
 

číslo 2          leden 2003  
 
 
Hospodaření obce v roce 2002 
 Celkové příjmy v roce 2002 činily 3 920,2 tis. Kč, což je o 563 tis. Kč více než v 
roce 2001.  Zvýšení celkových příjmů bylo ovlivněno prodejem akcií České spořitelny a 
Českomoravského lnu Humpolec. Za tyto akcie byl celkový příjem 81,6 tis. Kč. Dalším 
mimořádným příjmem byla dotace ve výši 200 tis. Kč na přestavbu budovy OÚ. Celkové 
výdaje činily 2 925,7 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků z minulých let se zvýšil o 
994,5 tis. Kč a činil na konci roku 3 030,7 tis. Kč.  
 Větší výdaje: přestavba budovy obecního úřadu 693,2 tis Kč oprava komunikací 
111 tis. Kč, příspěvek na neinvestiční náklady Základních škol v Sádku a v Poličce 148,6 
tis. Kč, rekonstrukce el. instalace v areálu Pod lipou a vydláždění prostoru před kioskem 
121,5 tis. Kč, nový sklad 67,2 tis. Kč a splátka úvěru Státnímu fondu životního prostředí 
230,7 tis. Kč. 
 
 
Návrh rozpočtu pro rok 2003 
 Zahájení přestavby budovy OÚ znamená, že budou omezeny všechny ostatní akce. 
Počítáme jen s tím, že bude dokončena oprava místní komunikace k domu čp. 44 a 
zatrubněn příkop u domu čp. 125. V tomto návrhu není počítáno s úvěrem na rekonstrukci 
budovy OÚ. Tento úvěr bude řešen až podle skutečných příjmů a výdajů. 
 
P ř í j m y 
parag.  pol.                      v tisících Kč 
 1111  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti   750,- 
 1112  Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 200,- 
 1113  Daň fyzických osob z kapitálu          40,- 
 1121  Daň z příjmu právnických osob     620,- 
 1211  Daň z přidané hodnoty      980,- 



parag.  pol.         v tisících Kč 
 1361  Správní poplatky           0,5 
 1337  Poplatek za komunální odpad     114,- 
 1341  Poplatek ze psů           7,- 
 1511  Daň z nemovitostí       683,- 
 4111  Neinvestiční přijaté dotace na státní správu       12,3 
 4116  Ostatní neinv. dotace ze st. rozpočtu      60,- 
 2411  Splátka půjčky          18,- 
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků         5.- 
2140 2132  Vnitřní obchod, služby        24,- 
3419 2111  Tělovýchovná činnost          1,- 
3639 2310 Prodej nepotřebného materiálu         3,- 
6310 2141   Úroky z vkladů         20,- 
 8111 Zůstatek z minulých let            3 030,7 
C e l k e m                 6 568,5 
 
V ý d a j e 
parag. pol.          v tisících Kč 
2140   Údržba budovy prodejny a pohostinství      24,- 
2212   Místní komunikace - opravy a zimní údržba   200,- 
2221  5193 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na autobusy       23,- 
2321   Odvádění odpadních vod        80,- 
3113   Základní školy       300,- 
3319  5112 Záležitosti kultury - kronika          1,- 
3329   Záležitosti památek - pomník padlých (nové oplocení)   20,- 
3399    Záležitosti kultury a církví - životní jubilea     12,- 
3419   Tělovýchovná činnost - údržba areálu Pod lipou       20.- 
3619 5169 Rozvoj bydlení - zaměření stavebních parcel     10,- 
3631   Veřejné osvětlení - opravy a el. energie        70,- 
3633 5141 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - úrok z půjčky     5,- 
3635  5166 Územní plánování - územní plán obce      53,- 
3639  Komunální služby - geometrické zaměření     10.- 
3722   Sběr a svoz komunálního odpadu     145,- 
3745   Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - veř. prospěš. práce 100,- 
4180   Dávky zdravotně postiženým z dotace        6.- 
4319  5223  Neinvestiční dotace - Charita        2,5 
4339 5499 Příspěvek při narození dítěte       20,- 
5512   Požární ochrana - dobrovolná činnost      30,- 
6112  Odměny, pojistné a ost. výdaje zastupitelstva obce  550,- 
6171 5011  Platy zaměstnanců         80,- 
6171 5021  Ostatní osobní výdaje        10,- 
6171 503 Pojištění sociální a zdravotní       25,6 
6171 513 Drobný invest. a neinvestiční materiál, tisk, sbírky zákonů 222,- 



 
parag.  pol.         v tisících Kč 
6171  515   Elektrická energie, voda        26,- 
6171  516 Služby pošt, telekomunikací, pojištění majetku,     46,- 
6171  517 Programové vybavení        13,- 
6171  53 Neinvestiční transfery obcím, kolky        2,- 
6171  6121  Budovy, stavby - přestavba budovy OÚ          4 141,- 
6409    Ostatní činnosti jinak nezařazené         1,4 
6171 6412 Půjčené prostředky podnikatelům - fyzické osoby  100,- 
 8124  Splátka dlouhodobých úvěrů     220,- 
C e l k e m                  6 568,5 
 Vaše připomínky k tomuto návrhu je možné oznámit na Obecním úřadě nebo při 
projednávání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 10. února 2003. 
 
Tříkrálová sbírka 
 Ve dnech 4. a 5. ledna 2003 byla v naší obci provedena Tříkrálová sbírka. 
Pracovníci Charity z Poličky otevřeli pokladničky na Obecním úřadě v Kamenci. Celkový 
výnos sbírky za naši obec byl  9 383,- Kč.  
 Děkujeme všem, kteří přispěli peněžními dary do této sbírky. Je dobře, že nám není 
lhostejný osud trpících a postižených lidí.  
 Děkujeme také paní Miroslavě Kadidlové a její rodině, která si vzala na starost 
zorganizování sbírky. Těší nás, že máme ještě mládež, která je ochotna  sbírku provést.  I  
jim patří za to naše poděkování. 
 
Společenská kronika    
 Do naší obce se v minulém roce přistěhovalo 12 občanů, odstěhovalo se 10 
občanů.  
 Sňatek uzavřeli: Alena Homolková s Janem Cejpem, Tomáš Lněnička s Lucií 
Oplištilovou, Andrea Schauerová s Martinem Boháčem a Ondřej Maděra s Kateřinou 
Bémovou.  
 Narodily se tyto děti : Jiří Mlynář, Eliška Popelková, Milan Jukl a Jonáš Maixner. 
 V roce 2002 jsme se naposledy rozloučili s panem Miloslavem Krejčím, s paní Marií 
Nunvářovou a s panem Karlem Kadidlem. 
 Na konci roku měla naše obec 513 obyvatel.   
 
 Obecní zastupitelstvo obce Kamenec přeje všem jubilantům, kteří v I. čtvrtletí roku 
2003 oslaví svá významná životní jubilea, vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu. 
 Blahopřejeme těmto občanům: 
       Hauptová Marie 
       Žižková Marie 
       Doležalová Růžena 
       Kadidlová Emilie 
       Krejčová Božena 



Malíř Josef Václav Síla 
 
 Narodil se před 95 lety, 11. února 1908, v Širokém Dole. Matka pocházela 
z Kamence, kam se později rodina znovu přestěhovala. Zde v nepřetržitém kontaktu 
s přírodou prožil svůj mladý život. 
 Během studií na pražské Akademii výtvarných umění pobyl několikrát v cizině, 
především v Itálii a na Sicílii. 
 Převážnou část života strávil v Lačnově, odkud podnikal cesty za náměty svých 
obrazů. Maluje, kreslí, také se zabývá  filosofií, píše verše plné lásky, smutku, útěchy, ale i 
hněvu a trpkosti. Důkladně se zabýval i geologií – byl přesvědčen, že člověk nemůže 
malovat krajinu dříve, dokud ji důvěrně nezná. 
 Své práce vystavoval od roku 1940 až do roku 1988, zvláště v poličském muzeu. 
Zemřel náhle 16. prosince 1989. Byl pochován na evangelickém hřbitově v Kamenci, 
uprostřed polí svých rodičů. 
 
 

 
 
Prosička nad Jimramovem. Pro někoho je to prostě obraz skály. Pro J. V. Sílu je to 
hluboké zamyšlení nad filosofickými pojmy času a prostoru. 
 
 
 
PhDr O. A. Kukla: Řekne-li Vám někdo slovo VYSOČINA, představíte si mnohé. Kopce, 
   nesmělé jaro, krátké palčivé léto, smutek podzimu, jeřabiny, kamenitá 
   políčka, kozy na pastvě, tuhou bílou zimu. Kraj, ke kterému se lze  
   blížit jenom v tichosti a pokoře, abychom mu porozuměli. 
   Řekne-li mně  někdo slovo VYSOČINA, představím si, že někde po 
   jejich blátivých cestách chodí Josef Václav Síla a nosí v sobě její duši. 
 
 



Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2002  
 Již od počátku roku se opět rozeběhly práce v areálu Pod lipou. V zimních měsících 
započala rekonstrukce rozvodů elektrické energie, bylo dokončeno pobití kiosku 
palubkami. Následovalo položení obrubníků, čímž byl vymezen prostor terasy a přilehlého 
chodníku. Na takto připravenou plochu byla položena zámková dlažba, terasa byla 
ohraničena zábradlím a po jeho natření byl kiosek připraven k používání. Veškeré práce 
prováděli členové sboru, stavbu finančně zajišťoval majitel, to je obec.  
 Zrekonstruovaný kiosek a nově zastřešená terasa se dočkaly slavnostního otevření 
při pouťovém posezení, které se konalo v sobotu 25. května s dobrou účastí nejen našich 
členů, ale i ostatních obyvatel obce. 
 Na hasičském stadionu ve Vysokém Mýtě se 1. května konal 1. ročník žákovské 
soutěže „Prvomájové štafety o pohár generálního ředitele KAROSA, a. s.“. Naši mladí 
hasiči se soutěže zúčastnili s těmito výsledky - mladší žáci 3. a 13. místo, starší žáci 4. 
místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 družstev z pěti okresů. 
 Při příležitosti svátku svatého Floriána se členové sboru zúčastnili mše svaté za 
zemřelé hasiče z Kamence a Sádku, která se konala 5. května v sádeckém kostele. 
 Ve dnech 31. 5. a 1. 6. se v Čisté u Litomyšle konalo okresní kolo hry Plamen, 
kterého se zúčastnilo 18 družstev mladších a 19 družstev starších žáků. Naši mladí hasiči 
se umístili následovně: mladší žáci 2. a 13. místo,  starší žáci 3. místo. 
 V neděli 2. června  jsme pořádali spolu s OSH Svitavy okresní kolo sportovní 
soutěže požárních družstev kategorie dorostu. V kategorii dorostenců se naše družstvo 
umístilo na druhém místě. 
 V sobotu 22. června se v Poličce konal IV. ročník pohárové soutěže mladých 
hasičů. Naši mladší žáci se v požárním útoku umístili na 2. a 10. místě, starší pak na 5. 
místě. V přeboru jednotlivců se z mladších žáků nejlépe umístila Markéta Drašarová na 9. 
místě a Lucie Drašarová na 11. místě. Starší žákyně Hana Lněničková obsadila 3. místo, 
Lenka Dvořáková 5. místo a Pavla Hauptová 13. místo. V kategorii starších žáků obsadil 
Josef Žižka 4. místo a Jan Cacek 20. místo. V přeboru jednotlivců v motání hadic 
kategorie 6 - 8 let obsadila Pavla Žižková 4. místo a Pavlína Švejdová 10. místo, v 
kategorii předškoláků se Pavlína Škorpíková umístila na 2. místě. 
 V neděli 23. června se v Telecím konalo okrskové kolo sportovní soutěže požárních 
družstev mužů a žen. V obou kategoriích se našim družstvům dařilo, muži obsadili 1. a 2. 
místo, ženy obsadily také 1. místo. V přeboru jednotlivců zvítězil náš Luboš Kadidlo, na 
třetím místě se umístil Milan Radiměřský před Vojtěchem Švandou. V kategorii žen 
zvítězila Pavla Švábová, před Janou Sejkorovou, Petrou Sejkorovou a Vendulou 
Švandovou. Obě postupová místa do okresního kola obsadila naše družstva mužů A a B, 
v kategorii žen postoupilo také naše družstvo. 
 Dne 28. června se členové naší výjezdové jednotky zúčastnili tématického 
námětového cvičení v Telecím, při kterém se cvičila dálková doprava vody s předáváním 
ze stroje do stroje v náročném kopcovitém terénu. 
 Okresní kolo sportovní soutěže požárních družstev mužů a žen se konalo 13. 
července u nás v Kamenci. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev žen a 15 družstev mužů. Do 
dalšího kola - krajského - postoupilo družstvo žen, muži se umístili na 5. a 7. místě.  
 
V přeboru jednotlivců se z domácích nejlépe umístili: Luboš Kadidlo na 5. místě, Milan 
Radiměřský na 8. místě, Vladimír Jiruše na 9. místě a Milan Cacek na 12. místě. V 



kategorii žen se z domácích umístily: Jana Sejkorová na 2. místě, Vendula Švandová na 
3. místě, Pavla Švábová na 5. místě, Petra Sejkorová na 8. místě, Renáta Sejkorová na 
12. místě a Kateřina Oplištilová na 18. místě. 
 V červenci jsme uspořádali dvě diskotéky, a to 6. a 20. července, obě se slušnou 
účastí návštěvníků. 
 V týdnu od 3. do 10. srpna jsme pro mladé hasiče zajistili letní rekreaci na 
Březinách, opět společně s našimi kamarády ze Zderaze. Rekreace se zúčastnilo 31 dětí 
a 9 dospělých z Kamence a 25 dětí a 6 dospělých ze Zderaze. 
 V sobotu 17. srpna jsme v Kamenci pořádali VIII. ročník tradiční a prestižní soutěže 
„Večerní stovka“ v běhu na 100 m překážek za umělého osvětlení, kterého se zúčastnilo 
65 žen a 132 mužů z různých koutů České republiky.  
 V kategorii žen se z vítězství radovala Andrea Nolčová z Chválenic před Zdenou 
Luňákovou z Kvasin a Veronikou Lindovskou z Tísku. Z domácích se nejlépe umístila 
Pavla Švábová na 14. místě. V kategorii mužů zvítězil Milan Onderka před Jiřím Hrčkem, 
oba z Ostravy, a Ladislavem Janečkem z Horního Poříčí. Z domácích se nejlépe umístil 
Luboš Kadidlo na 21. místě. 
 V neděli 18. srpna soutěžení pokračovalo požárními útoky, pro kategorie muži a 
ženy to byl již 11. ročník soutěže „O pohár starosty obce“ a pro veterány nad 35 let to byl 
V. ročník „Seniorcupu“. Soutěže mužů se zúčastnilo 16 družstev mužů, 6 družstev žen, 6 
družstev veteránů a 1 družstvo veteránek. 
 Mezi muži zvítězily Benetice z okresu Třebíč před Černovicemi (okres Blansko) a 
Kamencem A. Kamenec B skončil na osmém místě. 
V kategorii žen zvítězily ženy ze Širokého Dolu před Moravským Berounem (okres Bruntál) 
a Kvasinami (okres Rychnov nad Kněžnou). Domácí ženy obsadily páté místo. V soutěži 
veteránek startovalo pouze družstvo z Velkého Meziříčí. 
 V soutěži veteránů zvítězil Široký Důl před Velkým Meziříčím a Novým Městem na 
Moravě, domácí veteráni obsadili páté místo. 
 V průběhu obou soutěžních dnů byla vystavena kasička na příspěvky pro oběti 
povodní. Náš sbor do ní vložil celý příjem ze startovného ve výši 7.900 Kč, příspěvky 
diváků a soutěžících činily částku 3.100 Kč. Celková částka 11.000 Kč byla zaslána na 
účet obecního úřadu obce Zlončice v okrese Mělník. Tato obec leží na břehu řeky Vltavy, 
má celkem 202 obyvatel a byla vybrána na základě naší snahy pomoci přímo tomu o kom 
se mnoho neví a komu se s pomoci dostává až nakonec. 
 Z dobrovolníků, členů našeho SDH, bylo vytvořeno družstvo, které se přihlásilo na 
krizovém štábu s nabídkou na fyzickou pomoc pro postižené oblasti. S výjimkou jednoho 
planého poplachu, který byl asi po hodině odvolán, neprojevil o naši pomoc nikdo zájem. 
 V sobotu 24. srpna se ve Vysokém Mýtě konalo krajské kolo soutěže v požárním 
sportu kategorií muži a ženy, kterého se zúčastnily naše ženy, které v celkovém pořadí 
obsadily druhé místo. V přeboru jednotlivců se naše ženy umístily: Pavla Švábová na 3. 
místě, Jana Sejkorová na 4. místě, Markéta Wilderová na 6. místě, Vendula Švandová na 
8. místě, Alena Cejpová na 13. místě, Kateřina Oplištilová na 17. místě, Renáta Sejkorová 
na  24. místě a Věra Vávrová na 33. místě. V soutěži startovali za družstvo z Desné také 
dva naši muži, Luboš Kadidlo a Milan Radiměřský, a oba se umístili v první desítce 
nejlepších jednotlivců. 
 V průběhu roku se soutěžní družstva mužů, žen a veteránů zúčastňují pohárových 
soutěží v našem okolí, například v Širokém Dole, Sádku, Srchu a Čeperce na Pardubicku. 
Mladí závodníci jezdí běhat do Jablonce nad Nisou na halovou soutěž v požárním sportu, 



která je považována za neoficiální mistrovství republiky v hale. Zúčastnili se také volného 
závodu v běhu na 100 m překážek v Hradci Králové, kde změřili své síly nejlepší závodníci 
z celé republiky. Ve výsledkových listinách se naši soutěžící někdy objeví v popředí, jindy 
skončí hluboko v poli poražených, takový už je sport. 
 Poslední akcí v budově obecního úřadu před rekonstrukcí byla beseda s důchodci. 
Pro tuto příležitost připravili mladí hasiči krátký kulturní program. 
 Z důvodu přestavby budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice bylo nutné vše 
vystěhovat. Hasičská zbrojnice byla přestěhována do bývalé garáže zemědělského 
družstva, nábytek z klubovny nám vzala do úschovy paní Božena Krejčová a ostatní je 
odstěhováno do areálu „Pod lipou“. Členové sboru se velkou měrou podíleli i na stěhování 
obecního úřadu do dočasného působiště v bývalé prodejně zemědělského družstva. 
 V sobotu 12. října se v Čisté u Litomyšle konalo mimořádné shromáždění zástupců 
sborů okresu Svitavy, na kterém byl zvolen nový starosta okresního sdružení hasičů. Z 
pěti kandidátů byl novým starostou zvolen náš starosta, pan Josef Jiruše, který ve volbách 
získal 56 procent hlasů. Josef Jiruše, který pracoval jako místostarosta okresního 
sdružení, ve funkci nahradil pana Františka Malíška, který zemřel 10. dubna 2002 ve věku 
nedožitých 59 let. 
 V průběhu roku naše řady opustili členové sboru pan Miloslav Krejčí, který zemřel 
18. února ve věku nedožitých 72 let a pan Karel Kadidlo, který zemřel 13. října ve věku 63 
let. Oba zemřelé jsme na jejich poslední cestě doprovodili. 
 Na konci roku tvořilo členskou základnu sboru 34 mladých hasičů do 18-ti let, 30 
členů do 30-ti let, 15 členů do 50-ti let a 21 členů starších 50-ti let. Celkem tedy 100 členů. 
 Členové hasičského sboru si nehrají jen na svém hasičském písečku a řadu z nich 
je možné vidět na každé akci, která se v naší obci koná. 
 
 
Tříděný odpad 
 Na čtyřech stanovištích jsou umístěny kontejnery na sklo a plasty (u prodejny, u 
domu čp. 13, u budovy OÚ a u domu čp. 48). V prvním pololetí se budou ještě odvážet 
plasty v pytlích, jsou stanoveny tyto termíny: 17. února 2003 
       17. března 2003 
       14. dubna 2003 
       12. května 2003 
       16. června 2003 
 
Cena vody 
 Od 1. 1. 2003 budeme za vodu platit 20,15 Kč/m3.  Zpoplatnění podzemních vod se 
na tomto zvýšení podílí  0,99 Kč,  elektrická energie 0,11 Kč a výrobní režie 0,05 Kč. 
Ostatní položky kalkulačního vzorce se nemění. 
 
Poplatek za komunální odpad 
  Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad (270,- 
Kč za osobu) na letošní rok, aby tak učinili co nejdříve. Je možné zaplatit zatím jen za I. 
pololetí.   
   



Poplatek ze psů 
  Podle veřejně platné vyhlášky se mají poplatky ze psů zaplatit do konce dubna, je 
možné platit již nyní. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč, za druhého a každého dalšího 
300,- Kč. 
 
 
Výběrové řízení 
   Svazek obcí AZASS vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce: vedoucí úseku 
sociální péče a výkonný sekretář dobrovolného svazku obcí. 
Bližší podrobnosti jsou vyvěšeny ve skříňce na budově OÚ, nebo v kanceláři OÚ. 
 
 
Inzerce 
  Mám zájem o koupi chalupy v Kamenci. Může to být i stavba, která si vyžádá větší 
opravu.  Mgr. Miroslav Tonner, Foltynova 16, 635 00 Brno  
   telefon ve večerních hodinách 546 213 298,  
   nebo mobil 776 655 209. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, které se koná  
v pondělí 10 . února 2003 v sále místního pohostinství od 19.00 hodin 

 
Program: 1) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
  2) Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2003 
  3) Informace o přestavbě budovy OÚ 
  4) Diskuse 
  5) Usnesení  
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