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číslo 61          prosinec 2019 
 
Vážení spoluobčané, 
 máme vánoční svátky a k Vám se dostává další číslo Kameneckých listů. V jeho obsahu se 
dočtete o všem, co se v naší obci událo za období letošního roku. Kromě mnoha společenských 
akcí je hlavní událostí posledního období probíhající stavba splaškové kanalizace a stavba 
chodníků. Nejdříve ale v úvodním článku krátké ohlédnutí za činností vedení obce. 
 Zastupitelstvo obce uskutečnilo od posledního vydání našich listů celkem pět veřejných 
zasedání. Nosným tématem všech jednání byla probíhající stavba kanalizace, chodníků, 
rekonstrukce silnice II/353 a s těmito oblastmi související záležitosti. Dále byly projednávány 
majetkoprávní záležitosti a záležitosti běžného chodu obce. Našim hlavním investičním stavbám 
se podrobně věnují další články vydání, stejně jako třeba oblasti svozu odpadů. 
 Od měsíce záři došlo ke změně nájemce provozu pohostinství v budově v majetku obce. 
Máme radost, že novým nájemcem se stala paní Eva Musilová z naší obce z domu čp. 63. Provoz 
pohostinsví je nyní rozšířen, zve všechny k návštěvě do lepšího a kulturnějšího prostředí a to 
nejen na pivo, pizzu apod. Během podzimních měsíců se v pohostinství uskutečnilo i několik akcí 
pro veřejnost a provoz se celkově značně rozšířil směrem k většímu využívání veřejností, pro 
rodinná setkání a oslavy. 
 Jednou z nejdůležitějších částí jednání zastupitelstva obce je vždy ekonomika a rozpočet 
obce. Současný vývoj rozpočtu v letošním roce bez započítání velkých investičních akcí splašková 
kanalizace a stavba chodníků je následující. Příjmy ve výši 8.328.457,- Kč, výdaje ve výši 
4 805.903,- Kč. I v letošním hospodaření obce se nám v běžných výdajích daří vytvářet úsporu, 
nyní je rozdíl příjmú a výdajů 3.522.554,- Kč. Samozřejmě, pokud k těmto údajům započítáme 
prováděné investiční akce, jsou naše kladná čísla ihned červená. O financování těchto investičních 
akcí se dočtete také v další části. Jen v krátosti na jejich financování obec čerpala úvěr ve výši 
30.000.000,- Kč a používá také vlastní prostředky z vytvořené finanční rezervy z posledních 
několika let, kdy jsme se dlouhodobě a cíleně na velké investice připravovali. Tyto prostředky jsou 
nyní důležité, protože zejména u stavby chodníků musíme stavební práce financovat nejdříve 
z vlastních zdrojů a až následně po úspěšném dokončení stavby nám může být poskytnuta dotace. 
 Konečný výsledek hospodaření obce v roce 2019 bude znám až po skutečném ukončení 
roku a budete s ním seznámeni v dalším vydání Kameneckých listů. Stejně jako s tradiční 
rekapitulací z evidence obyvatel. 
 Pro činnost obce v roce 2020 bylo zásadním rozhodnutím schválení rozpočtu obce na rok 
2020 na posledním zasedání v měsíci prosinci. Běžné a daňové příjmy obce jsou rozpočtovány ve 



  

- 2 - 
 
 

výši skutečnosti roku 2019, nejsou rozpočtovány žádné dotace mimo dotací schválených v roce 
2019. Ve výdajích jsou rozpočtovány běžné výdaje obce ve výši standartního chodu obce. 
Rozhodujícími výdaji jsou výdaje na dokončení stavby splaškové kanalizace a stavby chodníků. 
Tyto výdaje jsou na straně příjmů zajištěny prostředky z  poskytnuté dotace a vlastních zdrojů. 
Vlastní zdroje obce z přebytku hospodaření z letošního a předchozích let jsou v rozpočtu zapojeny 
také na pokrytí výdajů souvisejících se stavbou chodníků. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný 
a bude pravidelně aktualizován formou rozpočtových opatření. 
 V následující článcích se dočtete o řadě společenských a sportovních akcí, které se v naší 
obci podařilo úspěšně uskutečnit. Z pozice starosty obce bych rád všem ochotným 
spolupracovníkům nejen z řad našich občanů poděkoval za aktivní spolupráci a pomoc při všech 
našich činnostech. Vaší ochoty si zvláště v dnešní době velmi vážím a je pro mě možná největším 
povzbuzením pro další práci. 
 Máme před sebou závěr roku 2019. Během celého náročného roku se nám v obci podařilo 
společně uskutečnit hodně práce. 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 2020 Vám pak přeji především pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti. 

Petr Šváb 
 
Investi ční akce v obci – stavba splaškové kanalizace a stav ba chodník ů 
Splašková kanalizace 
 Stavba splaškové kanalizace v obci, která byla zahájena 15. listopadu 2018 má nyní za 
sebou 13 měsíců výstavby. Termín pro dokončení veřejné části kanalizace se neúprosně blíží – ve 
smlouvě o dílo je termín podepsán na 7. února 2020. 
 Času pro dokončení stavebních prací již mnoho nezbývá, rozsah zatím nedokončených 
prací už ale není závratný. Po vánočním přerušení prací začne zhotovitel v naší obci pracovat 
znovu od 13. ledna. Ve výčtu dosud neprovedených prací je poslední kanalizační stoka B1 o délce 
94 m s veřejnou částí přípojek pro domy čp. 27, 25 a 24. Z hlavních stok již dále zbývá jen 
dokončení krátkého úseku cca. 20 m na stoce B4 (louka u lávky přes Bílý potok v horní části 
obce). Z veřejných částí přípojek je to pak už jen přípojka pro domy čp 19, 121 a 124.  
 Z ostatních prací chybí kompletní vystrojení čerpací stanice A ve spodní části obce, 
vystrojení čerpací stanice u školy v Sádku, dokončení bezpečnostních přepadů u čerpacích stanic 
A a B. A samozřejmě dokončení všech úprav terénů, hlavně luk podél Bílého potoka a všech 
ostatních tras v nezpevněných plochách. Terénní úpravy musí být dokončeny včetně nového osetí, 
které bude samozřejmě probíhat až v jarních měsících. 
 Ve zpevněných plochách – místních komunikacích, proběhla v měsíci listopadu oprava 
povrchů novým asfaltováním. Po složitém jednání se nám nakonec podařilo dohodnout rozšíření 
asfaltování na šířku 3 m. Trasy dvou hlavních místních komunikací se tak asfaltovaly ve dvou 
vrstvách a v celé šířce vozovky. 
 U komunikace s větší stávající šířkou (např. komunikce v ulici k točně u čp. 194) muselo 
dojít k ponechání částí původních nepoškozených asfaltových ploch především z důvodu dodržení 
rozpočtu a nákladů na stavbu. Navíc po technické stránce právě na této komunikaci                                                                                                                                         
máme nejvíce nedostatků, které je třeba před budoucím celoplošným asfaltováním opravit 
(původní dešťové vpusti a šachty dešťové kanalizace v nevhodné výšce, nestabilní a nerovné 
obrubníky atd. – tyto vícepráce už nešlo nyní zafinancovat). V jarních měsících dojde ještě u 
komunikací s částmi původních asfaltových ploch k zástřiku spár mezi novými a původními 
plochami. 
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 Pokud vše půjde podle plánu a v měsíci únoru dojde k předání hotového díla, budeme 
následně pracovat na jeho kolaudaci a uvedení do provozu. Po zprovoznění bude dán pokyn pro 
zahájení připojování jednotlivých nemovitostí ke kanalizaci. Termín pro dokončení přípojek a pro 
skutečné připojení všech domů v obci je poskytovatelem dotace stanoven velice přísně již do září 
2020. Více o domovních přípojkách v samostatném odstavci dále. 

Informace k dosavadnímu financování stavby kanalizace 
  Celkové rozpočtové náklady stavby kanalizace 68.993.524,33 Kč 
  Zaplaceno celkem k 23. 12. 2019   62.440.816,29 Kč 
  Zbývá uhradit do konce stavby     6.552.708,04 Kč 
  
  Přijaté dotace na financování stavby z OPŽP 35.793.217,19 Kč 
  Přijaté dotace na stavbu z Pardubického kraje   4.000.000,00 Kč 
  Přijaté dotace celkem k 23. 12. 2019   39.793.217,19 Kč 
 
  Zbývá přijmout dotaci z OPŽP ve výši    3.497.543,38 Kč 
  Uhrazené náklady z vlastních prostředků obce 22.647.599,10 Kč 

Všechny částky jsou uváděny bez DPH - obec je v této oblasti činností plátcem DPH. Pro 
zajištění vlastních prostředků obec čerpala úvěr ve výši 30.000.000,- Kč, který už také splácí. 
Měsíční splátka úvěru je nyní 146.524,30 Kč včetně úroků. 
 
Zhotovení domovních částí kanaliza čních p řípojek 

V souvislosti s dokončením hlavní stavby kanalizace se blíží další etapa výstavby – 
dokončení celého projektu odkanalizování obce připojením jednotlivých domů domovními 
kanalizačními přípojkami. Přípojky musí být realizovány v období duben až zá ří 2020 dle 
zpracované projektové dokumentace jednotlivých domů. Pokyn pro jejich realizaci bude dán po 
kolaudaci hlavní stavby kanalizace. 

Na výzvu s nabídkou pomoci se zajištěním realizace domovních kanalizačních přípojek 
reagovalo cca 80 majitelů nemovitosti. Ze strany obce bylo osloveno několik menších firem 
s poptávkou těchto prací. Nacenění prací jednotnou cenou za běžný metr je vzhledem k tomu, že 
každá domovní přípojka je zcela jiná, individuální a hlavně napojení v domě různé, nemožné. 

Zájemcům bychom během měsíce ledna chtěli předat individuální kalkulaci realizace jejich 
přípojky. Hlavní výhodu našeho zprostředkování vidíme především v jistotě zajištění firmy, která 
bude schopná rozsah prací za krátké období do září 2020 provést. Smluvní vztah se 
zhotovitelskou firmou a platba za provedení přípojky bude vždy na majiteli domu. 

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. 
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Výměna hlavního vodovodního potrubí 
  Před vlastní stavbou kanalizační stoky B v ulici od domu čp. 163 až za dům čp. 89 proběhla 
v jarních měsících výměna nejstaršího litinového hlavního vodovodního potrubí o dimenzi DN 150 
o celkové délce 730 m za moderní plastové. Výměna byla provedena včetně výměny zemních 
souprav uzávěrů jednotlivých domovních vodovodních přípojek. 
  Celkové náklady byly uhrazeny zhotoviteli ve výši 3.286.788,25 Kč bez DPH, když naše 
obec uhradila z této sumy částku pouze 657.357,65 Kč vlastního podílu. Na ostatní náklady se 
podařilo zajistit prostředky z další dotace z rozpočtu Pardubického kraje a ze Svazku obcí 
Vodovody Poličsko. 

 
Kompletní rekonstrukce hlavní komunikaci II/353 
  V trase hlavní komunikace II/353 bylo provedeno jen provizorní zaasfaltování  výkopy 
kanalizace poškozených částí komunikace. Toto technické řešení bylo dohodnuto se Správou a 
údržbou silnic Pardubického kraje na základě plánu kompletní rekonstrukce komunikace v roce 
2020. Při ní se nejedná pouze o pokládku nového povrchu, ale projekt počítá se sanací podloží 
poškozených krajnic a s opravou opěrné zdi se svodidlem podél Bílého potoka. Rozsah prací je 
velký a tomu bude odpovídat i plánované dopravní omezení prakticky ve stejném rozsahu jako 
v letošním roce. 
  S platností od 1. 4. 2020 bude znovu povolený průjezd obcí pouze pro vozidla do 3,5 tuny, 
linkovou autobusovou dopravu a dopravní obsluha - vozidla pouze do naší obce. Dále bude platit 
omezení rychlosti na 30 km/h. V nepřehledných místech bude muset být provoz opět řízen 
semafory Na poslední fázi opravy, asfaltování v letních měsících, zvažujeme i úplnou uzavírku 
komunikace na období např. 10 dní. V tomto případě by bylo možné provádět pokládku celoplošně 
bez středové spáry. Velmi důležité je také zajištění doby klidu po provedení pokládky, aby došlo 
vytvrzení povrchu.  
  Zhotovitelem rekonstrukce bude po provedeném společném výběrovém řízení se stavbou 
chodníků sdružení firem EVT a Eurovia s názvem „Společnost pro obnovu silnice a chodníku obce 
Kamenec u Poličky“.  
 
Stavba chodník ů 
 V měsici srpnu se začalo s realizací dlouho připravovaného záměru 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 dokončením v roce 
2020 v přímé návaznosti na rekonstrukci hlavní silnice. 
 V letošním roce se nám podařilo dokončit kompletně I. etapu (úsek od středu obce 
k prodejně potravin) včetně osvětlení. Ve II. etapě (horní autobusová zastávka, horní část obce, 
střed a směr na spodní část obce) máme dokončen chodník a kabeláž veřejného  osvětlení. Zatím 
chybí realizace sloupů a svítidel ve směru na spodní část obce, především z důvodu naší snahy 
získání dotačních prostředků na jejich realizaci z možností roku 2020. Pro Vaši informaci náklady 
na jeden sloup s LED svítidlem 39 W jsou ve výši 27.000,- Kč. Ve II. etapě byl realizován také 
ostrůvek na odbočce k areálu Pod Lipou – jedná se o nutné řešení, bez kterého nelze žádat o 
dotace na výstavbu chodníku. V komplexním řešení trasy chodníků nesmí být totiž delší přerušení 
chodníku než 6 m, proto ostrůvek jako bezpečnostní prvek.  
 U autobusové zastávky ve středu obce je dokončen prostor zastávky a nástupiště, v roce 
2020 se bude dokončovat pokračování chodníku k místu pro přecházení v prostoru proti pomníku 
padlým. 
 V roce 2020 máme dále v plánu pokračovat III. etapou výstavby tj. chodník s osvětlením ve 
spodní části obce s vizí možného pokračování na připravované řešení obce Sádek. A dále také 
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chodník v horní části obce – začátek obce s odbočením pěší trasy do současné pěšinky u čp. 163 
s napojením na místní komunikaci s obytnu zónou. Také zde s vizí napojení na budoucí projekt 
města Poličky. 

Informace k dosavadnímu financování stavby chodníků 
  Náklady I. etapa s osvětlením      4.910.700,51 Kč 
  Náklady II. etapa bez osvětlení      5.412.103,90 Kč 
  Náklady osvětlení mimo I.etapu, zastávka střed obce atd.   1.801.691,70 Kč 
  Celkem bude za práce v roce 2019 uhrazeno  12.124.496,11 Kč 
   
  Přijaté dotace na financování stavby ze SFDI   3.009.610,73 Kč 
  Přijatá dotace na stavbu z Pardubického kraje       110.000,00 Kč 
  Přijaté dotace celkem v roce 2019     3.119.610,73 Kč 
 
  Náklady z vlastních prostředků obce v roce 2019    9.004.885,38 Kč 
  Přislíbená dotace na I. etapu z prostředků IROP    4.346.934,00 Kč 
 Všechny částky jsou uváděny s DPH – obec při stavbě chodníků není plátcem DPH. 
Z uvedeného vyplývá, že také stavba chodníků je pro nás značně náročná. Například přislíbené 
prostředky z dotace programu IROP se k nám dostanou až po provedení stavby a zvládnutí všech 
složitých procesů kontrol a ověřování. Do té doby je financování jen na nás. Pro plánované práce 
v roce 2020 máme požádáno o dotaci z Pardubického kraje a nyní dokončujeme zpracování 
žádosti z programu IROP na chodníky ve III. etapě. 
 
Poděkování 
 Na závěr tohoto článku bych rád poděkoval všem obyvatelům naší obce za pozitivní přístup 
ke všem v obci prováděným stavbám. V době příprav jsem se Vás snažil na náročné situace co 
nejvíce připravit. Při samotné stavbě jsme se snažili, aby dopad omezení na běžný život a provoz 
byl v rozumné míře a co nejmenší. Práce jsme se snažili co nejvíce koordinovat, vždy se však také 
vše nedařilo podle našich představ, ale to asi v tomto rozsahu stavebních prací ani nelze jinak. 
 Zvládnutí celého rozsahu všech staveb je pro nás velmi náročné. Hnacím motorem a 
povzbuzením je pro nás ve vedení obce skutečnost, že za celé období výstavby jsme se nesetkali 
s žádným negativním postojem. Pro nás je nesmírně důležité když cítíme, že celou stavbu berete 
jako stavbu pro dobro obce, pro dobro nás všech a hlavně pro budoucí generace. 
 V roce 2020 nás čeká velmi náročné období připojování jednotlivých nemovitostí, kde právě 
spolupráce Vás majitelů domů bude zcela zásadní. Už nepůjde o stavbu anonymní veřejné části, 
ale o Vaši soukromou část se všemi problémy, které mohou nastat u Vašich domů s napojením 
apod. Věřím, že po pozitivních zkušenostech z hlavní stavby v letošním roce vše společně 
zvládneme a podmínku připojení nemovitostí do září 2020 splníme. 

Petr Šváb 
 
Komunální a t říděné odpady v roce 2020  
Poplatek za komunální odpad v roce 2020 
 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2019 byla odsouhlasena Obecně 
závazná vyhláška číslo 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. ledna 2020. 

Zastupitelstvo obce ve vyhlášce pro rok 2020 rozhodlo o změně výše místního poplatku za 
svoz komunálního odpadu. Nová cena je stanovena ve výši 650,- Kč 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 708,- Kč. Tato částka byla navýšena oproti roku 
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2019 o 24,- Kč na poplatníka. Změnou výše poplatku od občanů tak 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 i nadále 
využívat všech možností a služeb sběrného dvora a překladiště odpadů v Poličce. 
 Vyhláškou stanovená osvobození od poplatku platí zejména pro poplatníky, kteří v roce 
2020 dosáhnou 17 a méně let věku a pro poplatníky, kteří v roce 2020 dosáhnou 80 a více let 
věku.  
  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 2020  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 2020: 
Výdaje obce: 
 Platba z rozpočtu obce svozové společnosti LIKO a.s. bude ve výši 403.560,- Kč. 
 Další náklady obce ve výši cca 12.500,- 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 7.000,- 
Kč, za svoz rostlinných a jedlých olejů 1.900,- Kč. Náklady obce snižuje příjem ve výši cca 50.000,- 
Kč od společnosti Ekokom za třídění odpadů. 
 Celkem se výdaje obce za rok 2020 předpokládají ve výši cca 410.000,- Kč. 
Výběr poplatků: 
 Dle ustanovení vyhlášky 4/2019 se v současné době předpokládá, že v roce 2020 bude od 
poplatku osvobozeno celkem 138 osob. 
 Poplatníků bez osvobození se předpokládá 404 osob + 40 objektů = 444 
Dle tohoto současného stavu počtu obyvatel a počtu objektů vybere obec na poplatcích v roce 
2020 částku 288.600,- Kč. 
Rekapitulace: 
 Předpokládané vynaložené náklady obce   410.000,- Kč 
 Předpokládaný výběr poplatků   288.600,- Kč 
   Doplatek obce z jejího rozpočtu v roce 2020  121.400,- Kč 
 
Termíny svozu popelnic:  
Kamenec – každé liché pondělí: 30.12.2019, 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 
18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 
14.12., 28.12. 
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osada Jelínek – každá lichá středa: 1.1., 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 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. 
 
Termíny svozu plast ů - pytle – pozor zm ěna – svozy v pátek: 
pytle od domácností -1 x měsíc – pátek: 17.1., 14.2., 13.3., 10.4., 8.5., 5.6., 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 
6.11., 4.12. 
 
Termíny svozu plast ů - kontejnery:  
žluté kontejnery - 1 x 14 dnů – lichý pátek: 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 
22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 
18.12., 31.12. 
 
Termíny svozu papíru - kontejnery:  
modré kontejnery - 1 x 14 dnů – sudý čtvrtek: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 
14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10. 12.11., 26.11., 
10.12., 24.12. 
 
Termíny mobilních svoz ů nebezpečných a velkoobjemových odpad ů: 
Čtvrtek 30. 4. - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
Pondělí 7. 9.  - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
 
Termín svozu kovového odpadu: 
Úterý 5. 5. - v čase od 8.00 do 10.00 hod. z míst pro umístění nádob na komunální odpad. 
 
Termíny svoz ů odpad ů naleznete také v grafické podob ě vyznačené v p řipojeném kalendá ři. 
 
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. 
 
Domácí zahradní kompostéry 
 V minulém vydání Kameneckých listů jsme Vás informovali, že 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 červenci bylo provedno výběrové 
řízení na dodavatele ve kterém zvítězila s nejvýhodnější nabídkou firma ELKOPLAST CZ, s.r.o., 
Zlín. Celkové náklady akce jsou po provedené soutěži ve výši 1.252.891,- Kč, schválená dotace je 
ve výši 1.087.995,75 Kč. Z rozpočtu obce tak bude doplacen vlastní podíl ve výši 191.999,25 Kč. 
 Vlastní dodávka kompostérů je naplánována na měsíc březen 2020. Následně bychom 
kompostéry předávali majitelům nemovitostí, kteří o ně v době přípravy projektu projevili zájem tak, 
abychom celý systém domácího kompostování měli v provozu od začátku jarní sezóny. 
 Naším cílem je v maximální míře omezit počet odvozů velkoobjemového kontejneru 
s bioodpadem do kompostárny v Borové u kterého platíme nejen náklady odvozu, ale také 
zpracování dopraveného odpadu. 

Rádi bychom kompostovatelný odpad, včetně trávy ze sekání zahrad, zpracovávali 
(kompostovali) v místě jeho vzniku ještě v jeho malém množství. Vyhneme se tak dalšímu 
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zvyšování nákladů obce na svoz a likvidaci odpadů, které následně musíme promítnout do výše 
poplatku za svoz komunálního odpadu. 

 
Sběrné nádoby na použitý kuchy ňský olej 
 Ustanovením nové legislativy musí obce s platností od 1. 1. 2020 zajistit možnost třídění a 
sběr další složky tříěného odpadu – použitých rostlinných olejů a tuků. 
 Naše obec na tuto skutečnost reagovala s předstihem a již celý rok 2019 máme v provozu 
tři sběrné nádoby. Jedná se černé nádoby o obsahu 240 l s kulatým otvorem pro vhození z přední 
strany. Použitý olej v domácnostech se slévá do PET lahví, které se uzavřené vhazují otvorem do 
této nádoby. 
 Nádoby jsou umístěny na třech stávajících kontejnerových stanovištích – stanoviště 1 u 
prodejny potravin, stanoviště 2 ve středu obce u odbočky k areálu Pod Lipou a stanoviště 3 ve 
spodní části obce u Truhlářství Boštík. 
 Za uplynulé období letošního roku bylo z nádob svezeno ze stanoviště 1 – 17,5 l, stanoviště 
2 – 21,5 l, stanoviště 3 – 5 l olejů. Uvedené množství se zdá malé, ale věříme, že se bude 
postupně zvyšovat. 
 Pro naši obec je důležité, abychom tento oddělený systém sběru tuků a olejů dostali co 
nejdříve do běžné praxe a povědomí obyvatel vzhledem k provozu splaškové kanalizace. Tuky a 
oleje v kanalizaci dokáží velké divy a dokáží kanalizaci zcela vyřadit z provozu. Proto je důležitá 
zodpovědnost všech, abychom se tak vyhnuli zbytečným problémům s provozem kanalizace. 

Petr Šváb  
 
Místní poplatek za psa za rok 2020  

Každoročně vybíraným poplatkem je také místní poplatek ze psů dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 6/2019, který pro rok 2020 zůstává bez změny. Poplatek je splatný do 30. dubna 2020, 
jeho výše je 100,- Kč za jednoho psa. Poplatek se platí ze psů starších třech měsíců. 

 
Povinné ozna čení každého psa čipem  
 Připomínáme majitelům psů, že od 1. ledna 2020 platí nové ustanovení Státní veterinární 
správy, podle kterého povinné očkování psa proti vzteklině je platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. 
 Od začátku nového roku tak má být na území České republiky označený každý pes. 
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy 
nejpozději v půl roce věku. Označení psů provádějí veterináři, kteří jsou registrováni u Komory 
veterinárních lékařů ČR. 
 Od této změny se očekává, že v případě, že se pes zatoulá, půjde snadněji zjistit, komu 
patří. Majitelům, kteří svého psa nenechají označit, budou hrozit pokuty ve správním řízení. Na psa 
bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. 

Petr Šváb 
 
Tříkrálová sbírka  

Tříkrálová sbírka se v Kamenci uskuteční v sobotu 4. ledna 2020 v dopoledních hodinách. 
Obcí půjde pět skupinek dětí se svými vedoucími, kteří budou označeni průkazkou a budou nosit 
zapečetěné pokladničky. 

Tříkrálová sbírka je prastarý zvyk. V současnosti se z tříkrálové sbírky vytvořil obyčej, 
podobný tomu minulému. 
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 Předem děkujeme za laskavé přijetí koledníků a za Vaši štědrost, 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 

- 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 
 
Vánoční zamyšlení  
V jesli čkách spat řujeme n ěhu 
 Vánoce jsou tady. Všeobecný mumraj, nadbytek, politické poreptávání a jiné činnosti se 
nám snaží vlézt za nehty, aby nám zabránily mít radost z Vánoc. Chtějí nám vzít chvíle, v kterých i 
čas ustupuje do pozadí. Ti šťastnější si vzpomínají na své dětství a je úplně jedno, v jaké době, 
vybavuje se jim vůně jehličí, cukroví a kapra v troubě. Tenkrát jsme nevnímali, kolik práce stálo 
naše rodiče, aby nám bylo tak dobře. Dítě nevidí souvislosti, avšak vnímá podstatné. Kolik 
atmosféry vytvoří stromeček nebo jen větvička v našem příbytku. Možná i ony nás upozorňují na 
něco podstatného. Vidíme ten kontrast lidských vymožeností a vedle toho stromeček, který skoro 
celou svou existenci prožil v lese a byl společníkem zvířat i rostlin, které měl kolem sebe. A teď je 
u nás. V našem soukromí. Možná i on nám připomíná přirozenost člověka, která vyrůstá 
z hlubokých kořenů našich předků. Chce těšit ty, kteří jsou s námi, poskytnout jim dobré místo 
k životu. 
 A o co jasnějším znamením je stavění betléma! Vzpomeňme si, máme nějaký doma? 
Možná někde na půdě bude uložen, možná již jediný užitek z něho mají červotoči. Co kdybychom 
s ním něco udělali? Vždyť u tohoto betléma se scházeli naši předci! A když žádný nemáme, 
nestálo by zato si nějaký pořídit a založit tradici naší rodiny? Stavět figurky kolem jesliček, 
uvědomovat si, jak něžně mezi nás přišel náš Pán. Jsou chvíle v lidském životě, kdy se nám tyto 
činnosti snad ani nechce dělat. Však jsme dospělí a na takovéto dětinskosti a rozněžnělosti 
nemáme chuť a ani čas! Ale na co budou vzpomínat naše děti, až povyrostou? Na to, jak jsme si 
zařídili rychlý internet, velikánskou televizi, nový kotel? Asi těžko. Vzpomíná se na to, když jsme 
spolu a společně děláme na jednom díle. Třeba když se celá rodina zapojuje do stavby nové 
střechy, když tak nějak společně přemýšlíme, jak vyřešit přípojku plynu nebo jak to uděláme 
s kanalizací. A pak chlapi vykopou to potřebné. 
 Nezapomínejme si uvědomovat a oceňovat, že naše křesťanská kultura stojí na jesličkách, 
v nichž se narodil Ten, který nás chtěl naučit vztahu mezi sebou navzájem. Který nám ukázal na 
svého Otce v nebi. A dvě roviny člověka. Ruce roztažené k objímání blízkých a tělo vztyčené 
k naslouchání Bohu. A v jesličkách je vtělený Bůh, který nás všechny chce obejmout. Necháme 
se? 



  

- 10 - 
 
 

 Přeji všem čtenářům tohoto zpravodaje požehnané a láskou naplněné Vánoce 2019. Jaké 
budou příští, netušíme, ale užijme si těchto. 

P. Ondřej Špinler, váš kněz 
 
Bohoslužby o váno čních svátcích  
Sádek - kostel Nejsvětější Trojice 

24. 12.  Štědrý den    22.30 h.  
25. 12.  Boží hod vánoční       9.00 h. 
26. 12.  svátek sv.Štěpána        9.00 h. 
29. 12. svátek Svaté rodiny 9.00 h. 

Polička – kostel sv. Jakuba 
24. 12.  Štědrý den    16.00 h. 24.00 h.  
25. 12.  Boží hod vánoční        7.30 h. 10.30 h. 
26. 12.  svátek sv.Štěpána        9.00 h. 
29. 12. svátek Svaté rodiny 7.30 h. 10.30 h. 

Polička – farní sbor Českobratrské církve evangelické 
24. 12.  Sváteční bohoslužba   16.00 h. 
25. 12.  Slavnost Kristova narození    8.30 h. 
29. 12. nedělní bohoslužba 8.30 h. 

 
Životní jubilea  
 Zastupitelé obce blahopřejí všem jubilantům, kteří oslavili své životní výročí. Přejeme tedy 
paní Květoslavě Drašarové, panu Ladislavu Martinů, paní Marii Pražanové, paní Zdeně Smolkové, 
panu Miloslavu Homolkovi, panu Drahoslavu Maixnerovi, panu Vladimíru Jirušovi, panu Jaroslavu 
Havlíkovi a paní Jaroslavě Petráskové nejvíce zdraví, štěstí, spokojenosti a všeho dobrého.           

Lenka Ondráková, Irena Chroustovská, Hana Švandová 
 
Ohlédnutí za uskute čněnými akcemi  
 Od posledního vydání Kameneckých listů uplynula dlouhá doba, ve které se událo mnoho 
věcí, událostí a setkání. 
 Vím, že zacházíme hodně zpátky, ale připomeňme si akce, na kterých se vždy dobře dařilo. 
První jarní akcí byl slet Čarodějnic, poprvé konaný na kopci u Kadidlových. Týden na to procházel 
obcí lampionový průvod zakončený občerstvením v areálu Pod Lipou. Na pouťovou sobotu 
15.června přijela po letech skupina Markant, a i přes mírnou nepřízeň počasí se zábava velmi 
vydařila. 
 Děti s rodiči si koncem června užili Dětský den se soutěžemi, odměnami a hasičskou 
pěnou. O prázdninách se mladí hasiči vydali na letní táborové soustředění na Březiny. Druhá 
venkovní zábava v areálu Pod Lipou se konala 2. srpna se skupinou Rytmik. 
 Ještě před nástupem do školy se v neděli 1.září odehrálo venkovní divadelní představení 
malých i dospělých ochotníků ze Širokého Dolu. Malí herci představili,, Živé obrazy Širokého Dolu‘‘ 
a ti starší humorně sehráli představení ,,Lotrando a Zubejda‘‘. 
 V areálu Pod Lipou proběhly celkem čtyři kytarové večery, na jejichž zakončení měli pan 
Bohumil Novák s paní Zdenou Střítežskou připravené vynikající plněné palačinky masovou směsí 
a jablečnou vejmrdou. 
 Na Burčákový pochode jsme si vyšli v sobotu odpoledne 28. září. Nejdříve to vypadalo, že 
z pochodu nic nebude, protože se spustil déšť, ale počasí se umoudřilo a mohli jsme se vydat 
cestou směrem k Jelínku. Pozdravili jsme se s místními obyvateli, občerstvili se nadýchanými 
buchtami od paní Marušky Svobodové a vraceli se zpátky k domovu. Cestou jsme si popovídali, 
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zazpívali spoustu písniček a při tom popíjeli bílý i červený burčák. Tento vydařený pochod jsme 
zakončili Pod Lipou, kam ještě dorazili i ti, kteří se pochodu zúčastnit nemohli.  
 Z následujících akcí se podařilo uskutečnit Pouštění draků, Taneční kurz, Dlabání dýní, 
Halloweenskou diskotéku, Posvícenské posezení, Zdobení perníčků, Vánoční výstavu a i Zpívání 
koled u stromečku. 
 Posvícenské posezení pořádalo zastupitelstvo obce 16. listopadu v sále obecního úřadu. 
Mysliveckou kuchyni obstaral a zajistil Vladimír Andrlík, místní myslivecký spolek se podílel na 
zajištění potřebných surovin. Voňavé posvícenské koláčky napekla paní Jaruška Švábová 
s ochotnými pomocnicemi. Děkujeme Vám všem za starost, pomoc, čas a ochotu. Pan Šnek přijel i 
se svojí manželkou zahrát a zazpívat, a přestože nebyla úplně velká účast hostů, k zábavě nic 
nechybělo. 
 V neděli 24. listopadu přišla do společenského sálu paní Marcela Dvořáková ukázat nám, 
jak se zdobí perníčky, jaké techniky se dají použít a především, jak se správně míchá poleva. 
Zdálo by se, že to není žádná věda, ale kdepak…I pro zkušené hospodyňky to byly cenné rady. 
Strávili jsme tak hezké odpoledne a domů si přinesli skoro umělecky nazdobené perníčky. 
 
Vánoční výstava 
 Předvánoční atmosféru nám navodila již XVI. Vánoční výstava, která byla zahájena 30. 
listopadu v sále obecního úřadu žáky ze Základní školy v Sádku pod vedením paní učitelky Pavly 
Švábové. Děti vystoupily s hraním na flétny a vánočními písněmi, pan starosta přivítal všechny 
hosty s přáním hezkého a klidného adventu a mohla začít pohodová výstava. 
 Nadšení, šikovnost a píle Elišky Francové a Andrey Šafránkové se promítly celou budovou 
obecního úřadu, od vstupu do budovy, přes schodiště a chodbu v předsálí, až po vyzdobený sál. 
Spousty ručně vytvořených výrobků a dekorací, svícnů, skřítků, andělů, zdobených perníčků, 
postaviček z vizovického těsta a jiných materiálů zaplnily celý prostor pro výstavu. Kromě 
papírových, dřevěných, perníkových a keramických betlémů byl vystaven i betlém plstěný a 
keramický obraz Svaté rodiny. 
 Hlavní dominantou celé výstavy byl velký adventní věnec, umístěný uprostřed sálu, po 
jehož obvodu se barvila všechna čtyři roční období. Stromečky kolem něho znamenaly čtyři 
adventní svíce. Na první adventní neděli si zapalujeme svíci proroků, druhá svíce je svící 
betlémskou, třetí je pastýřská a poslední čtvrtá je svíce andělská. 
 O prvním víkendu vyráběly v knihovně Andrea Šafránková a Irena Chroustovská s dětmi 
různá vánoční přáníčka. V neděli přijela paní Marie Klimešová z Poličky, aby předvedla další ze 
svých umů a to výrobu plstěných ozdob a postaviček. Právě z jejích tolik šikovných rukou byl 
předveden plstěný betlém na výstavě. 

Při druhém víkendu se postarala o děti a jejich tvořivou zábavu paní Lucie Kochová a ještě 
paní Irena Chroustovská. Ženám děkujeme za zpestření a vyplnění všech čtyřech odpolední, nejen 
že se děti zabavily, ale domů si odnesly vlastnoručně vyrobené kousky. Protože byla výstava 
krásná, zase něčím nová, jiná a opět kouzelná, děkujeme především Elišce a Andree, ale také 
ženám, které každý den přišly pomoci a bez nichž by práce jen těžko odsýpala. Odměnou pro nás 
pro všechny mohlo být, klidné posezení při horké medovině s cukrovím či jinými pochutinami. 
 Závěrem všech akcí bylo zpívání koled u stromečku před Obecním úřadem v Kamenci 
v rámci akce Česko zpívá koledy. Českem se rozezněly známé české koledy, při kterých můžeme 
společně ,,snít o Vánocích“. Při závěrečné písni jsme si zapálili prskavky, a těšili se na blížící se 
svátky. 
 Přeji Vám všem krásné a pohodové Vánoce, sváteční dny a v novém roce plno zdraví a 
štěstí, radosti a dobrých myšlenek. 

Lenka Ondráková 
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Taneční hodiny ve spole čenském sále 
 Blížící se plesová sezóna byla impulzem pro nápad oprášit to, co jsme se naučili v 
tanečních. Pro některé to byla příležitost se tanečním krokům nově naučit. Roli učitelů tance na 
sebe vzali Jitka Vosmeková s jejím partnerem Ondrou. 
 Ve třech nedělních lekcích jsme sálem prokroužili polkou, valčíkem, jivem, cha chou, 
clockem a waltzem. Tanečních hodin se zúčastnilo 10 párů, které se určitě už těší až zazáří na 
tanečním parketu některého z nadcházejících plesů. 
 Touto cestou bych ráda poděkovala našim tanečním mistrům za ochotu se nás tanečníků 
ujmout a za jejich trpělivost. Dík patří i obecnímu úřadu za poskytnutí prostor. 

Hana Švandová 
 
Drakiáda 
  Dne 13. října se konala, jako už po několikáté naše oblíbená drakiáda. Po minulých 
zkušenostech jsme ji zase spojili s šipkovanou.  Počasí nám celkem přálo, dětí se sešlo hodně. Na 
zahřátí jsme uvařili čaj a některé maminky připravily i něco dobrého na zakousnutí. Procházku 
jsme zase vedli do Dračích skal, po cestě děti plnily některé úkoly, na konci na ně čekal schovaný 
poklad. Po té jsme se pustili do pouštění draků, vítr nám foukal, tak žádný nezůstal při zemi. 
 Tak snad u této tradice zůstaneme a rodiče s dětmi mají alespoň možnost vyvětrat draky, 
aby nezůstaly doma zahálet. 

Lenka Ondráková 
 
Kamenecký Halloween 
 Letos jsme s dětmi pojaly podzim trošku netradičně. K podzimu bezesporu patří buclaté 
oranžové dýně s hořící svíčkou, které zaručeně vykouzlí úsměv na každé dětské tváři.  
 Ve středu 30. října přišli děti s rodiči na obecní úřad vyrobit svítící pohádkové dýně, kterými 
rozzářily podzimní večery v Kamenci. S dlabáním dýní dětem pomáhaly také Hanka a Irena ze 
SVČ Mozaika Polička. 
 Završením Kameneckého Halloweenu byla diskotéka v sálu místního pohostinství. Děti ve 
strašidelných maskách řádily pod vedením Vendulky Andrlíkové. Hudbu zajistil Vítek Ondrák a 
provozovatelé pohostinství se postarali o skvělou obsluhu.  

Irena Chroustovská 
 
Pozvánky a plánované akce:  
Akce ve společenském sále v budově obecního úřadu v nejbližším období: 
- sobota 28. prosince 2019  Sousedský mariáš – prezence od 14.00, začátek 15.00 
- pátek 31. ledna 2020  Hasičský ples I.  - hudební skupina MIX Sebranice  
- sobota 1. února 2020  Hasičský ples II. - skupina Fízlband 
 Prodej místenek na Hasičský ples bude probíhat v klubovně SDH v budově obecního úřadu 
ve dnech 13. a 15. 1. 2020 od 16.00 do 18.00 hodin. 
- neděle 2. února 2020 Maškarní karneval  pro děti 
- sobota 20. února 2020 Masopustní pr ůvod obcí a Masopustní posezení  
- neděle 8. března 2020 Soutěž  "O putovního kucha ře"  – podrobnosti viz. níže 
- sobota 28. března 2020 Jarní setkání d ůchodc ů 
 
Plánované akce a závody v areálu Pod Lipou v roce 2020: 
- sobota 13. června Taneční zábava  s hudební skupinou Markant  
- sobota 8. srpna Večerní stovka  - 5. závod Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami 
- neděle 9. srpna O pohár starosty obce a Seniorcup - závody v pož. útoku mužů a žen  
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- sobota 29. srpna O pohár SDH a Kamenecká šedesátka - závody dětí a mládeže 
Petr Šváb 

 
Cvičení pro radost v sále obecního ú řadu 
 Od čtvrtka 9. ledna 2020  se opět bude pravidelně cvičit a to vždy od 18:30 hod 
ve společenském sále v budově obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Cvičení je určené pro ženy 
všech věkových kategorií, které mají chuť a sílu se hýbat. Co Vám na hodině cvičení můžeme 
nabídnout: pilates, cvičení s gymnastickými míči, posilování různých partií těla, kruhový trénink a 
mnoho dalšího. 
 Předcvičovat budou zkušené předcvičovatelky a předcvičovatelé, kteří se daným aktivitám 
věnuji, i když ne na profesionální úrovni. S sebou si vezměte karimatku, pití, ručník, pokud 
vlastníte gymnastický míč a chuť pro své tělo a zdraví něco udělat.  
 
Sout ěž  "O putovního kucha ře"  

Další ročník tradiční soutěže se uskuteční v neděli 8. března 2020 ve společenském sále 
v budově Obecního úřadu  v Kamenci u Poličky. Začátek soutěže je naplánován na 15.30 hodin, 
na vítěze čeká opět putovní soška kuchaře.  

Tentokrát se bude soutěžit o nejlepší pomazánku . Součástí odpoledne je i mezisoutěž pro 
rodiče s dětmi v přípravě něčeho dobrého, co ochutnáte ještě během soutěže. Průběžně se 
můžete přihlašovat na mailové adrese putovnikuchar@seznam.cz. Přijďte se pobavit a ochutnat 
něco dobrého z jiných kuchyní. 

Občerstvení a odměny budou připraveny pro všechny účastníky.. 
Srdečně zvou pořadatelé z naší obce 

 
Z kamenecké kroniky – rok 1956  
Počasí 
V lednu bylo pěkně, málo sněhu, ke konci měsíce mrazy – 18 °C, 30. – 23 °C, 31. – 29 °C. 
Únor – kruté mrazy pokračují. 1. – 30 °C, 2. – 22 °C, potom stále méně, až zase 8. – 27 °C, 9. – 31 
°C, 10. – 35 °C, 11. – 25 °C, a dále stále mrazy až – 25 °C. Zamrzly vodovody, brambory 
v komorách i ve sklepech, v krechtách méně. Také zamrzlo mnoho ovocných stromů. 
Březen – 2. je vichřice 105 km za hodinu. Místy orvala střechy. Potom byly přeháňky a 3. je 
rozvodnění. Potom jsou vánice a mrazy pokračují až do 22. 
Duben – až do 12. je zima, mrazy až – 6 °C, potom tepleji, dešťové přeháňky. 17. vyjeli rolníci 
prvně na pole. Ale 18. nachumelilo a znovu zamrzlo. 22. – 8 °C. 24. zase vyjeli rolníci na úplně 
mokré pole. Pršelo dál až do konce měsíce. Potok se rozvodnil. 
Květen. V prvních dnech se doselo a do poloviny měsíce se nasázely brambory. 10. raší břízy, 
jeřáby, tráva se zelená. Ke konci měsíce je horko, sucho. Rozkvétají stromy. Osení = 3 – 5 cm 
vysoké. 
Červen. Je horko, sucho, až jsou spáleny drny. 9. je bouře a namoklo. 13. odkvétají poslední 
jabloně a po 15. se sází řepa. Je deštivo a ke konci zima. 
Červenec. První dny začíná teprve senoseč. Rychle pokračuje, protože je pěkně. Po 15. je deštivo, 
také se sklizeň jetele protáhla až do konce měsíce. 
Srpen. V Kamenci začaly žně 16. Bylo hodně deštivo i teplo, takže obilí v panákách zčernalo, i 
trochu porostlo. Do 28. bylo posekáno žito. Při výmlatu bylo nutno předem žádat o příděl proudu 
na určenou hodinu. Při přetížení byl proud vypnut. 
Září. Od 5. září jsou zavedeny žňové hlídky a  trvají do konce měsíce, až je všechno obilí dodáno. 
Oves byl dosekán až na malé výjimky do 20. září a potom brzy sklizen. První dny hodně pršelo a 
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bylo teplo, vítr, potom sucho. Housenky ožraly dohola řepu. Otavy nevyrostly téměř žádné, ani 
jetelové nebo špatné. Setí začalo až konce září. Na začátku září rostlo velmi mnoho hřibů. 
Říjen. Sklizeny jsou brambory, potom řepa. Po 25. byla sklizeň kritická, zprvu za velkých dešťů, 
potom mrazů, až konečně sklizeň uvízla, orba také. Někde zůstala na poli řepa. Ke konci měsíce 
sněží, potom jsou lijáky, až se rozvodní. 
Listopad. Mrazy – 7 °C střídají s dešti. Od 15. se může zase orat, ale stále prší a mrzne. Půda 
zmrzla do hloubky 8 cm. Ke konci je stálý mráz. 
Prosinec. Déšť se střídá s mrazem až do 22., kdy napadl sníh a zůstal do konce roku. Mírný mráz.  
Události roku 
 Je veliký zájem o stroje. Na elektrické pračky jsou fronty, ale později jich je dost a  jsou 
zlevněny. Také výfuky na seno se kupují, odhazové řezačky a obraceče sena.  
Koupě 
 Paní Źofie Kubová na Jelínku č. 3 prodala dům s výměrou 1,4 ha zemědělské půdy 
Františku a Josefě Fajmonovým z Kamence č. 105, kde byli v nájmu. Dům č. 67 zvaný „Na sklepě“ 
koupil Adolf Uher ze Sádku od Gabriely Orátorové ze Svitav. František Krejčí č. 53 předal 
zemědělskou usedlost synovi Františkovi a jeho manželce Jaroslavě. Jeroným Popelka koupil 
domek č. 40 od manželů Odvárkových. František Dvořák č. 142 předal svou polovinu domku 
sestře Marii Mackové z Jedlové č. 8. Bohuslav Bednář předal celou hospodářskou usedlost 
s živým i mrtvým inventářem a s pozemky ve výměře 19,60 ha zemědělské půdy, z toho 14,50 ha 
orné půdy bez náhrady státu, neboť nemůže tuto výměru sám se svojí manželkou a nemocným 
starým otce obdělávat ani rozděliti již přetíženým rolníkům. Bohuslav Bednář však není propuštěn 
a musí hospodařit dál.  
Osvětová práce 
 Předsedou OB (osvětové besedy) je jmenován učitel Josef Pavliš. Besedu voličů 30. 
května navštívila redaktorka časopisu „Budujeme novou vesnici“ s. Vlasta Jančová. Besedy se 
zúčastnilo 18 osob. V listopadu byly v rámci československo-sovětského přátelství promítnuty filmy 
s přednáškou. Během roku byly u Bednářů promítnuty 4 filmy. Obecní knihovna má 1123 svazky. 
V roce 1956 bylo 36 vypůjčovatelů a 814 výpůjček.  
Obecní dům 
 Pozemek pro stavbu obecního domu a hasičské zbrojnice je vyhlídnut na Groulíkově louce. 
Pan Groulík dostane náhradou louku vedle. Schůze všech občanů, která byla svolána k projednání 
o stavbě, se téměř nikdo nezúčastnil. Proto hasiči při své valné hromadě a výborové schůzi zvolili 
výbor pro tuto stavbu. Ten obešel všechny občany, aby získal jejich souhlas a brigádnické hodiny. 
Všichni občané nadšeně slibovali pomoc.  
Vodní nádrž a koupaliště. 
 S prací se začalo na Linhartově louce, ale pro nepříznivé počasí nemohlo být dokončeno. 
Obecní cesty 
 Na podzim začal se svážet štěrk na opravu cest, ale pro velké deště nebylo možno práci 
dokončit. Osvětlení obce bylo doplněno dvěma světly. Dosavadní tajemník MNV Josef Mužík se 
z Kamence odstěhoval a tajemníkem byl zvolen Adolf Žák. 
Stavby 
 Stavbu domku dokončil Bohuslav Novák nade mlýnem. Dům obdržel číslo 52. Bedřich Míša 
dostavěl rodinný dům číslo 62. Josef Sejkora dokončil stavbu domku číslo 8. Jaroslav Pašek také 
dostavěl nový dům číslo 12.  
Výstava 
 28. a 29. 7. byla v Poličce výstava koní, krav, chovných prasat, drůbeže, holubů, králíků a 
jehňat. Z Kamence zde vystavoval Bohuslav Bednář číslo 32 dvě plemenné klisny a  získal 1. 
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cenu. Jednu klisnu vystavoval také František Musil. Číslo 17 a dvě krávy vystavoval Josef Flídr 
číslo 4. Od 1. října je snížena pracovní doba na 46 hodin týdně.  
Narození 
 Narodily se děti: Josefa Fajmonová č. 105, Ludmila Švandová č. 22, Dana Střílková č. 25, 
Miloslava Doležalová č. 13, Dagmar Groulíková č. 109, Eva Krejčová č. 53, Ladislava Radiměřská 
č. 121, Jiří Cacek č. 79, Vlastimil Nunvář č. 3 
Úmrtí 
 Adolf Vincenc č. 42 zemřel 20. ledna. Anna Praxová č. 34 zemřela 25. dubna ve věku 83 
let. Jan Šváb č. 129 zemřel 28. července ve věku 72 let. Karel Mach č. 59 zemřel 16. října ve věku 
61 let.  
Sčítání 
 Ku dni 31. 12. napočteno je v Kamenci 45 koní, 448 kusů hovězího dobytku, z toho 240 
krav, 288 prasat, z toho 16 prasnic, 77 koz, 65 ovci, z toho 39 bahnic, 1759 slepic včetně kohoutů 
a 34 včelstva. 
 
Sčítání obyvatelstva – poznámka – v seznamu jsou uvedeni jen hospodáři se zemědělskou půdou  

Kamenec u Poli čky    

č.p. Jméno a příjmení Počet lidí obdělávajících Zemědělská půda (ha) Les (ha) 

1 Frant. Šmíd 4 1,49 0,00 

2 Jan Švanda 1 4,64 0,55 

3 Jos. Nunvář 8 8,23 2,04 

5 Marie Muffová 5 3,13 0,00 

6 Karel Kadidlo 7 2,85 0,00 

7 Rudolf Cacek 6 6,83 0,00 

9 Pavel Bednář 4 12,05 1,68 

11 Frant. Musil 5 12,34 2,68 

13 Josef Bednář 5 13,53 3,00 

15 Boh. Klusoň 4 3,62 0,00 

16 Jan Doležal 5 7,92 1,62 

17 Frant. Musil 4 11,78 2,00 

18 Frant. Kuda 4 2,82 0,00 

19 Jos. Lorenc 5 9,30 2,53 

21 Frant. Štaud 4 8,73 2,24 

22 Jos. Švanda 4 9,88 2,08 

24 Jos. Trávníček 2 1,86 0,00 

26 Frant. Bělský 5 6,58 0,20 

28 Frant. Krejčí 4 1,99 0,07 

29 Milosl. Krejčí 2 12,10 0,12 

31 Jan Švanda 8 9,76 1,21 

32 Boh. Bednář 5 19,37 3,10 

35 Anna Machová 1 3,19 0,00 

36 Jarosl. Petržálek 4 4,14 0,00 

37 Frant. Krejčí 5 0,49 0,00 

39 Jan Švejda 7 3,00 0,00 

41 Bedř. Leinveber 4 1,27 0,00 

42 Fr. Břeň 2 0,50 0,00 

43 Amalie Krejčová 4 1,19 0,00 
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44 Jan Vosmek 4 8,69 1,80 

45 Jos. Břeň 2 1,02 0,00 

46 Adolf Dvořák 4 1,27 0,00 

47 Karel Bednář 6 2,51 0,27 

48 Fr. Kincl 5 0,50 0,00 

49 Anna Macková 5 4,78 0,59 

50 Ant. Krejčí 4 7,76 0,00 

51 Jan Žižka 7 8,39 0,00 

53 Frant. Krejčí 3 20,54 4,03 

55 Stan. Nykl 4 1,88 0,00 

57 Karel Jurčík 4 0,85 tírna 

59 Karel Mach 1 8,81 2,19 

60 Fr. Domorád 5 9,60 3,38 

63 Jos. Bednář 4 7,12 0,71 

65 Alois Šesták 3 5,16 0,00 

68 Gustav Nunvář 5 3,23 0,00 

69 Jan Dvořák 3 1,70 0,00 

70 Jos. Pavliš 4 0,50 0,00 

71 Jos. Vostřel 2 8,96 3,40 

74 Ladisl. Feltl 6 11,98 5,30 

77 Vincenc Just 4 9,60 1,99 

78 Jan Štusák 5 5,98 0,53 

79 Ant. Cacek 7 4,06 0,00 

80 Jos. Odvárka 5 1,77 0,00 

81 Bedř. Síla 5 18,36 6,04 

82 Fr. Sedliský 3 5,75 2,62 

84 Adolf Groulík 2 1,76 0,58 

85 Jeron. Popelka 7 6,54 0,56 

86 Boh. Klusoň 1 8,83 0,00 

87 Jos. Lopour 2 1,89 0,00 

88 Mar. Zelendová 2 3,41 0,00 

89 Vinc. Bednář 3 0,88 0,00 

92 Silv. Koukal 3 9,90 0,00 

93 Rudolf Martinů 4 2,39 0,00 

96 Jos. Procházka 6 9,28 0,00 

98 Štěpán Kolouch 4 0,54 0,00 

99 Fr. Kincl 4 3,09 0,00 

101 Jos. Jukl 3 5,45 0,00 

104 Fr. Záruba 7 3,33 0,00 

105 Jos. Martinů 5 9,88 0,00 

109 St. Žaloudek 2 3,16 0,00 

111 Fr. Štříteřský 6 9,92 0,59 

112 Jos. Švanda 1 3,78 0,00 

114 Jos. Flídr 5 6,88 1,25 

115 Jan Šlosr 4 5,67 0,00 

116 Jos. Dvořák 6 6,69 0,00 

117 Jos. Jiruše 5 4,79 0,00 
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118 Jar. Havlík 3 9,95 1,44 

121 Lad. Radiměřský 4 5,58 0,81 

123 Old. Dvořák 2 4,82 0,00 

124 Boh. Haupt 4 6,40 0,32 

125 Fr. Andrlík 2 4,05 0,00 

129 Jan Šváb 3 1,98 0,00 

Jelínek    

1 Fr. Mach 5 4,61 1,21 

2 Jan Procházka 8 12,41 1,21 

4 Fr. Hanyk 4 9,76 0,80 

5 Václ. Vrzal 5 9,83 1,16 

6 Vlad. Cacek 5 3,16 0,08 

7 Fr. Červený 2 4,35 0,00 
Vladimír Andrlík st. 

 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 
 Letošní rok byl bohatý nejen po stránce sportovní, ale i po pořadatelské a společenské. 
Prvního velkého úspěchu dosáhla na konci dubna naše děvčata, která tvořila základ družstva 
Gymnázia Polička na Středoškolském mistrovství ČR v požárním sportu, kde dokázala ještě 
vylepšit loňské 2. místo a vybojovala mistrovský titul.  
 Od května do září se družstva mladších a starších žáků zúčastňovala závodů Okresní ligy 
Svitavska mladých hasičů v požárním útoku. V celkovém pořadí se umístili mladší žáci na 9. a 11. 
místě a starší na 6. místě. 
 Ani ženy nezahálely a pravidelně bojovaly o ta nejlepší umístění v požárním útoku v 
závodech Okresní ligy Svitavska. Výsledkem pak bylo krásné 2. místo družstva A. Družstvo B se 
rovněž nenechalo zahanbit a skončilo na pěkném 4. místě. 
 V sobotu 4. května jsme již tradičně oslavili svátek sv. Floriana při společné mši 
v sádeckém kostele. 
 Naše dorostenky a ženy se také pravidelně účastnily závodů Českého poháru v běhu na 
100m s překážkami. V celkovém pořadí skončily v kategorii starších dorostenek v první desítce 
Daniela Švábová – 7. místo a Marie Andrlíková – 10. 
 Co se týče postupových soutěží, v Okresním kole hry Plamen, která se konala na přelomu 
května a června v Jarošově se mladší žáci umístil na 11.  místě, starší žáci na místě 8. Do 
krajského kola, které se konalo v Litomyšli tak postoupili pouze jednotlivci v běhu na 60m 
s překážkami, kteří i přes úmorné horko podali kvalitní výkony. Dorostenky si vítězstvím 
v okresním kole, které proběhlo v Kamenci, vybojovaly postup do kola krajského, kam v kategorii 
středních dorostenců postoupil také jednotlivec Vojtěch Šváb. Okresní kolo dospělých se konalo 8. 
června v Mladějově, zde naše ženy rovněž postoupily do kola krajského. 
 15. června jsme uspořádali taneční zábavu v areálu Pod Lipou. Kapela Markant přilákala a 
potěšila mnoho návštěvníků.  
 Krajské kolo 22. a 23. června v Lanškrouně bylo bohužel pro naše týmy neúspěšné, neboť 
se opět nepodařilo ani v jedné z kategorií postoupit na vysněné Mistrovství republiky. Vojtěch Šváb 
skončil v kategorii středních dorostenců na 3. místě a postup na MČR mu unikl o pouhé 2 setiny 
sekundy. Společně s Michalem Nyklem pak posílili družstvo mužů ze Sádku, které skončilo na 
pěkném 2. místě. 
 Na Mistrovství České republiky v Ústí nad Labem postoupila díky výborným výsledkům 
v závodech Českého poháru Daniela Švábová, která zde na konci srpna zaběhla nejlepší výkon 
v historii kameneckých závodnic a časem 18,17s obsadila 29. místo. 
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 Na konci července jsme uspořádali již tradiční Soustředění mladých hasičů, tentokrát na 
Březinách. Celý týden jsme si užili při táborové hře na téma Útěk z vězení. 
 Po návratu nás již čekaly velké přípravy. Nejdříve proběhla zábava s kapelou Rytmik, 
potom začalo chystání na závody Českého poháru v běhu na 100m s překážkami – Večerní stovka 
a na závod O pohár starosty, který je zařazen do Okresní ligy Svitavska v požárním útoku. Ty se 
uskutečnily 10. a 11. srpna v areálu Pod Lipou. Sobotního závodu se zúčastnil rekordní počet 355 
závodníků, přestože nám počasí nepřálo a pršelo. Za zmínku stojí 3. místo Daniely Švábové 
v kategorii starších dorostenek. V nedělních požárních útocích pak všechny potěšilo 2. místo 
našeho A družstva žen.  
 O prvním zářijovém víkendu jsme přivítali družstva mladých hasičů na závodě O pohár 
SDH v požárním útoku a jednotlivce z celé republiky v závodě Kamenecká šedesátka v běhu na 
60m s překážkami. Bohužel i při tomto závodě nám hodně pršelo, díky výbornému zázemí 
v našem areálu jsme však vše zvládli. 
 V říjnu závodní sezóna opravdu již končila - dorostenky ještě zapsaly 3. příčku na Poháru 
hejtmana Pardubického kraje v Morašicích a ženský A tým se zúčastnil soutěže O putovní pohár 
VŘSR v Širokém Dole.  
 Nový ročník Hry Plamen jsme zahájili závodem požárnické všestrannosti v Pusté Rybné, 
kde se naši mladší žáci umístili na 18. a 24. místě, starší na 9. a 32. místě  Dorostenkám se 
podařilo zvítězit a v jednotlivcích doběhl 2. Vojtěch Šváb. 

Po celoroční vyčerpávající práci jsme se sešli 9. listopadu na Zakončení sezóny. Přátelsky 
jsme si popovídali, zhlédli jsme fotky a videa, pochutnali si na dobrém občerstvení a pomalu 
spřádali plány na sezónu příští.  

V pátek 15. listopadu se děti sešly na OÚ, kde  proběhlo spaní v sále obecního úřadu. Děti 
hrály různé hry, pouštěly si filmy a k večeři si daly pizzu. 

Závěrem této rekapitulace zbývá jen připojit velké poděkování všem, kteří se na zmiňované 
činnosti podíleli svojí aktivitou ve svém volném čase a popřát všem hodně zdraví a elánu do 
nadcházející sezóny. 

        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. Tentokrát jsme bohužel utržili ještě nižší částku 
než při posledním sběru, a to pouhých 810,- Kč. Důvodem je menší množství sebraného papíru, 
hlavně ale rapidní pokles výkupních cen, především lepenky. 

Peníze škola obdrží na bankovní účet a budou použity ve prospěch všech našich dětí. 
 Pokles výkupních cen nás vede k zamyšlení, jak dál se sběrem papíru. Během jara 
budeme ceny sledovat a podle toho budeme postupovat. Budeme Vás informovat v dalším čísle 
Kameneckých listů a samozřejmě na školním webu.   

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ 
 
Z mateřské školy  
,,Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok, stejn ě letos jako vloni, tak i nap řesrok…“ 
 Podzim - letos  opravdu slunečný a teplý – končí a vlády v přírodě se začíná ujímat paní 
Zima. Den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem ubíhá jako voda a před námi je nový rok 
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2020. Jaký bude? Stejný, horší, lepší než ten právě končící? To v tento moment nikdo z nás neví. 
 Bude takový, jaký si ho zčásti uděláme sami, ale čekají nás i věci, které my neovlivníme. 
Proto neřešme malichernosti, užívejme si každý den… 
 U nás v mateřské škole proběhl podzim v klidu a v pohodě, nové děti se dobře adaptovaly 
na prostředí MŠ. Starší děti absolvovaly plavecký výcvik v Poličce, společně plníme úkoly České 
obce sokolské, jezdíme do Poličky do sálu Gymnázia na jumping a celkově se snažíme trávit 
hodně času na čerstvém vzduchu - ať už v lese nebo na vycházkách po okolí mateřské školy. 
Příroda kolem nás je tady v Sádku i v Kamenci nádherná, a proto toho chceme co nejvíce 
využívat. 
 Touto cestou bychom velice rádi poděkovali  F-bike klubu za Sádku za finanční dar pro 
mateřskou školu na sportovní aktivity dětí. Děkujeme! 
 ,,Ať je hodn ě dárečků i u Vašeho strome čku. V každém a ť je zabalen jeden š ťastný 
všední den“ - krásné Vánoce a správné vykro čení do nového roku p řejí  

                                                                               děti a zaměstnanci Mateřské školy v Sádku 
 
Básni čky školák ů 
 Čert a já – Michal Trávníček a Pavel Spisar (5. ročník) 
  Čerte, čerte, čertíku, 
  dáš mi kousek perníku? 
  Čert chtěl slyšet básničku, 
  já zazpíval písničku. 
  Když jsem píseň dozpíval, 
  sladkosti mi za to dal. 
 
 Čert – Natálka Kvapilová a Karolína Bartoníčková (5. ročník) 
  Čert je špinavý kluk,     Usíná při pohádkách, 
  Nemyje se, je mu to fuk.    třeba o třech kůzlátkách. 
  Za krkem řetězy,     Spinkej, spinkej, čertíčku, 
  má divné móresy.     ať přineseš dušičku. 
  Je to malý pán, 
  půjde brzy spát. 
 

„V tom čase vánočním, 
půjdem na Půlnoční, 

všechno se třpytí a padá sníh. 
Ježíšek s dárky 

už přijíždí z dálky 
a z bílých strání je slyšet smích. 

Každý rok o Vánocích…“ 
 

Pokojné Vánoce a úspěšný rok 2020 
Vám přejí 

děti a zaměstnanci 
Základní a Mateřské školy v Sádku 
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Pozvánka I.  
Mariášníci z Kamence zvou na XV. ročník 

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

v sobotu 28. prosince 2019 .  
Prezence od 14.00 hodin, začátek hry v 15.00 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 31. ledna 2020 - hudební skupina MIX Sebran ice 

v sobotu 1. února 2020 - 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 13. a 15. ledna 2020 od 16.00 do 18.00 hodin . 

 

Pozvánka III.  

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na  

MAŠKARNÍ KARNEVAL   
který se uskuteční  

v neděli 2. února 2020 od 14 hodin.  
Zveme všechny děti – soutěže a dárky pro všechny masky. 

 
Pozvánka IV.  

MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ 
se uskuteční  

v sobotu 22. února 2020  
 Zveme Vás všechny na „masopustní den“ v naší obci. Zapojte se do této spontánní akce 

občanů obce, zapomeňte na starosti všedních dní, vzpomeňte si třeba na své mládí, pojďte se 

pobavit se všemi těmi, které stále potkáváte a jen se třeba pozdravíte … 

 
 

Krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší do nového roku 2020 

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky. 
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