
  

 

 
 

 

číslo 29          březen 2011 

 
 
Vážení spoluobčané, 

Do rukou se Vám dostává první číslo Kameneckých listů v letošním roce. Čas neúprosně 
pádí, vždyť teprve nedávno jsme prožívali vánoční svátky a dnes již stojíme na prahu měsíce 
března …  

Ve vydání Kameneckých listů naleznete v první části ohlédnutí za uplynulým rokem 2010 
z pohledu hospodaření naší obce, na které úzce navazují informace o schváleném rozpočtu obce 
a naše plány pro letošní rok. Seznámíme Vás také s akcemi, které již proběhly a naopak s těmi, 
které připravujeme pro nejbližší období. V další části pak naleznete informace k připravovanému 
březnovému sčítání lidu, ohlédnutí za činností hasičů v roce 2010, článek z programu požárně - 
preventivní výchovy, informace z oblastní charity Polička a článek finanční poradenství. 

Rok 2010 byl z pohledu společenské činnosti velmi bohatý. V naší obci proběhla celá řada 
akcí, a to od vítání občánků, společenských plesů, jarního setkání důchodců, tradičních čarodějnic, 
dětského dne, zájezdu do divadla, posvícenského posezení až po vánoční výstavu a třeba i 
mariášový turnaj v samém závěru roku. Z velkých událostí roku připomeňme ty největší, 
uskutečněné v areálu Pod Lipou - uspořádání Festivalu tanečních souborů České besedy, oslavu 
120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, tradiční celorepublikové závody v požárním 
sportu dospělých i mládeže, volejbalový turnaj atd. Jsem rád, že se v naší obci pokračuje ve 
společenské činnosti i v každodenním životě – parta žen se schází pravidelně na cvičení, 
pravidelně se scházejí v klubovně ti dříve narození, aktivní jsou maminky malých dětí, velmi aktivní 
je Sbor dobrovolných hasičů, který se kromě další činnosti celoročně a cíleně věnuje dětem a 
mládeži.  

Za veškerou touto činností je vždy aktivita ochotných lidí, kteří neváhají pro společnou věc 
obětovat svůj volný čas. Chtěl bych jim za to velmi poděkovat, protože právě všichni tito lidé a 
jejich práce je pro naši obec nesmírně přínosná. Přál bych si, aby se jejich řady dále rozšiřovaly o 
další naše spoluobčany. I když se to v dnešním světě vůbec nenosí, pocit z podílu na společném 
díle je tou nejlepší odměnou, která tak trochu i pomůže přebít starosti každodenního života. 

Ze strany naší obce budeme tyto aktivity vždy podporovat a budeme se snažit pro ně 
vytvářet ty nejlepší možné podmínky. 

Petr Šváb 
 

 



  

 

 
 

Ekonomika obce v roce 2010 a rozpo čet obce pro rok 2011  
  
 Ačkoliv závěrečný účet obce bude schvalován až po kontrole auditem Pardubického kraje, 
seznámím Vás již nyní s hospodařením obce v loňském roce. Příjmovou i výdajovou stranu 
rozpočtu 2010 uvádím níže v přehledné tabulce už ve vztahu k současnému schválenému 
rozpočtu obce pro rok 2011. 
 
K tabulce připojuji textový popis s krátkým vysvětlením: 
 
 Příjmovou stranu rozpočtu roku 2010 oproti předpokladům pozitivně naplnily vyšší příjmy 
prakticky ze všech daní (položky 1111 až 1211), dále v původně schváleném rozpočtu nebylo 
počítáno s dotacemi. Celkem se podařilo získat dotace na zbudování parkoviště osobních 
automobilů u OÚ (4213), na rekonstrukci pohostinství a prodejny potravin, na pořízení automobilu 
a dalšího vybavení pro výjezdovou jednotku (součet na 4222), na uskutečnění festivalu Česká 
beseda (4121, 4122). V neposlední řadě také na uskutečnění voleb (4111) a dotace na veřejně 
prospěšné práce (4116). 
 Příjmy obce tak celkem dosáhly hodnoty 6.762.691,- Kč. 
 Výdajovou stranu rozpočtu tvoří v roce 2010 kromě běžných výdajů obce na provoz tyto 
hlavní výdaje:  
 V paragrafu 2141 jsou to výdaje na rekonstrukci budovy pohostinství a prodejny, 
v paragrafu 2219 náklady na výstavbu parkoviště za budovou OÚ, v paragrafu 3399 náklady na 
uspořádání Festivalu České besedy společně se všemi ostatními záležitostmi z oblasti kultury. 
Další velké výdaje nalezneme v paragrafu 5512 – výdaje na pořízení výjezdového automobilu. 
Z běžných výdajů připomenu paragraf 2212, který tvoří náklady na zimní údržbu cest a jejich 
opravy, paragraf 3412 tvoří náklady na údržbu areálu Pod Lipou, 3722 náklady hrazené svozové 
firmě za likvidaci odpadů a také paragraf 3745, ve kterém jsou náklady na veřejně prospěšné 
práce a údržbu zeleně v naší obci.  
 Výdaje celkem v roce 2010 činily 5.733.490,- Kč. 
 Hospodaření obce za rok 2010 tak skončilo přebytkem ve výši 1.029.201,- Kč. Tento 
přebytek bude využit jako rezerva do dalších let na realizaci dlouhodobějších cílů rozvoje obce. 
 
Nyní krátký popis rozpočtu obce pro rok 2011: 
 
 Příjmy obce jsou rozpočtovány přibližně ve výši skutečnosti roku 2010 nebo spíše na její 
spodní hranici. Nejsou rozpočtovány žádné dotace, a to ani na veřejně prospěšné práce. Pokud se 
podaří některé dotační tituly získat, bude provedena rozpočtová změna podle aktuální situace. 

Provozní výdaje jsou rozpočtovány dle skutečnosti roku 2010. Vyšší náklady jsou 
rozpočtovány na rekonstrukci vytápění v budově prodejny a pohostinství (paragraf 2141), na 
opravy cest (2212), na přípravu řešení odkanalizování obce (2321) a na opravu veřejného 
osvětlení (3631). 

Rozpočet  je koncipován jako vyrovnaný – příjmy i výdaje ve výši 5074,6 tis. Kč. 
 

    PŘÍJMY v tis. K č skutečnost rozpočet 
paragraf položka text rok 2010 rok 2011 
  1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 955,9 950,0 
  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výdělečné činnosti 283,3 50,0 
  1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálu 70,3 70,0 
  1121 Daň z příjmu právnických osob 856,4 850,0 



  

 

 
 

  1211 Daň z přidané hodnoty 1847,2 1700,0 
  1334 Odvody za odnětí půdy 0,2 0,0 
  1337 Poplatek za komunální odpad 196,0 211,0 
  1341 Poplatek ze psů 7,8 7,9 
  1361 Správní poplatky 0,9 0,0 
  1511 Daň z nemovitostí 1109,0 1000,0 
  2411 Splátka půjčky 40,0 0,0 
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pok. správy SR 34,6 0,0 
  4112 Dotace na státní správu 144,6 108,8 
  4116 Veřejně prospěšné práce - dotace Úřadu práce  170,2 0,0 
  4121 Neinvestiční přijaté transfery 5,0 0,0 
  4122 Neinvestiční přijaté transfery 12,8 0,0 
  4213 Neinvestiční přijaté transfery 318,2 0,0 
  4222 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 220,0 0,0 

2141   Vnitřní obchod 161,4 0,0 
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 41,2 0,0 
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 15,5 3,0 
3613   Nebytové hospodářství 45,0 24,0 
3631   Veřejné osvětlení 12,0 0,0 
3633   Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,1 0,0 
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 113,4 15,0 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 3,4 7,9 
3724   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2,6 2,0 
3725   Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 49,0 45,0 
6171   Činnost místní správy 34,8 20,0 
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11,8 10,0 
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0,1 0,0 

    Příjmy celkem 6762,7 5074,6 
 

    VÝDAJE v tis. K č skutečnost rozpočet 
paragraf položka text 2010 rok 2011 

1032   Podpora ostatních produkčních odvětví 0,0 7,0 
2141   Vnitřní obchod 838,8 713,0 
2212   Silnice 249,0 500,0 
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 434,5 0,0 
2321   Odvádění a čištění odpadních vod   19,0 315,0 
3113   Základní školy  259,2 300,0 
3314   Činnosti knihovnické 5,0 5,0 
3319   Ostatní záležitosti kultury 2,3 3,0 
3326   Pořízení, zachov. a obnova místního kultur. povědomí 5,9 1,0 
3330   Činnosti registrovaných církví 0,0 30,0 
3399   Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků 138,8 58,9 
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 104,1 132,0 
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 5,0 
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 5,0 
3631   Veřejné osvětlení 67,8 375,0 



  

 

 
 

3632   Pohřebnictví 0,1 0,3 
3635   Územní plánování 0,0 170,0 
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 176,8 170,0 
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15,6 16,0 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 310,1 336,0 
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 2,3 5,0 
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  338,6 400,0 
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20,0 40,0 
4356   Denní stacionáře a centra denních služeb 5,0 5,0 
5512   Požární ochrana – činnost výjezdové jednotky obce 1064,2 45,0 
6112   Zastupitelstva obcí 940,0 796,0 
6114   Volby do Parlamentu ČR 16,6 0,0 
6115   Volby do zastupitelstev územních samospráv. celků 15,1 0,0 
6149   Ostatní všeobecná vnitřní správa 2,9 0,0 
6171   Činnost místní správy 640,5 571,4 
6310   Obecné  výdaje z finančních operací 6,4 6,0 
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 54,6 64,0 
6402   Finanční vypořádání minulých let 0,2 0,0 

    Výdaje celkem 5733,4 5074,6 
 

Petr Šváb 
 
Veřejně prosp ěšné práce v roce 2011  
 

Zastupitelstvo obce ve spolupráci s úřadem práce plánuje opět zřízení pracovních míst pro 
veřejně prospěšné práce v naší obci. Zřízení pracovních míst se plánuje od poloviny měsíce 
března. Další informace zájemcům o tyto práce poskytneme v kanceláři obecního úřadu. 

Petr Šváb 
 
 
Nabídka palivového d řeva  
 
 Obecní úřad nabízí k odprodeji palivové dřevo. Množství, druh, podmínky a cena bude 
upřesněna zájemcům, kteří se přihlásí v kanceláři obecního úřadu. 

Petr Šváb 
 
Hlášení obecního rozhlasu  
  

Hlášení obecního rozhlasu v minulosti začínalo produkcí hudební skladby, nějakou 
písničkou, po které teprve následovalo vlastní hlášení. Jakákoli veřejná produkce však podléhá 
zákonu na ochranu autorských práv a při nedodržení jeho ustanovení hrozí pokuta. Z tohoto 
důvodu jsme v současnosti úvodní hraní vypustili a hlášení je oznamováno jen krátkou znělkou. 
Jak se však ukazuje, toto řešení není zrovna ideální. 

Proto prosíme občany o strpení, než tento problém vyřešíme a  oznamování hlášení 
obecního rozhlasu vylepšíme. 

Jan Kadidlo 
 



  

 

 
 

 
Tříkrálová sbírka  
 
  V sobotu 8. ledna 2011 se v naší obci uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Sbírku 
organizovala Česká katolická charita za pomoci dobrovolníků z naší obce. Obcí procházely čtyři 
skupiny koledníků se zapečetěnými pokladničkami. Celková částka, kterou od Vás koledníci letos 
vykoledovali, je 15.155 Kč. Výnos sbírek na Poličsku bude určen na: 
 I. Zakoupení devítimístného automobilu pro svoz klientů AC dílen a Denního stacionáře 

II. Auto pro novou terénní službu Sanace rodiny – zahájení služby na Poličsku v roce 2011 
III. Přímá pomoc sociálně slabým lidem v místě působení Oblastní charity Polička 
IV. Vzděláváním proti zadlužování – přednášky o rizicích zadlužování pro občany na 
Poličsku 

 Děkujeme dětem za pomoc s organizací sbírky a také děkujeme Vám, občanům naší obce, 
za štědrost.  

Alena Cejpová 
 
Blahop řání  
 
 „Ať každý den je plný radosti a krásných okamžiků …“  Hodně zdraví, štěstí a mnoho 
dalších spokojených dní přejeme panu Václavu Muffovi, paní Marii Sejkorové, panu Jiřímu Musilovi 
a paní Marii Musilové.  

Alena Cejpová 
 
Prázdninový výlet na bazén do České Třebové  
 
 V úterý 8. března 2011 pořádá obecní úřad výlet na bazén do České Třebové. Sraz a 
odjezd účastníků je v 16.00 h  před obecním úřadem. 
 Obec hradí autobusovou dopravu, účastník hradí vstupné do bazénu, tj. 80 Kč dospělý, 50 
Kč dítě od 6 do15 let, 40 Kč dítě do 6 let, vše na dobu pobytu 90 minut. 
 Zájemci, hlaste se nejpozději do pond ělí 7. března na Obecním úřadě v Kamenci u 
Poličky. 

Alena Cejpová 
 
Setkání s d ůchodci  
 
 V sobotu 2. dubna 2011  od 15.00 h  se v sále na Obecním úřadě v Kamenci u Poličky 
uskuteční tradiční jarní setkání s důchodci. Ženy z naší obce společně se zastupitelstvem obce 
Vás srdečně zvou k příjemnému posezení. 

Alena Cejpová 
 
Čarod ějnice v areálu Pod Lipou  
  
 V sobotu 30. dubna 2011 od 18.00 h  se v areálu Pod Lipou uskuteční tradiční Rej 
čarodějnic. 

Zveme Vás všechny - občerstvení pro všechny věkové kategorie, pro děti soutěže … 
Petr Šváb 

 
 



  

 

 
 

 
Poplatek za komunální odpad v roce 2011  
 

Tak, jak jsme informovali v minulém vydání Kameneckých listů, od měsíce března můžete 
hradit místní poplatek za svoz komunálního odpadu na základě Obecně závazné vyhlášky 1/2010. 

Poplatek můžete platit v kanceláři obecního úřadu, případně na účet obce, č. ú. 
1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a vyplněním přiznání 
k poplatku v kanceláři obecního úřadu. Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku a je ho 
možné rozdělit do dvou rovnoměrných splátek splatných do 30. června příslušného roku a do 30. 
září příslušného roku. 

Výše poplatku 470,- Kč na poplatníka a také podmínky pro osvobození od něj zůstávají 
stejné jako v roce předchozím.  
 
Připojuji nejbližší termíny svozů (přibližně do vydání příštího čísla Kameneckých listů): 
Svoz popelnic:  
Kamenec - každé sudé pondělí: 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6. 
Jelínek – každá sudá středa: 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6. 
 
Svoz plastů - pytle: 
1 x měsíc - sudé úterý: 22.3., 19.4., 17.5., 14.6.  

Petr Šváb 
 
Sčítání lidu, dom ů a bytů 2011 
 
 Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným 
okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. b řezna 2011. Poprvé 
v historii se budou sčítat všechny země  EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. 
Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu.  
 
Historie sčítání lidu 
 

Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy 
obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. 
Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území 
je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny 
knížete Spytihněva II. Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent 
císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v 
habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a 
jednotně na celém území soustátí.  

Rozsah informací i  kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se 
uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii 
Československa nekonalo, bylo to v roce 1940  kvůli 2. světové válce. 
 
Novinky sčítání lidu 2011 
 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak 
se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání: 



  

 

 
 

Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost 
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na 
vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti 
je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení 
k internetu. 

Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line 
nebo prostřednictvím datových schránek.  
Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty. 

V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum 
s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. 
 
Základní termíny sčítání lidu 

7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. 
Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc 
žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška 
formulářů končí 25. března 2011. 
 
25.- 26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace 
do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.  
 Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný 
okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo 
v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.   
 
26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují 
tři základní cesty: 
   - internet 
   - předání sčítacímu komisaři 

- odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště 
 
14. dubna 2011   Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je 
budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.  
 
Jak poznám sčítacího komisaře? 
 

Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího 
komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským 
průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.  
 
Komisaři roznáší formuláře 
 

Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám 
komisaři předají osobně proti podpisu.  

Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už  na formuláři 
dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, 
vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře. 

Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné 
formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: 



  

 

 
 

1) On-line vyplnění a odeslání na internetu 
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví 
termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout) 
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám 
komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)  
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.  
 
Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma? 
 

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky 
Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo 
průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete 
zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.  

Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení 
o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout 
na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem 
regionu.  
 
Sběr vyplněných formulářů 
 

Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je 
komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či 
odevzdat formuláře do 14. dubna 2011. 
 
a) Vyplnění formulářů on-line 

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného 
okamžiku bude možné na www.scitani.cz  vyplňovat a odesílat formuláře on-line.  
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám 
přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva 
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na 
www.scitani.cz  přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete 
na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům 
v pořádku doručeny.  
 
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním 

Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde 
komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže 
s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.  

Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být 
v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu 
sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu 
novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je 
možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.  

Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 
s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných 
sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce. 
 
 



  

 

 
 

Komisař 
Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci 

každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. 
V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či 
nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.  
 
Když budete potřebovat pomoc 
Telefon:  800 879 702  bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011  
web:  www.scitani.cz  

Z údajů ČSÚ sestavil Petr Šváb 
 
Činnost Sboru dobrovolných hasi čů v roce 2010  
 
 Kde začít? Činnost našeho sboru můžeme posoudit hned z několika hledisek – kulturní 
život, účast na soutěžích i jejich pořádání, práce s mládeží a dětmi a v neposlední řadě i naše 
výjezdová jednotka.  
 Každý ve sboru má svůj úkol, celkem je nás 94 členů, z toho 63 dospělých a 31 mladých 
hasičů. Ti starší se starají o zajištění chodu sboru, mladší nás zase reprezentují na nejrůznějších 
soutěžích.  
 Jednou z nejdůležitějších funkcí sboru je činnost výjezdové jednotky. V roce 2010 se 
účastnila dvou akcí – již tradičního námětového cvičení a jednoho výjezdu, při němž její členové 
pomohli s úklidem sněhu ze střechy pohostinství v naší obci. Tou nejvýznamnější událostí pro 
výjezdovou jednotku – a nejen pro ni – bylo předání nového vozidla Volkswagen Transporter 4x4. 
 Kulturní život je již tradičně reprezentován dvěma hasičskými plesy a maškarním 
karnevalem pro děti, to vše v jediném víkendu, tentokrát 5.-7. února. Účast byla jako vždy bohatá a 
při tanečním reji, ať už dospělých či dětí, si každý našel své místo. Ani letos jsme nemohli 
vynechat svátek sv. Floriana, který jsme oslavili společnou mší svatou v Sádku a poté posezením 
na obecním úřadě.  
 Další významnou kulturní akcí byly oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů 
v Kamenci, které se uskutečnily 31. července a 1. srpna. Celý dvoudenní program zahájila mše 
svatá sloužená pod širým nebem v areálu Pod Lipou s požehnáním nového vozidla. Večer poté 
pokračoval taneční zábavou, kterou skvěle doprovodila kapela Torzo. V neděli následovala 
oficiální část a při účasti spřátelených sborů došlo i k slavnostnímu předání nového vozidla. O 
zábavu se poté postarala naše mládež, ať už při ukázkách požárního sportu se současnou i 
historickou technikou nebo při jejich pečlivě nacvičeném tanečním vystoupení. Nemohl chybět ani 
tradiční tanec Česká beseda.  
 I přes spoustu práce s přípravou oslav jsme nezanedbali pořádání ostatních soutěží. A to 
hned několika – Okresního kola soutěže družstev v kategorii dorostu, mužů a žen, závod Večerní 
stovka, O pohár starostky obce, Seniorcup a léto tradičně zakončily závody dětí O pohár SDH a 
nově i Kamenecká šedesátka. Největšímu zájmu se těší závod Večerní stovka, který je zařazen do 
seriálu závodů Českého poháru Velkopopovického Kozla, a to nejen ze strany závodníků, ale i 
diváků. Letos se na start postavilo 180 mužů a 111 žen, loňský rekord ale zůstal nepřekonán. 
Závodů se zúčastnili i vzácní hosté – hejtman Pardubického kraje pan Martínek, štáb sportovní 
redakce České televize a mnozí další. Chybět samozřejmě nemohl přímý internetový přenos a 
LED obrazovka. 
 Náš sbor je ovšem úspěšný i na závodnickém poli. O ten největší úspěch se postaralo 
družstvo žen, které se probojovalo na Mistrovství České republiky v Praze. Na stadionu Juliska 
pak vybojovaly krásné 11. místo.  



  

 

 
 

 Práci s mládeží se věnujeme po celý rok – přes zimu děti jezdí do sportovní haly v Poličce 
a během sezóny se účastní mnoha soutěží a to i se třemi nebo čtyřmi družstvy. A co víc, málokdy 
odjíždíme bez medailového umístění. Novinkou je cílené zaměření na závody jednotlivců v běhu 
na 60 m. I zde děti postupně dosahovaly velkých úspěchů, dokonce i na závodech v jiných krajích. 
Milým zpestřením bylo letní minisoustředění v areálu Pod Lipou, které se setkalo s velkým 
ohlasem nejen u dětí a o prázdninách se tak můžeme těšit na další pokračování.  
 Skončil rok minulý, co nás čeká v tom letošním? Hasičské plesy i karneval máme zdárně za 
sebou, v létě nás čeká: 
16. července Okresní kolo soutěže družstev SH ČMS – kategorie muži, ženy 
6. a 7. srpna Večerní stovka a O Pohár starosty obce 
27. srpna O pohár SDH a Kamenecká šedesátka 
letní minisoustředění pro děti. 
 Na závěr tohoto výčtu těch nejdůležitějších událostí roku 2010 bychom chtěli pozvat malé, 
mladé i starší, prostě kohokoli, kdo by se rád zapojil do činnosti našeho sboru. Každá pomocná 
ruka je důležitá a budeme za ni jen rádi. 

         Klára Dalíková 
 
Vypalování porost ů a zakládání oh ňů v přírod ě 
 
 Oteplení a suché počasí v jarním období zvyšuje nebezpečí vzniku požáru při zakládání 
ohňů v přírodě a s probíhajícím jarním úklidem se množí počty požárů způsobených nedbalostí 
osob při vypalování trávy. 
 V jarním období vzniká zvýšené nebezpečí požárů. Teplé počasí láká řadu obyvatel a 
chatařů k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k 
požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody, v horším 
případě i ohrozit životy a zdraví lidí. Většina těchto požárů je způsobena nedbalostním jednáním 
při manipulaci s otevřeným ohněm. I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně 
zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla. 
 Pálení většího množství trávy předem ohlásit na operační středisko Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje a tím předejít zbytečným výjezdům hasičů. Telefonní 
kontakt k hasičům je 950 570 112, pálení je možné zadat také prostřednictvím www.hzspa.cz  
vyplněním formuláře. 
 Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární 
ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a 
podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun. Při spalování hořlavých látek na 
volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření 
proti vzniku a šíření požáru. 
 Zvýšené nebezpečí požárů vzniká v přírodním prostředí zvláště v období bez déletrvajících 
dešťových srážek, s mimořádně teplým a suchým počasím. V období těchto klimatických 
podmínek by se měla dodržovat pravidla, která zabrání vzniku požárů. Jedná se o zákaz kouření, 
rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50 metrů od 
okraje lesního pozemku, to samé platí i pro přírodní prostředí. Spolehlivým iniciátorem požáru je i 
odhozený nedopalek cigarety, proto je přísný zákaz odhazování hořících nebo doutnajících 
předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě. 

          Alena Cejpová 
 
 



  

 

 
 

Dvě nové služby Oblastní charity Poli čka 
 
 Oblastní charita Polička na začátku roku otevřela dvě nové služby, které je připravena 
poskytovat občanům z Poličky a okolních obcí.  

První z nich je sociální služba „Osobní asistentce“  
 Tuto, občany dlouhá léta poptávanou službu, jsme zahájili od 1. ledna 2011. Osobní 
asistenci poskytujeme dětem od 1 roku věku a dospělým v jejich vlastních domácnostech. 
Doposud jsme žadatele odkazovali na svitavskou neziskovou organizaci Salvia. 

Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, mentálního, 
zrakového a sluchového postižení, chronického onemocnění či věku, jejichž situace vyžaduje 
nezbytnou pomoc druhé osoby.  Osobní asistent pomáhá člověku se vším, co člověk pro své 
postižení nemůže zvládnout sám: pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy nebo chodu 
domácnosti, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti i 
zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.  

Osobní asistenci vykonáváme v pondělí až pátek od 7 do 18 hodin. Služba však nemusí být 
omezena pouze na uvedenou pracovní dobu. Klient si ji může s asistentem dojednat podle potřeby 
i v jiný čas a v jiné dny v týdnu. Poskytnuté služby si částečně hradí uživatel z příspěvku na péči.  

Sídlo Osobní asistence najdete v Poličce na ul. T Novákové čp. 734. Kontaktní osobou je 
vedoucí služby Milena Nedělová, DiS.: tel: 731 598 814.  

Věříme, že rozšíření spektra služeb Charity přispěje občanům Poličska k tomu, aby mohli 
zůstávat ve svém domácím prostředí s handicapem, v nemoci i ve stáří, a pro jejich pečující osoby 
bude úlevou při namáhavé službě svým blízkým. 

Druhá je sociální služba „Sanace rodiny“ 
Službu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ jsme zahájili 1. února 2011 v rámci 

pilotního projektu Sanace rodiny Pardubického kraje. Vzniká v úzké spoluprácí s odborem sociálně 
právní ochrany dětí a jejím posláním je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi,  které jsou v tak 
obtížné situaci, že potřebují podporu při obnově základních rodinných funkcí. Je poskytována 
v domácím prostředí v Poličce a spádových obcích a vychází z individuálních potřeb rodiny. 

Sanace rodiny sídlí ve Vrchlického ulici 185 a kontaktní osobou je Mgr. Markéta Šafářová, 
tel.: 731 598 813.  
 Doba není ekonomicky příznivá, přesto se poličská charita rozrůstá. Některé projekty byly 
připravovány roky dopředu, jiné se „objevily“ ze dne na den. Sociální problémy v naší zemi bohužel 
nemizejí, naopak přibývají a vyostřují se. My se na ně snažíme reagovat.  

 Štěpánka Dvořáková Oblastní charita Polička 
 
Půjčky ?  
 

Velmi používané slovo v současné době. Využívat  je nebo ne? Ano,  snad ….ale. Pouze 
na nutné věci. Po zralé úvaze, zda jsou tyto věci opravdu důležité pro další chod našeho života.  
 Velmi dobře zvážit, zda na tento obchod budeme opravdu finančně stačit a do budoucna 
nám tato půjčka nebude život znepříjemnovat a omezovat. No a nakonec spousta dalších otázek. 
U koho o půjčku požádat?  Jak ten pravý ústav najít? Dát na média, na kamarády nebo na  vlastní 
zkušenost? Jaký úrok je ten dobrý a jaký už špatný? S jakou dobou  splatností? Delší nebo kratší a 
proč? 
  Víte na koho se obrátit? Na co se zeptat a na co si dát pozor? 
 Budeme si nejen o tomto problému povídat dnes a v průběhu celého roku na stránkách 
Kameneckých listů. Uvažujete také s manželem nebo s přítelem o spotřebitelském úvěru? Máte 
ovšem jisté obavy jaká rizika na Vás číhají. Jste opatrní abyste se příliš nezadlužili, abyste zvládli 



  

 

 
 

splátky.Opatrnost je na místě. Mnoho lidí se velmi zadluží a nezvládnou platební morálku u všech 
svých půjček, hypoték a úvěrů. 
 Velmi často jsou to půjčky, které byly poskytnuty na věci, které dnes  již nevyužívají  nebo 
nepotřebují tak, jak předpokládali v době kdy žádali o úvěr. Jejich schopnost splácet se v čase 
změní, přijde nemoc, úraz. Ztráta zaměstnání je velmi častý případ neschopnosti splácet. 
Nastanou problémy a není z nich mnoho cest. Bonita  těchto klientů je tak nízká, že neexistuje  
seriozní ústav, který by jim mohl pomoci dostat se z této situace. 

Tito lidé se dostávají díky tlaku do spár ů různých lichvá řů a začíná tak jejich cesta do 
dluhové spirály, ze které není úniku. 
 Tyto subjekty  fyzicky neexistují, nemají kanceláře a telefonní čísla. Pokud se na ně začne 
zákazník obracet s pomocí….vypaří se jak pára nad hrncem. To je začátek konce. Obrovské 
sankce, úroky z prodlení, zabavování majetků. Pak už jen neštěstí a oči pro pláč. Ovšem 
shovívavost nebo náznak lítosti nebo snahy pomoci nečekejte. Dluh utěšeně a obrovským tempem 
narůstá. Poté už jen návštěva exekutora, ztráta majetku. Poplatky exekučního řízení, které mohou 
šplhat do tisícových částek. 

Proto rada ……Porovnávejte, vybírejte a zvažujte . 
Je velmi nutné, abyste  měli možnost porovnat  nabídky od několika, pokud možno 

seriozních ústavů, ne lichvářů. Máte plné právo mít možnost výběru a nenechte si ho odepřít. Jak 
toho docílíte? Budete obcházet ústavy? Je to jedno z řešení. Ovšem, kdo z nás zvládne porovnání 
nabídek a výběr té správné?  

Obraťte se na člov ěka, který Vám m ůže poradit a pomoci . 
Jsou to nezávislí poradci. Mohou nabízet porovnání několika nabídek od ústavů, nepracují 

pro žádný bankovní subjekt. Opravdu mohou vyhodnotit to, co potřebujete Vy získat a ne to, co 
ústav potřebuje prodat. Dále sledujte, jaké jsou sankce za předčasné splacení, velmi zvažte, 
abyste si nepůjčovali na věci s menší životností než je doba splatnosti  úvěru. Například dovolená  
nebo nejhorší varianta vánoční dárky. Úvěrové společnosti Vám půjčí znova a znova. Převážná 
většina jich  nepožaduje jakékoliv zajištění úvěru nebo půjčky. Nezkoumají ani výši Vašich příjmů. 
Většinou jsou následné půjčky realizovány na splacení těch předešlých. Je to ovšem marný boj a 
nijak nezlepší vaši situaci. 

Tomuto m ůže opět  pomoci  p ředejít dobrý finan ční poradce.   Velmi podrobným 
poznáním klienta a zpracováním  jeho plánu finan čních transakcí v rodin ě nemůže 
k zadlužování  dojít . 

Bude lépe. Pro nás občany se blýská na lepší časy. Od nového roku platí zákon na 
ochranu nás všech. Poskytovatelé musí přezkoumávat schopnost splácet. Pokud zákazníkovi 
nedovolí příjmy vzít si půjčku, nebude mu poskytnuta. Jsou sníženy sankce za předčasné splacení 
. Informovanost klienta o úrokové sazbě RPSN je transparentní a čitelná, nebude již schována 
kdesi na okraji stránky. Klient může také nově v časovém horizontu dvou týdnů  vypovědět 
smlouvu o úvěru bez postihu. 
 Snad se situace zlepší a nebudeme se všichni bezhlavě zadlužovat. Přeji všem, kteří o 
tomto přemýšlejí, aby se jim podařilo zvolit vždy to správné řešení.  
 Příště si budeme povídat o tom, jak najít  toho správného finančního lékaře pro naše 
peníze. Vězte, že domácí účetníctví v českých rodinách potřebuje ozdravnou kůru. 

Lenka Pohlová finanční poradkyně 
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