
číslo 21          březen 2009 
 
 
 Vážení spoluobčané, 
 
 dovolte mi, abych Vás seznámila s tím, co se nám podařilo uskutečnit v průběhu loňského roku, i 
s tím, jaké plány máme pro rok 2009.  
 V loňském roce jsme za přispění prostředků z dotací Krajského úřadu Pardubického kraje i dotací 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR mohli opravit část veřejného osvětlení, dokončili jsme úpravu povrchu 
běžecké dráhy a nad rámec našich plánů jsme mohli upravit povrch dětského hřiště tak, aby odpovídal jak 
hygienickým, tak i bezpečnostním požadavkům. Zrekonstruovali jsme i hygienické zařízení a terasu u 
pohostinství a opravena byla cesta Na draha. 
 Pro tento rok jsme do rozpočtu promítli tyto plánované úkoly: dokončení opravy veřejného osvětlení, 
2. etapu oprav pohostinství včetně hygienického zařízení prodejny, opravu zábradlí a povrchu mostu u 
bývalé tírny a vybavení posilovny, které jsme přesunuli z akcí plánovaných na minulý rok.  
 V současné době jsme požádali o dotace jednak Pardubický kraj, a to z Programu obnovy venkova 
na opravu veřejného osvětlení a 2. etapu úprav pohostinství a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z programu 
Podpora obnovy venkova na akci Rekonstrukce a vybavení sportovního areálu Pod Lipou. 
 Stejně jako loni se uskuteční setkání důchodců, přivítáme nové občánky obce, uspořádáme Slet  
čarodějnic a tradiční posvícenské posezení i vánoční výstavu. Již o jarních prázdninách jsme se s dětmi 
vydali do bazénu v České Třebové a v případě zájmu uspořádáme také zájezd na divadelní představení. 
Letos se také na našem areálu uskuteční již III. ročník Výzvy – utkání mezi zastupitelstvy a dětskými 
družstvy Kamence a Sádku.    
 Přeji Vám hodně pohody a zdraví po celý tento rok. 

Milada Muffová 
  

   
 
Z kamenecké kroniky -  rok 1938 
 

Uplynul rok pro nás nesmírně vážný a smutný.Nejsmutnější událostí pro nás a náš národ jest 
obsazení našich krásných krajů Čech a Moravy a téměř celého Slezka našim odvěkým nepřítelem – 
Německem. 
 Při obsazování pásma s obyvateli většinou českými nastal nepopsatelný zmatek. Auta i koně byli 
většinou na vojně. Zbylá auta vozila ve dne i v noci nábytek. Nabízeny jim byly tisícové odměny. Někteří 
prostě nikoho nesehnali a tak vzali jen co mohli unést a utíkali.Při stěhování Poličky dne 7.října byli vyzváni 
hospodáři s hovězím potahem aby odváželi z družstev obilí, hnojiva  aj.  Mnoho se při tom ztratilo.Také uhlí 
od dráhy je odváženo. I z muniční továrny odváženo je uhlí a přenosné stroje, zásoby a střelivo. Lékaři 
z Poličky přestěhovali se větši- nou do Sádku. Z měšťanské školy přeneseny cenné pomůcky do školy 
sádecké. I okresní úřad se soudem a berní správou jsou z Poličky odstěhovány. Stěhují se úředníci a státní 
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zaměstnanci , a hlavně židé. 10.října přišlo do Poličky německé vojsko. 11.října obsadili muniční továrnu, ze 
které již před tím okolní Němci vykradli zařízení a co nešlo odnést to rozbili. 23.listopadu ustoupili Němci 
z Poličky a z předměstí. 
 
Počasí a úroda v tomto roce. 
Vyrostlo hodně sena, jetele a obilí, málo brambor a řepy.Celkem byl rok bouřlivý a mokrý. 
Bouře byly u nás 34 x. Největší mráz 4.ledna 25 °C. 8.-9.ledna sněhová vichřice. Závěje jsou naváté jako 
člověk vysoké.Od polou ledna sníh pomalu taje a vstřebává se bez rozvodnění. 
Pak je jarní počasí, až druhý týden v únoru nastávají mrazy. Od polou března  je krásné letní počasí. Ku 
konci března a v dubnu jsou veliké mrazy, Nejvyšší mráz byl 20.dubna 10-11°C 
A za celý den  led na vodě neroztál. Zmrzly květové pupeny ovocných stromů. Od 25.dubna bylo pěkně a 
deštivo. Od 4. do 13.května mrazy, 5.5. –7°C. 21.- 22.lijáky, po nich se rychle zazelenaly dosud rezivé 
louky. Potom do polou června jsou stálé deště. Do 2.července je sklizeno seno. Od 3. Do 12.srpna je 
pěkně, posekány jsou žita, pšenice a ječmeny a jsou většinou sklizeny. Od 12.8. deštivo. 
21.srpna odpoledne byla prudká bouře. Blesk zapálil Šlosrovo stavení č.115. Prudký a velmi silný plamen 
blesku svezl se po stromě, prorazil velikou díru do střechy. Projel celou budovou a okamžitě ji celou zapálil. 
Přispěchavší lidé vynesli již jen něco málo. Uhořelo zde prase, kůzle,zajíci a slepice. Také stroje a nářadí. 
Pak následoval prudký liják a vítr. Déšť trval téměř nepřetržitě pět dnů. 24. a 25. Byly takové lijáky, že potok 
zaplavil luka jako při jarní povodni. Zatopena byla silnice i cesta u Buchtovy továrny a ve dvoře továrny bylo 
půl metru vody. 
Deštivo bylo až do začátku září  a potok byl třikrát rozvodněn. V cestách pramenila voda ještě potom 
mnoho dnů. Zaplavené louky byly zaneseny bahnem z potoka a otava z nich nebyla způsobilá ke krmení. 
Ovsy na poli byly zaplaveny místy vodou a klíčil i neposekaný. Žito v panákách vzrostlo až bylo zelené, 
vymlátilo se z něj 1/4 až 1/3 zrna. Bednář č.32 měl na poli přes deště téměř všechno žito a odvážel ho 
potom ku konci září i několik fůr do stohu. Oves sklizen byl do polou září, ojediněle později. Zemědělci 
svážívali od 4 hod ráno až do 9 hod. večer. Podzim byl dlouhý a pěkný.Mrazy začaly v prosinci. Před vánoci 
mínus 20°C. 
Polární záře – 25.ledna. 
Od severní strany zářila obloha světlem asi desetkrát silnějším než je světlo Mléčné dráhy. 
Světlo bylo klidné a jeho barva přecházela od zelené do silně červené. Těmito klidnými světelnými oblaky 
prošlehovaly rychle se měnící pruhy všech barev duhy, které vzplanuly silným světlem a brzy zase 
vyhasínaly.  Záření bylo široké a trvalo pozdě do noci. Vypadalo chvílemi jako záře požáru. Lid z toho 
předvídal  kritické počasí a válku. 
Neštěstí. 
Dne 8.února zabil padající strom paní Marii Srašidlovou č.41. Při kácení olše pomáhala táhnouti za provaz 
a když potom se olše již kácela, utíkala Strašidlová přes to, že na ní druzí volali do strany, kam se právě 
olše kácela. Větev ji prorazila hlavu a při pádu zlomena ji noha. Na místě  zůstala mrtva. 
Ostatní zemřelí: 
Štěpánka Plíhalová, č. 42, Anežka Krejčová č.37, Kateřina Zezulová výměn. Č.93, Jan Střítežský výměn.č. 
111,  Anna Muffová dítě,  Žofie Juklová a její muž  František Jukl, výměnkáři č. 101. 
Narození : 
Stanislav Madějevský, Boh.Bureš. Věra Koutná, Karel Petrásek, Jar.Štusák, Božena Cacková, Jana 
Trpkošová, Marie Macková, Jiří Štauda. 
Volby. 
Poněvadž se politické strany dohodly na jednotné kandidátce, tedy volby odpadly. 
V zastupitelstvu mají: Sociální demokraté       3 členové výboru 
                                    Agrárníci                       3         „ 
                                    Lidovci                          9         „ 
Starostem je opět zvolen Jan Švanda č.31. 
Různé: 
Buchtovu továrnu koupila firma „Václavík“ – první česká přádelna lnu v Jílemnici a míní zde zaříditi tírnu lnu. 
Jaroslav Hanus postavil nový domek č.146. 
20.června bylo v Sádku biřmování. 
3. a 10. července měli v sádeckém kostele primici noví katoličtí kněží: P.František Ehrenberger  a P.Jan 
Hanik ze Sádku. 
Slintavka a kulhavka v Kamenci rozšiřovala se rychle na mnoha místech. 
Ze strachu před válkou lidé nakupovali zásoby vařiva a šatů, ovšem jen ten, kdo měl peníze. Bez peněz 
nikdo neprodal. Záložny vyplácely je 3 % vkladů. Později nebylo již ledacos ke koupi.   



 
Společenská kronika 
 

 
 
Blahopřání 
 
Zastupitelstvo obce blahopřeje  k významnému životnímu výročí panu Františku Krejčímu.  
Do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu.                              

              
  Petra Dvořáková                      

 
 

 
 
Tříkrálový zázrak 
 
      Čtyři roky jsem v těsné blízkosti zrodu Tříkrálové sbírky. Ačkoliv je scénář mých vnitřních pochodů 
každoročně stejný (vystřídají se v něm odhodlání, nadšení, akce, rozčarování, panika, konsolidace, další 
akce, únava, akce, akce, akce...). Nakonec po ní vždycky zůstane klid a oči plné údivu.  Proč? 
      Tříkrálová sbírka totiž není pouze sbírkou peněžní, jak se jeví navenek. Je i sbírkou lidských charakterů, 
jež ve mně opakovaně vzbuzují údiv.  
      Údiv ve mně vyvolávají děti, které každoročně do koledy jdou, zmrzají, zpívají do kolečka a až do 
ochraptění tříkrálovou  koledu a pak po návratu na Charitě vesele řádí, jako by nepodstoupily žádnou 
námahu.  Udivují mě dospělí, kteří po pracovním týdnu vymění sobotní odpočinek za obcházení domů 
s partou dětí a pokladničkou na krku. Udivují mě paní „zásobovačky“, které samy hlídají, aby se koledníci 
na Charitu vrátily k plnému stolu. Udivuje mě ochota a preciznost trojice králů na koních, udivují mě studenti 
gymnázia, jak překonávají přirozený ostych mládí a odhodlaně se zhošťují úkolu. Udivují mě starostové 
obcí, dobrovolníci a ředitelé vesnických škol, kteří rok co rok na sebe berou břímě organizace sbírky ve své 
obci. Udivují mě pracovníci Charity, kteří se semknou a dřou, aby všechno klaplo. Udivuje mě stále 
laskavější a vřelejší přijímání koledníků vámi občany.  
      A nejvíc mě udivují lidé, kteří po sbírce přijdou na Charitu s penězi v ruce a s jemnou výčitkou: „Víte, 
k nám Tři králové nedorazili…“ Trochu se za to stydím, ale pak se dostavuje klid. Vždyť my těm lidem naší 
koledou asi opravdu přinášíme radost.  
      A tak, jak o Vánocích všichni prožíváme zázrak narození  Ježíše, o Třech králích v Charitě prožíváme 
zázrak lidství. Letošní zázrak má svoji číselnou hodnotu.  
Je to částka 439 079,00 Kč (o 73 894,50 Kč více než vloni), z toho v Kamenci 13.460  Kč (o 611,50 Kč 
více než vloni).   
      Že to není žádný zázrak? Ale kdeže! Vždyť média jsou plná hospodářské krize… a zázraky lidství se 
přesto dějí.   
       Rok plný požehnání a pokoje za Oblastní charitu Polička přeje 

Štěpánka Dvořáková, ředitelka  
 
 V naší obci se o zajištění Tříkrálové sbírky a koledníky stará každoročně paní Miroslava Kadidlová, 
které patří náš dík. A také všem našim občanům za to, že byli štědří. 

          Miroslava Švandová 
 
 
 
Stavební úpravy budovy fary v Sádku 
 

Budova fary je v majetku Římskokatolické církve, farnost Sádek. Fara byla stavěna v devadesátých 
létech 19. století. Dokončena byla v roce 1898. V roce 1999 onemocněl P. Miroslav Bičiště, který zde 
působil od roku 1964 a ze Sádku odešel. Starost o naši farnost převzal P. Rudolf Zahálka z Poličky. Budova 
fary byla od této doby prázdná. Od srpna 2008 je pro naši farnost ustanoven mladý  P. Stanislav Tomšíček, 
který má na starosti ještě sousední farnost Korouhev, kde zatím provizorně bydlí. 
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Před pěti lety byla v budově fary vybudována kaple, která se využívala v době opravy kostela. Nyní 
je využívána v zimním období při bohoslužbách, které jsou během týdne.  Jiné udržovací práce v budově 
nebyly prováděny.  

Vnitřní část domu je ve špatném technickém stavu a pro jeho další využití je nutné provedení 
kompletní rekonstrukce celého objektu. Svislé nosné zdivo je místy značně vlhké, vlivem absence 
vodorovných hydroizolací.  Některé konstrukce krovu a dřevěné podlahy ve 2. NP jsou napadeny 
dřevokazným hmyzem. Střešní krytina z azbestocementových šablon  je na hranici životnosti. Okna a 
venkovní dveře jsou dožilé a nevyhovují současným požadavkům na tepelnou ochranu budov, je nutná 
jejich výměna. Vnitřní dveře je rovněž  zčásti nutné vyměnit. Počítá se s novou elektroinstalací a s novým 
rozvodem vody a odpadů.  

Navrhované stavební úpravy řeší dispoziční změny uvnitř domu a vestavbu provozních prostor pro 
podkroví. Účelem rekonstrukce je zajištění lepších podmínek pro bydlení místního faráře a odpovídající 
standard provozu veřejných prostor pro farníky. 

Celkové náklady na tuto rekonstrukci činí dle projektu 3,5 mil Kč. V první etapě chceme provést 
opravu střechy a opravu bytu. Počítáme s tím že do opravy se zapojí farníci svou prací, peněžními a 
materiálovými dary. Na opravu střešní konstrukce dali majitelé lesů ze Sádku a z Kamence dřevo. Také 
bourání a ostatní práce, které nebude nutné aby prováděli odborníci, budeme provádět sami. Náklady na 
provedení této první etapy po odečtení materiálových darů a  bezplatné práce budou asi 1,4 mil Kč.  

V roce 2008 byly dokončeny a zaplaceny poslední opravy  místního kostela Nejsvětější Trojice. 
Farnost nemá dluhy, ale současné finanční prostředky jsou vzhledem k chystané opravě fary minimální.  
Za uplynulých 12 let bylo na opravě kostela Nejsvětější Trojice v Sádku odvedeno velké množství bezplatné 
práce farníků ze Sádku a z Kamence. Věříme, že s pomocí Boží, finanční pomocí obou obcí, s finančním 
příspěvkem z Hradce Králové a v neposlední řadě pomocí občanů obou obcí se podaří opravit také faru 
v Sádku.                                
                                                                                                                                                      Petr Šváb st. 
    
 
 
Zprávičky ze Sádecké školičky  
 
Zápis do 1. třídy 
 

Ve čtvrtek 12. 2. 2009 proběhl v naší škole zápis do první třídy, kterého se účastnilo 5 dětí. Na úvod si 
děti poslechly pohádku. Další krátký příběh vymyšlený žáky 5. ročníku přečetl Vojtíšek Švejda. Byl o 
mašince, která vozila děti do školy. Jednoho dne jí však někdo vagónky vzal… 

Cílem dětí bylo pomoci smutné mašince získat zpět ztracené vagónky. Na stanovištích  (zastávkách) na 
ně čekaly úkoly, při kterých jsme hravou formou zjišťovali úroveň řeči, prostorovou orientaci, základní 
matematické znalosti, pohybovou zdatnost, znalost základních informací o sobě a rodině. Za každý splněný 
úkol děti dostaly vagónek, který přidaly k mašince. A tak se nakonec ze smutné mašinky stala mašinka 
veselá se všemi svými vagónky. Na závěr si děti zazpívaly a pro vzpomínku na tento slavnostní den si 
odnesly pamětní list a malý dáreček. 

Všem budoucím školáčkům přejeme hodně zdraví a spoustu radostných dnů. 
 
          Věra Chválová 

 
 

 
Z Á  P  I  S 

 DO   MATEŘSKÉ ŠKOLY V SÁDKU SE  KONÁ 
23. 3. 2008 - 27. 3. 2009 

 
U ZÁPISU OBDRŽÍTE ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A PŘIHLÁŠKU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

S PŘÍPADNÝMI DOTAZY SE OBRAŤTE NA VEDOUCÍ UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY PANÍ EVU ZDVOŘILOU 
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Hospodaření obce v roce 2008 
Závěrečný účet obce bude schválen až po přezkoumání hospodaření obce, které proběhne 

v červnu letošního roku. Za rok 2008 činily celkové příjmy 6.284 tis. Kč a výdaje celkem 5.816 tis. Kč. 
Zůstatek na běžném účtě k 31.12.2008 činil 1.731 tis. Kč.  
 V loňském roce byla naší obci poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova od Pardubického 
kraje, a to ve výši  100 tis. Kč na opravu osvětlení a 350 tis. Kč na položení polyuretanového povrchu 
běžecké dráhy, dotace byla také na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 130 tis. Kč a od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme získali dotaci ve výši 109 tis. Kč na úpravu povrchu dětského hřiště 
a ve výši 160 tis. Kč na položení polyuretanového povrchu běžecké dráhy.  
  
Rozpočet pro rok 2009 

    PŘÍJMY v tis. Kč skutečnost návrh 

paragraf položka Text 2008 2009 

  1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1000,6 1000,0
  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výdělečné činnosti 145,8 150,0
  1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálu 72,2 70,0
  1121 Daň z příjmu právnických osob 1248,7 1250,0
  1211 Daň z přidané hodnoty 1789,8 1800,0
  1337 Poplatek za komunální odpad 206,0 207,0
  1341 Poplatek ze psů 6,9 7,0

  1361 Správní poplatky 0,4 0,0
  1511 Daň z nemovitostí 582,9 580,0
  2411 Splátka půjčky 48,0 82,0
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pok. Správy 

SR 
20,0 0,0

  4112 Dotace na státní správu 13,0 13,4
  4116 Veřejně prospěšné práce - dotace Úřadu práce  130,0 0,0
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 101,4 0,0
  4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 0,0
  4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 269,0 0,0
  4222 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 350,0 0,0

1012   Podnikání a restruktualizace v zemědělství   0,0
1032   Podpora ostatních produkčních činností   0,0
2141   Vnitřní obchod 127,9 128,0
2369 2210 Přijaté sankční platby 25,0 0,0
3341   Rozhlas,televize    
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 15,2 15,0
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 7,7 8,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 2,8 3,0
3613   Nebytové hospodářství   0,0
3632   Pohřebnictví   0,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 30,0 30,0
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 0,2 0,0
3724   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1,7 2,0
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30,4 30,0
6171   Činnost místní správy 29,9 30,0
6310   obecné příjmy a výdaje z finančních operací 28,3 28,0

    Příjmy celkem 6283,8 5433,4
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VÝDAJE v tis. Kč skutečnost návrh 

paragraf položka Text 2008 2009 
1032   Podpora ostatních produkčních odvětví 30 30
2141   Vnitřní obchod 1075,3 1494,4
2212   Silnice 178,2 300,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   0,0
2310   Pitná voda   0,0
2321   Odvádění a čištění odpadních vod   58,4 30,0
3113   Základní školy  333,5 350,0
3314   Činnosti knihovnické 4,8 5,0
3316   Vydavatelská činnost   0,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 2,3 2,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 

kulturního,národního a historického povědomí 
3,3 3,0

3330   Činnosti registrovaných církví 20,0 30,0
3341   Rozhlas,televize   0,0
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 49,7 50,0
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 1535,0 200,0
3419   Ostatní tělovýchovná činnost   0,0
3429   Ostatní zájmová činnost a rekr… 3,0 5,0
3631   Veřejné osvětlení 300,9 400,0
3632   Pohřebnictví 0,1 0,0
3635   Územní plánování 58,3 0,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 88,6 30,0
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 296,4 318,0
3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň  279,7 280,0
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím   0,0
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 40,0 50,0
4356   Denní stacionáře a centra denn…… 6,0 6,0
5512   Požární ochrana  60,5 70,0
6112   Zastupitelstva obcí 729,1 756,0
6114   Volby do Parlamentu ČR 0,0 0,0
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 19,9 0,0
6171   Činnost místní správy 518,7 600,0
6310   Obecné  výdaje z finančních operací 6,0 6,0
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 18,0 18,0
6399   Ostatní finanční operace 100,0 400,0
6402   Finanční vypořádání minulých let 0,0 0,0

    Výdaje celkem 5815,7 5433,4

Do příjmů rozpočtu na rok 2009 nebyl zapojen zůstatek z roku 2008. 
Významnými položkami ve výdajích obce jsou pro letošní rok výdaje na 2. etapu opravy veřejného osvětlení, na 
2. etapu rekonstrukce pohostinství  a na vybavení posilovny a nutné opravy v areálu Pod Lipou. 
Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2009. 
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Co nás čeká ……… 
 
Změna svozové firmy 
 
 Pro letošní rok byla pro nakládání s komunálním odpadem včetně jeho separace a nebezpečným 
odpadem uzavřena smlouva  s firmou LIKO SVITAVY a.s., která již od ledna v naší obci působí. S termíny svozu 
popelnic a plastů v pytlích jste již byli seznámeni. 
 Pravidelně bude také prováděn svoz tříděného odpadu z kontejnerů, který jsme rozšířili o sběr papíru. 
Od firmy LIKO SVITAVY a.s. máme zapůjčeny dva kontejnery na papír, jeden z nich je umístěn u budovy 
prodejny, druhý u bývalé trafostanice. V kanceláři obecního úřadu je možné si také vyzvednout pytle na nápojový 
karton, což je výhodné zejména pro všechny, kdo nápoje a potraviny v těchto obalech  hodně nakupují.  Touto 
cestou si vás také dovoluji o třídění nápojového kartonu od ostatních plastů požádat. 
 S novou svozovou firmou se občanům nabízí možnost uložení odpadů do sběrného dvora či 
překladiště. Informace o místě, provozní době i o tom, co lze na těchto úložištích odevzdat, naleznete v příloze 
Kameneckých listů.  ¨ 
 Dne 26.2.2009 byla schválena nová obecně závazná vyhláška č. 1/2009, podle které zůstává 
poplatek za komunální odpad ve výši 470,-- Kč. Tento poplatek bude možné hradit pro letošní rok od dubna, a to 
i bezhotovostně na účet obce u České spořitelny a.s., číslo účtu 1283403399/0800. Přílohou Kameneckých listů 
je také formulář přiznání k poplatku, který můžete vyplnit doma a poté předat v kanceláři obecního úřadu. Na 
jednoho poplatníka zde obdržíte, stejně jako v minulých letech, 2 ks pytlů na rok.  
 Ráda bych všem občanům poděkovala za to, že myslí na přírodu a naše životní prostředí. Třídění 
odpadů znamená menší množství komunálního odpadu, který je ukládán na skládkách. Ikdyž v dnešní době 
nastávají s odbytem vytříděných odpadů problémy, nemělo by nás to odradit od dobře nastoupené cesty. Třiďme 
odpad i dál.  
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, 
 
 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (místní komunikace) takto:  
- na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů 
pouze na vodítku, 

- v prostoru dětského hřiště a sportovně společenského areálu, včetně sportovišť, je možný pohyb psů pouze na 
vodítku s nasazeným  náhubkem, 

Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod 
kontrolou či dohledem.  

Plné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce obce a na www.obec-kamenec.cz. 

 
 
Pozvánky 
 
 

Obecní úřad Vás srdečně zve na 
 

SLET ČARODĚJNIC, 
který se uskuteční dne 30.4.2009 v 18.00 hod. 

                              v areálu Pod lipou. 
 

 OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 

   Srdečně zveme všechny občany 
 
 
 

 



 

Byla zima mezi náma, ale už je za horama, 
hu, hu, hu, jaro už je tu. 

 
Tvrzení nyní ještě předčasné, ale jistě již se všichni těšíme. 

 
 

Příjemné prožití všeho, co k nastávajícímu období patří přeje 

 
Redakce Kameneckých listů 

 
 

 

 
 
 

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

Neprošlo jazykovou úpravou 
Vydáno dne 4.3. 2009 
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Sběrný dvůr  
 
 Hegerova , 572 01 Polička, mobil: 733 267 613  
Otevírací  doba  
Pondělí 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období) 
Úterý zavřeno   
Středa 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období) 
Čtvrtek 8,00 - 12,00   
Pátek 12,00 - 18,00 (letní období) / 12,00 - 16,30 (zimní období) 
Sobota 8,00 - 12,00   
 
 
Odběr odpadů zdarma od obyvatel: 

- nebezpečné odpady vznikající v domácnostech (ředidla, akumulátory, monočlánky, barvy, oleje, 
léky, obaly od barev, kyseliny, apod.) 

-  objemný odpad (nábytek, koberce, matrace, apod.) 
-    zpětný odběr elektrozařízení (počítače, televizory, ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, ždímačky, 

vysavače, ruční el. zařízení, videa, zářivky, úsporné žárovky, mukrovlné trouby, mobilní telefony, 
apod.). ODEVZDÁVANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ, nekompletní 
elektrozařízení nepatří do zpětného odběru a bude zpoplatněno 

- kovy 
- recyklovatelné plasty neznečištěné 
- pneumatiky z osobních automobilů 

 
 
Odběr odpadů za úplatu: 

- stavební a demoliční odpady 
- stavební materiály obsahující azbest (eternit) 
- nerecyklovatelné plasty znečištěné 
- asfaltové lepenky 

 
Množství odebíraného odpadu v tomto zařízení je z kapacitního důvodu omezeno na menší množství 
odpadu. Při odstraňování většího množství odpadu je nutné si objednat samostatný kontejner.                                 
 
 
 
 
 
Překladiště komunálního odpadu (při výjezdu z Poličky směr Jedlová) 
Čsl. armády, 572 01 Polička, mobil: 604 695 729  
Otevírací doba 
Pondělí 6,00 - 13,30 
Úterý 6,00 - 13,30 
Středa 6,00 - 18,00 (letní období), 6,00 – 16,30 (zimní období) 
Čtvrtek 6,00 - 13,30 
Pátek 6,00 - 13,30 
Sobota 8,00 - 11,30 
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Druhy odebíraných odpadů na překladišti: 
Odběr odpadů zdarma od obyvatel: 
 

- komunální odpad 
- objemný odpad 
- oděvy, textil 
- plasty 
- papír 
- sklo 
- kovy 

 
 
Odběr odpadů za úplatu: 
 

- stavební a demoliční odpady 
- tašky a keramické výrobky 
- zemina a kamení 
- stavební odpady s obsahem azbestu (eternit) 
- asfaltové lepenky 
- dřevo 
- nerecyklovatelné plasty (znečištěné ) 
- okna zasklená i bez skel 
- zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, výlevky,apod.) 
- odpad z demolice bytových jader 
- dveře, zárubně 
- plasty z autovraků 

 

 
Termíny svozu popelnic: 

 
Každé  liché pondělí: 
12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 
21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12. 28.12. 

 
Termíny svozu plastů 
 
1 x měsíc pytle – úterý:  
20.1., 17.2., 24.3., 21.4., 19.5., 23.6., 21.7., 25.8., 22.9., 20.10., 24.11., 22.12.  
 
 
 
Termíny mobilních svozů nebezpečných a velkoobjemových odpadů 
 
Kamenec             18.5.2009 1600  hod.  u transformátoru   

                                                    1700  hod. Jelínek                 
                          
                          21.9. 2009         1600  hod.  u transformátoru   
                                                    1700  hod. Jelínek                 
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