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Ohlédnutí za sjezdem rodáků 
 V jednom muzikálu se zpívá, že lidskou bytost dělá pospolitost. Rádi se scházíme ať 
ročníky školní tak věkové. Bylo dobře, že se zástupci obce rozhodli pro první sjezd rodáků. Tato 
událost byla spojena s výročím místního hasičského sboru, s vytvořením heraldického znaku 
obce (i praporu) a první publikací o Kamenci. 
  Je třeba ocenit důkladnou a náročnou přípravu všech akcí spojených s touto událostí. 
Akce probíhala po dva dny. V sobotu si mohli zájemci prohlédnout sádeckou školu s výstavou 
současné činnosti školy i historickými dokumenty a zavzpomínat si na svá školní léta. Velice 
zdařilá byla výstava na obecním úřadě v Kamenci , kde se prezentovala současná činnost spolků 
a sdružení, kde byla bohatá dokumentace z přírodních podmínek obce a hlavně z historických 
událostí.  Vřelý dík patří autorovi (autorům) za skvělé aranžmá celého projektu. Obě výstavy bylo 
možné navštívit i v neděli. V podvečer se uskutečnilo v areálu Pod Lipou vysvěcení praporu obce 
za hojné účasti obyvatel i hostů. 
 V neděli byla k dispozici koňská spřežení s bryčkami pro projížďku po obci a ke škole 
v Sádku. Hlavní odpolední program po slavnostním zahájení obstarali obyvatelé Kamence. Mladá 
i starší generace dokázala, že není jen konzumentem zábavy, ale že je sama i producentem 
dobré zábavy. To pokládám za nejzdařilejší část sjezdu. Byli jsme svědky tanečního i 
choreografického umění všech možných žánrů včetně parodie klasického baletu. Nechybělo i 
zavzpomínání na čas našeho mládí a časy začátků hasičského sboru po 2. světové válce. Také 
tradice muzikantského a pěveckého umění nalézá své pokračovatele. Nejmladší generace 
hasičského sboru předvedla ukázku svého výcviku. Když k tomu přičteme pěkné počasí a hojnou 
účast, lze už jen poděkovat všem organizátorům a účinkujícím za krásné dny a těšit se na druhý 
sjezd rodáků! 

Ing. Jarmil Feltl 
 
Videozáznam a fotografie oslav z 20. a 21. srpna 2005 

Ze setkání rodáků a oslav 115. výročí založení hasičského sboru budou dva 
videozáznamy. Délka profesionálního záznamu z obou dnů trvá 37 minut. Amatérský záznam se 
bude zpracovávat a bude časově delší. Zájemci o tyto nahrávky se mohou hlásit v kanceláři 
Obecního úřadu Kamenec. Fotografie z obou dnů budou vystaveny při vánoční výstavě a zde je 
také bude možné objednat. 



Nebezpečný a objemný odpad 
 Odvoz nebezpečného a objemného odpadu se uskuteční  v sobotu 8. října 2005. Vozidlo 
bude přistaveno uprostřed obce na odbočce k areálu Pod Lipou v 8.00 hodin. 
 
Nebezpečný odpad: lednice, mrazáky, televize, monitory, tonery, akumulátory, zářivky, výbojky, 
barvy, laky, zbytky chemikálií, oleje, mastné hadry, obaly od barev a jiných nebezpečných látek 
(kovové, plastové, skleněné, spreje), lepenka (malém množství bez stavebních příměsí) 
 
Objemný odpad: nábytek, postele, matrace, podlahové krytiny (koberce, lina), železo, elektrošrot 
(pračky, ždímačky, vysavače, drobná elektronika, klávesnice), pneumatiky, plasty (v případě, že 
kvůli objem není možné uložit do kontejneru na plasty), hračky, keramika, nádobí,  
 
Do svozu nepatří: směsný komunální odpad volný nebo v pytlích, biologicky rozložitelný odpad 
(zeleň, seno a zelenina), stavební odpad (stavební sutě a eternit), lepenka ve větším množství, 
autovraky nebo zbytky autovraků 
 
 
Společenská kronika 

Zastupitelstvo obce blahopřeje  jubilantům, kteří v III. čtvrtletí roku 2005 oslavili, významné 
životní jubileum. Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu 
přejeme paní Marii Macků a panu Josefu Sejkorovi. 
 Dne 2. října 2005 jsme uskutečnili ve společenském sále druhé vítání občánků. Přivítali 
jsme Magdalénku Maděrovou, Aničku Putnarovou a Jaromíra Zemánka. Přejeme hodně životních 
sil, trpělivosti a lásky při výchově. 

Miloslava Cacková 
 
 
Kamenec před 75 lety -  rok 1930 
Byla mírná zima skoro bez sněhu. Pěkné jaro potom sucho. Úrodné teplé léto,deštivý podzim. 
Zima začala v říjnu. Napadlo vysoko sněhu,který prudkým táním způsobil veliké zvodnění. 
Množství myší na podzim zničilo jetele. 26. a 27.října byl obrovský vichr (sněhová bouře), který 
nadělal mnoho škod. Především v lesích vylámal polovinu stromů. V důsledku pěkné úrody klesly 
ceny hospodářských plodin. Prodáno: žito 1q za 70 K, oves 85 K, pšenice 110 K, brambory 20 K, 
zelí 10 -12 K. 
 
Agrární slavnost dne 31. srpna pořádaná v Sádku. Průvod v krojích, selské jízdy s alegorickými 
vozy ubíral se od Žákových ku škole,kde bylo potom na Machově louce sehráno divadlo od Jiřího 
Mahena  „Selská rebelie“. 23. září odstěhoval se do Proseče dp. děkan Martínek. Proseč, kde 
vykonal veliké životní dílo (postavil kostel), jest jeho druhým domovem. 4. května hořelo u Fr. 
Dvořáka č. 42. 21.října byl požár u Anast.Šmídové č.1. Letošního roku dovršil 20 let vzorné 
činnosti pokladnické pan Jan Havlík č.18. 
 
Oslava 40 tiletého trvání založení sboru dobrovolných hasičů. Dne 20. července ráno byl 
průvod do kostela. O 13. hodině bylo požární cvičení na budovu p. Jos. Švejdy a okolí u mlýna. 
Spoluúčinkoval sbor sádecký a poličský s novou automobilovou stříkačkou. Cvičení bylo skvělé, 
diváků mnoho. Po cvičení byl návrat na výletiště u host. p. Novotného, kde pěkně promluvil 



zemský jednatel p. uč. Procházka. Zde dostali čestné diplomy za 40 tiletou činnou službu p. Jan 
Lorenc, p. Jos. Feltl, p. Jan Feltl a za  30 tiletou službu p. Fr. Zahradník. 
 
Elektrisace.  Jistě významné pro naší obec jest zavedení elektřiny. Rozpočet byl 422.500 K. 
Skutečné vydání bylo 306.022 K. Každý nadšeně a nedočkavě elektrisaci přijímal. V době 
zařizování se při setkání o ničem jiném nemluvilo. Sekunderní síť po vsi prováděl p. Kolář 
z Chocně. Po domech většinou p. Neuhauser z Poličky. Na osadu Jelínek elektrisaci nebylo 
možno zavést, koupen jim proto na odškodněnou benzinový motor o 5 HP za 5000 K, který 
zaplatila obec. 
Nové domy postavili Jos.Lopour č.137 a Karel Šváb č.139.  Sylv. Havlík č.118 přistavěl výměnek,  
Jos. Musil č.17 přestavěl světnice,  Jos. Bednář č.11 postavil stodolu,  Fr.Bednář č.32 postavil 
vepřinec, A. Šmídová č.1  a  Fr. Bednář č. 42 znovu postavili vyhořelé domy. 
 
Blahopřání panu presidentovi.   Dne 7.března 1930 za účasti 15 členů obecního zastupitelstva 
konáno bylo slavnostní zasedání, z něhož učiněn tento projev a hold panu presidentovi 
T.G.Masarykovi k jeho osmdesátým narozeninám: 
„ Milému panu T.G.Masarykovi, jako prvnímu presidentovi republiky. 
   Pane presidente ! 
   Není nám dětem venkova českomoravské vysočiny možno přidružiti se osobně k četným 
korporacím, které skládati budou k nohám Tvým, milý presidente náš,svá blahopřání, protož 
aspoň na tomto místě způsobem jednoduchým, ale za to ze srdce upřímným, blahopřejeme Tobě 
v tento den 80 tiletého narození Tvého. Přejeme Ti mnoho zdraví, abys ještě po mnohá léta 
s námi v Tebou osvobozeném státě přebýval a osudy jeho řídil., dávajíce do vínku Tobě svoji 
lásku,věrnost a oddanost“. 
V Kamenci, dne 7. března 1930. 
Podepsaní: Jan Švanda starosta, Jos. Lorenc náměstek starosty, Fr. Bednář radní, Sylv. Havlík 
radní, Jos. Síla radní, Jan Švejda, Fr. Skalník, Jos. Radiměřský, Jan Havlík, Jan Štusák, Jos. 
Lorenc, Jos. Mazal, Jos. Procházka, Jan Žižka, Fr. Kincl - členové výboru. 
Při památce 80. narozenin pana presidenta věnovala obec 200 K na zahrádku kol pomníku 
padlých. 
 
 
Soutěž Vesnice roku 2005 
 Ze svitavského okresu se do soutěže Vesnice roku 2005 přihlásilo 16 obcí. Ve dnech 6. – 
9. června 2005 proběhlo okresní kolo. Do krajského kola postoupilo z našeho okresu 11 obcí. 
Krajského kola se zúčastnilo 18 obcí. Krajské kolo se konalo ve dnech 20. až 23. června 2005.  
 Hodnotící komise posuzovala obec podle několika kriterií – obec a jeji koncepční 
dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, obraz vesnice, infrastruktura, veřejná 
prostranství, péče o krajinu a knihovna.  
 Vítězem krajského kola se v Pardubickém kraji stala obec Borová, na druhém místě je 
obec Lubná a na třetím obec Výprachtice (Ústí nad Orlicí). Kromě toho byly uděleny stuhy – 
modrá za společenský život náleží  Svinčanům (Pardubice), bílá stuha za činnost mládeže 
Kamenci u Poličky a zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí obci Vinary (Chrudim). 
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny byl udělen obci Vítějeves (Svitavy), diplom za rozvíjení 
lidových tradic obci Veselí (Pardubice), diplom za vzorné vedení kroniky obci Voleč (Pardubice) a 
diplom za kvalitní květinovou výzdobu opět obci Vítějevec (Svitavy). 



 Slavnostní vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku za Pardubický kraj bylo 22. 
září v Borové.  Za bílou stuhu dostala naše obec od Krajského úřadu 20 000,- Kč a z Ministerstva 
pro místní rozvoj dostane v příštím roce 400 000,- Kč.  
 
 
Slavnostní předání dekretu o schválení znaku a vlajky obce 
 V pátek 16. září 2005 převzal starosta obce v budově Poslanecké sněmovny v Praze 
z rukou předsedy Poslanecké sněmovny pana Lubomíra Zaorálka tento dekret o schválení znaku 
a vlajky obce: 

Vážená paní starostko/ Vážený pana starosto 
vážené členky a vážení členové zastupitelstva obce 

vážené občanky, vážení občané 
 

na základě Vašeho návrhu,  
po projednání ve výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, 

podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny jsem rozhodl udělit 
Vaší obci   

 
Z n a k  

 
Popis: 

Ve stříbrno - modře polceném štítě nad zeleným trojvrším květ lnu opačných barev se zelenými 
kališními lístky. 

 
V l a j k a 

 
Popis: 

List tvoří dva svislé pruhy, bílý a modrý a vodorovný zelený pruh na dolním okraji listu 
široký čtvrtinu šířky listu. Na rozhraní bílého a modrého pruhu květ lnu opačných barev se 

zelenými kališními lístky. 
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

 
Písemné vyhodnocení rozhodnutí v příloze přikládám a pěkně Vás zdravím. 

Lubomír Zaorálek v. r. 
 
 

Zimní údržba místních komunikací 
 Blíží se nám opět zimní období a s ním související těžkosti v dopravě. Posyp místních 
komunikací je možné provést až po odstranění sněhu. V případě trvalého sněžení se posyp 
provádět nebude. Posyp bude proveden až se počasí ustálí. Obracíme se proto na občany, aby 
s tímto počítali. Na několika kritických místech budou bedny s posypovým materiálem pro 
okamžitou pomoc.  
 
 
Začal nový školní rok 2005/2006 

V tomto školním roce má naše škola opět výjimku z počtu žáků, abychom mohli mít i 
nadále 3 třídy. Na základě nového školského zákona platného od 1. 1. 2005 ji poprvé udělil 



zřizovatel Obec Sádek.  
 Mzdový rozpočet na rok 2005 je velmi napjatý, a proto došlo k dalšímu snížení úvazků 
některých zaměstnanců školy. 

Jsem přesvědčena, že se podařilo sestavit úvazky učitelů a výuku celkově tak, aby byla 
zajištěna kvalita. Některé výchovné předměty sice vyučujeme ve více spojených ročnících, ale 
jsem přesvědčena, že tím  kvalita a efektivita práce netrpí. 
 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2005/2006 
 
I. Mateřská škola – „ROK V POHÁDKOVÉ ZEMI“ 
 
 V letošním školním roce je zapsáno do mateřské školy 24 dětí. Starají se o ně vedoucí 
učitelka Eva Zdvořilá a učitelka Štěpánka Doležalová. Chod školky pomáhá zajišťovat školnice 
Jana Borovská. 
 Po celý letošní školní rok nás bude provázet POHÁDKA …  A proč právě pohádka? 
 Hlavně proto, že pohádka a děti patří k sobě a také proto, že si v tomto roce připomínáme 
200. výročí narození velkého pohádkáře HANSE CHRISTIANA ANDERSENA. 
 Vždy na začátku měsíce si děti poslechnou úvodní pohádkový příběh, seznámí se s jeho 
hrdiny a v průběhu následujícího měsíce budou plnit různé úkoly a „učit se“ pomocí pohádky. 
 Doufejme, že děti se svými učitelkami prožijí příjemný roční pobyt v pohádkové zemi, ve 
které se jim všem bude líbit. 
 
II. Základní škola 
 
1. Stav žactva: 32 dětí 

I. třída   1. ročník 7 dětí 
2. ročník 6 dětí 

II. třída  3. ročník 5 děti 
4. ročník 3 děti 

III. třída  5. ročník    11 dětí 
 
2. Pracovníci školy: 
Pedagogové: 
Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka školy a třídní učitelka III. třídy (5. ročník) 
Mgr. Pavla Švábová, třídní učitelka II. třídy (3. a 4. ročník) 
Věra Chválová, třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník) 
Lenka Červená, učitelka anglického jazyka (4. a 5. ročník) 
Petr Mach, vychovatel školní družiny 
Provozní zaměstnanci: 
Marta Kadlecová, uklízečka 
Libor Baumruk, školník – údržbář 
Helena Justová, hlavní kuchařka 
Lenka Baumruková, pomocná kuchařka a vedoucí stravování  
 
3. Prázdniny a svátky: 

o středa 28. 9. 2005     státní svátek 
o středa 26., čtvrtek 27. 10. 2005   podzimní prázdniny 



o pátek 28. 10. 2005     státní svátek 
o čtvrtek 17. 11. 2005     státní svátek 
o pátek 18. 11. 2005     ředitelské volno 
o čtvrtek 22. 12. 2005     ředitelské volno  
o pátek 23. 12. 2005 – pondělí 2. 1. 2006  vánoční prázdniny 
o úterý 31. 1. 2006     vydání pololetního vysvědčení 
o pátek 3. 2. 2006     pololetní prázdniny 
o pondělí 13. 3. – neděle 19. 3. 2006   jarní prázdniny 
o čtvrtek 13., pátek 14. 4. 2006    velikonoční prázdniny 
o pátek 30. 6. 2006     vydání vysvědčení 
o sobota 1. 7. – pátek 1. 9. 2006   hlavní prázdniny 

 
4. Třídní schůzky: 

o čtvrtek 15. září 2005   úvodní informativní schůzka 
o pondělí 28. listopadu 2005  informace o prospěchu 
o pondělí 20. března 2006  informativní schůzka k prospěchu, 

informace k dalšímu školnímu roku 
o pondělí 22. května 2006  informace o prospěchu, k závěru školního roku 
o červen 2006    posezení s rodiči 

 
5. Zápis do 1. ročníku: 

o středa 1. února 2006 
 

6. Zápis do mateřské školy: 
o od 1. února 2006 do 31. března 2006 

 
7. Plavání: 

o mateřská škola: říjen – prosinec 2005 
leden – březen 2006 

o základní škola: leden – březen 2006  
Ladislava Plachá,ředitelka ZŠ 

 
 
Dny otevřených dveří 
 Během Setkání rodáků v Kamenci, které se uskutečnilo ve dnech 20. 8. a 21. 8. 2005, byla 
také pro širokou veřejnost otevřena škola v Sádku. 
 V sobotním odpoledni a v neděli dopoledne si mohli návštěvníci prohlédnout kuchyň, 
jídelnu, hernu a místnost, ve které děti z mateřské školy odpočívají po obědě a samozřejmě také 
všechny třídy, školní družinu i další prostory sloužící žákům základní školy. 
 Na chodbách v přízemí i v 1. poschodí byly k vidění práce dětí mateřské i základní školy. 
 Ve školních kronikách, které byly k nahlédnutí, se nacházeli bývalí žáci dříve narození, ale 
i ti, kteří školu opouštěli nedávno. Většina z nich si ráda zavzpomínala na své mládí a školní léta 
prožitá v této škole. 
 V minulosti byly třídy hodně početné a žáků bylo celkem dost. V posledních pěti letech se 
ovšem počty žáků snižují. Naše škola ale bude dalším generacím doufejme stále otevřena, ať je 
to za podpory obce Sádek či Kamenec. 

Za učitelský sbor Petr Mach 



Pozvánka na vánoční výstavu 
I v letošním roce zveme občany naší obce  i z okolí na výstavu k nejkrásnějším svátkům 

v roce, která se uskuteční v budově OÚ ve druhém adventním víkendu  3. a 4. prosince. Výstavu 
bude možno navštívit i v celém následujícím týdnu do pátku 9. 12. 
Zájemce o vystavení vánoční výzdoby prosíme, aby  tyto exponáty přinesli v předcházejícím 
týdnu  ve dnech od  28. listopadu do 1. prosince na Obecní úřad.  
 
 
Informace Finančního úřadu Svitavy 

Finanční úřad Svitavy má nové internetové stránky www.fusvitavy.cz. Na těchto 
stránkách lze nalézt mnoho užitečných informací o chodu  a organizaci finančního úřadu, odkazy 
na stránky zaměřené na daňovou legislativu a jsou zde ke stažení vzory různých žádostí pro 
daňové subjekty. 
 
 
Zelená linka 

Vedení společnosti VHOS, a. s. zřídilo od 1. 7. 2005 tzv. „zelenou linku“ pro bezplatné 
telefonní volání odběratelů do firmy VHOS, a. s. Moravská Třebová, a to na číslo  800 101 194. 
Zelená linka slouží především k těmto účelům: 

- nahlášení poruch na vodovodní síti 
- nahlášení havárií na provozovaném majetku, pojistných událostí 
- výluky v dodávce pitné vody způsobené výpadky elektrické energie 
- vyřizování reklamací 
- řešení kvality pitné vody  
- ke komunikaci zaměstnanců v tísňových situacích s ředitelem VHOS. 

 
 
Cvičení žen 
 Cvičení žen ve společenském sále v budově OÚ bylo zahájeno 6. října a bude pokračovat 
každý čtvrtek od 18.00 hodin.  
 
 
Stolní tenis 
 Stolní tenis bude možné hrát vždy po domluvě na Obecním úřadě, když bude společenský 
sál volný.  
 
 
Posvícenecké posezení 
 Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční přátelské posvícenecké posezení, které bude 
v sobotu 12.listopadu 2004 od 19.00 hodin v budově OÚ. 
 
 
Farní charita Polička informuje 
 V rámci naší činnosti zajišťujeme na Poličsku a v širším okolí služby pro dlouhodobě 
nemocné a staré občany, pro občany v obtížných životních situacích, pro lidi bez přístřeší a jiné 
potřebné (Občanské poradenské centrum zahrnující i sociální zařízení a humanitní šatník) a pro 
mládež s mentálním nebo kombinovaným postižením (Denní stacionář). 



 Dne 20. května jsme slavnostně otevřeli novou budovu Denního stacionáře při Farní 
charitě v Poličce ve Vrchlického ulici 22. Díky přestěhování do nové budovy bude možné zkvalitnit 
poskytované služby a především rozšířit kapacitu stacionáře. Denní stacionář nabízí denní pobyty 
pro mládež a dospělé a mentálním a kombinovaným postižením. Posláním stacionáře je umožnit 
lidem s postižením realizovat se a rozvíjet tak, aby se jejich život  v maximální možné míře 
podobal běžnému životu lidí bez postižení. 
 
 
 
Domov důchodců v Poličce 
 Z Poličky jsme dostali informace o možnosti ubytování v Domově důchodců. Bližší 
informace můžete získat na Obecním úřadě v Kamenci. Výše měsíční úhrady v domově 
důchodců v Poličce, které platí od 1. 2. 2005. 
1L  bydlení   3042,- Kč  
 stravování  1860,- Kč 
 nezbytné služby 1980,- Kč  celkem 6 882,- Kč 
 
2Lm bydlení   2437,- Kč 
 stravování  1860,- Kč 
 nezbytné služby 1980,- Kč  celkem 6 277,- Kč 
 
2Lv bydlení   2 535,- Kč 
 stravování  1860,- Kč 
 nezbytné služby 1980,- Kč  celkem 6 375,- Kč 
 
1L  jednolůžkový pokoj 
2Lm  dvoulůžkový pokoj do 18 m2 

2Lv  dvoulůžkový pokoj nad 18 m2 

 
 
 

Klub pro maminky a děti z Kamence a z okolí 
 V posledních 5ti-letech se v Kamenci narodilo více jak 30 dětí. Naskytla se možnost alespoň 
jeden den v týdnu se na pár hodin s našimi dětmi sejít. Děti si mohou snadno najít kamarády a 
pohrát si společně v hracím koutku. Maminky si mají možnost popovídat, předat si zkušenosti, 
rady, nápady a lépe se mezi sebou poznat. 
 Klub je určen pro maminky a jejich malé děti. 
 Budeme se scházet každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin ve společenském sále Obecního 
úřadu v Kamenci. 
 Chcete-li nás navštívit příjďte mezi nás.  

Ilona Mlynářová 
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