
číslo 4     červen 2003 

Informace o referendu

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii se bude konat
v pátek 13. 6. 2003 od 14.00 do 22.00 hodin 

a v sobotu 14. 6. 2003 od 8.00 do 14.00 hodin.
Vzhledem k tomu, že budova Obecního úřadu je v rekonstrukci, bude místnost pro 

hlasování v budově pohostinství.

Referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého 
hlasovacího práva ve stálých volebních okrscích. Právo hlasovat v referendu má každý 
občan České republiky, který alespoň druhý den  konání referenda dosáhl věku  18 let.

Občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo jiným dokladem (platný 
cestovní pas, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovním 
průkazem).

Hlasovací lístek bude občanovi předán v místnosti pro hlasování. Občan hlasuje tak, 
že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď na 
položenou otázku.

Otázka pro referendum zní:
"Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České 

republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?"

Ze zákona o provádění referenda vyplývá, že Smlouva o přistoupení České republiky 
k Evropské unii musí být přístupna každému občanu na obecních úřadech, které jsou 
matričními úřady. V našem případě to je v Městském úřadě v Poličce.



Z kamenecké kroniky

O historii farního kostela Nejsvětější Trojice, jak popisuje Ferdinand Mach:
Obec Kamenec přifařena jest od roku 1899 farnímu kostelu v Sádku, dříve filiálnímu,přifařenému 
dříve faře,od roku 1670 děkanství Poličskému. První kostel v Sádku vystavěn byl as koncem 
15.století, byl dřevěný, až na zvonici. Kostel nynější vystavěn byl roku 1713.
Zvony: u prvního nápis latinský „ Léta Páně 1497 tento zvon jest ulit ku cti Boží od mistra 
Ondřeje“ (snad dílo Ptáčka Kutnohorského nebo Žáčka z Hradce Králové), 6 centů.
Druhý: 1516 „Mikuláš“ Léta Páně tisícího pětistého šestnáctého, tento zvon má býti ke cti Pánu 
Bohu a svatému Mikullassy do Sádku a Rybneg (Pozn. KL: není myšlena vzdálená obec 
Rybná-tento nápis dokládá původ názvu osady od rybných sádek a nikoliv od sadů) - 5,15q. Dne 
11.prosince 1917 vojenskou správou rekvírován, rozbit na 43 kusů, odvezen na nádraží do 
Poličky a obdrženo zaň 2 060 K, které jsou uloženy jako fond na zvony u patronátního úřadu v 
Poličce.
Třetí 1557 (21 centů),nápis:Tento zvon gest dielal Adam Konwarz w Mezrzycy ke cti k chwale k 
swolani slowa Bvoziho 1780.
Umíráček na sanktusní věži s nápisem Liborivs Martinvin Brin 1780. Rekvirován 27.března 1917, 
měl 31 kg, za něj se dostalo 124 K- odvedeno patronátnímu  úřadu v Poličce k fondu na zvony. 
V roce 1892 1.června stalo se prvé zakopnutí motykou ku stavbě nové fary, 5.června děla se 
slavnost kladení základního kamene nové farní budovy. Kámen ten se nalézá  v rohu severním a 
naznačen letopočtem 1892., kde též uložena pamětní listina. V roce 1893 dostavěna byla farní 
budova.

Další zprávy o kostele, jak do kroniky zapsal Jan Vosmek:
Nový sanktusní zvonek má nápis: K uctění nejsv.svátosti oltářní věnovali dobrodinci v Sádku 
r.15.8.1921. Od firmy Václav Červený z Hradce Králové. Váží 35 kg a stál 2 449 K. Věnovala 
paní Buchtová. (Pozn. KL: tento zvonek byl rekvírován 27.března 1942, za působení faráře 
P.Bedřicha Maliny byly v roce 1959 doplněny dva chybějící zvony z dílny v České u Brna. Takže v 
současné době má kostel zase čtyři zvony.)
V roce 1927 učiněna byla nutná již oprava kostela v Sádku. Vysazeny byly trámy , k nim 
přišroubován strop. Vítězný oblouk stažen byl kleštinou, kostel z venku znovu nahozen a uvnitř 
vymalován, střecha pokryta eternitem, věže měděným plechem, 6 nových oken a zadní dveře a 
nová síňka od jihu, od severní strany provedena drenáž kolem kostela. 
Okenice na věži jsou zabedněny a pokryty eternitem, takže není již slyšet krásný hlas zvonů do 
dáli, jak býval. 
Kostel má v lodi délku 24 m, šíř 11,5 m , v presbyterium 8,5 m dél a 9 m šíř. Délka celku ve vnitř 
jest 32,5 m, výška 11 m. Hřbitov měří 391 m.
19.srpna byla sejmuta báň z malé věže a v ní nalezeny byly listiny. Z jejich obsahu uvádím: 
V roce 1550 (?) byl na tomto místě postavený chrám Páně ke cti a chvále sv.Mikuláše až do 
r.1710. Nynější chrám Páně založen nákladem poličského důchodu r. 1713. Postavil Ondřej 
Telínek mistr zedn. z Vys. Mýta. Vysvěcen dne 18.ledna 1714 poličským děkanem Tomášem 
Štěpánkem k Nejsv. a nerozdílné Trojici Boží.
Oprava: rok 1550 jako datum založení kostela je mylný, neboť nejstarší zvon je z roku 1497. Dp. 
děkan Martínek míní, že dřívější kostel stál oddělen od zvonice pravděpodobně směrem od jihu k 
severu, asi v ose nynější sakristie a márnice. Soudí z toho, že hrobaři při kopání hrobů přicházejí 
na nedobytné grunty. Zvonice zůstala z původního gotického kostela, jehož zdivo upotřebeno na 
stavbu novou, jak patrno z pískovcových sem tam vložených kvádrů, na něž se při odtloukání 
omítky přišlo. 



Pouť v sádecké farnosti je pohyblivým svátkem – je závislá na Velikonocích.
 Letos připadá na neděli 15.června.

Společenská kronika

Obecní zastupitelstvo obce Kamenec blahopřeje paní Marii Macků, čp. 183, která  ve 
II. čtvrtletí roku 2003 oslaví své významné životní jubileum, vše nejlepší do dalších let, 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu.

Blahopřejeme

Odvoz plastů.

Nejbližší odvoz plastů v plytlích bude 16. června 2003.
I když máme kontejnery na plasty bude se ještě ve II. pololetí provádět odvoz plastů v 

pytlích. Termíny těchto svozů jsou: 14. červenec
18. srpen
15. žáří
20. říjen
10. listopad
15. prosinec

Poplatek za odpad

Upozorňujeme občany, že do konce července by měl být zaplacen poplatek za odpad 
za II. pololetí letošního roku. Většina občanů má zaplaceno na celý rok, část občanů však 
platila jen za I. pololetí. Roční poplatek za jednu osobu je 270,- Kč. Poplastek se neplatí 
za děti, které nedosáhly k 31. 12. 2002 věku 18 let.

Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Kamenec

Ve dnech 30. a 31. května se v Sádku konalo okresní kolo hry Plamen. Tato soutěž 
byla pro naše mladé hasiče velmi úspěšná. V mladší kategorii, to je do 11 let, jsme měli 
jedno družstvo, které soutěží prošlo zcela suverénně. Z pěti disciplin vyhrálo čtyři, pouze 
ve štafetě CTIF obsadilo třetí místo, což v celkovém hodnocení znamenalo vítězství s 
velkým náskokem.

Ve starší kategorii, to je do 15 let, jsme měli dvě družstva. Družstvo A z vyrovnaného 
souboje s družstvy ze Sádku a z Poličky vyšlo také vítězně a bude reprezentovat okres 
Svitavy v krajském kole. Družstvo B, které bylo z poloviny složeno z dětí z kategorie 
mladší, v soutěži sbíralo zkušenosti. Celkové 16. místo z 21 soutěžících je pro toto 
družstvo úspěchem a příslibem pro příští roky.

V neděli 1. června se v Sádku konalo okresní kolo soutěže hasičského dorostu. Náš 
sbor zastupovalo družstvo složené ze čtyř chlapců z Kamence, dvou chlapců z Desné a 



jednoho chlapce ze Sádku. Toto družstvo si vedlo v soutěži také velmi dobře, o jeho 
celkovém druhém místě rozhodl závěrečný požární útok, ve kterém naši dorostenci 
prohráli o 16 setin sekundy s družstvem z Jevíčka. Celkové druhé místo v soutěži 
znamená také postup do krajského kola, které se bude konat v Poličce ve dnech 14. a 15. 
června. Soutěže budou po oba dva dny zahájeny v 8 hodin na fotbalovém stadionu. 
Věříme, že rodiče soutěžících a příznivci hasičského sportu přijdou povzbudit naše 
družstva v jejich snažení o co nejlepší výsledky. 

Program akcí v letní sezóně v areálu Pod lipou 

14. 6. Pouťové posezení
5. 7. Diskotéka
19. 7. Diskotéka
26. 7. volejbalový turnaj Kamenecké podání - V. ročník
2. 8. Diskotéka
16. 8. Večerní stovka - IX. ročník - letos poprvé jako IV. závod seriálu Český pohár
17. 8. O pohár starosty obce - XII. ročník a III. závod Okresní ligy v požárním útoku 
23. 8. Krajské kolo požárního sportu - kategorie muži a ženy
září nohejbalový turnaj Kamenecké kopnutí - V. ročník

Pozvánka pro všechny občany

Sbor dobrovolných hasičů
Vás zve na

Pouťové posezení v areálu Pod lipou
které se koná v sobotu

14. června 2003 od 19 hodin
vstup volný občerstvení zajištěno

Bezpečnost

Upozornění pro rodiče:
Na našich veřejných cestách se v poslední době objevují různá motorová vozidla 

řízená nezletilými dětmi a osobami bez řidičského průkazu. Při dnešním hustém provozu i 
na místních komunikacích může snadno dojít k vážnému úrazu.

Výzva

Vyzýváme občany, aby nerušili nedělní klid používáním různých motorových a 
elektrických sekaček na trávu, křovinořezů a pil na dřevo.
Děkujeme za pochopení

Vydává Obecní úřad Kamenec u Poličky jako nepravidelný informační buletin
Vyšlo 9. 6. 200


