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Milí spoluobčané, 
  chtěla bych vám jménem nového zastupitelstva obce Kamenec poděkovat za 
důvěru, kterou jste nám dali svými hlasy v letošních komunálních volbách a zároveň bych 
vám chtěla nové zastupitelstvo představit. 
Od listopadu 2006 pracujeme ve složení: 
 

Ing. Milada Muffová  starostka  
Miroslava Švandová místostarostka  
Ing. Milan Pospíšil  předseda finančního výboru 
Josef Jiruše   předseda kontrolního výboru 
Rudolf Schauer  předseda stavební komise 
Petra Dvořáková  předseda kulturní komise 
Vladimír Andrlík  předseda komise pro životní prostředí 
Petr Šváb   člen stavební komise 
Luboš Kadidlo  člen komise pro životní prostředí 

  
Nové zastupitelstvo pracuje zhruba měsíc a zabývalo se především úkoly, které 

bylo nutno  vyřešit v souvislosti s blížícím se koncem roku, a předáním agendy obce. 
Jednalo se hlavně o řešení odtoku odpadní vody z čističky u nového rodinného domu na 
kopci pod Bednářovými čp. 63 a pokračování přestavby arelálu „Pod Lipou“. V listopadu 
jsme pak uspořádali Posvícenské posezení a III. vánoční výstavu, na jejíž přípravě se 
podílel především pan Jan Mlynář st. 
 Další velkou akcí, která nás v tomto volebním období čeká bude odkanalizování 
obce. Věřím, že s vaší pomocí tuto akci úspěšně zvládneme. 
 Závěrem bych vám chtěla popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. 

Ing. Milada Muffová, starostka 
 



Divadelní představení 
 
 Mnozí spoluobčané se dne 7. října 2006 zúčastnili zájezdu na divadelní 
představení operety J. Strausse „Noc v Benátkách“ do Moravského divadla v Olomouci. 
Představení mělo vysokou úroveň a líbilo se.  
 Věřím, že o podobné kulturní akce bude i nadále zájem. V současné době se 
nabízí možnost návštěvy Městkého divadla v Pardubicích, budeme se infomovat i o 
představeních v Brně. Zastupitelstvo obce bude občany o případném vybraném titulu 
včas informovat.  

Miroslava Švandová 
 
 
Vítání občánků 
 
 Dne 8. října 2006 bylo do života slavnostně přivítáno sedm nových občánků. Paní 
Míla Cacková a pan Ladislav Martinů tak uvítali Lukáška Ondráka, Anetku Nunvářovou, 
Terezku Dostálovou, Matyáška Boštíka, Honzíka Faltýnka, Martínka Pavla Nykla a Aličku 
Novákovou v doprovodu rodičů, svědků a dalších hostů.  K příjemnému průběhu 
nedělního odpoledne přispěly svým vystoupením Hana Lněničková a Jitka Vosmeková. 
 Na tomto místě se sluší poděkovat minulému zastupitelstvu za uskutečnění tohoto 
projektu. Děkuji především paní Míle Cackové, která ve funkci předsedkyně kulturní 
komise připravila tento pěkný a důstojný obřad. 

Miroslava Švandová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Společenská kronika 
 
 Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům, kteří  v posledním čtvrtletí  roku 2006 
oslavili a nebo teprve oslaví své významné životní jubileum. Jen to nejlepší do let 
následujících, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejeme    
  panu Františku Musilovi 

panu Adolfu Uhrovi 
paní Marii Lorencové 
paní Josefě Slezákové 
panu Františku Domorádovi 

 V listopadu 2006 oslavili manželé Jeroným a Zdeňka Popelkovi 50 let 
společného života. K tomuto výročí jim přejeme mnoho  zdraví, štěstí, spokojenosti, plno 
životního elánu a ještě spoustu krásných a šťastných chvil. 

Petra Dvořáková 
 
Posvícenské posezení 
 
 Prvním úkolem nového zastupitelstva obce bylo uspořádání Posvícenského 
posezení, které se konalo dne 11. listopadu 2006. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli, aby 
se přišlo pobavit co nejvíc občanů, rozhodli jsme se osobně všechny pozvat. Musíme si 
však přiznat, že ani tato, pro nás milá, setkání s vámi, nezvedla příliš účast na „posezení“. 
 Přesto proběhl sobotní večer v příjemné atmosféře, kterou svou hrou na 
harmoniku, zpěvem i tanečními kreacemi podpořil pan Zdeněk Kvapil ze Sebranic. 
Věříme, že všichni, kdo se zúčastnili, se dobře pobavili a poměli a že se příští rok 
setkáme v podvečer posvícení ve větším počtu. 

Těšíme se na vás.  
Miroslava Švandová 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vánoční výstava 
 
 Ve dnech 2. 12. – 10.12.2006 proběhla ve společenském sále obecního úřadu III. 
vánoční výstava, kterou vynikajícím způsobem připravil pan Jan Mlynář st. Úroveň 
výstavy byla potvrzena vysokým zájmem o její shlédnutí a návštěvníci  vystavené 
exponáty a šikovnost jejich tvůrců skutečně obdivovali. Věřím, že i vy jste využili této 
krásné přiležitosti  pro svoji inspiraci i ke ztišení v právě probíhajícím adventním období. 

Miroslava Švandová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adventní koncert v Sádku 
 

Stalo se již tradicí, že v adventní době se v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku 
koná adventní koncert. Ten letošní – již čtvrtý proběhl 17. 12. 2006 a byl o to příjemnější, 
že jsme se všichni sešli v krásně opraveném kostele. 

O pohlazení na duši se v úvodu postaraly jako vždy děti ze školy a školky a 
příjemně nás tak naladily. Své umění ve hře na lesní roh a housle předvedli hosté 
z Konzervatoře Brno. Příjemným oživením bylo vystoupení Kytarové scholy Sádek. 
Jemnost a preciznost jimi zazpívaných a zahraných skladeb jistě oslovilo každého z nás. 
Svoji sílu a zkušenosti ukázal opět chrámový sbor pod vedením pana varhaníka. 

Myslím, že všichni odcházeli domů s nádhernými zážitky a s pocitem, že přispěli 
na dobrou věc. 

Pavla Švábová 
 
Tříkrálová sbírka 
 

Tříkrálová sbírka je povolena dle platných právních předpisů (Sbírka zákonů č. 117 
z roku 2001 – zákon o veřejných sbírkách) a je určena na pomoc rodinám a lidem v nouzi 
a na podporu charitativního díla. Sbírka je chráněna proti zneužití, každá skupina bude 
mít zapečetěnou pokladničku a dospělého  vedoucího, který bude vlastnit průkazku 
s pověřením generálního sekretáře Sdružení České katolické charity.  

V naší obci vás Tři  králové navštíví dne 6. 1. 2007 
 
 
Komunální odpad – poplatek v roce 2007 
 
 Zastupitelstvo obce se na svém zasedání  dne 15.12.2006 usneslo, že v oblasti 
odvozu kománálního odpadu z naší obce bude i nadále spolupracovat s firnou TS města, 
a. s. Bystřice nad Pernštejnem. Poplatek za rok 2007 bude činit 460,- Kč za osobu a od 
tohoto poplatku jsou nadále osvobozeny děti, které do 31. 12. 2005 nedosáhly věku 18 let 
a osoby starší 80 let. Poplatek také nemusí platit osoby, které jsou celý rok v zahraničí. O 
prominutí poplatku však musí tyto osoby požádat písemnou formou. 
 Poplatek za odpad je možné zaplatit najednou za celý rok a nebo za každé pololetí 
zvlášť. Poplatek za I. pololetí je splatný do 28. února 2007 a za II. pololetí do 31. 7. 2007. 
Podle dodatku smlouvy s firmou TS města a. s. Bystřice nad Pernštejnem bude svoz 
popelnic prováděn 1x za 14 dní, plastů – pytlový sběr 1x měsíčně. První svoz odpadu 
z popelnic bude ve středu 3. ledna 2007 a poté každý lichý týden. Dvakrát za rok bude 
odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Přesné termíny svozu upřesníme 
začátkem roku 2007. Vyhláška je vyvěšena na úřední desce obce a na internetových 
stránkách obce na adrese www.obec-kamenec.cz. 
Vzhledem k tomu, že firma TS města a.s. zvýšila ceny za likvidaci odpadů, promítlo se 
toto navýšení i do ceny, kterou platíte vy, občané.  Firma nás požádala o zveřejnění 
dopisu, kterým se k vám obrací a který následuje. 

Miroslava Švandová 



Odpady ve Vaší obci v roce 2007 
 

Jak už jistě dobře víte, dochází na rok 2007 k růstu ceny za likvidaci odpadů. 
Z větší části za to může odpadový zákon (č.185/2001 Sb.), kde dochází ke zvýšení 
poplatku za uložení odpadu na skládku o 100,- Kč u komunálního odpadu a o 1000,- Kč u 
nebezpečného odpadu. V příloze č. 6 zmiňovaného zákona je stanovena výše poplatku 
za uložení jedné tuny komunálního a nebezpečného odpadu. Tato výše je určována vždy 
na 2 roky dopředu, další skokové zvýšení lze očekávat pro rok 2009. Výrazně do tohoto 
zdražení promlouvají zpracovatelé, zabývající se recyklací Vašeho odpadu. Kupříkladu 
chladící zařízení likviduje firma Praktik Liberec. V roce 2005 likvidovali 1 kus lednice za 
100,- Kč, letos je cena 190,- Kč a na rok 2007 je uvažováno s cenou okolo 250,- Kč (to 
vše plus doprava do Liberce). Jako další aspekty mající vliv na zvýšení ceny lze zmínit ty, 
jenž vnímáme všichni každodenně: stoupající ceny pohonných hmot, elektrické energie, 
průměrný růst inflace ročně mezi 3 – 4 %. Tyto neustále stoupající ceny ale můžete 
ovlivnit Vy všichni. Většina odpadkářských firem vypočítává ceny na další rok z nákladů 
roku předcházejícího. To znamená tříděním separovaných složek komunálního odpadu, 
rozumným přístupem při mobilním sběru objemného a nebezpečného odpadu a 
v neposlední řadě zpětným odběrem vysloužilých spotřebičů. Protože se tento systém 
teprve rozbíhá, dovolíme se zmínit o zpětném odběru poněkud šířeji. 
 Princip je docela jednoduchý. Rozumným přístupem snižovat tonáž komunálního 
odpadu a tím i poplatek za likvidaci. Elektrický spotřebič nepatří do popelnice, ale občané 
mohou  vysloužilé spotřebiče bezplatně odevzdat na místech zpětného odběru. Ta jsou 
zřizována kolektivními systémy především ve sběrných dvorech obcí, či v provozovnách 
prodejců. V obcích, které sběrný dvůr nemají, je zpětný odběr spotřebičů zajišťován 
především mobilními svozy. V popelnici by se nemělo ocitnout ani drobné elektro, tedy 
vysoušeče vlasů, rychlovarné konvice, opékače topinek, fritézy, holící strojky případně 
domácí přístroje a nástroje – vrtačky, brusky, AKU šroubováky nebo zahradní sekačky. 
Některé materiály z vyřazených přístrojů, například barevné kovy, jsou velmi cenné a po 
náležitém zpracování se dají znovu využít. Jejich recyklace tak nejen napomáhá chránit 
přírodní zdroje, ale zároveň snižuje budoucí náklady na výrobu nových spotřebičů. 
Povinost převzít vyřazený elektrospotřebič bezplatně se ale vztahuje pouze na kompletní 
výrobky. Chladnička s vymontovaným kompresorem už není zpětně odebíraným 
elektrozařízením, ale běžným odpadem, a jako s takovým s ní musí sběrný dvůr nakládat 
(viz. ceny za likvidaci). V případě, že si schováte před vyřazením spotřebiče nějaký díl, 
který se „může někdy hodit“, vězte, že jste právě „vyrobili“ elektroodpad, který není 
možno odevzdat zdarma, ale někdo bude jeho likvidaci muset zaplatit (obec z poplatků, 
jenž od občanů vybere). Zjednodušeně řečeno, výši poplatků za nakládání s odpady pro 
další roky máte z podstatné části ve svých rukou. 

TS města a.s. Bystřice n. Perštejnem 
 



Přijímače k veřejnému rozhlasu 
 

Oznamujeme občanům, že firma Bártek  - rozhlasy s.r.o. dodala do naší obce 
přijímače k veřejnému rozhlasu. Žádáme proto všechny, kdo si přijímače objednali, aby si 
je nejpozději do poloviny ledna 2007 vyzvedli.  
 
Zimní údržba cest 
 

Údržbu cest v obci Kamenec u Poličky bude provádět pan Ladislav Pražan se 
synem. Pan Pražan žádá tímto občany obce, aby umožnili protahování obecních 
komunikací tím, že od cest odstraní veškeré překážky, které by bránily průjezdu traktoru 
s pluhem.  

Pro případ nouze, kdy by bylo nutné zajistit např. příjezd lékaře, uvádí pan 
Ladislav Pražan tyto kontakty:   
Ladislav Pražan 721 721 000                                                 David Pražan   721 236 337 

K žádosti pana Pražana se připojujeme a zároveň žádáme občany obce, aby 
kontrolovali postavené sněžáky a pokud někde popadají, nenechali je ležet, nebo alespoň 
informovali zástupce obce.  
 
Změny v sociální oblasti 
 

Od 1. ledna 2007 dochází ke změnám v oblasti poskytování dávek a služeb 
sociální péče, proto vás chceme s těmito změnami seznámit. Plné znění dopisu 
Městského  úřadu v Poličce, který je již vyvěšen na úřední desce obce lze nalézt i na 
internetových stránkách naší obce (www.obec-kamenec.cz). 
 
Jaký byl podzim v naší škole 
 

I letos jsme se rozhodli pokračovat v tradici, že každý měsíc našeho školního roku 
má svůj název. 

Tak jsme se v září – měsíci očekávání sešli všichni zpátky po prázdninách v naší 
tak trochu nové škole. Proč tak trochu nové? Protože vzhledem k výraznému snížení 
počtu žáků jsme letos opravdu plni očekávání zahájili školní rok v novém uspořádání tříd. 

V první třídě se tak sešli žáci 1., 3. a 5. ročníku, ve druhé třídě pak žáci 2. a 4. 
ročníku. 
Trochu posmutnělí z té „hrstky“ 20 dětí jsme si na začátku roku zvykali na ten klid a to 
ticho ve škole. Také jsme s napětím očekávali, jak se nám podaří skloubit všechny 
vyučovací předměty. 
Během září jsme se však rozkoukali a postupně začalo všechno klapat. 

Děti zhotovily strom poznání, který byl úplně holý, ale který bude každý měsíc 
obohacen a zkrášlen podle tématu daného měsíce. 

Jednu velkou výhodu jsme díky snížení počtu tříd získali a děti ji s radostí uvítaly – 
staronovou tělocvičnu. Jsme moc rádi, že nám poslouží při hodinách tělesné výchovy, o 
přestávkách, při zájmových kroužcích a při některých činnostech školní družiny. 

V říjnu – měsíci létajících draků začaly pracovat zájmové kroužky. Děti si vybraly 
anglický jazyk, sportovní gymnastiku a počítačový kroužek. 



V tomto měsíci jsme již tradičně navštívili dopravní hřiště. Se svými draky se mohly děti 
vydovádět při Drakiádě. Své zážitky žáci ztvárnili v básních, z nichž ty nejzdařilejší zde 
otiskujeme. 
Začátkem října opět v Sádku proběhl „sběrový den“. Za sběr papíru jsme utržili pěkných 
1870,- Kč. 

V listopadu – měsíci padajícího listí jsme všichni pilně pracovali a vyhodnocovali 
čtvrtletní prospěch. Většině dětí se daří, drobné nedostatky se musíme snažit společnými 
silami napravit. 

Koncem měsíce čekalo děti zpestření – malování na hrnečky. Všem žákům se díla 
povedla a mnoho z nich má jistě pro někoho blízkého milý dárek. Asi v půli listopadu jsme 
začali pilně nacvičovat program na adventní koncert. 

Prosinec je měsíc splněných přání.  
4. 12. jsme navštívili loutkové představení O Ježíškovi a tak se naladili na vánoční 

atmosféru. K předvánoční náladě přispěla výzdoba celé školy i jednotlivých tříd. Také na 
zahradě opět září borovice osvětlená svíčkami. Všichni se určitě rádi zastaví u Betléma, 
který je letos umístěn před okny mateřské školy. 

Za každý den si děti po celý adventní čas losují malý dáreček z adventního 
kalendáře a tak nám ten předvánoční čas rychle ubíhá. 

5. 12. každoročně žáci 5. ročníku chystali Čertovský den, jenomže letos by to pro 
naše dva páťáky byl těžký úkol. A tak nás tentokrát překvapil Mikuláš, Anděl a Čert, 
kterého určitě nikdo nepoznal. Děti seděly v kroužku, Mikuláš jim přečetl jejich hříchy a 
každý dostal za přednesenou básničku nebo zazpívanou písničku malý balíček od 
Anděla. Někteří dostali i bramboru a Čert je chtěl vzít do pekla. Ti však slíbili, že se 
polepší, a tak zůstává počet našich žáků i po tomto dni stejný. 

Do vánočních svátků zbývá už jen pár dní a tak si přejme, ať se každému z nás 
splní nějaké to přání a ať ve zdraví  a pohodě prožijeme ve škole i ten příští kalendářní 
rok.  

Pavla Švábová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odkanalizování obce Kamenec u Poličky 
 
 Dne 15. prosince 2006 proběhlo setkání zástupců firmy JAFIS s.r.o. se sídlem 
v Litomyšli s občany obce, na kterém byli občané seznámeni průběhem přípravných prací 
na projektu odkanalizování obce, které by mělo být realizováno do konce roku 2010. 
Občané měli možnost se seznámit s plánovanou trasou kanalizace, s časovým 
horizontem jednotlivých prací a vlastníkům dotčených nemovitostí byly předány smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Vlastníkům nemovitostí, kteří 
nebyli přítomni tohoto setkání budou smlouvy zaslány poštou.  
 
 
Oznámení 
 

MUDr. Lubomír Jílek oznamuje, že v době od 27.12.2006 do 29.12.2006 včetně 
bude na dovolené. 

Upozorňuje tedy své pacienty, aby si nejpozději do 22.12.2006 nechali předepsat 
potřebné léky, neboť v této době nebude zastupován jiným lékařem. 
 
 
Pozvánka I. 
 

Zveme Vás na 
Vánoční turnaj ve stolním tenise, 

který se koná ve společenském sále v sobotu 23. 12. 2006 od 14.00 hodin. 
Zájemci o účast v turnaji se mohou přihlásit do pátku 22.12.2006 do 13.00 hod. na 
telefonním čísle 732 741 154. 



Pozvánka II. 
 Další pozvánka je na 

Mariášový turnaj, 
který se uskuteční v sále pohostinství v pátek 29. 12. 2006. 

Program: prezence od 17.00 h., začátek turnaje v 17.30 h. 
 
 
 
Pozvánka III. 

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na 
Hasičský ples, 

který se koná ve dvou termínech 
10. 2. a 17. 2. 2007 od 20 hodin ve společenském sále v budově obecního úřadu 

 
Prodej místenek bude probíhat v kanceláři obecního úřadu od 15.1. do 2.2.2007. 

K tanci a poslechu hraje na plesech dne 10.2.2007 již tradičně skupina Úžas pod 
vedením pana Antonína Divokého a dne 17.2.2007 skupina Univerzál.  
Dne 18. února se bude konat DĚTSKÝ KARNEVAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastává vánoční období, kdy se snad každý z nás stává tím lepším, vstřícnějším, 
otevřenějším. Ať všechno z toho zůstává s námi i celý příští rok. 

 Příjemně prožité vánoční svátky a do roku 2007 spoustu pohody, zdraví, štěstí, 
spokojenosti i lásky vám přeje 

redakce Kameneckých listů 
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