
číslo 25          březen 2010 
 
 
 Vážení spoluobčané, 
 
 myslím si, že se na tomto místě hodí zhodnotit loňský rok a ráda bych vám předestřela, jaké plány 
máme v roce letošním. 
 O hospodaření v loňském roce píšeme dále v listech, ale i tak musím na úvod článku říci, že daňové 
příjmy obce se z důvodu vývoje ekonomiky ve státě snížily zhruba o 12% oproti schválenému rozpočtu pro 
rok 2009. Pro dokončení II. etapy rekonstrukce pohostinství a prodejny potravin  jsme tedy museli zapojit 
prostředky ze zůstatku roku 2008 a na tuto akci obec dostala také dotaci z Programu obovy venkova od 
Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč. Postupně se snažíme o funkční osvětlení a rozhlas v obci, proto byly 
provedeny opravy závad z revize, která proběhla v roce 2008 a byla vyměněna část vedení el. energie a na 
mnoha místech byly umístěny mezi dráty rozporky. Věřím, že občanům neuniklo zbudování nových 
vývěsných tabulí, které přispěly k lepšímu vzhledu naší obce. V rámci veřejně prospěšných prací a ve 
spolupráci s firmou KYTOS s.r.o. jsme také opravili most u tírny, pracovníci obce se vzorně starali o 
pořádek v obci a jejich zaměstnávání je pro obec přínosem. Věřím, že spokojeni můžeme být také se 
spoluprací s panem Ladislavem Pražanem a jeho synem Davidem při zimní údržbě místních cest. 
Vzhledem k terénu naší obce to není leckdy jednoduchá práce, ale myslím si, že nemůžeme říci, že by 
zůstaly někdy cesty neprůjezdné.  
 Pro naše občany jsme připravili několik akcí jako Setkání s důchodci, Slet čarodějnic, Výzvu, zájezd 
do divadla, Posvícenské posezení a Vánoční výstavu. Za přípravu Setkání s důchodci a Vánoční výstavy 
bych chtěla vyslovit díky všem, kdo se na ní podíleli. Dvakrát v loňském roce jsme uvítali také nové 
občánky, celkem bylo přivítáno do života 12 dětí.  
 Pro tento rok jsme do rozpočtu promítli tyto plánované úkoly: III. etapu oprav pohostinství a prodejny 
potravin, spočívající v opravě fasády a povrchu zadního traktu za prodejnou, výměnu části vedení el. 
energie do kabelu, zbudování parkoviště u obecního úřadu a zakoupení automobilu pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů, jejímž je obec zřizovatelem.  
 V současné době jsme požádali o dotace Pardubický kraj, a to jednak z Programu obnovy venkova 
na III. etapu rekonstrukce pohostinství a také na zakoupení automobilu pro JSDH obce. Žádat chceme také 
o dotace na zasíťování pozemků přes MAS Sdružení pro rozvoj Poličska z Programu rozvoje venkova.  
 Stejně jako loni se uskuteční setkání důchodců, přivítáme nové občánky obce, uspořádáme Slet  
čarodějnic a tradiční posvícenské posezení i vánoční výstavu a plánujeme také alespoň jedno divadelní 
představení v Horáckém divadle Jihlava. Vyzyvatelem IV. ročníku Výzvy – utkání mezi zastupitelstvy a 
dětskými družstvy Kamence a Sádku je Obec Sádek. V neděli 4.7.2010 pořádá naše obec III. ročník 
Festivalu amatérských souborů Pardubického kraje tančících tanec Česká beseda, nad kterým převzal 
osobní záštitu hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a o kterém se více dočtete uvnitř 
Kameneckých listů. 
 Pro celý letošní rok Vám přeji hodně zdraví a pohody. 

Miroslava Švandová 
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Společenská kronika 
 

 
 
Blahopřání 
 
Počátkem března se 85 let dožívá paní Marie Střízežská. K jejímu významnému životnímu 
jubileu zastupitelstvo obce blahopřeje a do dalších let přejeme vše nejlepší, především hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu.                                      

              
  Petra Dvořáková                       

 
 
 
  
Tříkrálová sbírka 2010 
      Oblastní charita Polička pořádala také v roce 2010 Tříkrálovou sbírku. V naší obci se o její organizaci, 
také tradičně a vzorově, postarala paní Mirka Kadidlová společně s vedoucími skupin Maruškou 
Pražanovou, Petrem Dvořákem a Katkou Muffovou, kteří společně s ….. prošli v sobotu 9. ledna naší obci.  
     V pondělí 13. ledna 2010 pracovníci Oblastní charity Polička rozpečetili pokladničky a společně jsme 
spočítali dary od našich občanů. Celkem bylo vybráno 15.566,-- Kč, což je oproti roku 2009 navýšení o 
2.106,-- Kč.  
     Děkuji  touto cestou všem, kdo přispěli a také všem, kdo věnovali své úsilí a čas Tříkrálové sbírce 2010. 

          Miroslava Švandová 
 
 
 

Zájmová činnost 
 
Sbor dobrovolných hasičů v roce 2010 

 
Sbor dobrovolných hasičů oslaví v letošním roce významné kulaté narozeniny. Dne 21. září tomu 

bude přesně 120 let, kdy se na popud okresního hejtmanství v Poličce rozhodlo obecní zastupitelstvo 
založit hasičský sbor v Kamenci. Historie sboru souvisle prochází přes všechny události dvacátého století 
až do naší současnosti. Jakou asi předpokládali budoucnost zakladatelé sboru v roce 1890, tehdy za vlády 
císaře Františka Josefa I. ? Z našeho pohledu je změna světa za 120 let činnosti sboru až neuvěřitelná a 
pro nás zavazující. Často narážíme na to, že naše doba je dobrovolné a zájmové činnosti hodně nepřející, 
ale naši předchůdci to měli v životě mnohdy ještě těžší než my dnes ... . 

Historii nechme dnes stranou a podívejme se do současnosti.  
Primární činnost sboru, pro kterou byl založen - kdykoliv pomoci v nouzi ostatním - dnes zajišťuje 

16 členů sboru, určených do výjezdové jednotky obce. Členové jednotky musí splňovat přísné zdravotní 
podmínky a odborné znalosti, za jejich technické vybavení a akceschopnost přímo zodpovídá vedení obce. 
Pomoc jednotky nemusí být jen při nešťastných událostech, ale například i při odklízení sněhu ze střechy 
budovy prodejny a pohostinství 20. února letošního roku. Je dobře, že vážnější údálosti se naší obci 
vyhýbají. 

Hlavní náplní pro 63 dospělých členů sboru je dobrovolná spolková činnost. V ní se v posledním 
období nejvíce zaměřujeme na pořádání společenských akcí, práci s dětmi, sportovní aktivity v oblasti 
požárního sportu. V naší obci se postupně podařilo vybudovat výborné zázemí, ať už v zimních měsících 
v budově obecního úřadu a nebo v letních měsících v areálu Pod Lipou. 
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Finančně je sbor samostatnou účetní jednotkou. Jeho příjmy jsou tvořeny jen příjmy z pořádaných 
akcí, výdaje pak tvoří celý rozsah činností od dětí až po dospělé. Velmi významnou pomocí je sponzorská 
pomoc partnerů při pořádání srpnových závodů, bez které bychom závod nejvyšší republikové úrovně 
v malé obci Kamenec nikdy neměli. Kromě této partnerské pomoci je pro nás velmi důležitá také přímá 
pořadatelská pomoc řady ochotných obyvatel z naší obce, kteří nejsou členy sboru. Moc si této pomoci 
vážíme a velmi rádi mezi sebou přivítáme i další ochotné - mladé, starší - zkrátka všechny, pro které je 
nejvyšší odměnou spokojenost zúčasněných ze všech koutů republiky .  

V roce 2010 mimo tradiční závody musíme samozřejmě i náležitě oslavit výročí založení sboru. 
V areálu Pod Lipou plánujeme uspořádat: 
23. května   Okresní kolo soutěže družstev SH ČMS - kategorie dorost 
18. července   Okresní kolo soutěže družstev SH ČMS - kategorie muži, ženy  
31. července a 1. srpna Oslava 120. výročí založení sboru 
7.  a 8. srpna   Večerní stovka Český pohár VPK a O pohár starostky obce 
28. srpna   O pohár SDH – kategorie mladší a starší žáci 

Na závěr bych rád blíže představil práci s dětmi a mládeží, kterou v zájmové činnosti sboru stavíme 
na první místo. Ve sboru má tato oblast již velmi dlouhou tradici a mladý kolektiv vedoucích aktuálně pečuje 
o 33 dětí ve věkovém rozpětí 6 až 15 let. Jejich schůzky probíhají celoročně - v zimním období ve 
společenském sále OÚ, v letním v areálu Pod Lipou. Náplň jejich činností je velmi pestrá – od sportovních 
aktivit až po nyní nacvičované pásmo pro každoroční Jarní setkání důchodců z naší obce. Z hlediska 
sportovních výsledků na soutěžích se družstva pravidelně umisťují na medailových místech v rámci okresu, 
výborných výsledků začíná dosahovat nejmladší, početně velmi silná generace mladších žáků. 

Rádi mezi námi uvítáme i další děti – rodiče za děti neplatí, náklady spojené s činností dětí hradí 
sbor. V měsíci březnu se aktuálně děti scházejí každý pátek v 15.30 h v budově obecního úřadu. Od 17.00 
do 18.00 h pak ke sportovnímu vyžití dětí sbor pronajímá sportovní halu Masarykovy školy v Poličce. 

Základní známé termíny sportovního programu – závodů dětí na letošní rok: 
21. a 22. května  Okresní kolo soutěže družstev Pustá Rybná 
19. června   Pohárová soutěž Polička  
28. srpna   O pohár SDH Kamenec 

Petr Šváb ml. 
 

 
Hospodaření obce v roce 2009 
 

Závěrečný účet obce bude schválen až po přezkoumání hospodaření obce, které proběhne 
v květnu letošního roku. Za rok 2009 činily celkové příjmy 5.251,9 tis. Kč a výdaje celkem 6105,2 tis. Kč., 
vzniklý rozdíl byl financován ze zůstatku na běženém účtu. Zůstatek na běžném účtě k 31.12.2009 činil 
877,65 tis. Kč.  
 Celkové příjmy roku 2009 dosáhly pouze 83,58 % v porovnání s příjmy roku 2008, toto bylo 
způsobeno zejména propadem v příjmech daňových. Naopak vyšší příjmy byly z provozu kiosku a také od 
firmy EKOKOM za tříděný odpad, kde došlo k navýšení oproti roku 2008 o více jak 100 %,  a je vidět, že 
třídit odpad se vyplatí – obci i jejím občanům.  

V loňském roce byla naší obci poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova od Pardubického 
kraje, a to ve výši  100 tis. Kč na II. etapu rekonstrukce pohostinství, dále dotace z evropských fondů, 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotace 
na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v celkové výši 176.682,-- Kč a od Ministerstva životního 
prostředí jsme získali dotaci ve výši 21.420,- Kč na ošetření stromů. Další dotace byla ve výši 13.400,- Kč 
na výkon státní správy  a dotace ve výši 16.500,- Kč na volby do Evropského parlamentu. 
 Ve výši výdajů se promítly zejména náklady na II. etapu rekonstrukce budovy pohostinství a 
prodejny potravin, kde náklady činily 2 139 tis. Kč. Opravena byl část vedení veřejného osvětlení a rozhlasu 
a byly odstraněny závady z revize veřejného osvětlení  celkem za 172 tis. Kč. 
 Zůstatek na běžném účtě bude využit jako finanční rezerva pro nenadálé výdaje obce a také na 
případné dofinancování akcí,  plánovaných pro rok 2010. 
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Rozpočet pro rok 2010 
 
Komentář: 
            V návrhu rozpočtu pro rok 2010 počítáme s daňovými příjmy ve výši skutečnosti roku 2009, ač je 
předpoklad, že budou nižší. Vyšší by měla být pouze daň z nemovitostí, kde došlo k navýšení ceny za 1/m2 
u budov i některých druhů pozemků, přesnou výši této daně však nelze dopředu přesně vyčíslit. Navýšena 
byla dotace na výkon státní správy, a to oproti roku 2009 o 131,2 tis. Kč.  
            Dle skutečnosti roku 2009 jsou stanoveny také příjmy ostatní. Rozpočtovány nemohou být ale 
dotace, ať se jedná o dotace na VPP,  dotaci na pohostinství a dotaci na hasičský automobil či vybudování 
parkoviště u obecního úřadu, neboť v době sestavování rozpočtů nebyly žádosti o dotace schváleny a 
uzavřeny smlouvy.  
            Ve výdajích je počítáno s provozními náklady ve výši roku 2009, do rozpočtu byly promítnuty tyto 
další výdaje: 400 tis. Kč na III. etapu rekonstrukce pohostinství, 200 tis. Kč na další etapu oprav vedení 
veřejného osvětlení, 100 tis. Kč na pořízení krojů a pořádání Festivalu České besedy, 1 mil. Kč na nákup a 
vybavení hasičského automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, jejímž je obec zřizovatelem a 
110 tis. Kč na vybudování parkoviště u obecního úřadu jako spoluúčast obce.  
            Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce od 9.2.2010 do 25.2.2010 a schválen na 
veřejném zasedání zastupitelstva dne 24.2.2010. 
 
 
 

   Příjmy v tis. Kč  skutečnost návrh 

paragraf položka Text 2009 2010 

  1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 939,5 940,0

  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výdělečné činnosti 42,0 40,0

  1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálu 70,0 70,0

  1121 Daň z příjmu právnických osob 873,9 870,0

  1211 Daň z přidané hodnoty 1688,7 1680,0

  1337 Poplatek za komunální odpad 203,2 203,0

  1341 Poplatek ze psů 6,9 7,0

  1361 Správní poplatky 0,4 0,0

  1511 Daň z nemovitostí 662,7 660,0

  2411 Splátka půjčky 82,0 40,0

  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pok. Správy SR 16,5 0,0

  4112 Dotace na státní správu 13,4 144,6

  4116 Veřejně prospěšné práce - dotace Úřadu práce  198,1 0,0

  4222 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 100,0 0,0

1012   Podnikání a restruktualizace v zemědělství   0,0

1032   Podpora ostatních produkčních činností   0,0

2141   Vnitřní obchod 184,1 58,2

2212   Pozemní komunikace 0,3 0,0

3341   Rozhlas,televize 0,0 0,0

3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 0,0 0,0

3412   Sportovní zařízení v majetku obce 3,6 3,0

3419   Ostatní tělovýchovná činnost 5,2 5,0

3613   Nebytové hospodářství 0,0 51,2

3633   Výstavba a údržba místních inž. Sítí 0,2 0,0

3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 49,8 87,6

3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 0,5 0,0
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3724   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0,9 2,0

3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70,6 70,0

6171   Činnost místní správy 20,9 20,0

6310   obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18,5 15,0

6320   pojištění funkčně nespecifikované 0,0 0,0

    Příjmy celkem 5251,9 4966,6

 
 
 

 
 

 
 Výdaje v tis. Kč  Skutečnost  Návrh  

paragraf položka 
 text 2009 2010 

1032   
Podpora ostatních produkčních odvětví 7,5 7

2141   Vnitřní obchod 2337,4 637,0

2212   Silnice 207,3 264,2

2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 18,4 111,0

2310   Pitná voda 0,0 0,0

2321   Odvádění a čištění odpadních vod   32,8 0,0

3113   Základní školy  309,7 320,0

3314   Činnosti knihovnické 4,6 5,0

3316   Vydavatelská činnost 0,0 0,0

3319   Ostatní záležitosti kultury 2,3 2,0

3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot mistního kulturního,národního a 
historického povědomí 

1,0 1,0

3330   Činnosti registrovaných církví 30,0 0,0

3341   Rozhlas,televize 27,2 0,0

3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 28,4 129,0

3412   Sportovní zařízení v majetku obce 192,7 70,0

3419   Ostatní tělovýchovná činnost 6,1 5,0

3429   Ostatní zájmová činnost a rekr… 5,0 5,0

3631   veřejné osvětlení 252,8 281,0

3632   Pohřebnictví 0,1 0,0

3635   Územní plánování 0,0 0,0

3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 80,3 42,0

3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 335,4 350,0

3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň  387,2 387,0

4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0,0 0,0

4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 60,0 30,0

4356   Denní stacionáře a centra denn…… 5,0 5,0

5269   Státní správa v oblasti hosp. op.  20,0 0,0

5512   Požární ochrana  61,3 1000,0

6112   Zastupitelstva obcí 758,7 759,0

6114   Volby do Parlamentu ČR 0,0 0,0

6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,0 0,0

6117   Volby do EP 16,3 0,0

6171   Činnost místní správy 492,7 524,0

6310   Obecné  výdaje z finančních operací 6,0 6,0

6320   Pojištění funkčně nespecifikované 19,0 26,4
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6399   Ostatní finanční operace 400,0 0,0

6402   Finanční vypořádání minulých let 114,0 0,0

6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 1,5 0,0

    Výdaje celkem 6105,2 4966,6

 
 
Zprávičky z naší školičky 
 
Zápis do 1. třídy 
 
Ve středu 10. 2. jsme přivítali v naší škole u zápisu do první třídy 12 předškoláčků, z toho 5 chlapců a 7 
děvčat. 
Děti ze základní školy si připravily pro budoucí prvňáčky krátkou pohádku „Princeznička na bále“. 
Role vypravěče se ujal Vojtíšek Švejda, ostatní role si rozdělili: Míša Kulíšek, Pepík Peřina, Hanička 
Cacková, Ivetka Drašarová a Eliška Boštíková. Po úvodní pohádce se děti rozeběhly do tříd plnit úkoly, 
kterými prokazovaly svoji připravenost do školy. Odměnou jim byly získané korálky, ze kterých si pak 
navlékaly stejné korále, jako měla princeznička v naší pohádce. Pro vzpomínku na slavnostní odpoledne 
si děti domů odnesly pamětní list a drobné dárečky. 
Všem budoucím školáčkům přejeme spoustu radostných dnů a v září se těšíme nashledanou. 

       Věra Chválová

 
Z prací žáčků 
 

 
Moje jarní prázdniny – Verunka Jílková, 3. ročník 

 
 O jarních prázdninách jsme jeli do Krkonoš do vesničky Benecko. Když jsme si vybalili, šli jsme 
se podívat po krajině. V neděli jsme šli poprvé lyžovat na modrou sjezdovku. A večer jezdit na 
nafukovacích kruhách. Říkají tomu SNOWTUBING.  
 V pondělí jsme zkusili sedačkovou lanovku a červenou sjezdovku. Na černé sjezdovce jezdil 
jenom tatínek. Večer jsme byli zase na SNOWTUBINGU.  
 V úterý jsme dopoledne hráli pingpong a odpoledne jsme lyžovali. Ve středu jsme měli 
odpočinkový den. Vyrazili jsme se vykoupat do AQUA CENTRA ve Špindlerově Mlýně. Večer jsme přáli 
Kátě k 6. narozeninám. Hráli jsme na kytaru a zpívali. 
 Ve čtvrtek dopoledne jsme byli na SNOWTUBINGU a pak na večerním lyžování, které se mi moc 
líbilo. V pátek jsme si naposledy zalyžovali a odpoledne jsme si šli zahrát BOWLING. Umístila jsem se na 
4. místě a babička nám objednala pizzu. 
 V sobotu jsme se všichni rozloučili a odjeli jsme domů. Jarní prázdniny se mi moc líbily. Jsem 
ráda, že jsem se zdokonalila v lyžování a užila si hodně srandy. 
 
 
       

Lyžování – Ondra Nunvář, 3. ročník 
 

 S tatínkem jsme se domluvili, že o jarních prázdninách budeme lyžovat. Jeli jsme lyžovat do 
Nového Jimramova. Tam na mě čekal pan učitel, který mě učil lyžovat. Ze začátku jsem hodně padal. 
Druhý den mně to docela šlo a už jsem moc nepadal. To už jsme lyžovali jen s tatínkem a se sestrou 
Eliškou. Dělal jsem obloučky a jezdil jsem na skok. Třetí den už jsem jezdil rychle se sestrou Eliškou a už 
jsem vůbec nepadal. Jenomže byl měkký sníh. 
 Každý den jsme si na sjezdovce udělali přestávku, tatínek nám koupil něco v bufetu a šli jsme 
zase lyžovat. Lyžování se mi moc líbilo a už se těším na další zimu. 
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Jak zachránit přírodu . referát z přírodovědy 

Iveta Drašarová, 5. ročník  
 Zachránit přírodu můžeme hlavně tím, že nebudeme ničím plýtvat. Třeba elektrická energie: např. 
televizi nenechávat puštěnou, když se na ni nikdo nedívá a vypínat ji tlačítkem na televizi než na 
ovladači, aby se více šetřilo. Lednička by neměla být dlouho otevřená. Neměli bychom nechat rozsvícené 
světlo, když je vidět. 

A teď i ostatní věci. Papír – když máme papír a popíšeme jenom kousek, tak ho nevyhodíme, ale 
až bude popsaná první strana i druhá, tak ho vyhodíme. Zbytečně si nekupujeme mnoho hraček, když za 
pár dní nás omrzí a už si s nimi nehrajeme. Nevyhazujeme tužku, když se nám nelíbí, ale až nám dopíše. 
 Do přírody nelijeme žádné chemické látky. V žádném případě nevyhazujeme žádné odpadky do 
přírody, ale do určených kontejnerů a popelnic. 
 Mělo by se topit dřevem, protože dřevo tady pořád bude, ale uhlí tady pořád nebude.  
 
 
 
 
LES                                                                                                   PŘÍRODA 
VERUNKA JÍLKOVÁ  - 3. ROČNÍK                                                 ADÉLKA BOŠTÍKOVÁ – 3. ROČNÍK 
 
JELEN, SRNKA LESEM KRÁČÍ,                                                      PŘÍRODU MÁM RÁDA, 
JENOM CO MU NOHY STAČÍ.                                                        STROM NÁM KYSLÍK DÁVÁ 
PRASE, LIŠKA LESEM CHODÍ,                                                       MÁME DOMA MALINY, 
LIDI RYCHLE UTÍKAJÍ.                                                                    TAKÉ KRÁSNÉ KVĚTINY. 
                                                                                                          SLUNCE SVÍTÍ KAŽDÝ DEN, 
ROSTE TAM I KAPRADÍ,                                                                 PROTO CHODÍM RÁDA VEN. 
VŮBEC MU TO NEVADÍ. 
MÁ TAM PĚKNOU ŽIVOU PŮDU,                                                    VENKU, TAM SI HRAJI S MÍČEM, 
PIJU, PIJU, CO JEN MŮŽU.                                                             NĚKDY TAKÉ RYJI RÝČEM 
                                                                                                          STŮL A SKŘÍŇ JE NÁBYTEK, 
V ZIMĚ JE MU MOŽNÁ ZIMA,                                                          ZE ZVÍŘAT JE UŽITEK. 
ALE TO HO NEZAJÍMÁ. 
ON SPÍ TOTIŽ HODNĚ TVRDĚ,                                                      LESNÍ PROCHÁZKY JSOU HEZKÉ, 
VŮBEC NEVÍ, ŽE JE V PŮDĚ.                                                         STARAT SE O PŘÍRODU JE HEZKÉ 
                                                                                                          V ZIMĚ SNĚŽÍ,  
                                                                                                          JEŽCI LEŽÍ. 
                                                                                                          MŮŽEME JÍT SÁŇKOVAT 
                                                                                                          NEBO TAKÉ BOBOVAT. 
 

 
 

Z Á  P  I  S 
 

do mateřské školy v Sádku  
se koná 

 
22. 3. 2010 - 26. 3. 2010 

 
 

U zápisu obdržíte Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Přihlášku do nateřské školy 
 

S případnými dotazy se obraťte na vedoucí učitelku mateřské školy paní Evu Zdvořilou 
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Co nás čeká…………  

 
 
Daňové přiznání k dani z nemovitostí 

 
Připomínáme občanům povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti, 
která platí pro všechny vlastníky nemovitostí v obci Kamenec u 
Poličky.  
Finanční úřad prodloužil termín pro podání daňových přiznání do 
konce dubna 2010, ovšem doporučil podání do konce března 2010.  
V kanceláři obecního úřadu můžeme pro vás vyhotovit aktuální výpis 
z katastru nemovitostí ve stavu k 31.12.2009. 

 
 
 

Česká beseda 
 
          Obec Kamenec u Poličky pořádá v neděli 4. července letošního roku III. ročník Festivalu 
amatérských souborů Pardubického kraje tančících tanec Česká beseda, nad kterým převzal osobní 
záštitu hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek. Na travnaté ploše hřiště se sejde 18 kolon, tj. 
144 tanečníků, kteří projdou průvodem částí obce.  
           Protože je o vystoupení tanečního souboru zájem, rozhodli jsme se nechat ušít nové kroje pro tři 
kolony. Kroj vychází z poličského kroje, jeho podoba je samozřejmě zjednodušena, ale vzhledem k tomu, 
že paní Petrásková již ušila po jednom mužském a ženském kroji, mohu říci, že se finanční prostředky na 
kroje vynaložené určitě vyplatí a tanečníkům to bude moc slušet.  
           Pořadatele čeká spousta práce, na kterou se ovšem těšíme, protože každý, kdo se prvních dvou 
ročníků jako divák zúčastnil může potvrdit, že je to pěkná podívaná a zážitek.  
Já bych chtěla touto cestou požádat všechny obyvatele naší obce, aby upravili okolí svých domů tak, 
abychom se jako obec dobře prezentovali před návštěvníky z různých koutů Pardubického kraje. Za toto 
všem velmi děkuji a zároveň na tuto akci předběžně zvu.  

Miroslava Švandová
 
 
Poplatky za komunální odpad v roce 2010 
  

Od března je možné platit poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2010, který zůstává ve 
výši 470,-- Kč na poplatníka a rekreační objekt. S obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2009 se můžete 
seznámit na www.obec-kamenec.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. Poplatek můžete platit na účet 
obce, č. ú. 1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného, vyplnit je třeba přiznání 
k poplatku v kanceláři obecního úřadu.  
             Svozová firma změnila termíny svozu plastů v pytlích, který bude uskutečňován v následujících 
dnech:  26.1.2010, 13.2.2010, 23.3.2010, 20.4.2010, 18.5.2010, 15.6.2010, 13.7.2010, 
24.8.2010, 21.9.2010, 19.10.2010, 16.11.2010, 14.12.2010. 
Termíny mobilních svozů nebezpečných a velkoobjemových odpadů 
 
Kamenec       18.5.2009       v 1600  hod.  u transformátoru,   v 1700  hod. Jelínek                 
                           21.9.2009      v 1600  hod.  u transformátoru,    v 1700  hod. Jelínek                 

http://www.obec-kamenec.cz/


 9

Inzerce 
 

 
 
 
 
 

 
AUTOŠKOLA 

 
SVOBODA & MRÁZKOVÁ 

774 849 982                     777 849 983 
 

nabízí 
 

- možnost získání řidičského oprávnění 
skupiny A, 

- možnost individuálního výcviku 
- přizpůsobíme se Vašim požadavkům 

 
SKUPINA B ZA 6.990,-- Kč 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

Krásné jaro a krásné velikonoční svátky 
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 15.3. 2010 
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