
 

číslo 1         prosinec 2002  
 
 
Vánoce 
      

Čas kouzel, kdy rozlehlou plání znějí rolničky pohádkových saní a z dálky 
jsou slyšet půlnoční zvony. Čas rozsvícených vánočních stromečků a dětských očí  

hořících nedočkavostí. 
Lodičky ze skořápek jsou připraveny na svou krátkou cestu a rozkrojená jablíčka, 

v jejichž středu září hvězdička, nám věští plné zdraví a štěstí. Zvonky se již  
nemohou dočkat svého zazvonění, aby nám oznámily začátek Štědrého večera. 

 
 

Úvodní slovo p. starosty 
 
 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo Kameneckých listů, které 
budou vycházet dle potřeby. Měly by Vás informovat o aktuálním dění v naší obci, o 
otázkách a záměrech projednávaných zastupitelstvem obce. Budou i místem pro ohlédnutí 
do minulosti čerpaných hlavně ze zápisů v první, starší, kamenecké kronice. V těchto 
novinách bude také prostor pro připomínky občanů, zprávy a zajímavosti týkající se naší 
obce i pro zveřejnění inzerátů případných zájemců. Tyto informace můžete předávat nebo 
zasílat na Obecní úřad případně používat elektronickou adresu: urad@obec-kamenec.cz. 
Vedle této tištěné podoby budou Kamenecké listy vycházet i ve své elektronické podobě 
na internetových stránkách naší obce www.obec-kamenec.cz stejně jako předešlý 
Zpravodaj. 
 
 
 
 



Nové zastupitelstvo obce 
 
 Z komunálních voleb, které se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu 2002, vzešlo 
nové složení zastupitelstva obce. Voleb se zúčastnilo 295 voličů z celkového počtu 
410 oprávněných voličů, to je 71.95 %. 
 Na ustavujícím zasedání, které se konalo 14. 11. 2002, bylo schváleno, že starosta 
bude funkci vykonávat při zaměstnání a místostarosta bude pro tuto funkci uvolněn. 
 
 Pro volební období 2002 až 2006 má zastupitelstvo naší obce toto složení: 
 Ladislav Martinů  - starosta  
 Petr Šváb   - místostarosta  
 Miloslava Cacková  - předsedkyně sociální a kulturní komise 
 František Červený  - člen kontrolního výboru 
 Jiří Doležal   - předseda komise pro životní prostředí 
 Josef Jiruše   - předseda kontrolního výboru 
 Jiří Macků   - předseda stavební komise 
 Hana Popelková  - předsedkyně finančního výboru 
 Viktorie Stříteřská  - členka sociální a kulturní komise 
 
 Složení výborů a komisí: 
kontrolní výbor - Jiruše Josef, Červený František a Groulík Josef 
finanční výbor  - Popelková Hana, Kadidlová Miroslava a ing. Muffová Milada 
stavební komise - Macků Jiří, Kadidlo Jan a Švanda Václav 
sociální a kulturní komise - Cacková Miloslava, Švandová Miroslava a Stříteřská Viktorie 
komise životního prostředí - Doležal Jiří, Pražan David a Škorpík František ml. 
 
 V rámci sjednocení úředních hodin na všech úřadech jsme upravili i naše oficiální 
úřední hodiny takto: 
 
Nové úřední hodiny OÚ:  pondělí   8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 
            středa      8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 
 
 Další důležitou změnou je dočasné přemístění kanceláře Obecního úřadu do místností 
bývalé prodejny ZEMOS, a. s. K přemístění došlo dne 14.12. vzhledem k pokračující 
přestavbě naší stávající budovy. 
  V těchto prostorách je již přestěhovaná místní knihovna. Od 2. ledna 2003 bude 
knihovna opět v provozu ve stejnou dobu jako dosud, tj. každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. 
 Hasičská zbrojnice je již přestěhována do jedné z garáží také ve středisku ZEMOS,  
a. s.  
 
 
 



Beseda s důchodci 
 
 Dne 23. listopadu 2002 se uskutečnila tradiční beseda s důchodci, kterou 
zorganizovaly kamenecké ženy za finanční podpory Obecního úřadu. 
 Na úvod sobotního odpoledne promluvil nový starosta obce pan Ladislav Martinů. 
Poté následoval kulturní program, ve kterém naši mladí hasiči předvedli dvě pohádky, 
zazpívali řadu písniček a předvedli se jako recitátoři, tanečníci i hudebníci. Toto 
vystoupení, které se líbilo a bylo oceněno potleskem, s dětmi připravily jejich vedoucí 
Petra Sejkorová a Lenka Uhlířová. 
 Po následném občerstvení měli důchodci možnost si zazpívat za doprovodu 
harmonikářského dua Jiří Bednář a Jan Vosmek. 
 Sobotní odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře a kromě pěkných zážitků si hosté 
odnesli také malé dárečky, které pro ně ženy připravily. 
 
 
Blahopřání 
 
 Zastupitelstvo Obce Kamenec si dovoluje blahopřát nejstarší občance obce paní  
Miroslavě Augustinové  k jejím 98. narozeninám, kterých se dožívá dne 27. prosince 
2002.  K tomuto jubileu přejeme hodně zdraví a spokojenosti. 
 
 
 
Přestavba budovy Obecního úřadu  
 
 Jistě jste si všimli, že byly zahájeny práce na přestavbě budovy OÚ. Přestavbu 
provádí dle výsledku výběrového řízení firma Pásek Polička. Stavba byla zahájena 24. 
listopadu 2002 a dle smlouvy mají být všechny práce dokončeny do 31. 12. 2003. 
 Hlavním důvodem této přestavby je potřeba kompletní rekonstrukce stávající budovy, 
kde dosluhují prakticky všechny rozvody. Zcela nevyhovující je systém vytápění, hlavní 
společenská místnost, sociální zařízení a schodiště má nevyhovující rozměry z hlediska 
bezpečnosti a funkčnosti pro větší skupiny osob, kancelář Obecního úřadu v I. patře je 
přístupná jen po schodišti atd. 
 Koncepce přestavby je vedena snahou o maximální využití všech částí objektu s 
funkčním rozdělením na samostatné provozní celky. V přízemí bude kancelář Obecního 
úřadu s bezbariérovým přístupem, západní polovina přízemí je vyčleněna hasičské 
zbrojnici s hygienickým zázemím. Poschodí je kompletně využito pro společenské zařízení 
obce - knihovnu, klubovnu spolkových organizací, menší zasedací a velkou společenskou 
místnost s kompletním hygienickým zařízením. 
 Součástí přestavby je kompletní rekonstrukce a výměna všech technických rozvodů a 
elektroinstalace, nové bude vytápění plynem s funkčním rozdělením do různých částí 
budovy dle momentální potřeby, kompletně budou vyměněny stávající dřevěné stropy, 
dojde k výměně oken a zateplení části budovy, kde je Obecní úřad, nové bude veškeré 



sociální zařízení. V konečné podobě bude mít hlavní společenská místnost 128 m2 , 
kuchyňka, která bude u společenské místnosti, bude mít 15,5 m2. V přízemí bude mít 
klubovna hasičů  41 m2, garáž se skladem bude mít 82 m2.  
 Nyní k finančnímu zabezpečení stavby. Ve smlouvě o dílo je celková cena 5 895 188,- 
Kč včetně DPH. 
 Na posledním zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 28. 11. 2002, 
zastupitelstvo schválilo i výměnu stropů v prostorách budovy, kde je kancelář a malá 
zasedací místnost OÚ. V projektu bylo počítáno, že se původní dřevěné stropy měnit 
nebudou a proto dojde k určitému navýšení celkové částky o tyto práce a další materiál. 
 Dále se ovšem počítá s použitím některého stavebního materiálu ze stávající stavby a 
to celkovou částku sníží. 
 Dle harmonogramu prací bude za práce, které budou provedeny v letošním roce, 
zaplaceno 450 tis. Kč, z toho je 200,- tis. Kč dotace z programu obnovy venkova. 
Předpokládáme, že na konci letošního roku budeme mít k dispozici pro financování 
přestavby částku 2,8 mil. Kč postupně ušetřenou z rozpočtu obce. Z příjmů, které budou v 
roce 2003, můžeme na tyto účely počítat s částkou 1,3 až 1,5 mil. Kč. Také na příští rok 
jsme požádali o dotaci, která by měla být minimálně 200,- tis. Kč.   
 Zastupitelstvo obce na svém zasedání 28. 8. 2002 schválilo zajištění úvěru na 
chybějící finanční prostředky, který by byl ve výši 1,- až 1,5 mil. Kč. Úvěr v této výši je 
naše obec schopna splatit během jednoho až dvou let. 
 
 
Pohled na budovu po přestavbě od silnice Polička - Sádek: 
 
 

 
 



 
 
Pohled z perspektivy: 

 
 
Komunální odpad    
 
 Upozorňujeme občany, že poslední odvoz odpadů z popelnic se uskuteční ve 
středu 25. 12. 2002.  Je to pro nás nezvyklé, že se budou odpady odvážet ve svátek, ale 
podle informací od firmy EKUS tomu tak bude. 
 Na zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve čtvrtek 28. 11. 2002 bylo 
rozhodnuto, že poplatek za odpad pro rok 2003 bude pro jednu osobu činit 270,- Kč. 
Tento poplatek nebude vybírán od dětí, které do 31. 12. 2002 nedosáhly 18 let věku. 
Majitelé domů čp. 51, 53, 54, a 55 budou platit poplatek jen za jednu osobu. 
 Poplatek je možné zaplatit na půl roku a nebo na celý rok v kanceláři OÚ. Chceme, 
aby byly tyto poplatky za I. pololetí zaplaceny do konce ledna 2003. 
 Odvoz odpadů z popelnic v příštím roce bude také jednou za čtrnáct dní a svozovým 
dnem zůstává středa.  Termíny odvozu plastů v příštím roce zatím nemáme. Objednali 
jsme čtyři kontejnery na plasty a dva kontejnery na sklo. Počítáme s tím, že u obchodu, u 
Obecního úřadu, u Žižkových čp. 48 a u Doležalových čp. 13 budou kontejnery na sklo, 
plasty a papír. Kontejnery na papír dodá firma EKUS, termín zatím nevíme.  
 Odvoz nebezpečného a vekoobjemového odpadu bude dvakrát za rok, termín prvého 
svozu včas oznámíme. 



Firma EKUS nám poslala následující článek - otiskujeme v plném znění: 
Firma EKUS - informuje 

JAK  SPRÁVNĚ  NAKLÁDAT  SE  VZNIKLÝM  ODPADEM  - ČLÁNEK č. 2 
 

Vážení občané, 
 úvodem bych chtěl poděkovat Vám všem za dobrou spolupráci při likvidaci odpadů. 
Omlouvám se těm, kterým naše firma působí duševní potíže, třeba tím, že jsme přehlédli 
Vaši popelnici, kterou jak někteří tvrdí "určitě jsme ji měli připravenou na výsyp" a nebyla 
vyvežena. Za 10 měsíců letošního roku jsme měli 36 reklamací, které představují 
0.000138 % objemu práce co do počtu vysypaných nádob. Tím bych chtěl hodnotit velmi 
kladně své zaměstnance, kteří pracují s poměrně velkou spolehlivostí. 
 Vám občanům chci poděkovat za čistotu v okolí kontejnerů na separovaný sběr, za to, 
že odpad, který tam nepatří předáte při svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
a neodkládáte ho u těchto kontejnerů. V předchozím vydání tohoto informačního letáku 
jsem Vám slíbil informace o likvidaci stavební sutě, střešních krytin, bioodpadu a 
informace o likvidaci autovraků. 
Stavební sut' a staré střešní krytiny: Jsou rovněž odpady komunální, ale nespadají do 
kategorie systémových svozů, tudíž ani do poplatkového systému. Likvidaci a odvoz 
těchto odpadů si může každý objednat individuálně na telefonním čísle našeho dispečinku 
a po dohodě jsme schopni tuto zakázku zajistit. Cena za likvidaci a odvoz bude s Vámi 
předem dohodnuta. Žádáme Vás, abyste v žádném případě neřešili likvidaci těchto druhů 
odpadů formou popelnice! 
Bioodpad: Je to odpad, který vzniká u Vás přímo v kuchyni, ale i na zahrádkách či 
zahradách. V poslední době se objem tohoto odpadu značně zvýšil a čím dál tím častěji se 
objevuje v popelnicích. Je to hlavně v letních měsících a na podzim, kdy uklízíte své 
sklepy a připravujete se na novou úrodu. Tento druh odpadu představuje poměrně velké 
množství ve Vašich popelnicích a my bychom chtěli spolu s Vámi zajistit jeho oddělený 
svoz. K tomu bude nutné vybavit Vaše domácnosti samostatnou popelnicí, naučit se tento 
odpad oddělit od běžného odpadu a v den svozu zbytkového komunálního odpadu vystavit 
nádobu s bioodpadem, který svezeme samostatným vozidlem. 
 V zimních měsících příštího roku provedeme anketu ve všech 11 000 domácnostech 
formou anketního lístku a pomocí pošty a vašich doručovatelů. V těch obcích, kde bude 
převládat Váš zájem, oslovíme Vaše zástupce na úřadech a pokusíme se v nejkratším 
čase zajistit systém distribuce a prodeje nových plastových nádob a spolu s tím zahájíme 
první svozy. Věnujte prosím pozornost anketním lístkům, které se objeví ve Vašich 
poštovních schránkách. 
Autovraky:  Podle nového zákona, který platí v letošním roce, jsou autovraky 
kategorizované jako samostatný druh odpadu. Do dnešního dne nebylo zákonem ani 
žádnou vyhláškou stanoveno jakým způsobem se mají likvidovat. Věřím, že do konce 
letošního roku bude v této oblasti jasno a já Vás budu moci v příštím čísle blíže 
informovat. 
Starý papír:  Brzy se ve Vašich obcích u kontejnerů na plast a sklo začnou objevovat 
modré kontejnery na papír. Do nich lze odkládat noviny, časopisy a veškeré papírové a 



kartonové obaly. Kontejnery jsou součástí systému ochrany životního prostředí a snižují 
obsah Vaší popelnice, kde se v odpadu nachází velké množství recyklovatelného 
materiálu. 
 

DISPEČINK - tel. 469 321 254       v době od   8.00 - 10.30,    od 11,30 - 14,30 
 
 V příštím vydání budu mít pro vás novinky opět ze systému třídění odpadů, seznámím 
Vás s množstvím vytříděných odpadů v našem regionu za rok 2002 a s výsledky ankety o 
rozšíření služeb svozem bioodpadu. 
 Vánoční svátky a konec roku se velice rychle blíží. Přejeme Vám, abyste při nákupu 
dárků byli v pohodě a svátky si užili podle svých představ. Přejeme Vám hodně zdraví a 
spokojenosti a těšíme se na další spolupráci. 
 
    Kolektiv zaměstnanců firmy EKUS 
         Vypracoval: Libor Hromádka              
            majitel firmy 
 
Informace Základní školy Sádek 
 
 Nastává konec dalšího roku a s ním přichází i čas hodnocení a ohlížení se. I my v naší 
škole, i když náš školní rok ještě nekončí, se můžeme bez obav ohlédnout za naší 
dosavadní prací. 
 Od září se toho u nás událo mnoho, ale já chci vyprávět jen o jednom zajímavém 
odpoledni. To nastalo ve čtvrtek 5.12.2002, tedy na Mikuláše. Všechny děti naší školky i 
školy přišly do školy s očekáváním, co asi zažijí. Dopoledne běželo a na mnoha tvářích 
bylo vidět zklamání. Ale co to? Se začátkem třetí vyučovací hodiny se školou rozlehlo 
řinčení řetězů a hrůzostrašné zvuky. "Čerti přišli!", letělo hlavami dětí. 
 Skutečně přišli a s nimi i důstojný Mikuláš a půvabný anděl. Postupně zašli do školky i 
do všech tříd a vyzpovídali děti, zda byly po celý rok hodné a poslušné. 
 A potom už na děti čekaly pravé čertovské soutěže, hry a závody, na nichž každý 
získal odměnu a sladkost. 
 Děti byly tak spokojené, že se jim vůbec nechtělo čertovské dovádění skončit. Nikdo, 
ani ten nejmenší prcek ze školky, se nebál ani neuronil slzičku. Z nadpřirozených bytostí 
se totiž jako mávnutím kouzelného proutku zase stali naši nejstarší - šikovní páťáci, kteří 
sami celé dopoledne vymysleli a připravili. 
 Děti odcházely ze školy plné dojmů i napjaté očekáváním večera, kdy už se k nim 
určitě chystali mikulášové, andělé i čerti opravdoví.... 
 
                                                                        Ladislava Plachá, ředitelka školy 
 
Poděkování 
 
 Děkujeme Obecním úřadům v Kamenci a v Sádku za finanční příspěvek na 



předvánoční akce mateřské i základní školy. 
 Rovněž děkujeme některým občanům Sádku za finanční příspěvek. Každá koruna od 
dobrých lidí nám pomůže vylepšovat podmínky pro práci i mimoškolní činnost našich dětí.  
  I naše děti přispěly svým dílem do mlýna - za starý papír a pomerančovou kůru si 
vydělaly 739,80 Kč. 
 
                                                                            Kolektiv mateřské a základní školy 
 
Informace o Zemědělské obchodní společnosti Kamenec, a. s. 
 
 Letošní rok přinesl výrazné změny v činnosti Zemědělské obchodní spočenosti 
Kamenec, a. s. (ZEMOS Kamenec, a. s.). Dne 10. října 2002 bylo valnou hromadou 
rozhodnuto o pronájmu firmy ZEMOS Kamenec, a. s. společnostem I. AGRO Oldřiš a. s. a 
ZD MEZILESÍ Telecí, kteří jsou vlastníky významného počtu akcií této společnosti.   
 Pronájemci se dohodli na užívání zemědělských pozemků tak, že katastrální území 
Kamenec bude obhospodařovat I. AGRO Oldřiš a v katastrálním území Sádek ZD 
MEZILESÍ Telecí. V Kamenci zůstává rozmnožovací chov prasat, který od 1. 11. 2002 
provozuje I. AGRO Oldřiš. Chov skotu se ruší. Některé stavby jsou nabídnuty k pronájmu 
nebo k prodeji. 
 Provoz kuchyně v Sádku dále zůstává na této společnosti. Vyhrnování sněhu na 
cestách bude ZEMOS Kamenec, a. s. zajišťovat do 31. 12. 2002, potom tuto službu 
převezme pan Ladislav Pražan z Kamence, který jí bude vykonávat na vlastní 
živnostenský list. 
 Zemědělská obchodní společnost Kamenec, a. s. není v likvidaci a nebyl na ni podán 
návrh na konkurz, jak se v některých případech mylně uvádí.  
 
          Slavomír Lorenc 
 
Tříkrálová sbírka 
 
 Sdružení Česká katolická charita organizuje ve dnech 3. až 8. ledna 2003 
Tříkrálovou sbírku, kterou povolilo Ministerstvo vnitra ČR. V této době budou ve všech 
městech a obcích ČR chodit skupinky tří králů s koledou a prosbou o příspěvek do 
pokladničky. Tříkrálová sbírka je určena na pomoc rodinám a lidem v nouzi a na podporu 
charitního díla. V každém regionu pak bude 65% sbírky použito na záměr místní Farní 
charity. 
 Sbírka je chráněna proti zneužití, neboť každá skupinka bude mít zapečetěnou 
pokladničku a dospělého vedoucího, který bude vlastnit průkazku s pověřením 
generálního sekretáře SČKCH. 
  
 

Vydává Obecní úřad Kamenec u Poličky jako nepravidelný informační buletin.  
Vyšlo dne 17.12.2002 


