
 
číslo 1          únor 2004 
 
 
Rekonstrukce budovy Obecního úřadu 
 
 Přestavbu budovy  OÚ a hasičské zbrojnice sledovala se zájmem většina obyvatel 
naší obce.  I když stavební práce probíhaly poměrně rychle, nepodařilo se dodržet 
původní  termín dokončení této rekonstrukce a tím byl 31. prosinec minulého roku. Příčin 
bylo několik. Celá budova se podřezávala z důvodu špatné izolace. Byly zhotoveny nové 
stropy vzhledem k narušení stropních trámů hnilobou. Dalším nečekaným problémem byla 
čistička odpadu. Stávající septik byl malý a ve špatném stavu. Kompletně se mění topný 
systém, kde bude zemní plyn nahrazen tepelným čerpadlem. Žádost o finanční podporu 
byla podána na Fond životního prostředí a čekalo se, zda ministr životního prostředí tuto 
žádost potvrdí. Toto se stalo 26. listopadu. Začátkem ledna jsme podepsali smlouvu s 
firmou Veskom Brno, která bude veškeré práce provádět. Topení v budově by mělo být 
dokončeno koncem dubna. Doufáme, že nám počasí umožní instalaci zemního kolektoru. 
Další akcí navíc bylo zřízení elektrické přípojky. Touto cestou bych chtěl poděkovat panu 
Josefu Groulíkovi za pochopení, že nám umožnil vstup na vlastní pozemek. 
 Určitě vás zajímá, kdy bude stavba dokončena a předána do užívání. Dodatek 
smlouvy zní: 29. únor 2004.  
V březnu by mělo dojít k přestěhování úřadu z provizorních  prostor a k odstranění 
kolaudačních závad. Oficiální otevření budovy plánujeme na začátek dubna 2004, včetně 
hasičské klubovny. Z důvodu dokončení tepelného čerpadla bude hasičská zbrojnice 
slavnostně otevřena až na svátek svatého Floriana v květnu 2004. 
    Vzhledem k náročnosti rekonstrukce budovy obecního úřadu budou další větší akce 
(hlavně opravy cest) odloženy na rok 2005. Na letošní rok se plánuje úprava prostranství 
před budovou obecního úřadu a památníku padlých, běžná údržba cest, veřejného 
osvětlení a místního rozhlasu. Počítáme také se zřízením cesty a přípojky vody k 
evangelickému hřbitovu. 
 
           Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně zdraví, pohody a úspěchů v roce 2004. 

Ladislav Martinů 



Návrh rozpočtu pro rok 2004 
P ř í j m y 
parag. položka  v tisících Kč 

 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti  820,- 
 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 200,- 
 1113 Daň fyzických osob z kapitálu   38,- 
 1121 Daň z příjmu právnických osob  680,- 
 1211 Daň z přidané hodnoty 1100,- 
 1337 Poplatek za komunální odpad  156,- 
 1341 Poplatek ze psů 6,5 
 1361 Správní poplatky 0,5 
 1511 Daň z nemovitostí 650,- 
 2411 Splátka půjčky 36,- 
 4112 Neinvestiční přijaté dotace na státní správu   6,6 
 4116 Ostatní neinv. dotace ze st. rozpočtu 90,- 
 4216 Dotace ze SFŽP - tepelné čerpadlo, ošetření stromů 360,2 

1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4,- 
2140 2132 Vnitřní obchod, služby 24,- 
3419 2111 Tělovýchovná činnost 1,- 
3722 2324 Sběr a svoz tříděného odpadu  10,- 
6310 2141 Úroky z vkladů 20,- 

 8123 Půjčka ze SFŽP - tepelné čerpadlo 202,9 
 8111 Zůstatek z minulých let 2095,3 

C e l k e m  6501,- 
V ý d a j e 

parag. položka  v tisících Kč 
2140  Údržba budovy prodejny a pohostinství 24,- 
2212  Místní komunikace - opravy a zimní údržba 100,- 
2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na autobusy      25,- 
2321  Odvádění odpadních vod  60,- 
2339 6126 Projektová dokumentace - Horní požární nádrž   30,- 
3113  Základní školy 360,- 
3314 5021 Ostatní osobní výdaje - knihovna 2,5 
3319 5021 Záležitosti kultury - kronika 1,5 
3329  Záležitosti památek - pomník padlých (nové oplocení) 20,- 
3399  Záležitosti kultury a církví - životní jubilea 20,- 
3419  Tělovýchovná činnost - údržba areálu Pod lipou    160,- 
3631  Veřejné osvětlení - opravy a el. energie  80,- 
3633  Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 500,- 
3635 5166 Územní plánování - územní plán obce   53,- 
3639  Komunální služby - geometrické zaměření 30,- 
3722  Sběr a svoz komunálního odpadu  210,- 
3745  Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň- veř. prospěš. práce 280,- 



4319 5223 Neinvestiční dotace – Charita 3,- 
4339 5499 Příspěvek při narození dítěte 20,- 
5512  Požární ochrana - dobrovolná činnost 50,- 
5519  Ostatní záležitosti požární ochrany 3,- 
6112  Odměny, pojistné a ost. výdaje zastupitelstva obce 600,- 
6171 5011 Platy zaměstnanců 120,- 
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10,- 
6171      503 Pojištění sociální a zdravotní 35,- 
6171      513 Drobný inv. a neinvestiční materiál - vybavení budovy OÚ 350,- 
6171      513 Nákup materiálu - budova OÚ 20,- 
6171 1515  Elektrická energie, voda, plyn 70,- 
6171 5161 Služby pošt 5,- 
6171 5162 Služby telekomunikací 30,- 
6171 5163 Služby peněžních ústavů 10,- 
6171 5166 Konzultační a poradenské služby 10,- 
6171 5169 Nákup služeb 20,- 
6171 5171 Opravy a udržování 10,- 
6171 5172 Programové vybavení 20,- 
6171 5175 Pohoštění a dary 30,- 
6171 6121 Budovy, stavby - přestavba budovy OÚ 2600,- 
6171  6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 125,- 

  Rezerva 404,- 
C e l k e m  6 501,- 

  
 Připomínky občanů k tomuto návrhu je možné oznámit na Obecním úřadě nebo při 
projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 9. února 
2004. 

   Po projednání ve finančním výboru zpracoval Petr Šváb st. 
 
Územní plán obce 
 
 Jak jsme Vás informovali v minulém čísle Kameneckých listů, je zpracován návrh 
územního plánu obce. Návrh  je až do 2. března 2004 vystaven k veřejnému nahlédnutí v 
kanceláři Obecního úřadu v Kamenci u Poličky a v Městském úřadu Svitavy, odbor 
regionálního rozvoje. V době vystavení a ještě 15 dní po 2. březnu 2004, to je do 17. 
března 2004, je možné k tomuto návrhu podávat připomínky.  
 K návrhu územního plánu obce se mohou kromě občanů také vyjadřovat dotčené 
orgány státní správy, instituce, správci sítí a obce, které sousedí s naší obcí. O termínu 
vystavení návrhu územního plánu bylo písemně informováno 65 organizací. Po obdržení 
připomínek občanů a obeslaných organizací se tyto připomínky vyhodnotí a pokud budou 
oprávněné, budou zapracovány do územního plánu. Krajský úřad odbor strategického 
rozvoje se bude vyjadřovat k závěrečnému zpracování návrhu územního plánu. Územní 
plán schvaluje zastupitelstvo obce. 



 V kapitole bydlení se uvádí kromě jiného: "V řešeném území slouží pro bydlení 
výhradně rodinné domy, které jsou různého stáří. Mnohé obytné objekty jsou prázdné a 
jejich stavební stav se zhoršuje. V obci jsou vytypovány lokality, které jsou určeny pro 
bytovou výstavbu ve formě rodinných domů. Vybrané lokality navazují na stávající bytovou 
výstavbu. Je navrženo 14 lokalit pro bytovou výstavbu o celkové kapacitě 21 rodinných 
domů". 
 Pro zlepšení bezpečnosti chodců je navržena výstavba chodníku po pravé straně 
silnice ve směru od Poličky. Pro cyklisty je navržena stezka od budovy Obecního úřadu po 
pravé straně Bílého potoka ve směru do Poličky.  
 Lhůta aktualizace územního plánu je stanovena na dobu 4 let. Po této lhůtě je nutno 
prověřit, zda je územní plán aktuální a v případě nutnosti zadat změny územního plánu. V 
případě potřeby je možné zadat změny územního plánu dříve. 

            Petr Šváb st. 
 
Tříkrálová sbírka 
 
 Tak jako v minulých létech byla v sobotu 3. ledna provedena v naší obci Tříkrálová 
sbírka. Pokladničky otevřely pracovnice Farní Charity z Poličky v kanceláři Obecního 
úřadu v Kamenci. Celkový výnos sbírky z naší obce byl 8 858,50 Kč. 
 Děkujeme všem, kteří přispěli peněžními dary do této sbírky. Děkujeme také těm, kteří 
sbírku zorganizovali a těm, kteří sbírku provedli. 

Petr Šváb st. 
 

O starých kameneckých hospodách 
(Ze zápisu Jana Vosmeka v kronice) 
 
1) Číslo 61 byla Bednářova chalupa. Roku 1864 Bednář prodal ji židu Hechtovi a sám si 
koupil chalupu č.47. Žid chalupu sboural a postavil hospodu, tu pak zapálil a znovu 
postavil a  prodal židu Glasovi (1868). Glas ji potom prodal židu Pamovi a od r. 1898 mají 
ve vlastnictví Nedělovi. 
2) Číslo 72 byla též hospoda, trafika a obchod se střižním zbožím. Majitel byl žid Herman. 
R.1884 koupil chalupu  Jos. Feltl a r. 1930 předal ji synovci Fr. Feltlovi. 
3) Chalupa č. 91 byla hospodou žida Witze z Poličky. Ten postavil r. 1896 novou hospodu  
u silnice č. 89 (minulé číslo 37 dostala ze sbourané chalupy Hanusovy, která stála na 
nynější Krejčově louce blízko Mackových č.49, dříve 38).  Witz starou hospodu zrušil a 
chalupu prodal Jos. Lopourovi. 
4) Číslo 26 byla hospoda u Kadidlů. Kolem r.1873 hospoda byla prodána ve dražbě židem  
Brylem. Hostinec zrušen a  chalupu koupil Štěpánek a r. 1894 předal dceři Josefě, která 
se provdala za Zahradníka kováře. 
5) Č.107 byla hospoda Jana Macha. Ten zemřel na operaci ve Vídni a vdova provdala se 
za Procházku. Hospoda zrušena a chalupa prodána r. 1879 Honkovi. Po něm byl majitel  
Bobek krejčí, pak Štrykar, potom Sedliský, od r. 1905 Boháč a od r. 1922 Kaštánek. 
6) Hostinec č.113 Jana Odsrčila prodán byl r. 1883 Václavu Andrlovi, další majitel byl Aug. 
Pospíšil, potom Alois Novotný, truhlář, který vyhořel, znovu postavil a ještě ten rok zemřel. 



Vdova Františka provdána za Jana Krejčího, ten hospodu prodal Karlu Hloušovi, od něho ji 
koupil Ant. Novotný r. 1927. R. 1932 koupil ji Josef Švanda a hostinec zrušil. 
7) Hostinec č.120 stavěn byl kol r. 1898 na dvakrát, na pozemku koupeného od obce na 
rybniční hrázi. Stavěl p. Pospíšil z Dol. předměstí a prodal r.1911 p. Žákovi. 
8) Osmý hostinec byl v pivovaře až do vyhoření r. 1914. Pivovar postaven byl r. 1710. 
„O kameneckém pivovaře píše v kronice podrobněji Ferd. Mach:“ 
Pivovar vystavěn byl městem Poličkou v roce 1710, při něm byla též maštal pro císařské 
hřebce. Do 1.července 1796 spravovalo měšťanstvo pivovar samo, načež byl pronajat. Za 
nájemníka Jana Stříteského, měšťana a mydláře v Poličce, pivovar vyhořel v roce 1799, 
nákladem důchodu opět vystavěn jest. Od roku 1883 se tu nevařilo. Roku 1882 vystavěna 
nad sklepem pivovaru místním zastupitelstvem krásná veranda nákladem 1641 zl. V roce 
1902 prodán pivovar manželům Adolfu a Boženě Buchtovým, kteří z bývalé varny zřídili 
tkalcovnu později i přádelnu. Budovy vyhořely se všemi stroji a zásobami v roce 1914, 
opět vystavěno v několika letech v nynějším stavu. 

Jan Mlynář st.  
 

Společenská kronika 
 
 Do naší obce se v minulém roce přistěhovalo 7 občanů, odstěhovalo se 6 občanů.  
Sňatek uzavřeli: Roman Schauer s Olgou Drašarovou, Zdeněk Pešava s Monikou 
Radiměřskou, Jaromír Zemánek s Kateřinou Jadrnou, Petr Hájek s Alenou Jirušovou, 
Stanislav Urban s Janou Vosmekovou a Jan Mlynář s Ilonou Martinů. 
Narodily se tyto děti: Aneta Procházková, Vojtěch Bednář, Markéta Petržálková, Pavlína 
Ptáčková, Ondřej Drašar a Vojtěch Šváb. 
 V roce 2003 jsme se naposledy rozloučili s paní Marii Machovou, s panem Františkem 
Štaudem, s paní Miroslavou Augustinovou, s panem Vladimírem Buchtou, s paní Martou 
Šourovou, s paní Věrou Cihlářovou a s panem Miloušem Nunvářem. 
 Mimo naši obec zemřela paní Anna Žáková – v posledních několika letech obyvatelka 
Penzionu v Poličce. 
 Na konci roku měla naše obec 514 obyvatel. 
 Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům, kteří v I. čtvrtletí roku 2004 oslavili a nebo 
teprve oslaví významná životní jubilea, vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu. 
 Blahopřejeme těmto občanům: Novák Bohumil 
       Kadidlová Emílie 
       Krejčí František 

Miloslava Cacková 
 
Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2003 
 

Zimní měsíce zpestřil únorový zájezd na hokejové utkání do Pardubic. Další činnost 
jsme zahájili oslavou svatého Floriána. Po mši svaté za zemřelé hasiče v sádeckém 
kostele jsme položili věnec u pomníku padlých v Kamenci. Poté jsme se odebrali do 
místního pohostinství na besedu s malým občerstvením. 



Koncem května jsme připravili na sezónu výletiště, ve kterém jsme v průběhu letních 
měsíců uspořádali tři diskotéky, pouťové posezení a posezení na ukončení sezóny. 

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, tj. 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, tj. do 15 let, jsme měli dvě družstva. Družstvo A z 
vyrovnaného souboje s družstvy ze Sádku a z Poličky vyšlo také vítězně a spolu s 
družstvem z Poličky postoupilo do krajského kola. Družstvo B, které bylo z poloviny 
složeno z dětí z kategorie mladší, v soutěži sbíralo zkušenosti. Celkové 16. místo z 21 
soutěžících bylo pro ně 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 z Desné a jednoho 
chlapce ze Sádku. Toto družstvo si vedlo v soutěži také velmi dobře. O jeho celkovém 
druhém místě rozhodl až závěrečný požární útok, ve kterém naši dorostenci prohráli o 16 
setin sekundy s družstvem z Jevíčka. Celkové druhé místo v soutěži  však také znamenalo 
postup do krajského kola. 

Krajské kolo soutěže mladých hasičů a dorostu se konalo ve dnech 14. a 15. června v 
Poličce na fotbalovém stadionu. Do této soutěže se kvalifikovali naši mladí hasiči 
vítězstvím a dorostenci druhým místem v okresním kole. V soutěži obě družstva střídala 
výborné výkony se slabšími. V celkovém hodnocení se mladí hasiči umístili na druhém 
místě a dorostenci na místě třetím. V přeboru jednotlivců v běhu na 60 m překážek zvítězil 
Josef Žižka. Mezi dívkami se nejlépe umístila Hana Lněničková na pátém místě. Mezi 
dorostenci skončil Radek Bednář ze Sádku na třetím a Vojtěch Švanda na čtvrtém místě. 
Mladí hasiči opět prokázali dobrou připravenost a svými výsledky dobře reprezentovali 
Kamenec na hasičském sportovním poli. 

Na pořádání krajského kola se podíleli i zástupci našeho sboru. Petr Šváb, Luboš 
Kadidlo a Pavel Hrnčíř obsluhovali elektronickou časomíru, kterou pro potřeby našeho 
sboru vytvořili. Další čtyři naši členové pracovali v technické četě. 

V sobotu 21. června se mladí hasiči zúčastnili pohárové soutěže v Poličce. V soutěži 
družstev v požárním útoku mladší žáci obsadili druhé místo, starší žáci druhé a desáté. V 
přeboru jednotlivců se v kategorii starších dívek nejlépe umístila Lenka Dvořáková na 
druhé pozici, Hana Lněničková na páté a Markéta Drašarová na sedmé. Mezi staršími 
chlapci obsadil Josef Žižka šesté a Jan Cacek deváté místo. V mladší kategorii skončil 
nejlépe Pavel Žižka na pátém místě. V přeboru jednotlivců o Cenu dráčka Doda v kategorii 
školáci se nejvíce dařilo Pavle Žižkové, která skončila druhá, Václav Pražan byl sedmý. 
Mezi předškoláky byla šestá Pavlína Škorpíková. 

V okrskovém kole v Sádku 22. června nás zastupovala dvě družstva mužů. “A” 
družstvu se podařilo postoupit do kola okresního, které se konalo 19. července také v 
Sádku. Zde už tak úspěšné nebylo a skončilo na desátém místě. V soutěžích náš sbor v 
tomto roce zastupovali pouze muži a veteráni. Některé členky družstva žen plnily mateřské 
povinnosti, náhrada se za ně nenašla, a tak tuto sezonu vynechaly. Tři naše členky posílily 
družstvo žen ze Širokého Dolu a probojovaly se s ním až na mistrovství republiky do 
Olomouce, kde skončily na 14. místě. 

Jedno družstvo mužů a veteránů se zúčastnilo I. ročníku svitavské Okresní ligy v 
požárním útoku, do kterého byly zařazeny soutěže v Širokém Dole, v Suché u Litomyšle, u 
nás v Kamenci a v Sádku. V celkovém hodnocení skončili ve svých kategoriích muži na 
čtvrtém a veteráni na druhém místě. 



Na základě jednání našeho člena Petra Švába s pořadateli soutěží v běhu na 100 m 
překážek vznikl seriál soutěží nazvaný “Český pohár”. Záštitu nad soutěží po počátečním 
váhání převzalo ústředí SH ČMS. Pořadatelství prvního ročníku se ujali SDH Ostrava, 
Moravský Beroun, Turnov, náš sbor a poslední závod s celkovým vyhodnocením se konal 
v Borovanech. Soutěž si získala své příznivce a hned po ukončení byl zpracován kalendář 
soutěží na ročník druhý, ve kterém přibyl další pořadatel - SDH Kvasiny. 

Výjezdová jednotka našeho sboru se zúčastnila 27. června námětového cvičení v 
Pusté Rybné. Byla cvičena dálková doprava vody na osadu Polsko s převýšením téměř 70 
metrů, s předáváním vody ze stroje do stroje. Na cvičení dohlížel pan Klimeš z HZS v 
Poličce. 

Výjezdová jednotka měla také dva výjezdy k zásahu. V červenci hořela chata v lesíku 
zvaném Peklo v katastru naší obce. Podruhé pak 17. srpna odpoledne, v den konání naší 
pohárové soutěže, jsme byli povoláni k požáru slámy na poli mezi Poličkou a Stříteží. 

V prvním srpnovém týdnu se mladí hasiči z Kamence a ze Zderaze spolu se svými 
vedoucími rekreovali na Březinách. 

V neděli 10. srpna se členové sboru zúčastnili oslav 100 let založení sboru 
dobrovolných hasičů v Sádku. V průběhu této oslavy předal starosta ústředí SH ČMS pan 
Karel Richter sboru ze Sádku Čestný prapor jako ocenění dlouholeté práce. 
Večerní stovka - naše největší akce, se konala 16.srpna za účasti rekordního počtu 
závodníků. Na IX. ročník k nám přijelo 163 mužů a 97 žen. V kategorii mužů byl 
nejrychlejší Martin Kulhavý z Liberce, druhý skončil Marek Jarůšek z Horního Poříčí a třetí 
Alexandr Matoušek z Úherců. Mezi ženami byla nejrychlejší Andrea Nolčová z Chválenic, 
druhá skončila Jana Flídrová z Desné a třetí Monika Sedlatá z Kvasin. Vzhledem k 
velkému počtu závodníků se závod protáhl až přes půlnoc. Pro pořadatele to byla velká 
zátěž, po soutěži je třeba vše uklidit, doplnit zásoby a vše připravit na soutěž v požárním 
útoku, která začíná již v 10 hodin dopoledne. 

V neděli 17. srpna jsme pořádali XI. ročník soutěže v požárním útoku mužů a žen a VI. 
ročník soutěže veteránů nad 35 let nazvanou Seniorcup, to vše o poháry starosty obce. V 
závodě mužů zvítězilo družstvo z Pustkovce před Beneticemi a Úherci. Mezi ženami 
zvítězil také Pustkovec před Chválenicemi a Kvasinami. V soutěži startovalo 19 družstev 
mužů, 13 družstev žen a 3 družstva veteránů. 

Odpoledne se v soutěžení pokračovalo závodem okresní ligy. Nejrychlejší bylo 
družstvo mužů firmy Flídr ze Širokého Dolu před Širokým Dolem A a Desnou, naši muži 
skončili čtvrtí. Mezi ženami bylo nejrychlejší družstvo ze Sádku před Širokým Dolem a 
Desnou. Seniorcup vyhráli veteráni ze Širokého Dolu před Kamencem A a Kamencem B.  

Po oba soutěžní dny se vyznamenávali také ti naši členové, kteří se starali o jídlo a 
pití pro všechny zúčastněné. Dostatečné množství a pestrý sortiment jídel i pití taktéž 
přispěl ke zdárnému průběhu soutěží a spokojenosti návštěvníků i soutěžících z celé 
republiky. 

V sobotu 23. srpna byl náš sbor spolupořadatelem III. kola soutěže družstev v 
požárním sportu Pardubického kraje. V Poličce na fotbalovém stadionu proběhla 
prezence a štafeta 4x100 m překážek. Potom se všichni přesunuli do Kamence do areálu 
Pod lipou, kde soutěž pokračovala během jednotlivců na 100 m překážek a zakončena 
byla požárními útoky. Dovoz překážek do Poličky a jejich rozmístění zajistili členové SDH 
Široký Důl spolu s vedením OSH Svitavy. V Kamenci technickou četu a vše potřebné 
zajišťovali naši členové. Organizace soutěže byla zvládnuta v dobrém tempu bez 
zbytečných prostojů. Pochvalu si opět vysloužila dobrá kuchyně a obsluha v kiosku. V 
soutěži si nejlépe vedli muži a ženy ze Širokého Dolu, kteří reprezentovali náš kraj na 



mistrovství republiky. 
V sobotu 13. září se konala pohárová soutěž mladých hasičů ve Zderazi. Soutěžilo se 

zde ve štafetě dvojic a v požárním útoku. V celkovém součtu naši mladí hasiči zvítězili v 
obou kategoriích, družstvo B starších žáků obsadilo osmé místo. Výkony soutěžících jsou 
o to cennější, že soutěž probíhala za vytrvalého deště na samé hranici regulérnosti. 

V sobotu 19. října se v Jevíčku konal závod požárnické všestrannosti, který je součástí  
nového ročníku hry Plamen. V mladší kategorii startovala jedna naše pětičlenná hlídka a 
obsadila druhou pozici. Ve starší kategorii startovaly čtyři naše hlídky, z nichž jedna se 
mohla radovat z vítězství. Další skončily na osmém a jedenáctém místě. Na třicátém 
šestém místě pak byla hlídka složená z dětí z Kamence a Poličky. Hlídka dorostenců 
obsadila místo čtvrté. 

Dne 24. října převzal v Přibyslavi náš člen pan Josef Groulík čestný titul Zasloužilý 
hasič, jako ocenění jeho dlouholeté práce pro náš sbor. Součástí tohoto ocenění je 
zapsání jeho jména do pamětní knihy SH ČMS v centru hasičského hnutí v Přibyslavi. 

V podzimních dnech přišla řada na opravu zásahového vozidla Avia, bylo potřeba 
opravit řazení a brzdy. Práci provedli řidiči Jiří Groulík a Jan Procházka. 

V prosinci proběhla inventarizace jak majetku výjezdové jednotky, svěřeného od 
města Poličky, tak i majetku našeho sboru a tím pro nás rok skončil. 

Josef Sejkora ml. 
 
Sportovně – kulturní areál „Pod lipou“ 
 
 V našem areálu neprobíhají pouze akce zaměřené na hasičský sport, ale slouží pro 
sportovní a společenské vyžití všech obyvatel. Hřiště a ostatní zázemí jsou k dispozici 
všem zájemcům od dubna do října dle počasí. V loňském roce se zde kromě mnoha 
dalších akcí uskutečnily také dva tradiční turnaje v míčových hrách. Dne 26. 7. to byl V. 
ročník volejbalového turnaje „Kamenecké podání“ a 27. 9. pak také V. ročník 
nohejbalového turnaje trojic „Kamenecké kopnutí“. Oba turnaje mají velice dobrou úroveň 
a také příspívají k dobrému jménu obce Kamenec v našem regionu. 

Petr Šváb ml. 
 

 POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, 
 které se koná v pondělí 9. února 2004 v sále místního pohostinství od 19 hodin 

 
Program: 1) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
   2) Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2004 
   3) Zpráva o dokončení přestavby budovy obecního úřadu 
   4) Informace o územním plánu obce 
   5) Diskuse 
   6) Usnesení 
 
Oznámení Redakční rady 
 
 Každý zájemce může zasílat přispěvky, případně inzeráty do Kameneckých listů. Jeho 
příspěvek bude uveden pod jménem autora. Anonymní příspěvky zveřejňovány nebudou. 
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