  
Červenec – od 4. do 15. nepřetržité deště, seno shnilo. Potom pěkně a teplo až 28 °C. Ke konci 
opět prší. Sena i jetelin bylo poměrně málo.  
Srpen – sklízí se poslední seno, trhá se nezralý len, postižený pruhovitostí, bez semene. 14. 
prudká bouře, průtrž mračen, kroupy. Místy potlouklo dvojí vysetí ovsa, ostatní obilí méně. 18. 
začínají žně. Je pěkně, teplo. Ke konci měsíce je každý den bouře. Na mlácení je nutno žádat o 
příděl elektrického proudu. 
Září – 11. a 15. deště. 20. se sklízí poslední oves. Ke konci měsíce je stále pěkně, sucho.  
Říjen - hned v prvních dnech byly sklizeny brambory. Rané brambory byly špatné, polorané 
podprůměrné, pozdní pěkné. Ovoce nebylo téměř žádné, jen málo peckovin a na kopcích třešně. 
Řepa byla velká. Bylo pěkně, sucho, ke konci mrazy, 29. sněžilo. 
Listopad – mrazy až – 10 °C. 3. obleva, pokračuje orání. Brambory nebylo možno dodat pro 
neúrodu. Nedostávky byly však vymáhány. Obilí se dodat muselo. Vše je pod sněhem, mrzne. Ku 
konci obleva, taje.  
Prosinec – pěkně, teplo až do 8. Potom sněží a mrzne až – 17 °C. První dny v týdnu je zima, 
v druhé polovině déšť a teplo. Ke konci měsíce byla již místy nouze o vodu.  
 
Některé události 

V polovině února bylo nařízeno ve všech odvětvích výroby zvýšit výkon. Také půda musí 
být všechna obdělána. Do pohraničí jsou vysílány brigády mládeže na jeden rok. Továrny musí 
vyslat určitý počet mladých lidí. Ke konci roku posílají závody povinně určité procento lidí do dolů. 
Od 1. dubna je vyhlášeno malé zlevnění některého zboží. V červenci byla zahájena vykopávka 
koupaliště na Linhartově louce. Každou druhou neděli je nařízeno povinné hledání mandelinky 
bramborové. 

Starobní pojištění si platí v Kamenci 9/10 rolníků, ostatní není k tomu možno donutit. Zatím 
účelem přišel do Kamence několikrát úředník, avšak nikdo z nich na schůzi nešel. Přednášku o 
protipožární ochraně navštívilo 6 občanů. Řečník vyhrožoval, že kdo nedodrží nařízení o požární 
ochraně, bude pokutován až 3 000 Kčs. Od 15. září byla přemístěna úřadovna MNV do č. 106 do 
nájmu majitele domu Milana Hlouška a  u Drašarů zůstala jenom obecní knihovna a veřejný 
rozhlas. K MDŽ byl promítnut film s kulturní vložkou, kterou nacvičila se školní mládeží učitelka 
Růžena Feltlová. Účast byla 82 lidí.  
 
Úmrtí   
Josefa Cacková, č. 79. zemřela 27. 2. ve věku 70 let. 
Josefa Švandová, č. 2. zemřela 16. 3. ve věku 68 let. 
Josef Šesták, č. 65. zemřel 23. 3. ve věk 23 let (TBC).  
Jan Linhart, č. 87. zemřel 12. 8., ve věku 87 let. 
Adolf Uher, č. 67, zemřel 19. 8. ve věku 80 let.  
 
Hasiči 

Je vycvičeno družstvo žáků. Cvičí je Josef Groulík. Při soutěži okresu v Jimramově dostali 
1. cenu a každý obdržel obuv. 17. července byli na závodech v Pardubicích = umístili se na 
šestém místě ze 13 soutěžních družstev. Cvičili tam s přenosnou motorovou stříkačkou.  



  

- 15 - 
 
 

Tírna lnu 
Tírna lnu zpracovala od podzimu do jara 11 000 q lnu.  
 
Pole přítěží 

Jan Coufal, zedník, vzdal se hospodaření a pole u hranic Korouhve dal darem tomu, kdo by 
je chtěl. Nikdo však tento dar nepřijal, proto pole převzal stát a obec ho rozdělila k povinnému 
obdělávání rolníkům po 20 – 30 arech, celkem 2,7 ha. Větším rolníkům byly odebrány samovazy, 
elektric. motory v síle 10 HP, větší mlátičky a  řezačky. Rolník Bohuslav Bednář odmítl odevzdat 
výfukovou řezačku, poněvadž ji denně potřeboval na dělání řezanky pro dobytek. Řezačka 
s motorem stála 36 000 Kčs. Strojní stanice ji převzala za 7 000 Kčs, ale nezaplatila. Řezačku u 
něho vedou jako půjčenou a soudně je upomínán o nezaplacení půjčovné 1 Kč denně, za tři roky 
1 080 Kčs. Za takovou řezačku platí nájem také Bedřich Síla. 

Vladimír Andrlík st. 
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 
 Jaro už je v plném proudu a s ním i naše příprava na závody nabitou sezonu. Po vánoční 
pauze jsme se 12. ledna všichni sešli na výroční valné hromadě, kde jsme zavzpomínali na loňské 
závody a probrali plány na následující měsíce. O týden později se už naplno rozběhly naše 
kondiční tréninky, tentokrát ve sportovní hale ZŠ Na Lukách. Ty trvaly až do konce března a jelikož 
nám počasí přálo, mohli jsme společně probudit náš areál ze zimního spánku - posbírali jsme 
větvičky a listí, nachystali překážky,…  
 Nemohli jsme si nechat ujít závody v běhu na 100m s překážkami v jablonecké hale, kam 
kromě tradičně velkého počtu závodníků odcestovala i naše šestičlenná dorostenecká výprava. 
Závod se konal již 6. dubna, a tak jsme na překážkách zatím neměli moc naběháno, nicméně 
s výkony některých závodníků můžeme být spokojeni. Za zmínku stojí především výkon Vojtěcha 
Švába, který oběma pokusy překonal své osobní maximum a s časem 18,65s bral v kategorii 
středních dorostenců 21. místo. 
 O víkendu 13. a 14. dubna jsme se vypravili na hasičský zájezd na střední Moravu. 
Zúčastnili se ho členové našeho sboru napříč všemi generacemi. Přestože nám počasí nepřálo, 
nálada byla jako vždy výborná. Viděli jsme mnoho zajímavých míst, zazpívali si za doprovodu kytar 
a domů jsme se vraceli se spoustou zážitků. 
 Všechny naše týmy se teď pravidelně schází a pilně trénují, aby za pár týdnů mohly zahájit 
zápolení o co nejlepší výsledky. Závěrem dodám, že děvčata z našeho sboru budou i letos 
základem družstva Gymnázia Polička pro Středoškolské mistrovství ČR v PS, kde budou 
obhajovat titul vicemistryň.   

         Daniela Švábová 
 
Informace z naší školy  
Jaro na mé vsi  

Na začátku jara je vždy trochu teplo a svítí slunce. Rostou sněženky, bledulky, petrklíče, 
krokusy a tak dále. Taky roztál sníh a je bláto. Děti už nenosí teplé věci, všude jsou různé barvy. 
Začínají zpívat ptáci, vlaštovky přilétají a hnízdí. Děti začínají jezdit na kole a kolečkových  
bruslích. Dny se prodlužují. 
Jsou Velikonoce, kluci chodí s pomlázkou na děvčata. Zvířata mají mláďata. Jsme veselejší a taky 
jsme déle venku. Zahrada se probouzí. Zvířatům se mění srst ze zimní na letní. Jaro je tu. 

Kateřina Hájková, 5. ročník 
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Z mateřské školy  

Zápis do Mate řské školy v Sádku 
se koná 

ve st ředu 15. kv ětna 2019 od 9.00 do 16.00 hodin. 
U zápisu obdržíte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášku do mateřské školy. 

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

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 
 
Oznámení 
 Základní a Mateřská škola v Sádku se v červnu letošního roku chystá oslavit 140. výročí 
založení. 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Koutek prevence  - Volat hasi če není ostuda, podcenit situaci ano! 

Každý požár s sebou zpravidla přináší vypjaté situace a jistou dávku stresu. Člověk 
v takové chvíli často není schopen objektivně posoudit, jestli zvládne zkrotit oheň sám, a tak místo 
rychlého jednání zmatkuje. 

Existují dvě situace: 
1.  požár není rozsáhlý – zkusím uhasit – informuji hasiče, 
2.  požár je rozsáhlý – volám hasiče – opouštím místo. 

Vidíme, že tak jako tak bychom hasiče o jakémkoli požáru informovat měli. Zavolat jim 
hned tedy rozhodně není chyba. Naopak. Můžete tím předejít velké tragédii. 

Daleko horší než zavolat hasiče k požáru, který byste možná uhasili i sami, je přecenit své 
síly a nezavolat je k požáru, který uhasit nedokážete. 

Jako odstrašující příklad připomenu dvě události, ke kterým nedávno došlo na území 
okresu Svitavy.  

Dne 28. prosince 2018 došlo k požáru rodinného domu, kdy uživatelé rodinného domu 
podcenili přivolat hasiče. Několik hodin před zpozorováním hořící střechy totiž v kotelně došlo 
k výbuchu kotle na pevná paliva. Uživatelé rodinného domu sice měli snahu následky nečekané 
události uklidit, ale stopy požáru se dostaly i do zákoutí, ve kterých by je nikdo z nich nečekal. 
Hasiči vlastní termokameru, pomocí které by dokázali včasný požár i v těchto zákoutích lokalizovat 
a zlikvidovat. 

Dne 30. prosince 2018 došlo k požáru rodinného domu, kterému předcházel požár udírny. I 
zde uživatelé objektu podcenili přítomnost hasičů a využití termokamery, která by dokázala na 
požár ve stropní konstrukci včas upozornit. Bohužel rozsáhlý požár střechy v noci zpozorovali až 
sousedé … 

V obou případech došlo ke zbytečnému zničení vlastními silami vybudovaného majetku.  
Alena Cejpová 

 

Hezké prožití velikonočních svátků 

Vám přeje 
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