
 
číslo 2          květen 2004 
 
 
Slavnostní otevření budovy obecního úřadu 
 
 Stavební práce na rekonstrukci budovy obecního úřadu, které  začaly v  prosinci 
2002, byly v březnu 2004 ukončeny a 2. dubna 2004 se uskutečnilo slavnostní otevření.  
Dopoledne naše pozvání přijali ing. arch. Jan Florian z Ministerstva pro místní rozvoj, 
radní Pardubického kraje  ing. Petr Šilar,   projektanti ing. arch. Petr Talanda, ing. Petr 
Šafář, starostové okolních obcí, město Poličku zastupoval místostarosta Jaroslav Martinů. 
Byli zde také zástupci Stavební firmy Pásek a další hosté.  
 Na úvod celého dopoledne vystoupily děti ze Základní školy v Sádku. Vystoupení, 
které bylo sestaveno z několika písní a básní se všem líbilo a přispělo k dobré náladě. 
Starosta obce převzal od paní Marie Svobodové, která zastupovala Stavební firmu 
Pásek, symbolický klíč od budovy OÚ. Vedoucí stavebního úřadu pan Václav Kašpar 
předal starostovi kolaudační rozhodnutí o rekonstrukci budovy. Po projevu starosty, který 
zhodnotil celý průběh přestavby budovy, vystoupili se svými příspěvky někteří hosté. Z 
jejich projevů i ze zápisů v obecní kronice je vidět, že se jim u nás líbilo a všichni nám 
přáli, aby pěkná budova byla využívána k setkávání občanů. Dopolední občerstvení pro 
hosty zajišťovala Střední odborná škola a střední odborné učiliště z Poličky. 
Masokombinát a. s. Polička se prezentoval svými výrobky. Ve všech volných prostorách 
budovy byly vystaveny výrobky našich šikovných občanů. V klubovně SDH byla výstavka 
ocenění našich hasičů z různých soutěží a fotografie z doby nedávné i historické. Ve 
společenském sále bylo vystaveno 16 obrazů akademického malíře J. V. Síly.  
 Odpoledne byly prostory budovy otevřeny pro občany. Velká účast občanů ukázala, 
že mají zájem o opravenou budovy OÚ. Doufáme, že se zde budou často a rádi scházet. 
 Je třeba poděkovat všem členům zastupitelstva obce a ostatním občanům, kteří se 
podíleli na přípravě slavnostního otevření jak svou prací, tak i nápady na výzdobu a 
vybavení.  Děkujeme také rodině Sílových za zapůjčení obrazů.  

Petr Šváb st. 
 



Z kamenecké kroniky: 
 
Rok 1926 
Byla pěkná úroda. Na podzim nevzcházela žita. Mnohý sel dvakrát, neboť vzešla sotva 
čtvrtina. Moření bylo málokde platné. 
Rádio jako novinka.  Diví se každý, jak je možno na takovou dálku a ještě k tomu bez 
drátu poslouchati. Baví nás celý denní pořad. Letos již třetí rok vysílá Praha. První radio-
přístroje mají tohoto roku v Kamenci Josef Síla, Fr. Bednář, Ant. Vosmek a Silv. Koukal. 
Většinou dvoulampovky na sluchátka. 
Stavby: Jan Šváb postavil domek č. 129, Jan Lajžner domek č. 127, Jan Břeň domek č. 
128. Jos. Jukl č. 101 přestavěl a přistavěl obytné místnosti. 
Vyměřovala se silnice za účelem opravy  a přestavby od Poličky přes Kamenec 
k Jimramovu. 
Velký požár v Kamenci.  31. prosince večer z neznámé příčiny vypukl požár u Fr. Záruby 
č. 104 ve stodole a rozšířil se na sousední budovy p. T. Feltla č. 105, Jos. Nožky č. 106, 
Fr. Kaštánka č. 107 a M. Coufalové č. 108. Požár zdál se býti lokalizován, však po chvíli 
objevil se znovu a strávil ještě budovu p. Fr. Zindulky č. 109 a budovu p. Jos. Mazala č. 
110. Celkem sedm příbytků. Před tímto po 4 roky v Kamenci nehořelo. 
Neštěstí. U Martinových splašil se Juklův kůň auta, seskočil ze silnice a i s povozem 
skutálel se dolů k potoku, přičemž se Josef Jukl hrozně odřel. 
 
Rok 1927 
Vyhořelé domy znovu postavili: Jos. Mazal, Jos. Zindulka, Češka Fr. č. 108, Kaštánek Fr., 
Jos. Nožka, Ferd. Martinů č. 105, Zárubová Anna č. 104. Zárubovo postaveno je na jiném 
místě. Chalupa  před vyhořením stála těsně vedle Večeřových. Mimo těchto postavili 
nové domy: Václav Muff č. 130 a Slavíček č. 75 na místě býv. Vondrovy chalupy, která 
byla zbourána. Novou stodolu postavil Jos. Vostřel č. 71, Rudolf Cacek č. 7 stodolu, Fr. 
Macků č. 49 postavil chlév, řezárnu a stodolu. Jos. Lorenc č. 114 přestavba obytného 
stavení. 
Tento rok učiněna byla nutná již oprava kostela v Sádku. 
4. března vyhořela Šaškova chalupa č. 102. 
18. května bylo biřmování v Sádku. Biřmoval dp. biskup K. Kašpar z Hradce Král. 
15. října byly volby: Lid. strana obdržela 9 mandátů, Agrární 4 mandáty, Sociální 3 
mandáty. 

Jan Mlynář st. 
 
 
 
Netradiční beseda s důchodci s překvapením 
  
    Po delší odmlce, která byla způsobena přestavbou obecního úřadu, se důchodci z 
Kamence opět sešli - tentokrát v sobotu 17. dubna 2004 na netradiční, jarní besedě. 
    Úvodní slovo si vzala paní Mirka Kadidlová, která všechny v nové budově obecního 



úřadu přivítala a seznámila přítomné s programem sobotního odpoledne. 
    Pásmo pohádek, básniček a písniček předvedli tradičně mladí hasiči, kteří na něm 
pracovali tentokrát bez pomoci vedoucích. Dětem se program velice povedl a byl po 
zásluze oceněn potleskem publika. 
    Svůj příspěvek přednesl také starosta obce pan Ladislav Martinů a po přípitku a malém 
občerstvení následovalo překvapení č. 1. Bylo jím nové nastudování Labutího jezera v 
provedení kamenecké mládeže, které přispělo velkým dílem k dobré náladě 
přítomných.   Dalším překvapením bylo vystoupení kouzelníka pana Krejčího, který 
předvedl svá kouzla a šikovné ruce.Také na tomto setkání zahráli k poslechu, dobré 
pohodě a později i tanci harmonikáři pan Jiří Bednář a pan Jan Vosmek. 
    Mile nás překvapila hojná účast na tomto "besedování", která jistě přispěla  k tomu, že 
zde panovala skvělá atmosféra až do pozdních večerních hodin. 

Miroslava Švandová a Miloslava Cacková 
 
 
 
Společenská kronika 
  
Zastupitelstvo obce přeje jubilantovi panu Bohumilu Žákovi, který ve II. čtvrtletí roku 2004 
oslaví významné životní jubileum.  
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu. 
  
V měsíci dubnu oslavili manželé Josef a Ludmila Švandovi významnou událost - ZLATOU 
SVATBU. K tomuto výročí jim přejeme hlavně hodně štěstí, spokojenosti, lásky a spoustu 
společně prožitých let ve zdraví. 

Miloslava Cacková 

  
 
 
Informace o zaměřování pozemků 
 
 V období od 1. dubna do 30. listopadu 2004 se budou v naší obci provádět 
zeměměřičské práce. Důvodem měření je údržba a obnova měřících značek, jejich 
signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci 
Zeměměřičského úřadu jsou oprávněni podle § 7 zákona 200/1994 Sb. vstupovat i vjíždět 
v nezbytně nutném rozsahu na pozemky. Vlastníkům a uživatelům nemovitostí se prokáží 
úředním průkazem.  
 Při rozhodování o umístění nové měřičské značky se postupuje podle § 3a písm. 
b) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech v platném znění.  
 Zeměměřičský úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených 
prací. 

Petr Šváb st. 
 



Volby do Evropského parlamentu 
 
 Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 11. června od 14.00 hod. 
do 22.00 hod.  a 12. června 2004 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost v naší obci 
bude v budově obecního úřadu. 
 Volební seznamy se uzavřely 2. května 2004. Znamená to, že voliči, kteří se po 
tomto datu přestěhují do jiné obce, musí volit v místě původního bydliště, nebo volí na 
voličský průkaz, o který musí požádat do 27. 5. 2004 v místě původního bydliště. 
 Volby do Evropského parlamentu budou ve všech státech Evropské unie. V 
některých státech se volí v neděli 13. 6. 2004. Aby nedošlo k ovlivňování voličů v jiných 
zemích, budou se hlasy našich voličů sčítat až po ukončení hlasování ve všech státech, 
to je v neděli 13. 6. po 22.00 hodině. Výsledky voleb budou proto známy až v pondělí 14. 
června 2004. 

Petr Šváb st. 
 
 
 
Informace o "Projektu plazmové technologie" 
 
 "Projekt plazmové technologie", takto je oficiálně nazván záměr vybudovat v 
Poličských strojírnách spalovnu nebezpečných odpadů. Zkráceně se také užívá označení 
Plazmatron. Z ministerstva životního prostředí nám byl poslán závěr zjišťovacího řízení 
na tuto akci.  
 Oznamujeme občanům, že v kanceláři Obecního úřadu Kamenec u Poličky je k 
nahlédnutí celý spis, který obsahuje kromě závěru zjišťovacího řízení MŽP i všechny 
připomínky, které byly ministerstvu doručeny. S tímto spisem je možné se seznámit na 
OÚ Kamenec u Poličky. Na úřední desce OÚ je zveřejněn jen závěr zjišťovacího řízení. 
 Podle tohoto závěru se bude dokumentace dopracovávat s důrazem na následující 
oblasti:  - problematika ochrany vod 
  - problematika nakládání s odpady 
  - problematika ochrany ovzduší 
  - problematika ochrany veřejného zdraví 

- v dokumentaci podrobněji vyhodnotit možné důsledky havárie zařízení a 
její dopad na jednotlivé složky životního prostředí 
- navrhovaná technologie spalování se v České republice zatím nepoužívá, 
proto v dokumentaci doložit její provozuschopnost 
- v dokumentaci porovnat navrhovanou technologii s jinými dostupnými 
technologiemi na likvidaci nebezpečných odpadů 
- v dokumentaci vyhodnotit možné vlivy na životní prostředí z hlediska 
širších vztahů v zájmovém území 
- zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a 
podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. 

 Vzhledem k tomu, že naše obec je velmi blízko Poličských strojíren, musíme se 



zajímat o tuto spalovnu. Hodinová kapacita spalování je 200 kg. Za rok by se zde mělo 
zlikvidovat 1500 tun nebezpečných látek.  Zaměstnanost by se zvýšila jen o 15 lidí. 
 Podpisová akce proti tomuto projektu stále probíhá, podpisové archy jsou v 
prodejně a na OÚ.  

Petr Šváb st. 
 
 
 
Správce sportovního areálu 
 
 Hledáme také správce sportovního areálu "Pod Lipou". Správce by dohlížel na 
pořádek, vybíral poplatky za použití volejbalového nebo tenisového hřiště a prováděl 
drobné udržovací práce. Vhodné zejména pro důchodce, za tuto práci bude vyplácena 
finanční odměna. Zájemci se mohou hlásit na OÚ co nejdříve. 

Petr Šváb st. 
 
 
 
Jarní úklid 
 
 Obracíme se na občany, aby při jarním úklidu okolo svých domů zlikvidovali 
nepořádek, který kazí pohled na některé domy a kazí celkový dojem z naší obce. V 
minulých letech jsme na to také upozorňovali, ale ke zlepšení ve většině případů nedošlo. 

Petr Šváb st. 
 
 
 
Z naší školy 
 
 Ve středu 4. února 2004 proběhl v naší škole zápis dětí do 1. ročníku. Se svými 
rodiči přišlo celkem 9 dětí. Starší školáci si pro ně přichystali krátké divadlo o princezně, 
která poztrácela korále. Král si zavolal Honzíka, jenže ten místo korálí přinesl brambory. 
 Všichni předškoláčci se shodli na tom, že takové korále se princezně určitě líbit 
nebudou, a tak se vydali společně s panem králem, Honzou a princeznou plnit různé 
úkoly, které byly ukryté ve třídách. Při nich ukázali, jak jsou šikovní a připravení na vstup 
do školy. Za tyto úkoly získávali korále, které si navlékali na provázek. 
Starší žáci pro své nové spolužáky vyrobili pana krále a princeznu – stojánek na tužky. 
Myslím, že jsme spolu prožili pěkné odpoledne, na které budou děti rády vzpomínat. 
Tento zápis byl výjimečný tím, že se na něj dostavilo velké množství tatínků. 
Poděkování patří vypravěčům – Anežce Bohuňkové a Míše Janderové, princezně – 
Marušce Zobačové, panu králi – Romanu Coufalovi, Honzovi – Alešovi Houdkovi a jejich 
rodičům za přípravu kostýmů. 

Martina Lejhancová, učitelka 1. a 2. ročníku 



Jaro v naší škole 
 
Letošní školní rok je již ve své poslední čtvrtině a poslední dva měsíce budou mít naše 
děti skutečně bohaté na události. Nejdřív ale ráda zmíním některé akce, které na jaře už 
proběhly. 
V březnu děti pokračovaly v účasti na sportovních soutěžích. Vybraní žáci 3. ročníku si 
zasoutěžily v DDM v Poličce v poznávání přírodnin. Ve velmi kvalitní konkurenci Štěpán 
Borovský zvítězil, Roman Coufal obsadil krásné 4. a Aleš Houdek 5. místo. 
Na konci března jsme ukončili plavecký výcvik a byli se podívat v obecní knihovně v 
Sádku. 
2. dubna  vystoupili nejlepší zpěváčci školy na slavnostním otevření nového Obecního 
úřadu v Kamenci. Vystoupení připravila paní učitelka Lejhancová a myslím si, že mělo 
velký úspěch. Děkujeme za péči, kterou dětem věnovali všichni členové organizačního 
výboru. Velmi rádi jsme přispěli svým dílem k tomuto významnému dni v životě obce a 
doufám, že to nebylo naposledy. 
Před Velikonocemi jsme společně vyráběli velikonoční výzdobu a připomněli jsme si 
velikonoční tradice a zvyky při společném celodenním projektu. Děti byly rozděleny do 
čtyř skupin a každá měla svůj úkol. Třeťáci vyráběli VESNU, čtvrťáci MORANU, prvňáci 
oblečení pro děvčata nesoucí Vesnu a páťáci oblečení pro chlapce nesoucí Moranu. Když 
bylo vše hotovo a byla vybrána dvě děvčata a dva chlapci, kteří ponesou Vesnu a 
Moranu, vydal se celý průvod po škole a k Obecnímu úřadu v Sádku. Zde děti přednesly 
krátký program a na závěr jsme Vesnu i Moranu vystavili ve škole. 
20. dubna jsme navštívili Ekocentrum Paleta v Pardubicích a připomněli si tak Den Země. 
Zde děti zhlédly připravený program, který se týkal třídění odpadů. Prošli jsme také 
historickým jádrem Pardubic a děti málem vykoupily obchůdek s pardubickým perníkem.   
 
A co nás ještě čeká? 
V neděli 16. května ve 14.00 hodin se uskuteční besídka ke Dni maminek. Již pilně 
cvičíme. Moc nám záleží na tom, abychom i letos předvedli, co všechno umíme.  
Červen bude ve znamení „finišování“ a uzavírání celoroční školní práce, ale také dalších 
událostí. Bez školního výletu se neobejde závěr žádného školního roku. Jinak tomu 
nebude ani letos. Děti se na výlet vždy velmi těší a já doufám, že je opět nezklameme. V 
pátek 11. června vyrazíme opět do světa, tentokrát na opačnou světovou stranu než loni. 
A jaká je trasa a náš cíl? První zastávkou bude pevnost Dobrošov u Náchoda. Zde si to 
asi užijí především kluci. Odpoledne odjedeme do Ratibořického údolí. Prohlédneme si 
zámek a potom se projdeme po rozlehlém parku. Nic víc už ale neprozradím…!!!  Jak to 
dopadlo, Vám napíšu zase příště.  

Ladislava Plachá, ředitelka základní a mateřské školy 
 
 
Oznámení: 
 
Základní a mateřská škola v Sádku oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní 



rok 2004/2005 stále probíhá. 
Rodiče mají možnost seznámit se s prostředím i organizací mateřské školy denně od 
8.00 hodin do 15.00 hodin. 
Rodiče se svými dětmi jsou srdečně vítáni. 
 
 
 
Inzerce 
 
Základní a mateřská škola v Sádku prodá elektrický dopravník o délce 3,5 m. 
Cena: 2 800,- Kč 
Zájemci se mohou dohodnout na telefonním čísle 461 724 465. 
 
 
 
Nabídka Farní charity  
 
Agentura Domácí péče při Farní charitě Polička nabízí zdravotní a pečovatelské  služby v 
domácím prostředí pro staré, nemocné a opuštěné lidi. 
Umožňuje alternativu ústavní péči a usnadňuje rodině postarat se o své blízké. Nabízí 
zapůjčení zdravotnických pomůcek pro imobilní a nemohoucí občany. Zdravotní sestry 
jsou tu pro Vás denně, o víkendech i svátcích. 
V případě potřeby kontaktujte vrchní sestru na adrese: Smetanova 309, Polička, tel.: 461 
722 218 nebo 777 736 042. 
 
 
 
Svátek sv. Floriána – otevření rekonstruované hasičské zbrojnice 
 
V sobotu 8. 5. v 18.00 hod. se v kostele Nejsv. Trojice v Sádku uskuteční tradiční mše sv. 
Za živé a zemřelé hasiče ze Sádku a z Kamence. Po mši sv. položíme věnec k pomníku 
padlých v Sádku, společný průvod sborů pak půjde do Kamence. Také u nás nejprve 
položíme věnec u pomníku padlých a poté nastoupíme před zrekonstruovanou hasičskou 
zbrojnici.  Proběhne její slavnostní otevření, vysvěcení a následovat bude společenský 
večer s účastí hostů a členů obou sborů i s partnery. 
           Petr Šváb ml. 
 
 
 
Program akcí v letní sezóně v areálu Pod Lipou  
 
 4. 6.  Diskotéka 
 5. 6. Pouťové posezení 



 18. 6. Diskotéka 
 červen volejbalový turnaj Kamenecké podání - VI. ročník 
 17. 7. Okresní kolo soutěže požárního sportu - kategorie muži a ženy 
 14. 8. Večerní stovka - X. ročník - 5. závod seriálu Český pohár 2004 
 15. 8. O pohár starosty obce Kamenec - XIII. Ročník - 5. závod Okresní ligy 

Svitavska v požárním útoku  
 27. 8. Diskotéka 
 5. 9. O pohár Sboru dobrovolných hasičů Kamenec – I. ročník závodu mladých 

hasičů  
 září nohejbalový turnaj Kamenecké kopnutí - VI. ročník 

Petr Šváb ml. 
 
 
 

Pozvánky 
 

 POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, 
 které se koná 20. května 2004 od 19 hodin v budově obecního úřadu 

 
Program: 1) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
   2) Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2003 
   3) Zpráva o dokončení přestavby budovy obecního úřadu 
   4) Projednání  prodeje obecního pozemku  
   5) Diskuse 
   6) Usnesení 
            starosta obce 

 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
Vás zve na 

Pouťové posezení v areálu Pod Lipou, 
které se koná v sobotu 

5. června 2004 od 19 hodin 
 
 V případě nepříznivého počasí se posezení uskuteční v budově OÚ. 
 
 vstup volný        občerstvení zajištěno 
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