
 
číslo 3          září 2004 
 
 
 
Nebezpečný a velkoobjemový odpad 
 
 Odvoz nebezpečného a velkobjemového odpadu se v Kamenci uskuteční v 
sobotu 18. září 2004. Vozidlo bude přistaveno uprostřed obce na odbočce k areálu Pod 
lipou v 8.00 hodin. 
 Přehled odebíraných odpadů: 
Ledničky mrazáky, trouby, sporáky, televizory, radia. a jim podobná zařízení, počítače, 
starý nábytek, podlahové krytiny, bojlery, keramika, pneumatiky, plastové předměty, 
hračky matrace, železo, akumulátory, olejové filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a 
tuky, léky, monočlánky, asfaltové lepenky, nádoby od barev, lepidel, ředidel a 
rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, nádoby od sprejů, zářivky a výbojky. 
 Náklady na svoz a likvidaci těchto odpadů jsou hrazeny z poplatků za odpad. 
 Do těchto odpadů nepatří: 
zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad (bioodpad), popel, škvára a dřevo. 

          Petr Šváb st. 
 
 
Třídění odpadu 
 
 Děkujeme občanům za třídění odpadu. Podle množství vytříděného odpadu, u nás 
to je  sklo a plasty, dostává obec odměnu. Tyto odměny vyplácí firma EKO-KON, a.s. z 
Prahy. Za rok 2003 to bylo 13 501,- Kč. V letošním roce jsme již dostali 10 040,- Kč. V 
minulém roce bylo z naší obce celkem odvezeno 82,3 tun komunálního odpadu. Z tohoto 
množství bylo 3,1 tuny plastů a 2,8 tuny skla.  

          Petr Šváb st. 
 



Z kamenecké kroniky: rok 1928 
 
28.října slavíme 10 roků naší samostatnosti. Deset roků rychlého vývoje a podnikání. 
Deset těchto uplynulých roků nám umožňuje posoudit, co dobrého jest vykonáno a kde 
jsme chybili. 
U mnoha občanů byl blahobyt příčinou zkázy  jako při zrušení roboty. Mimo mnoha 
zadlužených i někteří statky prodali a propili. Mnoho se tržilo, mnoho se utrácelo. 
Jiná výročí:  

80 let zrušení roboty. 
Poslední stínání berana v Sádku 1908. Kazatelem byl Fr.Dvořák č. 66, židem 
Petržálek č.64 z Kamence, katem Adolf Lorenc ze Sádku, major Jos.Tezka, kasír 
Jan Jílek č. 65, doktor Jan Chleboun č.76 (Sádek). 
Dvacet roků uplynulo od velikého požáru dvora v Kamenci dne 13.července 1908. 
Vyhořelo 13 obydlí. Uhořel Praxu hoch. Požáru zúčastnil se hasičský sbor 
limberský, modrcký, poličský, sádecký, oldříšský a borovnický. Kamenecká 
stříkačka pro poruchu nestříkala. Při požáru dvora zemřel druhý den od popálení 
Jos.Friedl, kameník z Dol. Předměstí, č.80 

Nové domy postavili: Anna Jílková č.131, Fr.Hanyk č.132, Jar.Dvořák kolář,č.133. 
Bednář Jos.č.13 přistavěl stáje, Střítežský Jos.č.111 přistavěl a rozšířil obytné stavení, 
Jan Švejda č.65 přistavěl výměnek, Jos.Večeřa postavil stodolu na místě vyhořelé 
chalupy č.102. 
Mach V. na Jelínku koupil, rozboural a znovu postavil stavení č.1. 
Odvodňování. Utvořeno bylo družstvo, jehož předsedou byl Jan Švanda č.32, Jos.Síla 
místopředseda, Silv. Koukal jednatel, Jos. Lorenc pokladník Odvodňování začalo 
v květnu r.1928 a pak zase na podzim. Rozpočet byl 553.500 K. Z toho na melioraci 
480.000 K, na kultivaci 73.500 K. Družstvo pracovalo ve vlastní režii. Tím také ušetřilo 
54.791 K, přes to, že bylo mnoho prací mimo zařazených v rozpočtu. Odvodněno bylo 
107 ha 30 a, kultivováno 27 ha 34 a. Jeden ha odvodnění stál majitele 1 840 K. 
Kolaudováno v prosinci 1929. 
Již nebudou světýlka na lukách jako byly v létě 1911 a 1912. Ani ptáček se nemá kde 
napít. Při sekání luk vodu do krbce nutno vzíti z domu, neboť i studánky jsou všechny 
odvodněny. 

Jan Mlynář st. 
 
 
Společenská kronika 
 
 Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům, kteří  ve III. čtvrtletí roku 2004 oslavili a 
nebo teprve oslaví významná životní jubilea, vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a životního elánu. 
 Blahopřejeme těmto občanům:  
   Macků Marie 
   Smolková Zdeňka 



   Pražanová Marie 
   Mach František 
   Stříteřská Josefa 

         Miloslava Cacková 
 
 
Nájemné ze společenského sálu v budově OÚ 
 
 Zastupitelstvo obce na svém zasedání 20. května 2004 stanovilo tyto poplatky za 
pronajímání společenské místnosti a dalších prostor v budově Obecního úřadu:  
 pohoštění po pohřbu občana z naší obce 100,- Kč, 
 pro občana z jiné obce 200,- Kč, 
 rodinné oslavy (narozeniny a pod.) pro občana z Kamence 200,- Kč, 
 pro občana z jiné obce 500,- Kč, 
 svatební hostiny pro občana z naší obce 500,- Kč 
 pro občana z jiné obce 1 500,- Kč. 
V tomto nájemném je již započítaná spotřeba vody, tepelné a elektrické energie. Po 
skončení akce provede nájemce úklid pronajatých prostor včetně vyprání použitých 
ubrusů, ručníků a utěrek. Rozbité nebo jinak zničené vybavení kuchyně se hradí v plné 
výši pořizovacích nákladů. Tato náhradu bude vyžadována i v případě rozbití vybavení 
ostatních pronajatých místností. 

          Petr Šváb st. 
 
 
Cvičení žen 
 
 První cvičení žen ve společenské místnosti v budově Obecního úřadu bude v 
úterý 5. října 2004 od 16.00 do 18.00 hodin. Vyzýváme všechny ženy, které budou mít 
o cvičení zájem, aby přišly. Na prvním cvičení bude dohodnuto vše potřebné.  

          Petr Šváb st. 
 
 
Stolní tenis 
 
 Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo o dalším vybavení budovy OÚ. Do 
šatny budou zhotoveny botníky a  budou koupeny dva stoly na stolní tenis. Od října bude 
toto vybavení k dispozici. Stolní tenis bude možné hrát vždy v pondělí a ve středu od 
14.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 15.00 do 18.00 hodin. Stolní tenis bude možné v 
těchto termínech hrát jen v případě, že nebude v společenská místnost v tuto dobu 
využívána k jiným účelům. Je nutné, aby si všichni zájemci zajistili vhodnou obuv, aby 
nedošlo k poškození nebo znečistění parket ve společenské místnosti.  

          Petr Šváb st. 
 



Pravidelné besedy důchodců  
 
 Všichni, kteří mají zájem o pobesedování mohou přicházet vždy ve čtvrtek od 
16.00 hodin do budovy OÚ. Tyto besedy budou neformální a bude záležen na přítomných 
jak se budou bavit. V tuto dobu bude k dispozici místní knihovna. Také délka besed bude 
záležet na zájmu přítomných. Prvé toto setkání bude 30. září 2004. 
 Pravidelné setkání důchodců, které organizují ženy z Kamence, se po 
zkušenostech z letošního setkání uskuteční v březnu nebo v dubnu 2005. 

           Petr Šváb st. 
 
 
Sportovní akce v areálu Pod lipou 
 

Sportovní program letní sezóny v areálu Pod lipou začal v sobotu 10. 7. VI. 
ročníkem volejbalového turnaje Kamenecké podání. Za účasti šesti družstev byl na 
hřištích k vidění zřejmě nejkvalitnější volejbal v historii turnaje. Z vítěství se nakonec 
radovalo družstvo Dolní Dobrouč z okresu Ústí nad Orlicí. 

Další sportovní akcí bylo hned následující sobotu 17. 7. II. kolo soutěže v požárním 
sportu mužů a žen. Ze základních kol si účast zajistilo 14 družstev mužů a 6 družstev 
žen. V kategorii mužů se závodilo o tři postupová místa do krajského kola, v kategorii žen 
o místa dvě. Po vyrovnaném průběhu závodu si vítězství odvezlo družstvo mužů Široký 
Důl, na druhém místě skončil Kamenec a na třetím Desná. V ženách byl závod velkým 
soubojem družstev Kamence a Desné. V tomto pořadí také družstva skončila, třetí místo 
obsadily ženy ze Slatiny. 

V sobotu 7. 8. se na našich hřištich odehrával tenisový turnaj hokejbalového klubu 
Kometa Polička. Konání tohoto turnaje v Kamenci se již stalo tradicí pro skvělé zázemí 
v našem areálu. 

Sobota 14. 8. – do Kamence se sjíždějí nejlepší závodníci z celé České republiky 
na X. ročník závodu Večerní stovka, pátého závodu Českého poháru 2004. Poprvé 
v historii závodů v požarním sportu v naší republice závod začal kvalifikací, ze které do 
hlavního večerního závodu postupovalo nejlepších 60 mužů a 40 žen. Bohužel také 
poprvé závodu nepřálo počasí. Časté dešťové přeháňky přerušovaly kvalifikační běhy, a 
večerní trvalý déšť již nedovolil dokončit večerní program. Výsledkem závodu se tak staly 
výsledky kvalifikace. V kategorii mužů zvítězil Jan Lorenc ze Širokého Dolu, na druhém 
místě skončil Ladislav Janeček z Horního Poříčí, třetí byl Jan Hůla z Plzně. V ženách po 
třetí za sebou zvítězila Andrea Nolčová z Chválenic, druhé místo obsadila Monika 
Sedlatá z Kvasin a třetí skončila Jana Flídrová z Desné. 

Neděle 15. 8. - program závodů v požárním útoku O pohár starosty obce a 
Seniorcup byl zařazen do seriálu závodů Okresní ligy Svitavska. Celkem startovalo 16 
družstev mužů, 11 družstev žen, 6 družstev seniorů a 1 družstvo seniorek. V mužích si 
pohár odvezlo družstvo Seč (okres Chrudim), v ženách Chválenice (okres Plzeň), 
v kategorii seniorů zvítězil Široký Důl (okres Svitavy) a ženy Velké Meziříčí (okres Žďár 
nad Sázavou). 



První neděli v září se v areálu uskutečnil první ročník závodu mladých hasičů O 
pohár SDH. V pěkném počasí se utkalo ve štafetě 4 x 60 m a v požárním útoku 7 
družstev kategorie mladších a 14 družstev kategorie starších. Celodenní soutěžení 
zpestřily netradiční soutěže pro děti. Vítězství si z naší obce odvezlo v kategorii mladších 
družstvo z Hlinska, ve starší kategorii zvítězil domácí Kamenec. 

Závěr sportovního roku patří již tradičně nohejbalovému turnaji Kamenecké 
kopnutí, jehož VI. ročník se uskuteční v sobotu 9. 10. 

Velké poděkování patří všem, kteří se na všech těchto akcích podílejí svoji 
dobrovolnou prací a přispívají tak ke stále lepšímu jménu naší obce, a to již nejen 
v našem regionu. 

Petr Šváb ml. 
 
 
Kamenec opět na Mistrovství České republiky 
 

Po dvouleté přestávce družstvo žen Sboru dobrovolných hasičů opět postoupilo na 
Mistrovství České republiky v požárním sportu. Postup si ženy vybojovaly vítězstvím 
v krajském kole v Otradově. Naše obec tak bude v kategorii žen zastupovat na 
mistrovství republiky Pardubický kraj. Závod se koná již tento víkend 18. – 19. 9. 
v západočeské Sušici. 

Petr Šváb ml. 
 
 
Úspěšný rok Jana Faltýnka 
 
 Náš občan Jan Faltýnek – profesionální cyklista teamu PSK Whirlpool Hradec 
Králové, má za sebou úspěšnou sezónu. V Závodě míru skončil na výborném druhém 
místě hodnocení nejlepších vrchařů, v celkovém pořadí mu patřilo 59. místo. Na 
Mistrovství České republiky v závodě jednotlivců obsadil v konkurenci nejlepších českých 
cyklistů 5. místo. V závěru sezony zvítězil v etapě závodu České Budějovice – Linec, a 
dále obsadil celkově 2. místo v závodě YTONG - Bohemia Tour v Berouně. 

S úspěšným závodníkem se uskuteční beseda v neděli 3. října 2004 v 18.00 
hodin v budově Obecního úřadu v Kamenci. 

          Petr Šváb ml. 
 
 
Bezdrátový internet 
 
 O možnostech rozšíření bezdrátového internetu v naší obci jsme jednali s Ing. 
Petrem Škvařilem z firmy Orfast. Velká část domů v obci je v údolí a nemají možnost 
zachytit signál z převaděče, který je umístěn na věži kostela sv. Jakuba v Poličce. Dle 
informace pana Škvařila, by bylo možné jeden převaděč nainstalovat na sloup veřejného 
osvětlení na kopci u Žižkových čp. 51. Firma Orfast by tento převaděč nainstalovala v 



případě, že bude z něho příjímat signál alespoň 15 účastníků. Základní podmínkou je 
přímá viditelnost z domu zájemce na převaděč. 
Příklady pořizovacích nákladů na připojení uživatelů:  

a) Jeden uživatel platí měsíční paušál 640,- Kč bez DPH. Při zapojení zaplatí jen 
domovní rozvod od antény k vlastnímu počítači (cca. 10,- Kč/m). 

b) Dva uživatelé, kteří jsou od sebe vzdáleni maximálně 100 m, mohou být napojeni 
na jednu anténu a platí měsíční paušál 190,- Kč bez DPH. Při zapojení zaplatí také 
jen domovní rozvod k vlastním počítačům. 

c) Jeden uživatel bez měsíčního poplatku a nebo s poplatkem 190,- Kč bez DPH 
zaplatí při zapojení cenu antény a domovního rozvodu cca 5000,- Kč. 

Provozní náklady se odvíjejí od výše měsíčního paušalu – např. při variantě bez 
měsíčního poplatku je cena za přenesená data nejvyšší a v tarifu není žadný volný objem 
dat. Ve všech nabízených příkladech se jedná o připojení rychlostí 512 Kbps. 

Zájemci o bezdrátový internet se mohou do 30. září 2004 přihlásit na Obecním 
úřadě. Podle počtu zájemců budeme vést další jednání s firmou Orfast. 
 
 
Náš školní výlet 
 
 V pátek 11.června vyrazila naše škola na dlouho očekávaný výlet. Naší první 
zastávkou byla dělostřelecká tvrz  Dobrošov u Náchoda. Byla součástí opevnění, které 
začala budovat naše armáda v letech před 2. světovou válkou. Naším průvodcem byl 
voják Richard. Po prohlídce stálé expozice jsme vstoupili do srubu Zelený. Hned na 
začátku jsme viděli 2 makety houfnic. Skutečná houfnice má dostřel 12 kilometrů. Potom 
jsme sestoupili po 171 schodech do hloubky 40 metrů. Teplota tam dosahovala 6°C. Při 
prohlídce podzemí jsme došli až pod srub Můstek, na který jsme vystoupali po 276 
schodech. Škoda, že byla mlha. Z plošiny srubu Můstek je výhled až 80 kilometrů. Po 
krátkém občerstvení jsme pokračovali autobusem v cestě. 
 
Další krátkou zastávkou bylo náměstí  v České Skalici. 
 
 Posledním místem, které jsme navštívili, byl zámek Ratibořice a Babiččino údolí. 
Ve chvíli, kdy jsme vstoupili do zámeckého parku, jsme se přenesli do 19. století. V 
zámku jsme viděli, jak žila kněžna Zaháňská. Cestou údolím jsme se potkali s paní 
kněžnou a slečnou Hortensií. Nejveseleji bylo ve mlýně. Zazpívali jsme si s krajánkem, 
ochutnali chléb se solí a poslechli si povídání o tom, jak to ve mlýně klapalo. Na konci nás 
na starém Bělidle čekala BABIČKA s dcerou a vnoučaty. Na šťastnou cestu domů nám 
pověděla pohádku o Rýbrcoulovi, vládci Krkonoš. 
 
 Unavení a utrmácení jsme se vraceli domů. Všichni ale byli hlavně spokojení, 
protože každý si přišel na své – kluci v pevnosti a děvčata v Ratibořicích.   
 
 Společně Vám napsali žáci 5. ročníku – Jana Bednářová, Pája Čejková, Sylva 



Kůlová, Pája Zlochová, Zbynďa Jandera, Tomáš Baumruk, Ondra Heger, Míra Bednář, 
Lukáš Propper a Patrik Peřina. 

 Do časopisu na počítači přepsal Lukáš Propper 
 
 
Začal nový školní rok 2004/2005 
 
 Tento školní rok je výjimečný tím, že poprvé naše škola obdržela od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy výjimku z počtu žáků. Znamená to, že škola nenaplňuje 
podmínku průměrného počtu žáků ve třídě nutnou pro trojtřídní školu, což je 17 žáků, 
celkem pak 51 žáků. 
 Pokud jsme chtěli trojtřídku zachovat, musel zřizovatel školy Obec Sádek zažádat 
MŠMT o výše uvedenou výjimku a zavázat se k úhradě chybějících finančních 
prostředků. 
 Po úpravě úvazků některých zaměstnanců školy je nyní situace taková, že škola 
vystačí s přidělenými finančními prostředky na rok 2004 a nebude zatím potřeba chybějící 
prostředky doplácet. 
 
Organizace školního roku 2004/2005 
 
I. Stav žactva: 
 mateřská škola  19 dětí (pravidelná docházka) 
         2 děti (nepravidelná docházka) 
 
 základní škola  33 dětí 
     1. ročník  6 dětí 
     2. ročník  5 dětí 
     3. ročník  3 děti 
     4. ročník          11 dětí 
     5. ročník   8 dětí    
 
II. Prázdniny a svátky: 
 pondělí 27. 9. 2004     ředitelské volno 
 středa 27., pátek 29. 10. 2004   podzimní prázdniny 
 čtvrtek 28. 10. 2004     státní svátek 
 středa 17. 11. 2004     státní svátek 
 čtvrtek 23. 12. 2004 – neděle 2. 1. 2005  vánoční prázdniny 
 pondělí 31. 1. 2005     vydání pololetního vysvědčení 
 pátek 4. 2. 2005     pololetní prázdniny 
 pondělí 7. 3. – neděle 13. 3. 2005   jarní prázdniny 
 čtvrtek 24., pátek 25. 3. 2005   velikonoční prázdniny 
 čtvrtek 30. 6. 2005     vydání vysvědčení 
 pátek 1. 7. – středa 31. 8. 2005   hlavní prázdniny 



 
III. Třídní schůzky: 
 středa 15. září 2004    úvodní informativní schůzka 
 pondělí 13. prosince 2004   informace o prospěchu 
 čtvrtek 17. března 2005   informativní schůzka k prospěchu,  
       k dalšímu školnímu roku 
 čtvrtek 19. května 2005   informace o prospěchu 
 čtvrtek 23. června 2005   posezení s rodiči 
 
IV. Zápis do 1. ročníku: 
 středa 9. února 2005 
 
V. Zápis do mateřské školy: 
 od 1. února 2005 do 31. března 2005 
 
VI. Plavání: 
 mateřská škola: říjen – prosinec 2004 
             leden – březen 2005 
 základní škola:  leden – březen 2005  
 

        Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ 
 
 
Posvícenecké posezení 
 
 Zastupitelstvo obce zve občany na přátelské posvícenecké posezení, které bude  
v sobotu 13. listopadu 2004 od 19.00 hodin v budově OÚ.  
 
 
Pozvánka na vánoční výstavu 
 

Na začátku adventu - 27. a 28. listopadu 2004  se uskuteční v prostorách 
Obecního úřadu v  Kamenci výstava zaměřená k nejhezčím svátkům v roce. 
Ke spoluúčasti  zveme občany z Kamence i okolí, kteří by svými výrobky chtěli přispět 
k vánoční inspiraci. 

Zájemci o vystavení betlémů, ozdob všeho druhu, pečiva, adventních věnečků, 
svícnů a další výzdoby se mohou přihlásit na OÚ v Kamenci nebo u Jana Mlynáře. 
Upozorňujeme občany, že si některé vystavované předměty budou moci zakoupit. 
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