
číslo 11          září  2006 
 
Poděkování za čtyřleté volební období ve funkci starosty obce 
 

Končí volební období a je mojí povinností poděkovat zastupitelstvu, Sboru dobrovolných 
hasičů a občanům obce. Myslím si, že je proč děkovat. 

Během posledních let se v Kamenci mnoho změnilo k lepšímu. V první řadě je to budova 
obecního úřadu, která se zviditelnila nejen kompletní přestavbou, ale především akcemi, které se 
zde konají – jsou to především svatební hostiny, setkání s důchodci, hasičské plesy, oslavy 
životních jubileí. Z některých akcí se stávají nové tradice – maškarní karneval pro děti, vítání 
občánků, předvánoční výstava betlémů a výrobků s vánoční tématikou.   

Velkým úspěchem pro Kamenec bylo ocenění Bílou stuhou v soutěži Vesnice roku 2005, 
která se uděluje za práci s mládeží. Na udělení Bílé stuhy naší obci mají velkou zásluhu místní 
hasiči, kteří dlouhodobě a dobře s dětmi pracují. Touto cestou bych rád také poděkoval občanům 
za udržování pořádku a zvelebování naší obce.   

Významnou událostí v roce 2005 bylo první setkání rodáků a přátel obce, které bylo 
spojeno s oslavami  115. výročí založení hasičského sboru v Kamenci. Jsem velice potěšen, že u 
příležitosti těchto oslav zastupitelstvo rozhodlo  o zhotovení znaku a praporu obce  a tak po 
mnoha letech se může naše obec pyšnit svými vlastními symboly. 

Také v těchto dnech probíhá několik akcí, které by měly život v naší obci zpříjemnit. 
Zpracovává se projekt na splaškovou kanalizaci. Domnívám se, že tato akce bude dosti náročná, 
proto prosím touto cestou občany o spolupráci. Dále se provádí odbahnění obou požárních 
nádrží, probíhá oprava veřejného rozhlasu. Stavební firma Pásek provádí stavební úpravy na 
všesportovním areálu Pod Lipou. Tato akce je rozdělena na dvě etapy: první fáze zahrnuje 
přestavbu rozhlasové věže a 100 metrové běžecké dráhy, ve druhé etapě bude vybudováno nové 
hygienické zařízení, sprchy, šatny, kuchyně a místnost, která bude postupně dovybavena jako 
posilovna. 

 
Blíží se datum 20. - 21. října, kdy proběhnou volby do zastupitelstva obce, touto cestou 

bych chtěl vyzvat všechny občany, aby se těchto voleb zúčastnili a novému starostovi a 
zastupitelstvu přeji méně starostí a mnoho úspěchů v následujícím volebním období. 

 
Ladislav Martinů 

starosta  



Zamyšlení nad obdobím od roku 1990 
 
 Starosta zhodnotil poslední volební období, já se chci trochu podívat na všechny čtyři 
volební období, kdy jsem byl ve vedení naší obce. Zastupitelstvo obce má od roku 1990 vždy 9 
členů.  Ve čtyřech funkčních obdobích se v něm vystřídalo celkem 21 občanů. Děkuji současným i 
dřívějším jeho členům za jejich zodpovědný přístup k členství v zastupitelstvu. Scházeli jsme se 
vždy skoro v plném počtu, pokud někdo chyběl,  byl vždy omluven. Děkuji také občanům, kteří se 
jakýmkoliv způsobem přičinili o zlepšení vzhledu  obce i těm, kteří se podíleli na zajišťování 
různých společenských akcí, které se v tomto období konaly. 
 Pro zajímavost uvedu několik čísel z vývoje finančních prostředků naší obce. Rozpočet 
obce pro rok 1991 činil v příjmech i ve výdajích 143 300 Kč. Od této doby došlo k řadě změn 
v rozdělování daní, které jsou hlavním zdrojem příjmů obce. Pro rok 2006 byl schválen rozpočet 
obce ve výši 4 450 000 Kč. Pokud nedojde k nějakým výrazným změnám v přerozdělování daní, 
může každá obec poměrně snadno vypočítat svoje příjmy na několik roků dopředu a s těmi potom 
hospodařit. 
 V prvním volebním období byla dokončena výstavba základní technické vybavenosti pro 
rodinné domy u Sílových. Od ropných produktů byl vyčištěn Koukalův lom, byla navezena zemina 
a provedeny konečné úpravy na skládce u Scheibových a likvidace několika černých skládek.  
 Druhé volební období (1994 až 1998) – kompletní rekonstrukce elektrické sítě v obci byla 
provedena v roce 1995 až 1996. Na této akci se obec finančně nepodílela. Začátkem roku 1996 
jsme koupili budovu prodejny a pohostinství. Během roku 1996 byla provedena hlavní část 
plynofikace obce, připojilo se více než 90 domů. 
 Ve třetím volebním období se začalo s opravami místních komunikací. Zastupitelstvo 
rozhodlo o rozsahu přestavby budovy Obecního úřadu, byla vypracována technická dokumentace 
na přestavbu a provedeno výběrové řízení na firmu, která bude přestavbu provádět. 
 V posledním volebním období byla hlavní akcí přestavba budovy Obecního úřadu a 
pokračování v opravách místních komunikací. Posypový materiál pro zimní údržbu místních 
komunikací je uložen v nově postavené násypce. Areál Pod Lipou byl postupně vylepšován od 
roku 1992. Nejdříve bylo zrušeno již nevyhovující koupaliště a postupně zde byla vybudována 
hřiště pro tenis a volejbal. V září letošního roku bude dokončena asfaltová běžecká dráha a 
začínáme s výstavbou nového sociálního zařízení a šaten. 
 Obec má splacenou půjčku od České spořitelny na přestavbu budovy OÚ, zbývá jen 
bezúročná půjčka ze Státního fondu životního prostředí na tepelné čerpadlo ve výši 85 tis. Kč, 
která bude splacena v roce 2007.  

Kromě kanalizace odpadních vod má naše obec vše potřebné pro novou výstavbu 
rodinných domů. To se projevuje ve stále se zvyšujícím počtu občanů. Na konci roku 1990 měla 
obec 456 obyvatel, nyní je k trvalému pobytu přihlášeno 544 obyvatel. Snažili jsme se vždy 
vycházet občanům vstříc. Od roku 1998 vyplácí obec při narození dítěte rodičům finanční 
příspěvek ve výši 5 000 Kč. Za děti do 18 roků věku nevybíráme poplatky za odvoz komunálního 
odpadu, od letošního roku tento poplatek neplatí ani občané, kteří dosáhli věku 80 a více let  
 Ještě jednou děkuji všem občanům, kteří s námi jakýmkoliv způsobem v tomto dlouhém 
šestnáciletém období spolupracovali. Přeji voličům šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva 
naší obce. Zvoleným zastupitelům přeji hodně zdraví, dobrou vzájemnou spolupráci a hodně 
úspěchů. 
 

Petr Šváb 
místostarosta  

 



Rok 1933 v Kamenecké kronice. 
Celý křesťanský svět vzpomíná památky 1 900 let od smrti Kristovy. 
Počasí. Mnoho jíní polámalo stromy. V březnu bylo krásně. Začalo setí na poli a v květnu se 

dodělávalo. Duben byl velmi studený, i květen ( splněny pranostiky: „ jak dlouho je bouře 
před Jiřím, tak dlouho trvá zima  po něm“, „ studený máj, ve stodole ráj“). Dlouhý podzim. 

Úroda. Bylo méně sena a špatně se sušilo. Pěkné obiloviny a jeteloviny, průměrně brambor a 
řepy. 

Ceny. Výrobky průmyslové 10 až 15 x i některé 20 x dražší. 
 Za této situace se velmi těžko rolníkům hospodaří. Někteří velmi šetří, jiní dělají dluhy. 
 Dluhy zemědělců jsou katastrofální. Nepatrná cena obilí ( pšenice se u nás neprodává) 
omezuje nákup umělých hnojiv. Rolník našeho kraje nesežene mzdu dělníkům a proto do 
úmoru pracuje sám a na co čas nezbude zůstane tak. Vždyť žádné podnikání zemědělce 
úrok nevynáší. I služební jsou propuštěni. 

Mzda : čeledínovi 120 - 150,- Kč měsíčně 
 služce 100 - 120,- Kč měsíčně 
 dělníkům ku stravě 7,- Kč denně 
 zedníkům 3 - 4,- Kč na hodinu 
 tesařům 3 - 3,30 Kč na hodinu 
 Lékaři zvýšili poplatek za ordinaci na 20,- Kč. 
Školní rada. Členové školní rady z Kamence jsou: Jos.Lorenc, č. 19, Jos.Švejda, č.65, Josef 

Bednář, č. 11.  
O prázdninách pokryta byla škola eternitem. 

Požáry. 23. července vyhořela chalupa Fr. Feltla č. 72. Toho dne byla župní oslava 30 ti letého 
trvání sboru hasičského v Sádku. 
 U Portlů v Sádku shořel dobytek, prasata, kozy, husy, slepice, nábytek, šaty a stroje při 
požáru stavení. 

Stavby. Znovu postavili vyhořelé domy Jan Švanda č.2, Jos.Nunvář č.3, Fr.Feltl č.72. Chalupu 
přestavěl Adolf Jílek č.29, a stavbu postavil Adolf Červený č. 63. 

Neštěstí. U Martinových byl zachycen autem a těžce poraněn Heřman Teplý, kovář ze Sádku. 
11.dubna přistěhoval se do Sádku dp.profesor Bedřich Malina . 
Jos.Síla. Akademický malíř Josef Síla narozen 11.února 1908 v Šir.Dole u Poličky. Navštěvoval 6 

roků akademii výtvarných umění v Praze. V červnu letošního roku obdržel za svůj obraz I. 
cenu. Obraz byl potom prodán za 3.500 Kč. 

Slavnost. 29.IX. byla katolická slavnost svěcení soch v sádeckém kostele. Dvě sochy –
sv.Šebestiána a sv.Rocha, jsou 200 let staré,opravené – velmi umělecké a další tři sochy 
nové jsou: bl.Anežky české, sv.Antonína a sv Terezie Ježíš. 
 Podstavec a opravu prováděl řezbář Kubíček z Poličky. 

Úmrtí.  Zemřelo 7 katolíků a 2 evang. Nejstarší byl Madějovský 82 let, Josef Tomeš 78 let, Fr. 
Tomšů 72 roků, M.Nespěšná 72 r., Anna Vostřelová 71 r., Anna Zárubová 67 r., Fr.Dvořák 
65 r., Jos.Kincl 61 r., M.Sádovská 19 dní. 

1 svatba katolická. 
Narozeno 11. katol., 2 evang. 
Vyhláška. Poněvadž se množí případy neštěstí při jízdě na neosvětleném kole po tmě, zakazuje 

obecní úřad veřejnými vyhláškami tuto jízdu pod pokutou. 
Učitelé.12.VI. prodělali poslední zkoušky a stali se učiteli Emil Petržálek č.36 a Bohumil Mach 

č.59. Maturitní zkoušky vykonali v roce minulém a doma potom připravovali se ku 
zkouškám učitelským. 

Jan Mlynář 



Odpad 
 
 Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se v Kamenci uskuteční v pátek 6. 
října 2006. Vozidlo bude přistaveno uprostřed obce na odbočce k areálu Pod Lipou od 15.00 do 
16.30 hodin. 
 Přehled odebíraných odpadů: Ledničky, mrazáky, trouby, sporáky, televizory, radia, a jim 
podobná zařízení, počítače, starý nábytek, podlahové krytiny, bojlery, keramika, pneumatiky, 
plastové předměty, hračky, matrace, železo, akumulátory, olejové filtry, mastné hadry, upotřebené 
oleje a tuky, léky, monočlánky, asfaltové lepenky (v malém množství bez stavebních příměsí),  
nádoby od barev, lepidel, ředidel a rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, nádoby od 
sprejů, zářivky a výbojky. 
Náklady na svoz a likvidaci těchto odpadů jsou hrazeny z poplatků za odpad. 
Do odpadů nepatří: 

Zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad (bioodpad), popel, škvára, dřevo, autovraky 
a zbytky autovraků. 
 
Kanalizace odpadních vod 
 
 Pracovníci, kteří vypracovávají projektovou dokumentaci na kanalizaci odpadních vod 
v naší obci, ukončili obchůzku obce. Koncem října nás a ostatní veřejnost projektanti seznámí 
s navrženými trasami. Termín schůzky bude včas oznámen. 

Petr Šváb 
místostarosta 

 
Blahopřání 
 
 Zastupitelstvo obce blahopřeje paní Marii Petržálkové, která ve III. čtvrtletí roku 2006 
oslavila významné životní jubileum. Přejeme vše nejlepší, do dalších let hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu. 

Miloslava Cacková 
 
Pozdrav ….. 
 

Obec Kamenec jsem navštívil u příležitosti konání nedávných hasičských závodů. Prohlédl 
jsem si areál „Pod Lipou“, na jehož vzniku a stálém vylepšování mají největší podíl právě členové 
Sboru dobrovolných hasičů, kteří patří k nejlepším v kraji, jak dokazují desítky pohárů a ocenění. 
S takovým zázemím se dá něco dělat, řekl mi starosta obce a já jen k tomu dodávám: „nejen 
areál, ale i moderní víceúčelový objekt, ve kterém je obecní úřad, knihovna a společenské 
prostory. Ale hlavně lidi v obci, sportovci, hasiči, mladí křesťané, pedagogové ze základní a 
mateřské školy, podnikatelé …. a mnoho dalších.Ti všichni tvoří obec a byl jsem velmi mile 
překvapen, jak Kamenec doslova „žije“. Když tudy projíždím na mém kole, říkám si vždycky – 
Kamenec, roviny je konec, za chvíli budu muset napnout síly… Tak ať vám to ve vaší obci šlape 
…. 

Chtěl bych Vás co nejsrdečněji pozdravit a seznámit Vás se svým úmyslem, kandidovat 
v říjnových volbách do Senátu Parlamentu České republiky. K tomuto zásadnímu životnímu 
rozhodnutí jsem dospěl po zralé úvaze a konzultaci s rodinou. Své případné zvolení beru jako 
výzvu zúročit prací v Senátu své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky. Domnívám se, že 
právě zkušenosti z komunální sféry a kontakt s občany citelně chybí mnoha vrcholným politikům 



naší země. Jako starosta menšího města nemám žádnou nouzi o informace takříkajíc z první 
ruky; s obecními zastupiteli i kolegy – starosty mnoha měst a obcí svitavského regionu jsem 
v denním kontaktu a mám docela slušný přehled o tom, co je skutečně trápí a jaké jsou skutečné 
problémy a potřeby míst, kde žijí. 

Senátor by měl být nezávislou a respektovanou osobností, která svou prací i svým životem 
ztělesňuje a naplňuje základní ideje strany, za kterou kandidoval. A v mém případě to jsou 
křesťanští demokraté, kteří jsou již desítiletí synonymem pomoci právě obyvatelům venkova. Vím 
o našich problémech  i z pozice krajského zastupitele, kde mám přehled i z výboru pro regionální 
rozvoj. Namátkou mohu jmenovat třeba neutěšený stav silniční sítě, který tak důvěrně znám, 
dopravní obslužnost, kdy nízká četnost autobusových spojů nutí dnes obyvatele zejména 
menších obcí k častému používání auta, což komplikují stále rostoucí ceny pohonných hmot, 
neradostně kontrastující s ne právě vysokou průměrnou mzdou v našem regionu. Jednou z cest, 
jak by se z tohoto začarovaného kruhu mohlo vyjít ven je i změna mechanismu pro rozpočtové 
určení daní. Ale to již jsou náměty pro všední práci politika, se kterými se potkávám každý den.  
Závěrem mi dovolte, abych vám a vašim rodinám vyslovil přání pevného zdraví a obyčejného 
lidského štěstí. Děkuji také za váš případný hlas a důvěru.  

Václav Koukal, 
starosta města Svitavy a kandidát pro volby do Senátu. 

 
Začal nový školní rok 2006/2007 
 

V tomto školním roce je naše škola po mnoha letech opět pouze dvojtřídní. I letos nám 
zřizovatel udělil výjimku z počtu žáků.  

Radostnější situace je v mateřské škole, kde máme naopak dětí více, než povoluje zákon. 
Proto i zde udělil zřizovatel výjimku z počtu žáků, ale v tomto případě je to proto, abychom mohli 
mít dětí více než je zákonem stanovený počet. 

Pevně věřím, že naši předškoláčci nám tak dávají naději, že po několika hubených letech 
dojde brzy opět ke zvýšení počtu školáků.  
 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007 
 
I. MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 V letošním školním roce je zapsáno do mateřské školy 28 dětí. Starají se o ně vedoucí 
učitelka Eva Zdvořilá a učitelka Štěpánka Doležalová. Chod školky pomáhá zajišťovat školnice 
Jana Borovská. 
„Za pohádkou pohádka, 
pro kluky i děvčátka … „ 

- to je název celoroční hry, která nás bude provázet po celý školní rok. Děti pomocí pohádky 
budou plnit různé úkoly, poznávat svět a „učit se“ hrou. 

Přejeme dětem i sobě, aby se nám všem ve škole líbilo, a aby i ten nadcházející školní rok byl 
plný zážitků a pohody. 
 
II. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
1. Stav žactva:   20 dětí 

 
I. třída   1. ročník    1 žák 

3. ročník    6 žáků 



5. ročník    2 žáci 
II. třída  2. ročník    6 žáků 
   4. ročník    5 žáků 

2. Provoz školní družiny: 
 
pondělí – čtvrtek  11.45 hodin – 15.00 hodin 
pátek     12.45 hodin – 15.00 hodin 
 
3. Pracovníci školy: 

o Pedagogové: 
Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka školy a učitelka I. třídy (1., 3. a 5. ročník) 
Mgr. Pavla Švábová, třídní učitelka II. třídy (2. a 4. ročník) 
Věra Chválová, třídní učitelka I. třídy a vychovatelka školní družiny 

o Provozní zaměstnanci: 
Marta Kadlecová, uklízečka 
Libor Baumruk, školník – údržbář 
Helena Justová, hlavní kuchařka 
Jana Borovská, vedoucí stravování a pomocná kuchařka 
 
III. Prázdniny a svátky: 

o čtvrtek 28. 9. 2006     státní svátek 
o čtvrtek 26., pátek  27. 10. 2006   podzimní prázdniny 
o pátek 17. 11. 2006     státní svátek 
o sobota 23. 12. 2006 – úterý  2. 1. 2007  vánoční prázdniny 
o středa 31. 1. 2007     vydání pololetního vysvědčení 
o pátek 2. 2. 2007     pololetní prázdniny 
o pondělí 5. 2. – neděle 11. 2.  2007   jarní prázdniny 
o čtvrtek 5., pátek 6. 4. 2007    velikonoční prázdniny 
o úterý 1. a 8. 5. 2007     státní svátky 
o pátek 29. 6. 2007     vydání vysvědčení 
o pondělí 2. 7. – pátek 31. 8. 2007   hlavní prázdniny 

 
IV. Třídní schůzky:

o pondělí 11. září 2006    úvodní informativní schůzka 
o středa 29. listopadu 2006   informace o prospěchu 
o středa 7. března 2007    informativní schůzka k prospěchu,  

 k dalšímu školnímu roku 
o středa 23. května 2007   informace o prospěchu, k závěru 

 školního roku 
V. Zápis do 1. ročníku: 

o středa 14. února 2007 
 
VI. Zápis do mateřské školy: 

o 26. března 2007 – 30. března 2007 
 
VII. Plavání: 

o mateřská škola: září    – prosinec 2006 
   leden – březen 2007 



o základní škola:  leden – březen 2007  
změna termínů vyhrazena 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ a Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 
 
Poděkování 
 
 Děkuji Obecnímu úřadu v Kamenci za velmi dobrou spolupráci při budování asfaltové 
komunikace k číslům popisným 24, 25 a 27. 

Alena Cejpová 
 

Chcete být krásné? 
 
  Oznamujeme, že cvičení kalanetiky začíná dne 3. října 2006 v 18.30 hodin, aerobik pak 
ve čtvrtek 5. října 2006 v 18 hodin. Srdečně zveme všechny zájemkyně. 

Miroslava Švandová 
Pavla Švábová 

 
Ohlédnutí za 15. ročníkem Hasičských sportovních soutěží 
 

V krátkém ohlednutí si připomeňme ty nejdůležitější události letošního ročníku závodů 
v areálu Pod Lipou. 

Sobotní závod 12. 8. Večerní stovka byl opět zařazen mezi šest závodů Českého poháru 
Velkopopovického Kozla 2006. Poprvé v historii pořádání Večerní stovky  nastoupili do závodu 
členové reprezentačního družstva cizí země a to ze Slovenské republiky. A co víc, Viliam Štinčík 
se stal prvním zahraničním vítězem závodu. Dalším historickým milníkem se stalo povolení 
používání atletických treter – právě náš závod se stal prvním, kde se tomu tak stalo a jako první 
se přizpůsobil novému trendu. Nutnou podmínkou proto bylo potažení překážek tartanovým 
povrchem. O třetí zápis do historie se postaralo počasí. Velké přívaly deště posunuly start závodu 
nejdříve o hodinu, pak o dvě a nakonec si vynutily zkrácení závodu pouze na jedno kolo v každé 
kategorii. I přes tyto velmi těžké podmínky měli závodníci na závod opět jen slova chvály. 

V neděli 13. 8. program závodů pokračoval závody v požárním útoku O pohár starosty 
obce, Seniorcup a nově zařazeným závodem Komficup – závod s jednotným strojem, 
připraveným pro mistrovství ČR v Litomyšli, na nástřikové terče. O úspěchu programu hovoří 
nejlépe celková účast 60 družstev mužů, žen a veteránů. 

První sobotu v září se v areálu uskutečnil třetí ročník závodu mladých hasičů O pohár 
SDH. V pěkném počasí se utkalo ve štafetě 4 x 60 m a v požárním útoku 8 družstev kategorie 
mladších a 10 družstev kategorie starších. 

Opravdu potěšujícím zjištěním z letošního ročníku je, že naše závody již skutečně 
přesáhly svým významem hranice regionu a staly se i vítanou příležitostí pro společenské setkání 
představitelů státní správy a starostů okolních měst a obcí. 
 
Mistrovství ČR družstev SH ČMS v požárním sportu v Litomyšli 
 
 Ve dnech 15. – 17. 9.  se Sbor dobrovolných hasičů Kamenec rozhodující měrou podílel 
na uspořádání Mistrovství ČR družstev SH ČMS v požárním sportu v Litomyšli. Poprvé v historii 
se tato akce uskutečnila v našem okrese a kraji, nově zrekonstruovaný krásný atletický stadion 
v Litomyšli zažil také svoji premiéru závodů na republikové úrovni. Díky velkému nadšení, 
obětavosti a opravdu roční přípravě v našem sboru se podařilo uspořádat tuto akci na takové 
úrovni, o které si předchozí mistrovství mohla nechat jen zdát. Na tartanové dráze zářily 



kamenecké překážky, vše v modro-bílé kombinaci se znakem naší obce, vše v úpravě pro použití 
treter - pro mnohé účastníky vše jako z jiného světa. O bezchybné fungování sportovní části 
závodu, ale také o celé zázemí včetně stravování a občerstvení na stadionu se staralo po tři dny 
závodu přes 50 členů našeho sboru a našich přátel opravdu všech generací. 

V hodnocení závodníků, účastníků a diváků se objevují samá velká slova - poděkování za 
nezapomenutelný zážitek, nádherně připravené mistrovství, nemělo to chybu …. . 
 Moc rád bych opravdu poděkoval všem, kteří se na pořádání mistrovství podíleli a sáhli si 
na dno svých sil, za skvěle odvedenou práci, kterou zvýšili prestiž naší obce a našeho sboru na 
takovou úroveň, kterou si nyní my sami snad ani nedokážeme dost dobře uvědomit. 

Petr Šváb ml. 
místostarosta SDH 

 
Volby do zastupitelstva obce a do Senátu 
 

Ve dnech 20. a 21. října se konají volby do zastupitelstva obce a do Senátu. Volební 
místnosti budou otevřeny v pátek 20. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října od 
8.00 do 14.00 hodin.  

Pro volby do zastupitelstva obce byly Městskému úřadu v Poličce odevzdány 15. srpna 
2006 z naší obce tři kandidátní listiny. Městský úřad provedl kontrolu těchto kandidátních listin a 
vylosoval pořadí volebních stran na hlasovacím lístku. 

V Kamenci bude toto pořadí: 
1. KDU-ČSL    

kandidáti: Vendula Švandová  čp. 31  25 r. 
Petr Šváb   čp. 129 33 r. 
Vladimír Andrlík  čp. 30  30 r. 

   Luboš Kadidlo  čp. 161 23 r. 
   Hana Popelková čp. 120 45 r. 
   Martin Šafář  čp. 169 31 r. 
2. SNK Nezávislí 2006 
 kandidáti: Josef Jiruše  čp. 37  58 r. 
   Rudolf Schauer čp. 173 54 r. 
   Ivana Štěrbová čp. 131 51 r. 
   Jiří Groulík  čp. 109 50 r. 
   Jiří Doležal  čp. 185 38 r. 
3. SNK Sdružení pro obec Kamenec 
 kandidáti: Ing. Milada Muffová čp. 17  44 r. 

Ing. Milan Pospíšil čp. 192 43 r. 
Miroslava Švandová čp. 22  44 r. 
Petra Dvořáková čp. 103 35 r. 
Ing. Miroslav Augustin čp. 138 61 r. 

Volič může označit celou stranu a z ostatních doplnit do maximálního počtu 9 kandidátů 
nebo vybrat nejvýše 9 kandidátů z různých volebních stran. 
  Volby do Senátu - pokud nedostane některý z kandidátů dostatečný počet hlasů, bude se 
konat druhé kolo voleb. Termín druhého kola voleb je stanoven na pátek 27. října a sobotu 28. 
října 2006. 
 

Vydává Obec Kamenec u Poličky, povolení Ministerstva kultury MK ČR E 14736. 
Vychází také v elektronické podobě na www.obec-kamenec.cz 

Vydáno dne 29. 9. 2006 
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