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číslo 62          duben 2020 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 do Vašich domovů se dostává jarní vydání Kameneckých listů. Do jeho obsahu jsme vložili 
informace z naší obce za poslední období od vánočních svátků a celou řadu důležitých a 
aktuálních informací. Nechybí tradiční obsah s ohlédnutím za společenským životem v obci ještě 
z doby bez omezení. 
 Situaci, ve které nyní žijeme, jsme si ještě nedávno neuměli představit a nikdo z nás ani 
neuvažoval, že by mohla nastat. Televizní záběry z asijských zemí na obyvatele v rouškách se 
nám zdály až nesmyslné, dnes je máme všichni. Jsem velmi rád, že i v naší obci jsme se s novou 
situací díky vzájemné pomoci zatím vypořádali. 
 Moc děkuji za velice aktivní a ochotnou pomoc žen z naší obce s výrobou roušek, které 
v první fázi zavedení nouzových opatření opravdu pomohly těm, kteří by si je jiným způsobem 
neobstarali. Velice si vážím jak této pomoci, tak i nabídek z naší mladé generace na obstarávání 
nákupů a ostatních potřeb pro naše nejstarší obyvatele. Dnes ještě nemůžeme říci, že nám už nic 
nehrozí a máme vše za sebou. 
 Ekonomické dopady zavedených opatření budou pro naši republiku a potažmo i pro naši 
obec velmi velké. Nyní předpokládáme, že propad příjmů ze sdílených daní bude v letošním roce 
v rozpočtu obce minimálně 20 %. S touto novou situací se musíme dokázat vypořádat, pro nás to 
nyní může být obzvlášť těžké v souvislosti s dokončením všech velkých investičních akcí právě 
v letošním roce. 
 Všechna negativa přinášejí vždy také něco pozitivního, a to je dnes především poznání, že 
když je třeba, dokážeme všichni držet pohromadě a pomoci jeden druhému. Možná čas od času 
krizovou situaci potřebujeme zažít, abychom si uvědomili, o čem život vlastně je a že můžeme žít 
jeden pro druhého.  
 Práce v obci se nouzovým stavem vůbec nezastavila a v posledních třech měsících jsme 
se posunuli zase o velký kus dále. Zastupitelstvo obce mělo v tomto období celkem tři zasedání. 
Hlavním tématem jednání bylo dokončení stavby kanalizace, pokračování stavby chodníků, 
rekonstrukce silnice II/353. Těmto oblastem se věnujeme v samostatných článcích. Mimo tyto 
zásadní investice byl projednán a schválen závěrečný účet obce za rok 2019. Před jeho 
schválením bylo hospodaření, administrativa a vedení obce prověřeno auditem z Pardubického 
kraje s vyjádřením bez výhrad a bez nalezených chyb a pochybení. 
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 Díky velkým investicím dosáhlo hospodaření obce v roce 2019 rekordních čísel, které 
v historii naší obce nemají obdobu: 
   Celkové příjmy 59.422.000,- Kč 
   Celkové výdaje 85.607.000,- Kč 
   Přijaté dotace  38.941.891,66 Kč   
 V roce 2019 se nám podařilo zvládnout velký kus práce. Ale i v letošním roce 2020 nás 
nečeká nic jednoduchého a pokračování investičních akcí je také v plném proudu. Kromě 
stavebních záležitostí musíme především zvládnout uvedení splaškové kanalizace do běžného 
provozu s připojením všech nemovitostí do letošního září. 
 Jsem velmi rád, že připojování domů je od měsíce dubna v plném proudu a že z naší 
pozice mnohokrát zmiňovaná prosba o maximální vzájemnou spolupráci funguje. Se všemi, kteří 
přípojku realizují nebo jsou už připojeni jsme v úzkém kontaktu „od prvního kopnutí do země“. U 
každého pořizujeme dokumentaci prováděných prací, která se může někdy v budoucnu hodit i 
samotném majiteli. Snažíme se zdokumentovat skutečný stav realizace. Všichni připojovaní i přes 
větší či menší technické problémy a těžkosti berou připojení velmi pozitivně, protože se vesměs 
zbavují zásadních technických problémů se současnými jímkami za hranicí životnosti, špatně 
funkčních domovních čistíren apod. 
 Věřím proto, že tak společně dokážeme dotáhnout do konce mnohaleté úsilí a posuneme 
naši obec o kus dál. 

Petr Šváb 

 
Splašková kanalizace  
Základní informace o stavb ě splaškové kanalizace 
 Stavba hlavních kanalizačních stok a čerpacích stanic s příslušenstvím byla dokončena a 
celý systém se dostal do fáze uvedení do běžného provozu. Dne 30. března 2020 byl 
Vodoprávním úřadem Městského úřadu v Poličce vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. 
 V současné době má zhotovitel provést dokončení všech terénních úprav včetně osetí 
travnatých ploch, dokončení oprav povrchů používaných komunikačních prostorů, jinými slovy 
uvést vše do odpovídajícího použitelného a původního stavu, jaký byl před stavbou. 

Zároveň v souvislosti s připojováním nemovitostí a postupným přibýváním nátoků 
splaškových vod probíhá nastavování čerpacích stanic a doladění jejich provozu. 
Technická rekapitulace dokončené stavby: 

a) Hlavní kanalizační stoky se skládají z těchto částí:     
     - 6 206,70 m potrubí průměru 250 mm 
     - 1 113,40 m potrubí průměru 300 mm 

- 47,80 m potrubí bezpečnostních přepadů průměru 250 mm 
- 265 ks betonových revizních šachet 

b) Systém výtlaku do čistírny odpadních vod města Poličky zahrnuje: 
   - tři čerpací stanice ČSOV A, ČSOV B a ČSOV C 

- 1 555,20 m výtlačného potrubí průměru 90 mm 

c) Veřejné části kanalizačních přípojek zahrnují: 
     - 1 102,70 m potrubí průměru 150 mm 
     - 96,40 m potrubí průměru 200 mm 

     - 189 ks domovních revizních šachet 
- čerpací stanici ZŠ Sádek ČSOV ZŠ 
- 74,90 m výtlačného potrubí průměru 50 mm z ČSOV ZŠ  



  

- 3 - 
 
 

Finanční rekapitulace nákladů stavby kanalizace: 

 a) Stavební část: 
- původní náklady stavby kanalizace ve smlouvě o dílo 67.300.000,00 Kč 

  - konečné a již uhrazené náklady na stavbu kanalizace 67.221.159,06 Kč 

 b) Ostatní náklady – autorský a technický dozor, koordinátor BOZP, administrace dotace: 
- plánované náklady   1.090.000,- Kč 

  - uhrazené náklady  1.060.000,- Kč 
    zbývá uhradit         30.000,- Kč  

 c) Přijaté dotace: 
- 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 27. 4. 2020   39.793.217,19 Kč 

  - zbývá přijmout dotaci z OPŽP ve výši    3.497.543,38 Kč 
(tato částka bude poskytovatelem dotace ještě upravena s promítnutím úspory na 
hlavní stavební části – kdy ale zbývající finanční prostředky skutečně obdržíme 
zatím nikdo netuší) 

 Všechny částky jsou uváděny bez DPH - obec je v celé oblasti splaškové kanalizace 
plátcem DPH. Pro zajištění vlastních prostředků obec čerpala úvěr ve výši 30.000.000,- Kč, který 
splácí. Měsíční splátka úvěru je nyní 147.272,50 Kč včetně úroků. 
 
Zhotovení domovních částí kanaliza čních p řípojek a p řipojování nemovitostí  

Dokončením hlavní stavby kanalizace jsme se dostali do poslední a nejdůležitější etapy 
výstavby – připojení jednotlivých domů domovními kanalizačními přípojkami. 

Pro připomenutí – domovní p řípojky v četně připojení musí být provedeny do zá ří 2020 
dle projektové dokumentace jednotlivých domů. V souvislosti se současnou situací s nákazou 
COVID-19 pro nás v současné chvíli neplatí žádné prodloužení tohoto termínu ani žádná jiná 
úleva. 

Realizace domovních přípojek byla prakticky zahájena od pondělí 6. dubna. Ke dni vydání 
Kameneckých listů tj. k pondělí 27. dubna se podařilo připojit a zprovoznit celkem 25 přípojek 
nemovitostí, které tak již používají k odvodu splaškových vod nový kanalizační systém obce. 

Dalších 7 nemovitostí má přípojku zrealizovánu po stávající jímku, kterou pro dokončení 
přípojky potřebují vyčerpat s odvozem odpadů na ČOV Polička. Bohužel tady nás současná 
situace s nákazou COVID-19 brzdí, protože ČOV Polička je kvůli nouzovému stavu v krizovém 
režimu provozu a nepříjímá externě dopravené odpadní vody. Snažíme se vyjednat, aby toto 
omezení od května neplatilo pro odvoz odpadních vod z naší obce a mohli jsme pokračovat 
v napojování nemovitostí bez omezení.  

 
Podmínky b ěžného provozu splaškové kanalizace po p řipojení nemovitosti 
 Už před vlastním zahájením stavby splaškové kanalizace jsme se rozhodli, že splaškovou 
kanalizaci budeme v následném běžném provozu provozovat ve vlastní režii obce bez 
prostředníka, bez externího provozovatele (tj. např. společnost VHOS). Důvodem je naše vize 
zvládnout provozování kanalizace za nejnižších režijních nákladů s výsledkem výhodnější 
kalkulace provozu s následným dopadem na nižší výši stočného pro jednotlivé uživatele. 
 Pro splnění tohoto cíle máme nyní Krajským úřadem Pardubického kraje vydané povolení 
k provozování kanalizace, vydaný živnostenský list k provozování kanalizace a splaškovou 
kanalizaci jsme tak oprávnění sami provozovat. 
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 Po provedené kalkulaci zastupitelstvo obce rozhodlo o stanovení ceny stočného pro rok 
2020 ve výši 48,- Kč včetně DPH za 1 m3 odvedených odpadních vod a tuto čásku bude obec 
Kamenec u Poličky uživatelům fakturovat. Pro srovnání cena stočného v Poličce je nyní ve výši 
51,- Kč/ m3. 
 Účtovacím obdobím pro stočné bude kalendářní rok tzn. období 1. 1. – 31. 12. Odečet 
stavu spotřeby z vodoměru bude proveden ze strany obce začátkem prosince s vyúčtováním 
v lednu následujícího roku. 
 U nemovitostí s vlastním zdrojem vody bez měření bude účtována roční spotřeba vody (v 
případě používání jen v části roku tak její poměrná část) dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (stanovená roční spotřeba 35 m3 na jednu osobu v rodinném domě) viz. 
možnosti při vlastním zdroji vody jsou popsány níže v dalším článku. 
 Majitelům nemovitosti po připojení a při uzavírání Smlouvy o odvádění odpadních vod je 
nabízena možnost měsíční úhrady záloh na stočné. Stanovení její výše záleží na rozhodnutí 
každého majitele podle jeho roční spotřeby vody v nemovitosti. Při ročním vyúčtování bude řešen 
buď nedoplatek nebo vrácen přeplatek a nebo v případě neplacení záloh bude fakturována celá 
částka. 
Přehledné shrnutí: 
 - měsíc srpen - odečet vodoměru pracovníkem společností VHOS a.s. 
  - vyúčtování spotřeby pitné vody – fakturace VHOS a.s., cena 38,- Kč / m3 
 - měsíc prosinec - odečet vodoměru pracovníkem obce Kamenec u Poličky 
  - vyúčtování stočného – fakturace obec Kamenec u Poličky, cena 48,- Kč / m3  
 
Podmínky praktické realizace p řípojek 
 Realizace přípojky musí být prováděna za splnění níže uvedených podmínek a majitel 
nemovitosti je podle nich povinen takto postupovat: 

1. Vypln ění čestného prohlášení o podmínkách provedení p řípojky a p řihlášku odb ěrného 
místa  - v kanceláři obecního úřadu, formuláře jsou také dostupné na internetových stránkách obce 

2. Majitelé dom ů s vlastní studnou, kte ří tento zdroj používají tak, že tato voda bude 
vypoušt ěna do splaškové kanalizace, se rozhodnou mezi možno stmi:  

a) Kontaktují obec s žádostí o měření spotřeby vody z vlastního zdroje. Obec jako 
provozovatel splaškové kanalizace požaduje v tomto případě provedení montáže vodoměru 
odborně způsobilou osobou, kterou zajistí obec. Úhrada nákladů na provedení bude ale na 
majiteli nemovitosti. U majitele nemovitosti bude nejdříve provedeno posouzení technických 
možností provedení montáže vodoměru a předložena cenová nabídka dle náročnosti 
úpravy připojení. Pokud majitel řešení odsouhlasí, bude provedena úprava vodovodního 
potrubí a montáž schváleného typu vodoměru, který umožňuje následné kalibrování po 6-ti 
letech. Vodoměr bude opatřen plombou obce pro zabránění nedovolené manipulace. 
Kalibrace po 6-ti letech provozu proběhne opět prostřednictvím odborně způsobilé osoby 
obce s následným zaplombováním. 

nebo 

b) Ponechají zdroj vlastní vody dále neměřený, spotřeba vody pro stočné bude účtována dle 
směrného čísla roční spotřeby vody dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (stanovená roční spotřeba 35 m3 na jednu osobu v rodinném domě). 
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Další možné kombinované varianty a způsob zjištění spotřeby vody pro stočné: 

a) V případě používání vody jak z veřejného vodovodu tak i z vlastního zdroje, který nebude 
měřen (např. kuchyně a koupelna voda z veřejného zdroje, vlastní neměřený zdroj vody pro 
WC) se spotřebovaná voda určí dle směrného čísla roční spotřeby vody dle Vyhlášky č. 
428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stanovená roční spotřeba 35 m3 na jednu 
osobu v rodinném domě) 

b) V případě používání vody jak z veřejného vodovodu tak i z vlastního zdroje, který bude 
měřen - spotřebovaná voda se určí součtem údajů z obou vodoměrů 

c) V případě používání vody z měřeného zdroje na zalévání, pro chov zvířat atd. tedy pro 
takové použití, kde se voda prokazatelně nevypouští do splaškové kanalizace, je na 
zvážení montáž dalšího vodoměru na vývod vody pro tyto účely. Údaj z tohoto vodoměru 
by byl při vyúčtování stočného následně odečten. Použití této varianty se musí posoudit 
zejména dle množství takto použité vody, zda se tato varianta vůbec ekonomicky vyplatí. 
Podmínky na montáž vodoměru jsou prakticke stejné, jak jsou uvedeny v prvním odstavci 
článku. 
 

3. Po dohod ě s obcí zahájí realizaci p řípojky  – vlastními silami nebo dodavatelsky 
 - před začátkem vlastní realizace vždy kontaktovat zástupce o bce !!!  
 Technické podmínky provedení přípojky: 
 - domovní přípojku provádět dle schválené projektové dokumentace 
 - při křížení s vodovodní nebo plynovou přípojkou se splašková kanalizace umísťuje níže 
 - přípojka musí být provedena bez připojení dešťových a jiných vod a musí vyřadit 
 současný způsob likvidace odpadních vod 

- potrubí domovní přípojky musí být provedeno tak, aby bylo 100 % těsné 
 - musí být připojen přímo výtok splaškové vody z domu, nesmí být připojen pouze 
 přepad ze stávající jímky. 
 - před záhozem potrubí p řípojky vždy kontaktovat zástupce obce pro kontrolu 
 provedení potrubí a pro po řízení fotodokumentace zakrývaných částí !!! 

- při realizaci přípojky a rušení jímky není možné provést přečerpání kalů z jímky do
 splaškové kanalizace, obsah jímky musí být odvezen na ČOV 

4. Skutečné zapojení a p řipojení splaškových vod je možné až po odsouhlasení  provedení 
obcí a dále po podpisu smlouvy o odvád ění odpadních vod se zápisem stavu vodom ěru 
v okamžiku p řipojení ke kanalizaci 

 - kontrolováno bude nejen provedení potrubí p řed jeho záhozem, ale také zp ůsob 
 napojení !!! 

 - svévolné p řipojení je protiprávní !!!  
 
Realizace p řípojky dodavatelsky - zájemci, kte ří vyjád řili zájem o zprost ředkování obcí 

Obec pro tyto zájemce provedla poptávkové řízení s naceněním přimo konkrétních 
realizačních projektů jednotlivých domů. Nejlepší nabídku předložil pan Michal Vrabec z Lubné, 
který začal s jejich realizací od 6. dubna. Postup práce je dohodnut tak, aby se postupovalo logicky 
po trase obcí bez zbytečných přejezdů. Majitelé domů tak stav prací sami vidí u sousedů a jak se 
postup prací přibližuje, jsou se zhotovitelem už sami v kontaktu. Cenová kalkulace jednotlivých 
domů je k dispozici v kanceláři obecního úřadu. 

Ve zkratce uvádíme naplánovaný harmonogram postupu prací dle čp. – domy 
s rozpracovanou nebo hotovou přípojkou nejsou v seznamu již uvedeny: 
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91, 97, 98, 103, 105, 138, 107, 109, 128, 139,129, 133, 116, 118, 120, 149 Polička, 161, 
162, 145, 15, 134, 141, 142, 20, 207, 18, 23, 28, 127, 34, 35, 32, 157, 152, 14, 85, 88, 89, 213, 
181, 183, 76, 77, 75, 73, 72, 69, 67, 137, 65, 66, 168, 201, 63, 203, 62, 61, 221, 43, 47, 151, 53, 
204. 

  
Připomínka povinnosti majitele nemovitosti 
 V posledním článku k tématu splaškové kanalizace jen ve stručnosti opět připomenu 
základní povinnost vlastníka nemovitosti. 
 Každý producent odpadních vod odpovídá za jejich následnou likvidaci. Připojením domu 
ke splaškové kanalizaci a podpisem Smlouvy o odvádění odpadních vod obcí Kamenec u Poličky 
má tuto základní povinnost majitel nemovitosti splněnu. 
 Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace a nejrůznějších trativodů je již od roku 
2007 zakázáno, veškerá dříve platná povolení dnes neplatí. Domovní čistírny odpadních vod jsou 
stavbami dočasnými, majitelé je musí po vybudování veřejné splaškové kanalizace odstavit.  
 Pokud je v obci vybudována funkční splašková kanalizace a pro dům je připravena 
domovní kanalizační přípojka pro připojení ke splaškové kanalizaci, mění se zásadně pro naši 
obec dosud velmi mírný postoj vodoprávního úřadu k povinnostem vlastníka nemovitosti. 

Od majitelů případně nepřipojených nemovitostí v dosahu vybudované kanalizace bude 
vodoprávním úřadem hned vzápětí vyžadováno prokazatelné doložení likvidace celého množství 
spotřebovaných vod v domácnosti v souladu se zákonem. V tomto případě všechny náklady na 
likvidaci splaškových vod v souladu se zákonem dosáhnou značných částek nehledě na vysokou 
sazbu hrozících pokut při neplnění povinností. 
 V případě naší obce ale věřím, že tímto způsobem už vůbec nikdo nepřemýšlí, naopak 
jsem nyní velmi potěšen velkým zájmem našich obyvatel o připojování nemovitostí. 
 Vím, že provedení přípojky v jednotlivých domech často technicky není vůbec snadné, 
hlavně u starších domů. Právě ale u nich je většina v současné době používaných jímek v dost 
havarijním stavu a ve většině těchto případů je připojení na kanalizaci ulehčením od daleko větších 
problémů. 

Předem děkuji Všem za spolupráci a věřím, že náročné období společně zvládneme. 
Petr Šváb 

 

 Stavba chodník ů a rekonstrukce hlavní komunikace II/353  
 V měsíci dubnu jsme zahájili pokračování prací na stavbě chodníků. Prakticky dokončen je 
horní úsek chodníku na začátku obce, rozpracován je spodní úsek a část chodníku ve středu obce. 
Rozpracována je také stavba nového veřejného osvětlení, v úseku provedené přípravy v loňském 
roce jsou postaveny sloupy a čeká se na dodávku svítidel. Ve spodním úseku se nyní provádí 
nová kabeláž a příprava podzemních částí na nové sloupy. 
  Jak jste určitě všichni už také poznali, byly zahájeny práce na plánované kompletní 
rekonstrukci hlavní komunikace II/353. Nejdříve je prováděna sanace poškozených a neúnosných 
částí krajnic, kdy po prvním odkrytí určitého pásu se provádí zátěžová zkouška a podle jejího 
výsledku se buď pokračuje do větší hloubky a nebo je již vše v pořádku. 
  Z hlediska rozsahu prací byla největším zdržením plánovaná oprava opěrné zdi podél toku 
Bílého potoka. Podle posledního vývoje technického zhodnocení stavu a rozsahu poškození tohoto 
úseku dojde pravděpodobně ke změně řešení. Opěrná zeď by se podle něj nyní neopravovala, ale 
připravilo by se nové projekční řešení na zcela novou opěrnou zeď. Její stavbu však již nelze 
časově stihnout v letošním roce – předpokládá se rok 2021, 2022. Komunikace v daném úseku 
musí být v letošním roce opravena tak, aby byl možný bezproblémový provoz. K její další a 
konečné opravě by došlo znovu po dokončení stavby zdi. 
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  Práce na opravě komunikace zatím probíhají za plného provozu se sníženou rychlostí na 
30 km/h v celé obci a jen s řízením pracovníky stavby v daném pracovním místě. Zatím není 
ustanovena ani objízdná trasa pro tranzitní dopravu. 
  Na poslední fázi opravy, asfaltování konečné finální vrstvy v letních měsících, je plánována 
úplná uzavírka celé komunikace pro veškerý provoz. V tomto případě bude možné provádět 
pokládku celoplošně bez středové spáry a to dává komunikaci zcela lepší kvalitu. Pro zajištění 
místního provozu budou sloužit pouze místní komunikace. Z hlediska průjezdnosti těchto 
komunikací bude velmi důležité zajištění a hlavně dodržování zákazu vjezdu ze strany obyvatel 
sousedních obcí – naše komunikace musí zůstat volné především pro náš místní provoz. Postup 
prací na hlavní komunikaci bude naplánován po úsecích tak, aby takto odvedený místní provoz byl 
možný. Samozřejmě, že omezení to bude velké, ale při naší dobré vůli a pochopení je určitě 
reálné. Velmi důležité je také vydržet zajištění doby klidu i po provedení pokládky, aby došlo k 
vytvrzení povrchu bez zbytečného mechanického narušení, a to třeba i od cyklistů. 
  Protože máme za sebou už celý rok zkušeností s „velkou stavbou“, věřím, že my si v naší 
obci i s touto situací poradíme. 
  Dalším projektem, který dopravu směrem k nám v letošním roce dost omezí, je projekt 
opravy komunikace z Poličky od Tylova domu až po napojení na začátek opravované komunikace 
v naší obci. Součastí této stavby je také stavba chodníku po pravé straně při cestě do naší obce. 
Chodník města Poličky tak naváže na námi již vybudovaný chodník na začátku obce. Přesný 
časový plán a harmonogram těchto prací zatím není znám, musí být ale také koordinován se 
stavbou v naší obci. 

Petr Šváb 
 
Místní poplatky v roce 2020  
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 650,- Kč na poplatníka. Ke dni vydání Kameneckých listů byla 
provedena úhrada poplatků od 65 % poplatníků. 
 
Místní poplatek za psa 

Každoročně vybíraným poplatkem je také místní poplatek ze psů dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 6/2019. Poplatek je splatný do 30. dubna 2020, jeho výše je 100,- Kč za jednoho psa. 
Poplatek se platí ze psů starších třech měsíců. Zatím byla provedena úhrada od 63 % poplatníků. 
 
Očkování ps ů a koček – označení psa mikro čipem  

Hromadná vakcinace - očkování psů a koček proti vzteklině se letos v naší obci 
neuskuteční. MVDr. Josef Horáček nabízí provedení vakcinace ve své ordinaci každý pracovní den 
od 14.00 do 17.00 h. V případě potřeby se lze dohodnout i na osobní návštěvě přímo 
v domácnosti. Kontaktní telefon 604 648 153. 
 Připomínáme majitelům psů, že od 1. ledna 2020 platí ustanovení Státní veterinární správy, 
podle kterého povinné očkování psa proti vzteklině je platné pouze v případě, že je pes označený 
mikročipem. 

Petr Šváb 
Nabídka palivového d řeva 
 V souvislosti s kůrovcovou kalamitou obec nabízí prodej palivového dřeva v nezpracované 
podobě za cenu 500,- Kč/m3 s dopravou v rámci obce. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři OÚ. 

Petr Šváb  
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Svozy odpad ů 
Prosba o dodržování po řádku na kontejnerových místech  
 V poslední době se nám na našich kontejnerových místech často hromadí odpad, který 
vůbec nepatří do tříděného odpadu druhu papír, plast či sklo. Kontejnerová stání v naší obci 
nejsou odkladiště veškerého nepotřebného odpadu, ale jsou to stanoviště kontejnerů jasně 
tříděného odpadu. 
 Z hlediska možností zbavení se těchto odpadů využívejte prosím služeb sběrného dvora 
nebo překladiště odpadů v Poličce nebo mobilního svozu těchto odpadů z naší obce – služby 
zdarma v rámci hrazeného poplatku naší obci. Při sběru tříděných odpadů svozová firma neodveze 
nikdy žádný odpad, který nepatří do tříděných komodit. Nepatřičný odpad zůstane na místě až do 
doby, než jej uklidíme my sami z naší obce. 
 Další prosba se týká tříděných odpadů plast a papír. Dle zaplněnosti kontejnerů s odvozem 
1 x za 14 dní množství těchto odpadů stále stoupá a pokud je to stále lepším tříděním, tak je to jen 
dobře. Je-li příslušný kontejner plný, s vyhozením odpadu prosím počkejte až na jeho odvoz, 
případně odpad zanechejte v pytli u kontejneru až večer před příslušným svozem viz. termíny 
svozů níže. Papírové krabice před vložením do modrého kontejneru vždy rozložte – často je 
kontejner na papír plný jen díky vložení celých a prázných krabic. Počet kontejnerů jsme na 
stanovištích postupně zvýšili, na přidání dalších již víceméně nemáme další prostor. 
 Naším společným cílem je udržování pořádku v naší obci, nikomu z nás se určitě nelíbí 
jezdit či chodit kolem „skládek“ odpadů. Proto apeluji na nás všechny, abychom maximálního 
pořádku docílili přirozeně a jednoduše pomocí společné zodpovědnosti za pořádek kolem nás. 
 
Důležité upozorn ění - svoz velkoobjemových odpad ů se na ja ře neuskute ční 

Plánovaný svoz velkoobjemových odpadu se ve čtvrtek 30. dubna vzhledem k 
nařízení vlády o omezení pohybu a vzájemného kontaktu osob neuskute ční a je p řesunut až 
na termín podzimního svozu 7. zá ří 2020. 
 
Nejbližší termíny svozu popelnic:  
Kamenec – každé liché pondělí: 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. 
 
osada Jelínek – každá lichá středa: 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 – svozy vždy v pátek a v čase cca. v 6.00 hod.: 
pytle od domácností -1 x měsíc – pátek: 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: 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: 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. 
 
Termín svozu kovového odpadu: 
Úterý 5. května - v čase od 8.00 do 10.00 hod. z míst pro umístění nádob na komunální odpad. 
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Sběrné nádoby na použitý kuchy ňský olej 
 V souvislosti se zahájením provozu splaškové kanalizace opakovaně informujeme o 
provozu sběrných nádob na použité rostlinné oleje a tuky. Tyto tuky a oleje nepatří do kanalizace, 
ale v uzavřených PET lahvích se sbírají v černých nádobách 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 rok 2019 bylo z těchto nádob z naší obce svezeno celkem 43,2 litrů olejů. Věříme, že 
osvětou a zodpovědností každého z nás docílíme stavu, že tento druh odpadu nikdy neskončí ve 
splaškové kanalizaci, ale vždy v těchto k tomu určených nádobách. 
 
Rekapitulace sb ěru textilu a bioodpadu za rok 2019  
 V roce 2019 bylo z naší obce prostřednictvím bílého kontejneru pro sběr a třídění použitých 
oděvů, obuvi a hraček odvezeno celkem 1982 kg textilu. 
 V rámci projektu a dodávky zahradních kompostérů obec rozšířila možnost sběru textilu o 
další kontejner pro sběr textilu – umístěn na stanovišti kontejnerů ve spodní části obce „na malé 
straně“ u domu čp. 48. 
 
Domácí zahradní kompostéry 
 Zahradní kompostéry objednané dle závazného zájmu majitelů nemovitostí v anketě 
uskutečněné v roce 2018 máme v naší obci od měsíce března dodány. Celkové náklady této akce 
jsou ve výši 1.250.738,28 Kč. Schválená dotace, kterou by obec měla obdržet je ve výši 
1.063.127,53 Kč. Podíl vlastních prostředků obce tak činí 187.610,75 Kč, ale i zde platí podmínka, 
že obec celou zakázku musela uhradit a až následně obdrží dotaci (bohužel, kdy to bude, dnes 
nikdo ani netuší). 
 Vzhledem k omezujícím podmínkám pohybu osob a dodržování všech opatření jsme 
kompostéry zatím předávali pouze individuálně. S jejich částečným uvolněním kompostéry už nyní 
vydáme všem hromadně. 

Termín p ředávání kompostér ů: 

 pátek 1. 5. 2020    8.00 – 11.00 h. 13.00 – 15.00 h. 

Místem p ředávání bude budova pro komunální techniku pod areá lem spole čnosti Kytos.  
 

Při předávání kompostéru bude s každým jeho uživatelem podepisována smlouva 
o výpůjčce kompostéru na dobu 5 let, ve které musí být také vyznačeno umístění kompostéru na 
konkrétním pozemku. 
 Umíst ění kompostéru si proto rozmyslete a p řipravte, a to nejlépe v četně znalosti 
parcelního čísla pozemku.  Toto číslo pozemku bude napsáno do smlouvy o výpůjčce při předání 
kompostéru a po dobu 5-ti leté udržitelnosti dotačního projektu může být umístění a také správné 
používání kompostéru kdykoliv kontrolováno. 
 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 a v roce 2019 jsme takto likvidovali celkem 16 tun odpadu. 

Petr Šváb  
 
Areál Pod Lipou, sportování, spole čenské a sportovní akce v letošním roce  

Každý rok jsme s příchodem jara co nejdříve uvedli do provozu sportovitě v areálu Pod 
Lipou. Letošní rok je zcela jiný a i v areálu dodržujeme všechna současná nařízení. S dnes již 
povoleným otevřením sportovišť pro individulální sportování, počítáme také s otevřením 
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antukových kurtů. Zde zatím pracujeme na každoroční jarní údržbě, kterou nám komplikuje 
současné suché období a pořád také ranní mrazy. Potřebovali bychom pár vydatných deštů pro 
utužení antukového povrchu. 

Z technických záležitostí se nám již podařilo areál připojit ke splaškové kanalizaci. Po 
realizaci kanalizační přípojky ještě chybí znovu položit umělý povrch dětského hřiště, zprovoznit 
herní prvky a dokončit terénní úpravy po výkopových pracech. Na všem se snažíme postupně 
pracovat. 

K provozu areálu neodmyslitelně patří kiosek s občerstvením. Zahájení jeho provozu 
v předchozích letech záviselo nejvíce na počasí, letos je to všechno jiné. Plán společenských a 
sportovních akcí u nás stejně jako v celé společnosti ustupuje do pozadí. Samozřejmě základní 
prioritou nás všech je zdraví a dodržení všech nezbytných nařízení k zajištění jeho maximální 
ochrany. Zatím musíme čekat a uvidíme, kdy a za jakých podmínek bude co možné uskutečnit. 

Petr Šváb 
 
Tříkrálová sbírka  

Tříkrálová sbírka se v naší obci uskutečnila 4. ledna. Koledníci s vedoucími se rozdělili do 
několika skupinek a s požehnáním pana faráře Ondřeje Špinlera byli nachystáni vydat se po 
kopcích i údolích Kamence. 

Všem štědrým dárcům z Kamence i Jelínka děkujeme za vybranou částku 21.801,- Kč. 
Velký dík patří i Ireně Chroustovské, která vyrobila pro všechny naše koledníky krásné 
tříkrálovské čepice, které nám doufejme vydrží do dalších let. 

Pořádající Charita Polička spolu s Tylovým domem odměnila všechny koledníky 
vstupenkou na pohádku Hodinářův učeň.  

Hana Švandová 
 
Společenská kronika  
Vítání ob čánků 
  V loňském roce jsme do života a do obce přivítali tři nové občánky. Jsou jimi Adam 
Stříteský, Magdaléna Cacková a Viktorie Cacková. Přejeme dětem a celým rodinám hodně zdraví, 
štěstí, radosti a spokojenosti. 
 
Životní jubilea 

Zastupitelstvo obce blahopřeje všem oslavencům, kteří v prvním čtvrtletí oslavili své životní 
jubileum. Hodně zdraví, štěstí a všeho dobrého do dalších let přejeme paní Růženě Doležalové, 
panu Miroslavu Augustinovi a paní Marii Musilové. Pogratulovali jsme i panu Františku Krejčímu, 
který nás ale záhy opustil. 

  Lenka Ondráková 
 
Ohlédnutí za uskute čněnými spole čenskými akcemi  
Sousedský mariáš  

Dne 28. prosince 2019 se uskutečnil ve společenském sále Obecního úřadu v Kamenci už 
15. ročník Sousedského mariáše. Zúčastnilo se ho 40 hráčů, což bylo 10 stolů. První místa 
obsadili domácí hráči, a to první Jiří Groulík a druhý Milan Cacek. 

Za mariášníky bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s pořádáním pomohli.  
      Zdeněk Bednář 
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Plesování a karneval  
Poslední lednový den a první únorový den se konaly v sále obecního úřadu hasičské plesy. 

V pátek zde hrála skupina Minimix a v sobotu pak skupina Fízl Band. Členové hasičského sboru se 
po celý víkend postarali o přípravu sálu, občerstvení a obsluhu. 

Nedělní odpoledne 2. února si užívali ti nejmenší při hrách, soutěžích, hudbě a tancování 
na Dětském karnevale. Daniela Švábová, Marie Andrlíková, Markéta Petržálková a Adéla Cejpová 
měly pro děti nachystaný program a odměny. 
 
Výlet na bazén  

Tak jako každý rok o jarních prázdninách pořádá obec výlet na bazén, ani letos tomu 
nebylo jinak. Ve čtvrtek 13. února jsme jeli poněkolikáté do Žďáru nad Sázavou a po dvou 
hodinách ve vodních atrakcích, tobogánu a plaveckém bazénu se všichni navrátili zpět. Protože se 
na toto místo jezdí už více roků, mohli bychom v příštím roce udělat změnu a jet třeba do jiného 
města. 
 
Masopustní veselí  

Když jsme se 22. února shromáždili popáté před obecním úřadem na Masopustní veselici, 
netušili jsme, že se na delší dobu nebudeme vídat a setkávat tak jako doposud. 

Sešlo se necelých 60 dospělých masek a více jak 20 masek dětských. Mohli jsme vidět 
známé a základní masky, ale i ty nové jako například liška - Ryška, čaj - Jemča, Tři čuníci, 
uklízečka, bezdomovci, kravička s telátkem, Čert a Káča, výpravčí, mašinka s vagónky, železniční 
přejezd, vodníkovic rodinka Česílkových. Z dětských masek to byli třeba zbojníci, loupežníci, 
pytláci, tuláci, muchomůrky, kočky, včelky, selky, motýl, rytíř, pejsek, zdravotní sestra, 
zajíček,….spousta nadšených a veselých dětí. Tentokrát nad celým průvodem dohlíželi dva Laufři, 
aby jeden byl na začátku a druhý na konci houfu. Začít se mohlo v 10 hodin, když jeden z nich 
pískl do píšťalky a požádal pana starostu o povolení masopustní obchůzky obcí. 

Pan starosta pověděl zúčastněným o průběhu dění v obci v loňském roce a doporučil 
maskám, aby ve staveních konaly služby, jakých se od nich žádá. Poradil pak zejména Medvědovi 
a Židovi, aby si dali na svých úkolech zvlášť záležet pro větší populační vývoj v naší Kamenci. 
Předal Laufrovi klíč a mohli jsme se vydat na první stanoviště k Ladislavu a Zdeně Pražanovým. 
Odtud se šlo zase jinou trasou přes zastávky u Kadidlových a Cackových k pohraniční bráně u 
domu Václava a Marie Pražanových. 

Tam už byl přistaven pohraniční parní Expres vlak. Pan výpravčí Václav přečetl vtipně 
složenou básničku o dopravních nevýhodách při rekonstrukci silnice v letních měsících a navrhl 
tedy, že když bude nejspíš uzavírka silnice, budou obcí jezdit vlaky. To jsme tady ještě neměli! 
Rozdal všem platné jízdenky a mohli jsme nastupovat do vagónů. Jenom se nedalo projet přes 
červeně blikající železniční přejezd. Celá vlaková souprava i s mašinfírou a průvodčím dojeli do 
cílové stanice.  

Muzikanti u domů hráli a zpívali, Turci tančili s hospodyněmi a mezi zastávkami vozil pan 
Jiruše zpěváky a muzikanty autem. Na harmoniky hráli pan Vosmek s panem Hladíkem, na trubku 
Tomáš Popelka, na housle Tomáš Hartman, zpívaly s nimi paní Biberlová, paní Sládková a paní 
Pospíšilová. 

Ras podaroval děti ušitými kobylkami, které našila Šárka Krulišová,Cikánka dávala při 
cestě i do domů své věštby. Slaměný a Čtvero ročních období rozdávali do stavení drobné 
dárečky, které si prý i někdo schovává na památku. 

S blížící šestnáctou hodinou jsme docházeli do místa cíle k obecnímu úřadu. Tam Ras 
sečetl kobyle všechny prohřešky a nedostatky loňského roku a přečetl vlastnoručně sepsaný 
testament. Za všechno, co ta kobyla ztropila a provedla, musela podstoupit trest. Řezník proto 
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přistoupil ke své práci a sekerou sťal kobyle hlavu. Smrtka přihlížela a jen potvrdila její skonání. 
Všichni ale chtěli Kobylu zpátky, aby dál žila a řádila. Proto honem přiběhly sestřičky s doktorkou a 
urychleně Kobylku oživily. 

Vše dobře dopadlo a pan starosta s pochvalou ukončil tuto veselici. Všichni se pak už mohli 
jít občerstvit horkou zabíjačkovou polévkou a jinými dobrotami do společenského sálu. Tam už byli 
připraveni Olga a Václav Kmoníčkovi, jež hráli a bavili všechny až do samého konce. Za náročnou 
obsluhu děkujeme Ireně Chroustovské, Michalu Popelkovi a Petru Švábovi. Byla to hezká a 
vydařená společenská akce, ze které třeba můžeme čerpat při chmurných myšlenkách. 

Děkujeme všem organizátorům, hospodářům a hospodyňkám ze stavení za přijetí a 
pohoštění i jejich sousedům a všem, kteří se přišli podívat. Budeme se těšit, že se zase sejdeme 
v takovémto počtu příští rok. 

Lenka Ondráková 
 
Sout ěž O putovního kucha ře 
 V neděli 8. března se konal v prostorách Obecního úřadu další ročník soutěže O putovního 
kuchaře. 
 Soutěžící měli přinést na ochutnávku misku své oblíbené pomazánky. Sešlo se mnoho 
chutí a druhů pomazánek: salámová, celerovomrkvová, sýrová, houbová, s krabími tyčinkami, 
čokoládovooříšková a další. Po ochutnávce pomazánek byla, jako minulé roky, připravena 
minisoutěž dvojic ve vyvalování a vykrajování lineckého pečiva, které se upeklo a na konci soutěže 
se snědlo. 
 Během minisoutěže se pilně počítaly body hlavní pomazánkové soutěže. A jak to letos 
dopadlo?  
 První místo a sošku putovního kuchaře obhájila paní Alena Hájková s netradiční houbovou 
pomazánkou, druhé místo obsadila paní Ilona Mlynářová s pomazánkou celerovomrkvovou  
a na třetím místě skončil pan Josef Jiruše s pomazánkou sýrovou. Všichni soutěžící hlavní soutěže 
i minisoutěže byli odměněni cenami a všechny ženy květinou k svátku MDŽ. 
 Za tento ročník bychom chtěli poděkovat všem soutěžícím a zúčastněným, Obecnímu 
úřadu, který soutěž sponzoroval, panu starostovi Petru Švábovi a panu Josefu Jirušovi za pomoc 
při organizaci občerstvení a všem ostatním, kteří pomáhali. 

                                                                                Zuzana Ptáčková a Alena Hájková  
 
Z kamenecké kroniky – rok 1957  
Počasí a úroda 
Leden - 5. jíní strhalo elektrické vedení a telefon. Bylo ho až 8 kg na 1 m. 6. obleva, sníh ztál a 
bylo pěkně. 27. byla v noci bouře. 21. byla před půlnocí polární zář. 
Únor – ze začátku bylo deštivo, potom pěkně, od 0°C do 6 °C. Teplo bylo do 19., potom trochu 
sněžilo a mírně mrzlo. Vánice byla jenom jeden den. 
Březen – teplo, v noci mráz, potom deštivo. 18. byla bouře, 23. se prvně vyjelo na pole. Ke konci 
mrazy, větry, 19. opět bouře a potom deště.  
Duben - Bylo doseto, i len. Celé jaro byly mokřiny rozbahněny. Potom chumelilo, mrzlo až do 17. 
Potom pršelo a zase bylo pěkně. 23. už klíčí obilí a zase je deštivo. Ozimy jsou špatné, místy se 
zaorávají. Také jeteliny. Na straně severozápadní je vidět za jasné noci k ránu malou kometu.  
Květen - Do 12. jsou mrazy až – 6 °C. Je sucho, zima, neúrodno. 19. je bouře, déšť, ke konci 
měsíce opět mrazy – 4 °C.  
Červen - Je kritické sucho, velký vítr, který rozlámal žito. Z horka lidé stonali. Také s hovězím 
dobytkem a koňmi se nejlépe pracuje brzy ráno nebo večer. 17. začíná senoseč. Na nejlepších 
lukách v údolích je sena polovina, na špatných téměř nic. 21. je bouře s prudkým lijákem. Servané 
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jsou cesty. Země z čerstvě zoraných polí i  v malém svahu je odplavena v šíři až 2 m. U Staré vsi 
byly udělány rokle až ¾ m. Louky byly zaplaveny bahnem i kamením, seno odplaveno. Potom bylo 
zase horko a  sucho. 25. byla dosázena řepa.  
Červenec - 8. byla bouře a potom stále deštivo. Často lijáky 
Srpen - Celý měsíc byl deštivý. Žně začaly 30. a ještě se sklízel jetel. Sena bylo málo. 24. je bouře 
s lijákem, kroupami a vichřicí. Potlouklo nedosekaný oves. Jarní obilí bylo krátké, ale sypalo 
normálně. Slámy bylo polovina. 
Září - Byla zima, deště. Brambory se špatně sklízely. Úroda brambor byla průměrná. Ovoce není 
téměř žádné. Medu bylo mnoho, vymetal se dvakrát. Otava nebyla žádná, řepy 2/3 normální 
sklizně. 
Říjen - Do poloviny října bylo deštivo, zima, potom bylo pěkně. 
Listopad - Bylo pěkně, na poli bylo dosázeno.  
Prosinec - Ze začátku bylo pěkně, potom napadl sníh a mrzlo.  
Osvěta 
 Náš divadelní kroužek Vlastimil nacvičil pěknou divadelní hru od K. J. Erbena „Sládci“. 
Třikrát ji hráli v Kamenci, potom v Boru u Proseče. v Korouhvi a v Oldříši, všude s velkým 
úspěchem. Divadla u nás nacvičuje obětavý František Pospíšil z Poličky. Ochotníci z Boru u 
Proseče zahráli v Kamenci hru od Aloise Jiráska „Samota“. S. uč. R. Feltlová nacvičila s dětmi 
divadelní hru „Za pokladem“. Provedení mělo takový úspěch, že 22. byl naplněná sál. 18. 12. 
MUDr. V. Formánek měl přednášku o  úrazech dětí. Při tom byl promítnut film. 31. 1. měl lékařskou 
přednášku se světelnými obrazy MUDr. Rotter. Veterinární přednášku o nemocech zvířat měl Dr. 
Vorel 25. 4. V rostlinné výrobě poučil občany s. Komíček z Poličky.  
Výstava 
 Na krajské výstavě v Pardubicích vystavoval Bohuslav Bednář plemennou klisnu. Obdržel 
1. cenu a 500 Kčs. 
Vyznamenání 
 Tírna lnu byla vyznamenána za nejlepší výkon a za splnění všech úkolů ze 14 tíren a 
 obdržela Putovní vlajku.  
 Na Jelínek byl zřízen telefon nákladem 5 500 Kčs. Hanykův lom byl převeden pod správu 
MNV Kamenec od dosavadní správy Průmstav Pardubice.  
Hlídky 
 Ve žních jsou opět vytvořeny ostrahové hlídky a trvají až do splnění povinných dodávek 
obilí. 
Prodej domku 
 Jan Coufal prodal chalupu č. 27 manželům Pražanovým z Borové.  
Koupaliště 
 Vykopávka a stavba koupaliště pokračuje pomalu.  
Stavba budovy MNV 
 Pozemek na stavbu úřadovny MNV a hasičské zbrojnice ve výměře 0,2025 ha dobrovolně 
předal Adolf Groulík za náhradu obecní louky vedle, ve výměře 0,2650 ha. Na podzim byly 
vykopány základy a ještě vyzděny, podezdívky a místy zdi po okna. Ve stavební komisi je Václav 
Muff a 6 členů. Staveniště měří 10 x 23 m. Základy jsou hluboké 1,2 m. Vykopal je z větší části s. 
Jan Lajžner. Odpracoval celkem 50 brigádnických hodin. Stavbu vede Václav Muff, který také 
odpracoval 30 brigádnických hodin.  
Volby 
 19. května byly volby do MNV, ONV a KNV. Téměř všichni občané se dostavili k volbám a 
kandidáti byli zvoleni velkou většinou, někteří 100 %. Volby byly v sále u Bednářů.  
Přehled okrsků: 
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1. 33 hlasů odevzdaných, z toho 33 platných. Václav Muff, důchodce 
2. 48 hlasů odevzdaných, z toho 46 platných. Jan Doležal, rolník  
3. 32 hlasů odevzdaných, z toho 31 platných. Jan Krejčí, důchodce 
4. 28 hlasů odevzdaných, z toho 28 platných. Julie Krejčová, švadlena  
5. 34 hlasů odevzdaných, z toho 34 platných. Anna Břeňová, dělnice. 
6. 33 hlasů odevzdaných, z toho 32 platných. Miroslav Čapek, úředník 
7. 35 hlasů odevzdaných, z toho 28 platných. Josef Valecký, dělník 
8. 29 hlasů odevzdaných, z toho 27 platných. Jan Švejda, dělník 
9. 37 hlasů odevzdaných, z toho 34 platných. Božena Krejčová, švadlena 
10. 32 hlasů odevzdaných, z toho 29 platných. Josef Gloser, důchodce 
11. 31 hlasů odevzdaných, z toho 31 platných. Adolf Žák, hostinský 
12. 17 hlasů odevzdaných, z toho 17 platných. Václav Vrzal, rolník 

 Předsedou MNV byl zvolen Jan Krejčí, důchodce. Celkem bylo 389  voličů, 180 mužů a 209 
žen.  
Vydání MNV: 
 Členům MNV   10 746 Kčs 
 Požární ochrana  5 264 Kčs 
 Správa MNV   7 938 Kčs 
 Vydání MH   2 883 Kčs 
 Veřejné osvětlení  1 673 Kčs 
 Akce M  5 711 Kčs 
 Památník padlých     100 Kčs 
Onemocnění dětí 
 Žáci docházející do školy v Poličce onemocněli nakažlivým průjmem s vysokou horečkou.  
Očkování krav 
 U krav byla zjišťována očkováním tuberkuloza. Jen několik málo krav jevilo příznaky 
nemoci. Z domácích porážek je snížena dodávka sádla ze 7,5 kg na 5 kg, se čtyřmi malými dětmi 
3 kg, je-li v rodině tuberkuloza, dodávka odpadá. 
 Vyšší dodávky obilí o 1/3 jsou oznámeny zemědělcům koncem července. Toto obilí bude 
prodáváno za příplatek – 100 Kčs za žito, 110 Kčs za pšenici za 1 q. K ječmeni a ovsu příplatek 
nebude.  
Poplachové cvičení 
 10. května pozdě večer bylo hasičské poplachové cvičení spolu se sborem v Sádku. 
Kontrolu prováděl okrskový inspektor Josef Mlynář z Oldřiše a okrskový velitel Boštík za účasti 
zástupců obce.  
Socializace vesnice 
 Úředníci z ONV téměř denně od začátku září přicházeli do úřadovny MNV. Tam bylo 
pozváno vždy několik rolníků a úředníci je přesvědčovali o výhodách vstupu do JZD. Zemědělci 
odmítali vstoupit. Je to pochopitelné. Každá nová věc se těžko ujímá a  toto byl pro ně velký zvrat. 
Lidé se těžko loučili se soukromým vlastnictvím. Někteří úředníci se nevhodně chovali – 
vyhrožovali a zemědělce zastrašovali – pokutami, vystěhováním a nuceným pachtem. Nakonec se 
ale zemědělci dali přesvědčit a  vstoupili do JZD. Byl vybrán zatím menší úsek od č. 1 do č. 43. 
Jeho výměra byla 145 ha zemědělské půdy. 12. 11. byla ustavující schůze a na ní bylo zvoleno 
představenstvo. František Musil stal se předsedou, Jan Švanda čp. 31 účetním, Boh. Cacek 
skladníkem, Jiří Musil agronomem. 15. 11. schválil zemědělský odbor ONV jeho ustavení jako 3. 
typ se společným záhumenkem. Klusoňovo pole bylo opět rozděleno po 1 ha výkonným 
zemědělcům, kteří nepodali přihlášku do JZD.  
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Úmrtí 
 Josef Muff č. 6 zemřel 4. února ve věku 85 let. 
 Josef Mazal č. 110 zemřel 3. března ve věku 73 let. 
 Antonín Krejčí č. 50 oběsil se 17. července ve věku 51 let (TBC). 
 Anna Andrlíková č. 125 zemřela ve věku 68 let. 
 Františka Švejdová č. 54 zemřela ve věku 62 let.  
Narození 
 Anna Jílková, Zdeněk Vávra, Bořivoj Hloušek, Zdeněk Jukl, Marie Linhartová, Karel 
Popelka, Josef Felt, Růžena Pražanová, Josef Lorenc, Milan Cacek, František Mach, Anna 
Machová. 

Vladimír Andrlík st. 
 
 

Poli čská nemocnice a AZASS v dob ě koronaviru  
 Je to vlastně jen měsíc. Byl to ale měsíc složený z dlouhých dní. Byla to bouře informací, 
mnohdy protichůdných a rozporuplných, příkazů, zákazů, mimořádných opatření, doporučení a 
důrazných upozornění z vnějšku, ale také nasazení, úsilí, iniciativy, ochoty, tolerance, pochopení, 
trpělivosti, důvěry, pomoci a solidarity. 
 Důsledky epidemie, či pandemie, koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění 
COVID-19 neminuly samozřejmě ani pacienty a klienty (a jejich blízké) Poličské nemocnice, s.r.o., 
a Svazku obcí AZASS, ani naše zaměstnance. Počet těch, se kterými se potkáváme při naší péči, 
je v řádu tisíců. Těch, jež u nás žijí dlouhodobě, někteří i natrvalo, je 270, a naprostá většina z nich 
jsou ti nejslabší, nejohroženější, nejzranitelnější a nejkřehčí z nás. 
 K prvním opatřením ihned po vyhlášení nouzového stavu patřilo omezení kontaktů 
s vnějším prostředím. Vedle úplného zákazu návštěv byl také redukován provoz některých 
pracovišť či případně změněn režim práce u některých z nich. Bylo to nutné zejména z důvodu 
včasné eliminace rizik při počátečním nedostatku osobních ochranných prostředků a také i jako 
reakce na souběžně se objevivší útlum provozu ostatních poskytovatelů zdravotní péče v regionu. 
 Potom následovalo rozdělení našich pracovišť (těch základních je přes dvacet) do tří zón, 
které jsou vzájemně odděleny (a označeny barvami „jako na semaforu“). Jsou to: 
Zelená zóna – „Veřejnost bez omezení“ 
Oranžová zóna – „Veřejnost s omezeními“  
Zde se mohou pohybovat vedle zaměstnanců jen ti s bezprostředním důvodem k návštěvě této 
zóny. Jde takřka výhradně o pacienty, kteří směřují do odborných ambulancí, laboratoře, na 
rentgen či ultrazvuk. 
Červená zóna – „Pouze zaměstnanci, pacienti LDN a klienti domovů pro seniory“ 
 Zóny platí jak na pracovištích v Poličce, tak i v Bystrém. Podrobné rozdělení je možné najít 
na situačních pláncích s připojeným popisem, které jsou rozmístěny po areálu v Poličce. Každá 
zóna a každé pracoviště v nich mají své podmínky provozu a svá režimová pravidla, která jsou 
neustále zpřesňována. Je v nich sledován pohyb osob a materiálu, jsou identifikována příslušná 
rizika a stanoveny podmínky eliminace těchto rizik.  
 Součástí těchto opatření je i úprava harmonogramů práce pracovišť a tam, kde je to 
možné, rozdělení pracovních týmů do více skupin, aby bylo zabráněno případnému přenosu 
infekce mezi nimi a omezilo se riziko úplného výpadku provozu pracoviště. 
 Tato opatření patří do hygienicko-epidemiologických podmínek provozu poličské 
nemocnice a AZASSu a jsou velice důležitou součástí ochrany našich pacientů, klientů i 
zaměstnanců. Děkujeme za jejich dodržování. 
 Bezprostředně po vyhlášeného nouzového stavu jsme se potýkali, stejně jako všichni 
ostatní, s nedostatkem osobních ochranných prostředků. Ty zpočátku i u nás suplovaly 
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improvizované pomůcky, z nichž nejdůležitější roli hrály šité látkové roušky, ať už vyráběné námi, 
či z větší části přivážené a zasílané do nemocnice a do našich domovů pro seniory od dárců 
z Poličky i okolních obcí. Moc za ně všem děkujeme, neboť nám velice pomohly v pravou chvíli. 
Přestože se zásobení osobními ochrannými prostředky postupně zlepšuje a v době vzniku tohoto 
článku jsme jimi ve většině položek sortimentu pro charakter našeho provozu zásobeni téměř 
dostatečně, budou i nadále tyto šité opakovaně použitelné roušky důležitou součástí našich 
ochranných setů. 
 V souladu s příslušnými nařízeními vlády a mimořádnými opatřeními ministerstva 
zdravotnictví byly v nemocnici i v domovech pro seniory připraveny a aktivovány kapacity pro 
izolační režimy pro pacienty a klienty s onemocněním Covid-19. Zde pracujeme ve variantách 
sestav lokací a kombinací příslušných prostorů umožňujícími péči o jednotlivce i o skupiny 
použitelných podle možných scénářů vývoje. 
 Zavedli jsme také testování našich zaměstnanců indikativními testy prokazujícími protilátky 
proti viru SARS-CoV-2 (tzv. rychlotesty). Ke dni vzniku tohoto článku nebyl u žádného 
z testovaných zaměstnanců výsledek pozitivní. Zažili jsme a prožíváme karantény našich 
zaměstnanců, pacientů a klientů. Jejich testování „velkými testy“ přináší naštěstí zatím negativní 
výsledky. Kéž to tak zůstane i nadále. 
 Svazek obcí AZASS je poskytovatelem mimo jiných i pečovatelské služby, jež je terénní 
sociální službou dle příslušného zákona (108/2006 Sb.). Tu zajišťujeme v některých členských 
obcích svazku (včetně Poličky). V současné době se Pečovatelská služba AZASS řídí 
doporučenými postupy vydaným MPSV a příslušnými pokyny Pardubického kraje. Svou kapacitu 
proto věnuje na nejnutnější úkony této péče - jedná se zejména o donášku stravy, pomoc při 
osobní hygieně a pomoc při péči o vlastní osobu. I při poskytování této služby je přísně dbáno na 
eliminaci rizik a ochranu našich klientů a zaměstnanců všemi dostupnými prostředky a možnostmi. 
Všechna uvedená režimová i ostatní opatření, jakkoliv nepříjemná pro všechny zúčastněné, jsou 
důležitou součástí ochrany našich pacientů, klientů, zaměstnanců i veřejnosti. Souběžně se 
připravujme na návrat do původního rozsahu našich činností. Jako první na této cestě je již 
realizovaný postupný náběh plného provozu ambulancí a zdravotnického komplementu (tj. shora 
zmiňované oranžové zóny). 
Na závěr nám, prosím, dovolte velice a srdečně poděkovat: 

- všem dárcům roušek, ochranných štítů a pomůcek i dalšího materiálu 
- všem našim zaměstnancům za obtížnou, nelehkou, stresující a nesmírně obětavou práci  
- všem našim klientům a pacientům i jejich blízkým a vám všem za trpělivost a toleranci 

spojenou se všemi vyvolanými omezeními 
- všem vám, i Vám osobně, za všemožnou podporu, pomoc a solidaritu  

Za Svazek obcí AZASS a Poličskou nemocnici, s.r.o. Jiří Toman a Libor Stráník 

 

 

Především pevné zdraví 

Vám pro nejbližší období přeje  

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky. 
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