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číslo 63          prosinec 2020 
 
Vážení spoluobčané, 
 tradičně před vánočními svátky a v závěru kalendářního roku vydáváme další číslo 
Kameneckých listů. Jeho obsah je o něco jiný než bylo dříve obvyklé, stejně jako je zcela jiný celý 
rok. V naší obci jsme byli vždy zvyklí na bohatý společenský život, který se letos prakticky úplně 
zastavil. Celá naše společnost se vyrovnává s novou nelehkou situací šíření nemoci COVID-19, 
základní prioritu zcela správně dostala především ochrana zdraví. Zbývá nám jen doufat, že se 
přece jen karta zase jednou obrátí, současné horší časy společně překonáme a vrátíme se zpět do 
společného života se vzájemným setkáváním a s životem jako dřív. 
 Pandemie nemoci COVID-19 nám v naší obci sice zastavila společenský život, omezila 
sportovní aktivity, ale naštěstí nám nezastavila všechny rozběhnuté pracovní procesy. I v době 
nouzového stavu jsme s dodržením všech nařízených opatření uskutečnili nutná jednání 
zastupitelstva obce, v kanceláři obecního úřadu jsme nemuseli omezit běžný provoz. 
 Zastupitelstvo obce uskutečnilo od posledního jarního vydání Kameneckých listů tři veřejná 
zasedání. Hlavním tématem jednání byla především práce na dokončení zásadních investičních 
akcí v obci. U splaškové kanalizace probíhalo připojování jednotlivých nemovitostí se základním 
úkolem dokončit připojování nemovitostí do konce září. Dokončování stavby chodníků pokračovalo 
III. etapou. Od měsíce dubna nám celý dvouletý investiční cyklus začala završovat rekonstrukce 
hlavní komunikce II/353. V měsíci červenci jsme společně s obcí Sádek zahájili rekonstrukci 
společné budovy školy. O všech akcích se podrobněji dočtete v samostatných článcích. Dále byly 
projednávány majetkoprávní záležitosti, například i v záležitosti přípravy stavby cyklostezky podél 
silnice I/34 k „masokombinátu“, která se stavebně rozběhne v roce 2021. 
  Na posledním prosincovém zasedání byla schválena všechna důležitá rozhodnutí pro chod 
obce v novém roce 2021. Jedná se zejména o rozpočet obce, stanovení výše poplatku za svoz 
komunálního odpadu a nově také schválení výše stočného pro následující období. 
 Z televize a ostatních médií se k Vám pravděpodobně dostávají informace o problémech 
schvalování státního rozpočtu pro rok 2021, o navrženém balíčku daňových úlev a vůbec i o 
propadu příjmů celé naší ekonomiky. Toto vše má přímý vliv na příjmovou stranu rozpočtu naší 
obce, kde se nyní musíme připravit i na větší výpadek příjmů z rozpočtového přerozdělování daní 
ze státního rozpočtu. O jaké částky půjde, dnes zatím nikdo neví. Rozpočet je koncipován jako 
vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 14 450 000,- Kč a vzhledem k současné velmi nejisté 
ekonomické situaci ho budeme více jak obvykle upravovat formou rozpočtových opatření v reakci 
na aktuální vývoj ekonomiky. 
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 Rozpočet na straně příjmů výrazně vylepšuje částka 6 858 358,75 Kč, která je dříve 
přislíbenou, ale stále neobdrženou dotací na stavbu chodníku a kterou doufáme, že alespoň 
částečně v roce 2021 obdržíme. Jiné dotace nerozpočtujeme a ostatní běžné příjmy obce 
rozpočtujeme spíše na nižší úrovni očekávané skutečnosti. Ve výdajích jsou rozpočtovány běžné 
výdaje obce ve výši standartního chodu obce. Větší výdaje rozpočtujeme na opravu místních 
komunikací, opravu budovy školy, rezervu si necháváme v kapitole kanalizace na případné výdaje 
s provozováním.     
 Z ekonomických informací uvedu ještě stav hospodaření naší obce v letošním roce 2020.  
Prozatím současný vývoj rozpočtu obce bez započítání velkých investičních akcí splašková 
kanalizace a stavba chodníků je následující. Příjmy ve výši 10.587.715,88 Kč, výdaje ve výši 
7.457.671,91 Kč. Bez započítaných investičních akcí ekonomiku obce držíme zodpovědně s 
kladným rozdílem příjmů a výdajů. Samozřejmě, pokud k těmto údajům započítáme prováděné 
investiční akce, jsou příjmy ve výši 15.892.692,76 Kč a výdaje ve výši 19.137.245,49 Kč. Rozdíl 
pokrýváme z přebytku hospodaření z předchozích let, kdy jsme se na tyto akce dlouhodobě 
připravovali. O konečném vyúčtování stavby kanalizace a stavby chodníků se dočtete 
v samostaných článcích. Konečný výsledek hospodaření obce v roce 2020 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. 
  Na závěr úvodního článku mi dovolte poděkovat Vám všem za spolupráci v roce 2020. 
Tento rok byl pro nás všechny nesmírně náročný, že takový bude jsme věděli, ale že bude náročný 
i z hlediska všech opatření, omezení a ohrožení zdraví, si nikdo z nás ani neuměl představit. 
Během celého náročného roku se nám v obci podařilo společně uskutečnit hodně práce. Děkuji 
Vám všem za Vaši ochotu, pomoc, trpělivost se všemi problémy a těžkostmi, se kterými jsme se 
museli v letošním roce vypořádat. 
 Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho pohody v kruhu rodinném, do nového 
roku 2021 Vám pak přeji především pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti. 

Petr Šváb 
Splašková kanalizace - výstavba 

V úterý 15. prosince 2020 uplynulo přesně 25 měsíců od provedení prvního výkopu při 
stavbě splaškové kanalizace v naší obci. Za tuto dobu se nám díky vyzájemné spolupráci podařilo 
dokončit kompletní dílo i s připojením  jednotlivých domů. Všechny v přípravě stavby stanovené 
termíny se nám podařilo splnit, včetně toho nejzásadnějšího – připojení všech plánovaných 
nemovitostí v obci. V měsíci říjnu byla vyhotovena závěrečná dokumentace - závěrečné 
vyhodnocení akce, které bylo poskytovatelem dotace také schváleno. Vzhledem k nepříznivé 
situaci se šířením nemoci COVID-19 se prozatím neuskutečnila přímá kontrola poskytovatele 
dotace přímo v naší obci. Od měsíce dubna, kdy byla ke splaškové kanalizaci připojena první 
nemovitost, se postupně provoz splaškové kanalizace dostal do běžného provozu. Obec hradí 
každý měsíc přesně odvedené množství vody na ČOV Polička dle změřené hodnoty 
průtokoměrem. Například za měsíc listopad obec na ČOV Polička předala k vyčištění 1 559 m3 

splaškových vod a zaplatila za čištění částku 34 578,52 Kč bez DPH. Běžný provoz našich třech 
čerpacích stanic a čerpací stanice u Základní školy v Sádku zajišťujeme vlastními silami. 
 V měsíci říjnu jsme obdrželi poslední ještě chybějící část dotace na výstavbu kanalizace. 
Celková konečná rekapitulace nákladů na výstavbu splaškové kanalizace: 
 a) Celkové náklady na stavbu kanalizace uhrazené náklady 68 311 159,06 Kč 
 b) Celkové přijaté dotace na výstavbu kanalizace   45 096 800,87 Kč 
 c) Vlastní prostředky obce vložené do stavby kanalizace  23 214 358,19 Kč 
 

Všechny částky jsou uváděny bez DPH - obec je v celé oblasti splaškové kanalizace 
plátcem DPH. Pro zajištění vlastních prostředků obec čerpala úvěr ve výši 30 000 000,00 Kč, který 
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pravidelně splácí. Měsíční splátka úvěru je nyní cca 145 000,00 Kč včetně úroků. Dlužná částka na 
úvěrovém účtu obce je k 30. listopadu 2020 ve výši 28 091 856,00 Kč. 
 Ve všech předchozích informacích ve vztahu k realizaci jednotlivých kanalizačních přípojek 
jsem majitele nemovitostí vždy prosil o maximální spolupráci tak, abychom velmi náročný úkol na 
připojení všech domů ke splaškové kanalizaci během 6 měsíců zvládli. Už od počátku připojování 
v měsíci dubnu jsem se prakticky všude setkával jen s pozitivním přístupem, a to i přes všechny 
technické nesnáze a komplikace, které mnohdy museli majitelé nemovitostí při realizaci své 
přípojky překonat. Ten nejdůležitější postoj, že přípojku dělám jednou na řadu let a řeším tak 
definitivně problém svého domu s likvidací splaškových vod měl prakticky každý majitel domu.  

Jako starosta obce Vás všechny musím jen a jen chválit. Vždy jsem vyzýval, abychom 
společně táhli za jeden provaz, že jedině tak náročnou výstavbu kanalizace společně zvládneme. 
Věřil jsem, že stavbu v nastaveném krátkém harmonogramu výstavby kompletně zvládnout 
dokážeme. Pro srovnání – pro nás stanovený termín připojení všech domů během krátké doby 
pouze 6 měsíců od kolaudace hlavní stavby není vůbec standartní. Byl určen poskytovatelem 
dotace z důvodu našeho připojování ke stávající ČOV Polička. Například naše dvě sousední obce, 
které nyní budují svoji kanalizaci, budou mít na realizaci přípojek jednotlivých domů lhůtu další 2 
roky. 
 Po všech zkušenostech se nebojím napsat, že tato naše možná náročnější varianta 
zvládnout vše komplet během 2 let, byla v našem případě asi i nejlepším řešením. 

Petr Šváb 
 
Splašková kanalizace - sto čné 
 Splaškovou kanalizaci naše obec provozuje v režimu vlastního provozování obcí. 
S koncem kalendářního roku se dostáváme na konec prvního zúčtovacího období. Vyúčtování 
stočného za rok 2020 bude provedeno v měsíci lednu na základě zápisu skutečné spotřeby vody 
dle stavu vodoměrů nyní v měsíci prosinci. Odečet vodoměrů v jednotlivých domech ze strany 
obce aktuálně stále ještě postupně probíhá. Náš původní plán dokončit odečty do 19. 12. jsme 
museli i díky složité současné situaci prodloužit do konce roku, kdy tak alespň získáme pro 
výpočet stočného za rok 2020 přesnější údaje z vodoměru až na konci kalendářního roku. 
 Stočné je pro rok 2020 stanoveno ve výši 41,67 Kč/m3 bez DPH. V letošním roce došlo u 
vodného a stočného k úpravě sazby DPH. Stočné do 30. 4. 2020 bude účtováno se sazbou DPH 
15% tj. 47,92 Kč/m3 , od 1. 5. 2020 se sazbou 10% tj. 45,84 Kč/m3. 

Pro rok 2021 byla cena stočného zkalkulována se započtením navýšení ceny za čištění 
vody na ČOV v Poličce a zastupitelstvem byla následně schválena ve výši 41,82 Kč/m3 bez DPH, 
tj. koncová cena s DPH 46,00 Kč/m3. 

Petr Šváb 
Stavba chodník ů 

Zásadní a možná nejvíce viditelnou akcí letošního roku bylo v naší obci dokončení stavby 
chodníků s novým osvětlením a rekonstrukce hlavní komunikace II/353. 

Stavba chodníků byla od počátku záměrně rozdělena do třech etap výstavby během dvou 
let 2019 a 2020 tak, abychom ji mohli zvládnout stavebně, časově a hlavně také finančně. Celou 
stavbu chodníků obec financovala z vlastních prostředků obce až s následným částečným 
získáním přislíbených dotačních prostředků. Stavbu máme nyní kompletně dokončenou a dne 18. 
12. 2020 nám byl vydán kolaudační souhlas s povolením užívání. 

Pro přehled uvádíme konečnou rekapitulaci nákladů celé stavby chodníků: 
 a) Celkové uhrazené náklady na výstavbu v letech 2019 a 2020 16 173 192,75 Kč 

b) Přijaté dotace: 
- dotace  ze Státního fondu dopravní infarstruktury SFDI 3 009 610,73 Kč 
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  - dotace na stavbu chodníků z Pardubického kraje      190 000,00 Kč 
 Přijaté dotace celkem        3 119 610,73 Kč 
 c) Celkové náklady z vlastních prostředků obce            12 973 582,02 Kč 
 d) Neobržené prostředky z přislíbené dotace z prostředků IROP 6 858 358,75 Kč 
 

Všechny uvedené částky jsou s DPH – obec při stavbě chodníků není plátcem DPH. 
Z uvedeného vyplývá, že stavba chodníků byla a dosud je pro naši obec finančně velmi náročná. 
Bez dlouhodobé přípravy s vytvořením dostatečné finanční rezervy vlastních prostředků bychom ji 
nikdy nedokázali zrealizovat. Doufáme, že i neobdržené prostředky z dotačního programu 
Evropské unie prostřednictvím programu IROP se k nám během roku 2021 dostanou. Výše 
neproplacené dotace je pro naši obec nyní prakticky ročním příjmem dle rozpočtového určení daní. 

Petr Šváb 
 
Rekonstrukce hlavní komunikace II/353  

Rekonstrukce hlavní komunikace v naší obci byla v letošním roce další náročnou akcí. Pro 
naši obec sice neznamenala finanční zátěž – investorem a stavebníkem zde byla Správa a údržba 
silnic Pardubického kraje. Dopad na naši obec a na každého z nás byl především ve všech 
dopravních omezeních. Při přípravě rekonstrukce hlavní komunikace II/353 jsme se snažili, aby 
negativní dopady na naše obyvatele byly co možná nejmenší. Velmi důležité bylo, že z hlediska 
všech dotčených firem a dotčených orgánů se nikdo k nám nepostavil zády a všichni nám vyšli 
maximálně vstříc. Například i při úplné uzavírce provozovatel Městské hromadné dopravy 
zajišťoval provoz dopravy po našich místních komunikacích. Pomocí vozidla výjezdové jednotky 
hasičů naší obce byla zajištována doprava osob do Poličky a z Poličky i v čase mezi spoji MHD. 
Z našeho pohledu snad i dobře fungovaly náhradní objízdné trasy pro automobilovou dopravu 
včetně zprovozněné spojnice z areálu Kytos k železničnímu přejezdu na silnici I/34.  

Rád bych touto cestou poděkoval všem za zvládnutí nutných omezení při tak náročné akci, 
jakým rekonstrukce hlavní komunikace s jejím úplným uzavřením byla. Přes všechna možná 
omezení jsem se mezi obyvateli naší obce nikdy nesetkal s žádným negativním postojem, všichni 
respektovali stanovená omezení a s přehledem si vždy poradili s potřebnou objízdnou trasou. Za 
vstřícný postoj děkuji také provozovatelům prodejny a pohostinství, kteří se museli vypořádat i 
s dopravním omezením a dopadem na jejich provozy. 

Petr Šváb 
Rekonstrukce školy v Sádku 
 V měsíci červenci byla zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce školy v Sádku, která je 
v našem společném vlastnictví. S obcí Sádek jsme se do rekonstrukce mohli pustit díky získané 
dotaci z dotačního titulu Ministerstva financí. Postupně byla provedena kompletní rekonstrukce 
kuchyně, šatny, jídelna byla nově vybudována v původním dvorku se vznikem přístavby nové 
menší učebny v I. patře, kde byla také provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. 
V celé budově školy byla provedena výměna rozvodů vody, kanalizace a topení. Nová je také 
kotelna s provedením výměny plynových kotlů. Všechny tyto práce nebylo možné provádět za 
provozu školy. Základní škola se na dobu stavby přestěhovala do prostorů Obecního úřadu 
v Sádku. Mateřská škola se přemístila do naší budovy obecního úřadu, kde se pro její provoz 
využívá první patro budovy.  

Rekonstrukce je nyní ve finále, provoz mateřské školy a základní školy se do budovy vrátí 
pravděpodobně v měsíci  únoru, dle stavu vysychání a úklidu všech prostor. Celkové náklady na 
stavební část jsou ve výši 9 162 185,48 Kč, dotace k této částce je ve výši 8 541 534,- Kč. Další do 
této dotace neuznatelné náklady jsou ve výši 1 741 626,- Kč, jedná se například o vybavení 
kuchyně apod. Výdaje hrazené ½ z našich obou obcí Kamenec u Poličky a Sádek se očekávají ve 
výši 950 000,- Kč na každou obec. 
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V našich plánech je také další pokračování opravy budovy. V této druhé etapě bychom 
chtěli provést kompletní výměnu střechy se vznikem půdní vestavby a provést celkovou opravu 
fasády školy. Zahájení této další rekonstrukce budovy bude záviset především na vyhlášení 
vhodného dotačního titulu a následně na úspěchu při získání dotačních prostředků. 

Petr Šváb 
 
Komunální a t říděné odpady v roce 2021 
 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 17. prosince 2020 byla odsouhlasena 
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. ledna 
2021. 

Zastupitelstvo obce ve vyhlášce pro rok 2021 rozhodlo o změně výše místního poplatku za 
svoz komunálního odpadu. Nová cena je stanovena ve výši 730,- Kč na poplatníka. Důvodem je 
výrazné zvýšení ceny, kterou musí obec uhradit svozové společnosti Liko za každého obyvatele 
obce a každou neobydlenou nemovitost v obci pro rok 2021 už ve výši 792,- Kč. Tato částka byla 
navýšena oproti roku 2020 o 84,- Kč na jednoho 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 
2021 dosáhnou 17 a méně let věku a pro poplatníky, kteří v roce 2021 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 2021  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 2021: 
Výdaje obce: 
 Platba z rozpočtu obce svozové společnosti LIKO a.s. bude ve výši 456 192,- Kč. 
 Další náklady obce ve výši cca 15 000,- Kč jsou za likvidaci nebezpečných odpadů, nákup 
pytlů na plasty cca 5 000,- Kč, za pravidelný svoz nádob z míst, kam svozová firma nezajíždí cca 
30 000,- Kč, dále za odvoz kompostovatelného odpadu do kompostárny obec uhradí cca 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 2021 předpokládají ve výši cca 465 000,- Kč. 
Výběr poplatků: 
 Dle ustanovení vyhlášky 1/2020 se v současné době předpokládá, že v roce 2021 bude od 
poplatku osvobozeno celkem 138 osob. 
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 Poplatníků bez osvobození se předpokládá 411 osob + 39 objektů = 445 
Dle tohoto současného stavu počtu obyvatel a počtu objektů vybere obec na poplatcích v roce 
2021 částku 328 500,- Kč. 
Rekapitulace: 
 Předpokládané vynaložené náklady obce   465.000,- Kč 
 Předpokládaný výběr poplatků   328 500,- Kč 
   Doplatek obce z jejího rozpočtu v roce 2021  136 500,- Kč 
 
Termíny svozu popelnic: 
Kamenec – každé sudé pondělí: 28.12.2020, 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 
17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 
13.12., 27.12. 
 

osada Jelínek – každá sudá středa: 30.12.2020, 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 
5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 
15.12., 29.12. 
 

Termíny svozu plast ů – pytle – svozy v pátek ráno cca v 6.15 h.: 
pytle od domácností -1 x měsíc – sudý pátek: 15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 7.5., 4.6., 2.7., 30.7., 27.8., 
24.9., 5.11., 3.12. 
 

Termíny svozu plast ů - kontejnery:  
žluté kontejnery - 1 x 14 dnů – sudý pátek: 1.1., 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 
7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 
17.12., 31.12. 
 

Termíny svozu papíru - kontejnery:  
modré kontejnery - 1 x 14 dnů – lichý čtvrtek: 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 
13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 27.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10. 11.11., 
25.11., 9.12., 23.12. 
 

Termíny mobilních svoz ů nebezpečných a velkoobjemových odpad ů: 
Čtvrtek 29. 4. - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
Pondělí 6. 9.  - odbočka k areálu Pod Lipou v 16 00 hod.,  osada Jelínek v 17. 00 hod. 
 

Termín svozu kovového odpadu: 
Pátek 30. 4. - 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. 

Petr Šváb  
 
Místní poplatek za psa za rok 2021 
 Každoročně vybíraným poplatkem je také místní poplatek ze psů dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 6/2019, který pro rok 2021 zůstává bez změny. Poplatek je splatný do 30. dubna 2021, 
jeho výše je 100,- Kč za jednoho psa. Poplatek se platí ze psů starších třech měsíců. 

Petr Šváb 
 
Tříkrálová sbírka  
 Jak všichni tušíme nebo víme, v určitých omezeních budeme žít ještě několik dnů, 
týdnů,……. 
 Proto i tak dlouholetá a prospěšná charitativní akce jako je Tříkrálová sbírka proběhne 
v jiné podobě. 
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 Vždy začátkem měsíce ledna každého nového roku, chodí skupinky koledníků se svými 
vedoucími k Vám, k štědrým dárcům, do Vašich domovů. Dobrovolně tak přispíváte účelným 
programům, službám - poskytujících klientům pomoc, Domácí hospic sv. Michaela a v neposlední 
řadě i na ošetřovatelské a zdravotní služby v obcích. Původně by koledníci procházeli obcí dne 10. 
ledna 2021. Z důvodů opatření se proto také tato akce neuskuteční v tradiční podobě, avšak není 
zcela zatracena. 
 Tříkrálová sbírka prob ěhne v širším časovém rozmezí, a to od 1. do 24. ledna 2021 . 
Bude možné darovat on-line a také p římo osobním darováním do pokladni ček na dvou 
místech naší obce – v kancelá ři obecního ú řadu a v prodejn ě smíšeného zboží u paní 
Ladislavy Kulíškové . 
 Děkujeme, že tak přispějete a pomůžete Oblastní charitě Polička. 

Lenka Ondráková 
 
Vážení a milí p řátelé charitního díla, 
      srdečně Vás zdravíme z Oblastní charity v Poličce. Velice si vážíme Vaší podpory 
Tříkrálové sbírky a děkujeme, že jste při předchozích ročnících rádi přijímali tříkrálové koledníky 
a štědře je obdarovávali. Děkujeme za to, že jste nechávali do svého domova vstoupit radostnou 
zvěst, kterou Vám přinášeli. I tentokrát Česko čeká na krále. 
 Tři králové pro Vás budou mít i tentokrát vánoční poselství o člověku, o rodině, o víře a 
naději. Zároveň ale současná opatření v naší společnosti nastavila vše jinak. Tříkrálová koleda ale 
zazní a my se připravujeme na setkání s Vámi, ať už bude více či méně osobní nebo více či méně 
tzv. on-line. 
 Zásadní zpráva směrem od Charity k Vám, našim štědrým a věrným dárcům i koledníkům, 
je ale každopádně tato: Myslíme na Vás, Tříkrálové sbírky a jejího lidského, sbližujícího poslání se 
nevzdáváme. Aktuální Tříkrálové zprávy naleznete na www.policka.charita.cz, také na 
www.facebook.com/charitapolicka. Vaše důvěra je pro naši práci cenným povzbuzením i velkým 
závazkem. 
 Dovolte nám malou rekapitulaci sbírky v roce 2020, při které se v našem regionu vybrala 
finanční částka 886 177 Kč. Díky této Vaší štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi.  
Z výtěžku sbírky roku 2020 jsme:  
  - finančně podpořili rekonstrukci Charitního domu IV.,  
 - posílili provoz dlouhodobě systémově podfinancované Charitní ošetřovatelské služby,  
 - poskytli přímou finanční pomoc osobám v obtížné situaci, 
 - zůstali věrni podpoře projektů DCH HK v Indii   
Z nové sbírky roku 2021 chceme: 

 - v roce 2021 posílit kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšířit území pro 
poskytování služeb Domácího hospice sv. Michaela o tyto obce: Banín, Bělá nad Svitavou, 
Hartmanice, Chrastavec, Lavičné, Modřec, Nedvězí, Svojanov, Trpín, Vítějeves 
- částečně pokrýt provozní náklady ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče, 
 - částečně pokrýt náklady na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře v souvislosti 
s reformou psychiatrické péče, 

  - posílit Fond přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, 
 - pokračovat v podpoře projektů DCH HK v Indii, 

 - vytvořit finanční rezervu pro krytí nákladů na odstraňování následků povodní, požárů 
apod. 

Koordinátorky tříkrálové sbírky:  Mgr. Jitka Balášová, tel: 731 591 558,  
   Jana Poliačiková, tel: 737 501 941 

Mgr. Martin Dvořák, ředitel Oblastní charity Polička 
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Na co odkazují Vánoce? 
 Rok se chýlí k závěru a před samotným odchodem starého se zaradujeme z něčeho 
nového. Ne z nového roku, ale z narození děťátka, které ovlivnilo chod dějin Evropy více než 
jakékoliv jiné dítko. Jádro křesťanství je tak malé, slabé a bezmocné. Potřebuje konkrétní lidi, kteří 
se rozhodnou přidat do zástupu spravedlivých a pokusí se svými dary (které dostali zdarma) 
posloužit k tomu, abychom zde na zemi žili v pokoji a v radostné naději. Ve světě je tolik dobrých 
činností, tolik projevů obětavé lásky, které nám ukazují, že jsou hodnoty cennější než ty, které 
vnímáme smysly. Jednou z těch hodnot je také vztah k druhému – uvědomění si, že ty patříš ke 
mně. 
 A jádro poselství Vánoc je právě v tomto. Zde nám Hospodin dává na viděnou (ukazuje 
našim smyslům), že k nám patří, a co víc, že je na naší straně. A to jasně spatříme při 
nejbohatších obřadech na Velikonoce, kdy si opět budeme připomínat, že On nedbá ran kvůli nám. 
 A já, slabý člověk, zástupce Boží, bych vám chtěl poděkovat za každý jednotlivý skutek 
vaší lásky. Když jste lásku projevovali k sobě tím, že jste se o sebe starali na těle i na duši. Když 
jste lásku projevovali v rodině, když jste se upozaďovali, abyste si vzájemně porozuměli. Když jste 
v zaměstnání dělali svou práci poctivě a ze srdce. Když jste své domy a zahrádky zkrášlovali, 
neboť krása odkazuje nad nás. Udělat něco nad rámec povinností, udělat to lepší a krásnější, než 
se očekává, to je znamení našeho lidství, které v bouřích neklidu nad sebou neláme hůl, ale hledí 
do naděje, neboť teprve tehdy se náš život naplní. 
 Přeji všem požehnané Vánoce a nechť rok následný uděláte další krok do náruče Lásky. 

P. Ondřej Špinler, váš kněz 
 
Současná omezení ú časti na bohoslužbách 

Učast na bohoslužbách je v současné době omezena dle kapacity kostela. Toto opatření se 
může nařízením vlády změnit v reakci na aktuální vývoj šíření nemoci COVID-19. 

Pro kostel v Sádku platí nyní maximální možná přítomnost 55 osob. Vzhledem k této 
skutečnosti se mše svaté mohou účastnit pouze farníci ze Sádku a z Kamence. 

V Poličce v kostele sv.Jakuba je pro období vánočních svátků od 24. prosince do 27. 
prosince zaveden režim přihlašování k účasti na mši svaté a to buď zápisem na seznam přímo v 
kostele nebo přes formulář na internetových stránkách farnosti.  
 
Společenská kronika 
 Od posledního vydání Kameneckých listů uplynula nějaká doba, situace nedovolovala 
pořádat společenské akce také v naší obci. 
 Během letních měsíců se tak uskutečnily pouze dva kytarové večery, při kterých jsme 
alespoň trochu odlehčili myšlenkám a starostem všedních dnů. Podzimní procházkou jsme si vyšli, 
v menším počtu lidí, po cestách mezi poli 3. října při Burčákovém pochodu. Bílý i červený burčák 
nám moc chutnal a my jsme si užili hezké sobotní odpoledne. 
  Protože jakýchkoliv omezení bylo, je a ještě bude dosti, doufejme, že se brzy vše uklidní a 
budeme se o to raději setkávat na akcích, pokud to půjde, v roce příštím. 
 Jelikož se nemohlo konat, kromě jiného, zpívání koled u stromečku ani tolik oblíbená 
vánoční výstava, která nám vždy navodila předvánoční atmosféru do našich duší a domovů s vůní 
jehličí, perníčků, vanilky, skořice, medoviny, svařáčku a hrajících koled, musíme si Vánoce 
připravit a prožít bez těchto, ale i jiných rozptýlení. 
 Přeji Vám všem pokojné a radostné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a optimismu. Ať 
láska, štěstí, radost a smích převládá nad chmurem a nejistotou. 

Lenka Ondráková 
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Životní jubilea 
 Zastupitelsto obce blahopřeje všem jubilantům, kteří oslavlili svá životní výročí. Pevné 
zdraví, štěstí, spokojenosti a všeho dobrého přejí paní Marcele Petržálkové, paní Jaroslavě 
Švábové, panu Jaroslavu Doležalovi, panu Josefu Groulíkovi, paní Zdeně Popelkové, paní 
Jindřišce Cackové, panu Bohuslavu Bednáři, paní Marii Červené, panu Václavu Švandovi, paní 
Vlastě Schauerové, paní Marii Pražanové, paní Marii Vosmekové, panu Petru Švábovi st., paní 
Emílii Mlynářové, panu Františku Průdkovi, paní Jaroslavě Krejčové, paní Boženě Praxové a panu 
Františku Škorpíkovi. Své narozeniny oslavil i pan Jiří Pašek, který nás ale nedávno opustil. 

Lenka Ondráková, Irena Chroustovská, Hana Švandová 
 
Vítání ob čánků 
 Jedna z radostných a milých událostí je zcela určitě i vítání občánků do naší obce. Tato 
doba nám ale nedovolila setkat se ani v počtu rodinných příslušníků a členů kulturní komise v sále 
obecního úřadu. 
 Netradičně a snad jenom výjimečně jsme tedy přivítali v domě svých rodičů Nelu Vackovou, 
Matyáše Šimona, Vojtěcha Schauera, Juditu Maděrovou a Matěje Vojtu. Přejeme dětem, rodičům i 
celým rodinám nejvíce zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti. 

Lenka Ondráková 
 
Z kamenecké kroniky – rok 1958 
Počasí 
V lednu a únoru bylo počasí mrazivé. V polovině února prší a taje, ke konci zase mrzne a sněží, 
ale zase taje.  
V březnu sněžilo a mrzlo až – 15 °C. 
V dubnu byla zima, deštivo. 23. se vyjelo poprvé na pole, 28. se začalo sít a bylo pilno. 
V květnu se selo, do 5. bylo zaseto, bylo pěkně, teplo s malými deštíky. Do 15. 5. byly zasázeny 
brambory. Ke konci měsíce bylo horko a sucho. 28. 5. byla prudká bouře a blesk zapálil Klusoňovo 
stavení č. 86. 
V červnu bylo deštivo, často bouřky s lijáky. Senoseč začala 3. a 12. je dosázena řepa. Seno 
shnilo. 
V červenci jsou téměř denně bouřky. 5. je rozvodněn potok, seno je zaplavené. 8. se vyčasilo, 
takže se mohlo pokračovat v senoseči. 
V srpnu hned 4. začaly žně. Od 18. do 28. stále prší. Obilí polehlo a málo sypalo. 
První polovina září je suchá, pěkná, sklízí se poslední oves. V druhé polovině každý den prší.  
Také říjen je celý mokrý. 20. se vyčasilo. Rostou hřiby. 
V listopadu je pěkně, do konce měsíce je všechno dooráno. Potom zamrzlo a napadl sníh.  
V prosinci je zima. 3. je – 16 °C. Před vánocemi se oteplilo, sníh stál a rozmrzla půda. Na vánoce 
pršelo.  
Úroda 
 Úroda byla menší, protože většinou všechno obilí leželo. Brambory se neurodily. Úroda 
ovoce byla veliká. Pěstitelé na Litomyšlsku dávají 1 q jablek za 1 q brambor. JZD bude od 1. 1. 
1959 rozšířeno na celou obec. Od nových členů je odebráno obilí a jetelové semeno na jarní setí. 
Dosud má JZD 34 členy, má 153 ha zemědělské půdy, z toho 113 ha orné půdy. Na jednu 
pracovní jednotku bylo vypláceno 17 Kčs. Byl zřízen vepřín v čp. 32 u Bohuslava Bednáře a 
postaven zhruba nový kurník.  
Osvěta 
 V hostinci u Bednářů se pravidelně promítají filmy. V sobotu odpoledne pro děti a večer pro 
dospělé. Divadelní ochotníci sehráli drama Kalibův zločin. V lednu hru opakovali v Pusté Rybné, 
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v únoru na Sebranicích, v Poličce a v Korouhvi. 12. a 13. dubna sehráli divadlo Poslední desetník. 
10. února brzy ráno byla krásná polární záře. 
 Budova MNV byla letos dostavěna pod střechu, byla zasazena okna a vybetonována 
zbrojnice. K osadě Jelínek byla vydlážděna cesta od silnice až po les. 
 Od 1. prosince jsou v Kamenci zřízeny provozovny drobných oprav a služeb. Gustav 
Nunvář opravuje stroje, František Slavíček sedlářství, Miroslav Červený opravuje elektrické 
spotřebiče a zařízení, Jan Lajžner opravuje boty. Framtišek Kincl, Jaroslav Petržálek a Jeroným 
Popelka mají na starosti stavební údržbu a František Řádek truhlářské práce. MNV vybírá poplatek 
za každou opravu, kterou údržbář vyúčtuje.  
Úmrtí 
 Rudolf Cacek čp. 7 zemřel 9. února ve věku 73 let. 
 Jan Švanda čp. 2 zemřel 16. února ve věku 73 let. 
 Anežka Lorencová čp. 114 zemřela 23. března ve věku 64 let. 
 Marie Domorádová čp. 60 zemřela 17. dubna ve věku 85 let. 
 František Odvárka čp. 40 zemřel 18. dubna ve věku 78 let. 
 Josef Bednář čp. 47 zemřel 13. května ve věku 78 let. 
 Tomáš Feltl čp. 74 zemřel 10. června ve věku 80 let. 
 Josef Martinů čp. 105 zemřel 9. srpna ve věku 57 let (TBC). 
 Božena Lorencová čp. 19 zemřela 24. srpna ve věku 70 let.   
Narození 
 Jana Kučerová, Marie Procházková, Miloslav Červený, Luboš Feltl, Hana Krejčová, Zdeněk 
Dvořák, Anna Bednářová, Marie Švandová, Hana Nunvářová.  

Vladimír Andrlík st. 
 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasi čů 
  Celý letošní rok velmi výrazně zasáhlo omezení všech společenských a sportovních akcí. 
Z těch společenských se nám podařilo uspořádat jen hasičské plesy a maškarní karneval, ze 
závodů pouze zářijové závody dětí. 
 Náš sbor v září letošního roku oslavil 130 let své existence. Oslavit tuto údálost se podařilo 
společnou účastí členů sboru na mši svaté v kostele v Sádku, při které jsme si připomněli naše 
předchůdce a vyznamenali současné zasloužilé členy – Josefa Groulíka, Vladimíra Jiruše, Jana 
Procházku a Ladislava Martinů. Následoval slavnostní oběd a posezení v areálu Pod Lipou. 
 Při činnostech s dětmi a mládeží jsme rok začali jako obvykle a věnovali jsme se zimní 
přípravě na novou sezónu ve školní tělocvičně Na Lukách, kde jsme běhali, posilovali a 
samozřejmě jsme si i hráli. Děti pilně nacvičovaly pohádku, taneční vystoupení, písničky a mnoho 
dalšího na tradiční setkání důchodců, které ale jak víme, bylo bohužel zrušeno. Jarní setkání 
důchodců byla jedna z několika akcí, které nemohly být uskutečněny. Od jara do začátku letních 
prázdnin byly zrušeny všechny sportovní soutěže, jak postupové, tak pohárové, a také kulturní 
akce. Nemohla tak ani probíhat příprava dětí a dospělých na závody.  
 Naši nejmladší členové se zúčastnili 3 pohárových soutěží, a to v Kamenci, Sádku a 
Zderazi. Mladším žákům se nejvíce dařilo v Sádku, kde si vybojovali 3. místo. Starším žákům se 
nejlépe vedlo na domácí dráze a obsadili 2. místo. Některé děti se pod vedením Pavly a Daniely 
Švábových zúčastnily závodů 60 m s překážkami v Kamenci a Jevíčku. 
 Nejlepších výsledků děti dosáhly opět na naší dráze, kde Adam Pražan v kategorii mladší 
chlapci obsadil 3. místo, Karolína Bartoníčková v kategorii mladší dívky také 3. místo a v kategorii 
starší žákyně si nejlépe vedla Vendula Andrlíková a získala 3. místo, ostatní dívky se nenechaly 
zahanbit a předvedly také pěkné výkony, kdy Jana Cejpová skončila na 9. místě a Agáta 
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Dostálová na 13. místě. Naše závody, jako každý rok, doprovázelo deštivé počasí, ale díky 
kvalitnímu zázemí se podařilo závody skvěle zvládnout a děti obsadily krásná umístění.  
 Kromě sportovních soutěží jsme si užili zábavu na prvním hasičském bruslení na poličském 
zimním stadionu. Hráli jsme hokej a honičku. Dále v pořadí následovalo letní soustředění konané 
v bývalé škole na Březinách. Letošním tématem byli Piráti a honba za pokladem piráta 
Černovouse. Byl to týden plný smíchu, soutěží, nočních bojovek a nemohl chybět pěší výlet, 
tentokrát na Devět skal a zastávka na nanuk v kempu Milovy. 
 Pro děti se nám v měsíci září podařilo zorganizovat výlet do resortu Dolní Morava, kde jsme 
lanovkou vyjeli na Stezku v oblacích a navštívili jsme vojenskou tvrz Hůrka v Králíkách  
 V tomto roce se nám nadále podařilo udržet dva týmy žen, které byly omlazeny o členky 
přicházející ze starších žáků. O to to byla mnohem náročnější sezóna, která vyžadovala více úsilí 
a snahy. Celkově se konalo 8 závodů, což byla velká změna oproti klasickým 11 závodům. 
Zúčastnily jsme se všech závodů konaných v Hartmanicích, Sádku, Nedvězí, Oldřiši, Desné, 
Zderazi, Perálci a Květné. Tato sezóna se nesla v duchu zaučování našich nejmladších členek a 
holky se do toho dostaly opravdu rychle. Celkové výkony přinesly ženskému týmu „A“ 3. místo a 
týmu „B“ 8. místo v okresní lize Svitavska v požárním útoku.  
 V letošní sezóně jsme se také věnovaly závodům Českého poháru v běhu na 100 m 
s překážkami. V kategorii žen Daniela Švábová obsadila celkové 17. místo. V kategorii dorostu 
Lucie Němcová vybojovala 45. místo a o 38. místo v seriálu Českého poháru se podělily Adéla 
Cejpová a Vendula Andrlíková. Nejlepšího výsledku dosáhla v kategorii mladší dorostenky Valerie 
Vraspírová, když získala celkové 9. místo. 

Michaela Doležalová, Hana Cacková, Iveta Drašarová, Tereza Straková, Pavlína Pešková  
 
Informace z naší školy 
 Podzim předal vládu zimě a nastal advent. Na obecním úřadu jsme se krásně zabydleli, je 
tu živo jako v úle a výuka probíhá bez větších komplikací. Bohužel nám ji v polovině října narušilo 
rozhodnutí vlády ČR k odchodu na distanční výuku. Nebyla to pro nás nová situace, proto jsme se 
s ní velmi rychle srovnali. I prvňáčci to zvládli skvěle! Proti jaru jsme se ve způsobu distanční výuky 
všichni sjednotili a začali jsme využívat platformu Google Clasroom. Pracovalo se v ní velmi dobře 
a umožňovala nám více možností k co nejlepší výuce.  
 Naštěstí toto období nebylo tak dlouhé jako na jaře a některé ročníky – v našem případě 
první, druhý a pátý – se mohly do školy vrátit po pěti týdnech, zbylé dva pak o necelých 14 dní 
později. A tak jsme mohli v plné sestavě přivítat advent, ozdobit s dětmi stromečky, vyzdobit si 
třídy a pokračovat v učení a získávání cenných vědomostí. 
 Všichni se už těšíme na to, až se budeme moci vrátit do naší školy. Bude to ještě nějaký 
čas trvat a taky nás tam čeká spousta práce. Ale určitě nám tam bude moc dobře.  
 Podzim předal vládu zimě a nastal advent. Čas zklidnění, mnoha zvyků a tradic, pro děti 
čas očekávání nejkrásnějších svátků v roce, které si krátí každodenním otvíráním adventního 
kalendáře. Je to také čas ohlédnutí se za končícím rokem a poděkování tomu, kdo si to zaslouží. 
Děkuji: 

� všem zaměstnancům školy za jejich každodenní práci v těžších podmínkách, než na jaké 
jsou zvyklí, za spoustu práce nad rámec jejich povinností 

� rodičům za výbornou spolupráci a pomoc při distanční výuce jejich dětí 
� paní starostce Elišce Mešťanové, panu starostovi Petrovi Švábovi a panu místostarostovi 

Lubošovi Dvořákovi za starost  a dohled nad zdárným průběhem přestavby školy 
� paní starostce Mešťanové za každodenní zájem o činnost školy, o výuku i o její celkový 

provoz 
� panu starostovi Švábovi za dovážení obědů do mateřské školy 



  

- 12 - 
 
 

� panu stavbyvedoucímu Jaromíru Uvírovi i panu inženýrovi Petrovi Šafářovi za trpělivost, 
kterou s námi měli, když jsme si stále něco vymýšleli a oni nám to plnili 

� všem zaměstnancům firmy Stavitelství - Háněl s. r. o. i všem dalším firmám, které se na její 
rekonstrukci podílely, za pilnou a neúnavnou práci. 

 Ať už adventní čas strávíte jakkoliv, užijte si ho především ve zdraví a pohodě se svými 
nejbližšími. Nechť naplní všechna srdce klidem a mírem. 

        Ladislava Plachá, ředitelka školy 
 
Podzim v naší mate řské škole 

Letošní podzim v naší mateřské škole probíhal zcela netradičně. Vzhledem k rekonstrukci 
celé školy jsme získali azyl na Obecním úřadě v Kamenci. Musíme poděkovat především p. 
starostovi Švábovi i p. starostce Mešťanové za maximální ochotu vyjít nám vždy maximálně vstříc. 
Nám všem zaměstnancům MŠ i dětem se tady velice líbí, přesto se těšíme na návrat do ,,své“ 
školky. Kvůli koronavirové situaci jsme celý podzim měli zrušené veškeré akce, nejvíce nás asi 
mrzí absence plaveckého výcviku. Přestože celý podzim počasí bylo takové, jaké bylo, i tak každý 
den trávíme s dětmi venku. Při vycházkách poznáváme nová místa v Kamenci, kam se za 
normálních podmínek nedostaneme, a stále se utvrzujeme v tom, jak je u nás všude krásně. 
Současnou nelehkou situaci s dětmi zvládáme v pohodě, jenom si přejeme, aby vše dopadlo 
dobře. 

Chci poděkovat i svým kolegyním – p. uč. Češkové, Mlejnkové a Procházkové. I v jejich 
rodinách byla stejná situace jako v ostatních, kde mají malé školáky - každá p. učitelka má 2–3 děti 
na 1. stupni, se kterými  bylo nutné se učit a zajistit potřebný chod domácnosti.  Díky tomu, že 
jsme si vyšly vstříc a domluvily se, byl chod MŠ vždy zajištěn. 

Přejeme všem krásné a klidné Vánoce. I když to zní jako klišé, buďme především všichni 
ZDRAVÍ! Uvědomme si, co je v životě opravdu důležité a važme si každé chvíle, kdy můžeme být 
se svými blízkými a s lidmi, které máme rádi. 

Hezký zbytek ne příliš dobrého roku 2020. 
Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ v Sádku 

 

„Už nadešel nádherný vánoční čas 
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás. 

Tak oslavte tento svátek spolu 
bok po boku u štědrovečerního stolu!“ 

Krásné Vánoce a poklidný rok 2021 
 

Vám přejí děti a zaměstnanci 
Základní a Mateřské školy v Sádku 

1922 
 

Krásné prožití svátků vánočních 

a vše nejlepší do nového roku 2021 

Vám přeje 

zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky. 
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