
 
číslo 5          únor 2005 
 
 
 
Tříkrálová sbírka 
 
 V sobotu 8. ledna 2005 byla také v naší obci provedena Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem 
dárcům, kteří přispěli do pokladniček. Po rozpečetění tří pokladniček v kanceláři OÚ bylo celkem 
napočítáno 12 964,50 Kč. Je to o 4 106,- Kč více než v roce 2004. Děkujeme  všem koledníkům a 
paní Miroslavě Kadidlové a její rodině za organizaci sbírky. 
 Starosta obce dostal děkovný dopis od ředitelky Farní charity paní Mgr. Markéty Šafářové 
za uspořádání Tříkrálové sbírky. V dopise je kromě poděkování uvedeno, že celkový výtěžek této 
sbírky v celém regionu byl 369 914,- Kč. Část těchto prostředků bude věnována na vybavení 
nového denního stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením v Poličce. 

Petr Šváb st. 
 
Hospodaření obce v roce 2004 
 
 Celkové příjmy v roce 2004 činily 5 488,- tis Kč. Z této částky je 795,8 tis. půjčka od České 
spořitelny na dokončení přestavby budovy OÚ. Bezúročná půjčka ze Státnímu fondu životního 
prostředí na tepelné čerpadlo činila 200,7 tis. Kč. Dotace také ze SFŽP na tepelné čerpadlo byla 
301,1 tis. Kč. Ze SFŽP jsme dostali také dotaci ve výši 20,- tis. na ošetření významných stromů. 
Dotace z prostředků Pardubického kraje činily celkem 103,8 tis. Kč (na novou výpočetní techniku, 
volby, vysílačky pro SDH a na státní správu). Celková dotace z Úřadu práce na veřejně 
prospěšné práce byla 103,5 tis. Kč.  
 Celkové výdaje za rok 2004 činily 6 377,8 tis. Kč. Za dokončení přestavby budovy OÚ 
včetně vybavení bylo zaplaceno 3 987,5 tis. Kč. Z této částky připadá na tepelné čerpadlo 755,2 
tis. Kč. Náklady na čističku odpadních vod a venkovní kanalizaci činily 272,9 tis. Kč.  Na rozdíl 
mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji byly použity finanční prostředky z minulých let. Na konci 
roku 2004 byl stav finančních prostředků 953,3 tis. Kč.  

Celkové náklady na rekonstrukci budovy OÚ včetně tepelného čerpadla  od roku 2002 
činily 7 408,6 tis. Kč.  

Petr Šváb st. 
 



 
  Návrh rozpočtu obce Kamenec u Poličky na rok 2005 

Příjmy   
paragraf položka Text v tis. Kč 

 1111 Daň z příjmu  fyzických osob ze závislé činnosti 880,0
 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné čin. 230,0
 1113 Daň fyzických osob z kapitálu 50,0
 1121 Daň z příjmu právnických osob 730,0
 1211 Daň z přidané hodnoty 1100,0
 1337 Poplatek za komunální odpad 174,0
 1341 Poplatek ze psů 6,5
 1361 Správní poplatky 0,2
 1511 Daň z nemovitostí 650,0
 2411 Splátka půjčky 36,0
 4112 Neinvestiční přijaté dotace na státní správu 7,1
 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 120,0
 4216 Dotace ze SFŽP - tepelné čerpadlo, ošetření stromů 37,0

1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6,0
2140 2132 Vnitřní obchod a služby 24,0
2140 2324 Elektrická energie 8,0
3419 2111 Tělovýchovná činnost 3,0
3722 2324 Sběr a svoz tříděného odpadu 15,0
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb 5,5
3739 2210 Přijaté sankční platby 50,0
6171 2132 Příjmy z pronájmu sálu 10,0
6310 2141 Úroky z vkladů 20,0

 8123 Půjčka ze SRŽP - tepelné čerpadlo 2,0
3639 3111 Prodej stavebního pozemku 119,5

 8111 Zůstatek z minulých let 692,2
  Celkem 4976,0

Výdaje    
2140  Údržba budovy prodejny a pohostinství 24,0
2212  Místní komunikace - opravy, zimní údržba 880,0
2321  Odvádění odpadních vod 840,0
2339 6126 Projektová dokumentace - požární nádrže 30,0
3115  Základní školy 360,0
3314 5021 Ostatní osobní výdaje – knihovna 3,5
3319 5021 Ostatní osobní výdaje – kronika 1,5
3326  Záležitosti památek - pomník padlých (nové oplocení) 20,0
3330 5223 Příspěvek na opravu kostelů 65,0
3399  Záležitosti kultury a církví, životní jubilea, setkání rodáků 70,0
3419  Tělovýchovná činnost - údržba areálu Pod lipou 480,0
3631  Veřejné osvětlení - opravy a el. energie 75,0
3639  Komunální služby - geometrické zaměření 30,0



3722  Sběr a svoz komunálního odpadu 220,0
3745  Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - veř.prospěš.práce 300,0
4319 5223 Neinvestiční dotace – Charita 8,0
4339 5499 Příspěvek při narození dítěte 30,0
5512  Požární ochrana - dobrovolná činnost 50,0
6112  Odměny, pojistné a ost. výdaje zastupitelstva obce 650,0
6171 5011 Platy zaměstnanců 125,0
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10,0
6171 5030 Pojištění sociální a zdravotní 43,0
6171 5136 Knihy, sbírky zákonů, tisk 13,0
6171 5137 Drobný hmotný inv. a neinvestič.majetek 10,0
6171 5139 Nákup materiálu do budovy OÚ 10,0
6171 5141 Úroky vlastní z půjčky 15,0
6171 5151 Voda 5,0
6171 5153 Plyn 2,0
6171 5154 El. Energie 53,0
6171 5161 Služby pošt 9,0
6171 5162 Služby telekomunikací 40,0
6171 5163 Služby peněžních ústavů, pojištění majetku 15,0
6171 5166 Konzultační a poradenské služby 5,0
6171 5167 Školení 3,0
6171 5169 Nákup služeb 30,0
6171 5171 Opravy a udržování 20,0
6171 5172 Programové vybavení 10,0
6171 5175 Pohoštění a dary 2,0
6171 5362 Platby daní a poplatků 0,5
6310 5163 Služby peněžních ústavů 12,0
6402 5366 Finanční vypořádání minulých let – volby 18,5

 8124 Splátka půjček 388,0
  Celkem 4976,0

 
 V návrhu rozpočtu se počítá s opravou místní komunikace od čp. 2 po čp. 11 a zpevněním 
komunikace ke hřbitovu. V položce odvádění odpadních vod jsou náklady na vybudování dešťové 
kanalizace ke stavebním parcelám u vysílače a podíl obce na vypracování projektové 
dokumentace na kanalizaci a čištění odpadních vod pro obce Borová, Oldřiši, Kamenec a Sádek. 
 Připomínky k návrhu rozpočtu je možné dávat v kanceláři OÚ a nebo při zasedání 
zastupitelstva obce, které se bude konat  28. 2. 2005. 

Po projednání ve finančním výboru zpracoval Petr Šváb st. 
 
Žádost o dotaci na projektovou dokumentaci 

V minulém roce byla vypracována studie na kanalizaci a čištění odpadních vod z obcí 
Borová, Oldřiš, Kamenec a Sádek. Ve studii jsou uvedeny dvě varianty. Varianta č. 1 počítá 
s jednou čistírnou odpadních vod pod obcí Sádek. Do této čistírny by byly svedeny odpadní vody 
ze všech čtyř obcí. Varianta číslo 2 počítá s tím, že by byla jedna čistírna odpadních vod pro obce 



Borová a Oldřiš a druhá pro obce Kamenec a Sádek. Stavební náklady jsou u varianty č. 1 větší, 
u varianty č. 2 jsou zase větší náklady provozní.  

Náklady na vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na celou tuto akci 
budou činit 2 142 000,- Kč. Obce Borová, Oldřiš, Kamenec a Sádek podaly proto na Krajský úřad 
Pardubického kraje žádost o finanční dotaci na vypracování této dokumentace. Každá obec se 
bude podílet částkou 135 tis. Kč. Zbývající prostředky by dodal Krajský úřad. Pokud nebude tato 
dotace odsouhlasena, nebude se dokumentace vypracovávat.  

V případě, že bude dotace, je navržen tento časový postup prací: 
duben 2005 - zahájení vypracovávání technické dokumentace pro územní rozhodnutí,                   
prosinec 2006  -  dokončení technické dokumentace, 
leden až březen 2007 – vydání územního rozhodnutí, 
leden až září 2007 – vypracování projektu stavby, 
říjen až prosinec 2007 – vydání vodoprávního povolení stavby, 
rok 2008 až rok 2010  - realizace stavby. 
 Realizace této akce je možná jen za předpokladu, že dotace bude ve výši 90 % nákladů. 

Petr Šváb st. 
 
Daň z pozemků 
 Vážení vlastníci pozemků,  
novela zákona č. 338/92 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, provedena 
zákonem č. 669/2004 Sb. s účinností od. 1. 1. 2005, zpřesnila vymezení poplatníka v § 3 odst. 2 
písm. a).  
 Podle tohoto ustanovení je poplatníkem daně u pronajatých pozemků nájemce, jde-li o 
pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Ve všech ostatních 
případech je poplatníkem daně vlastník pozemku.  
 Podle § 13 a zákona o dani z nemovitosti, je poplatník povinen podat daňové 
přiznání k dani z nemovitosti bez ohledu na výzvu správce daně do 30. 4. 2005. 
 Informace o placení daní z pozemků jednotlivých vlastníků lze získat na čísle telefonu 
461 743 156 – I. AGRO Oldřiš a. s.,  a dohodnout podrobnosti. 

I. AGRO Oldřiš 
 
Odpad 

Plasty se budou odvážet jednou za měsíc - vždy v pondělí, a to: 
  14. března   2005  11. dubna    2005  

  9. května   2005      6.  června   2005 
Velkoobjemový a nebezpečný odpad bude odvážen v sobotu 12. března 2005 v 8.00 hod., 
termín odvozu ve II. pololetí je domluven také na sobotu 8.  října  2005 v 8.00  hod. 
V obou případech bude vozidlo přistaveno uprostřed obce na odbočce k areálu Pod Lipou. 

Petr Šváb st. 
 
Z kamenecké kroniky:  Kritický rok 1929. 

Počasí: v únoru byly veliké mrazy, až 38 °C. Pomrzlo mnoho ovocných stromů. Ve vyšší 
poloze (po kopcích) nezmrzly. Škoda je nesmírná a nenahraditelná. Polní zajíci chodili až 
do dvora.. Práce v poli začala koncem dubna. V létě bylo sucho. Rok byl velmi bouřlivý. 

Od blesku bylo mnoho požárů. 4. července byl při bouři veliký vítr, který místy vylámal celé 
lesy a i budovy poškodil. Krupobití letošní zničilo místy 1/3 až  1/2 obilí. 
Rok 1929 jest rokem svatováclavským. Celý křesťanský národ naší republiky oslavuje 
tisíciletou památku života a smrti sv. Václava.  Svatý Václav jest symbolem naší národní obrany. 



Začněme rok tento heslem: „ Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím !“ Mnoho 
občanů od nás zúčastnilo se slavností svatováclavských v Praze. 

V lednu přenesena obecní knihovna do č. 44. Knihovníkem zvolen Jan Vosmek. Knihovna 
čítá 80 svazků. 
Na podzim byl postaven železný hasičský stojan za 2 300 K. Provedl Gustav Nunvář strojník z 
Kamence. 

Jiné stavby byly: Ant. Vosmek přestavěl obytné stavení č. 44. Jos. Jílek postavil domek 
č.134. Adolf Bednář znovu postavil vyhořelé stavení č.9. Anežka Krejčová a M.Křepelková 
postavily nový domek č.37. Jest to číslo vyhořelého jejich domku, který byl pod hrází, těsně vedle 
Kinclových.  Bednář Fr. č.47 přestavěl výměnek ve stodolu. Bednář Jos. č.63 přestavěl obytné a 
hosp. stavení.  Kopecký Jos. č.112 postavil stodolu. 

Vyhořelo stavení a stodola p. Ad. Bednáře č.9  dne 1. června. 15. července vyhořela 
Krejčova chalupa pod hrází č.37. 

Neštěstí: Koláře Zamastila z Kamence přejel vlak u nádraží v Poličce. 
Stav dobytka: 39 koňů, 228 krav, 37 jalovic, 6 plemenných býků, ostatní býci přes 1 rok stáří 2 
kusy, do 1 roku 13 kusů. 59 jalovic do 1 roku, 12 prasnic, 1 plemenný kanec, 153 prasat, 1 beran 
a 18 ovcí. 

Jan Mlynář st. 
 
Společenská kronika 
  Naše obec se v roce 2004 rozrostla o 8 trvale hlášených občanů. 

Narodily se tyto děti: Bartošová Eliška, Zemánková Karolína, Hájková Eliška, Cejpová 
Adéla, Dostál Daniel, Mlynářová Aneta, Nováková Eliška, Urbanová Lenka a Popelková Michaela. 

Navždy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany: panem Josefem Maděrou, paní Marií 
Krejčovou, paní Marií Novákovou, panem Janem Doležalem, panem Gustavem Nunvářem a paní 
Bohumilou Dvořákovou. 

Do Kamence se přistěhovalo, nebo se přihlásilo k trvalému pobytu 10 osob a naopak 
odstěhovalo 5 osob. Takto měla Kamenec k 31.12.2004 522 obyvatel. 
 
Blahopřání 
 Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří v 1. čtvrtletí roku 2005 oslavili, nebo 
teprve oslaví, významné životní jubileum. Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu přejeme paní Emilii Kadidlové, paní Marii Stříteřské a paní Růženě 
Flídrové. 
  
 Diamantová svatba 
 V únoru 2005 oslavili manželé Josef a Marie Sejkorovi významnou životní událost, 60 let 
společného života.  
 K tomuto výročí jim přejeme hlavně hodně štěstí, lásky a další společné roky života, 
prožité ve zdraví. 

 Miloslava Cacková, Miroslava Švandová 
Plesová sezóna v Kamenci 
 Budova obecního úřadu zažila ve dnech 29. ledna 2005 a 5. února 2005 svůj křest na poli 
společenském, když se zde uskutečnily dva hasičské plesy. Byla tak obnovena tradice hasičských 
plesů, které se pořádaly v kulturním domě v Sádku, kde se poslední uskutečnil v roce 1993, i 
těch, které se konaly v sále pohostinství u Bednářů. 



 K tanci a poslechu zahrála na obou plesech skupina ÚŽAS pod uměleckým vedením pana 
Antonína Divokého. O tomto seskupení je známo, že společnost dokáže dobře pobavit a 
rozproudit zábavu a této své pověsti nezůstali pánové nic dlužni. O žaludky tanečníků bylo 
postaráno mimo jiné také díky paní Marii Boštíkové ze Sádku, která připravila a dodala vynikající 
vepřovou s knedlíkem a zelím a tím přispěla ke spokojenosti mnohých. Nám nezbývá nic jiného, 
než tímto paní Boštíkové za její kuchařský um poděkovat a doufat i v další spolupráci.  
 Prvního plesu jsme se zúčastnily jako hosté a můžeme konstatovat, že všichni zúčastnění 
byli hýčkáni obsluhou, a zde musíme pochválit především naše mladé hasiče, kteří organizaci 
plesu zvládli skvěle a nastavili tak hodně vysoko laťku svým následovníkům na druhém plese. V 
novém sále se nám velmi dobře tančilo a veselilo až do pozdních hodin.  
 Druhý ples pořádaný 5. 2. 2005 byl ve znamení mládí a my ne už tak úplně mladí jsme se 
snažili jim vytvořit alespoň stejně dobré podmínky pro zábavu a snad se nám to i podařilo.  
 Hned v neděli 6. 2. 2005 jsme pro naše děti připravili také maškarní karneval a velice 
potěšitelná byla účast jak dětí, tak rodičů i prarodičů. Nemáme přesnou evidenci, ale podle 
našeho odhadu se zúčastnilo asi 65 krásných masek. Celé odpoledne započalo v pěkně 
vyzdobeném společenském sále OÚ překvapením pro děti – návštěvou oblíbených Teletubbies, 
kteří bavili děti celé odpoledne. Hry a soutěže pro zúčastněné děti přepravila děvčata, která se 
pro tuto příležitost proměnila v šest sluníček. Za perfektně připravený program, při kterém se děti 
dobře bavily, děkujeme Lence Dvořákové, Katce Muffové, Markétě a Lucce Drašarovým, Petře 
Doležalové a Tereze Švandové. Děti potěšily také odměny za jejich snahu a výkony, které 
věnovala obec Kamenec. Dětem se ani nechtělo domů, a to nejen díky hrám, ale i díky dobrému 
občerstvení, neboť párek v rohlíku byl favoritem všech. 

Všechny tyto akce znamenaly spoustu práce pro ty, kteří je pořádali, ale podle kladných 
ohlasů návštěvníků měla tato práce smysl a dodala nám chuť do pořádání dalších, které, jak 
věříme, budou opět hojně navštěvovány.  V době nejbližší nás z těch větších záležitostí čeká v 
dubnu Beseda s důchodci, na kterou se již těšíme. 

Miloslava Cacková, Miroslava Švandová 
  

Ohlédnutí za činností SDH 
Rok 2004 byl pro náš sbor velmi úspěšný a přinesl nám mnoho významných událostí a 

úspěchů.  
 Přestavba budovy obecního úřadu se počátkem roku chýlila ke konci. Slavnostní otevření 
budovy 2. 4. proběhlo ještě bez dokončené a plně funkční hasičské zbrojnice z důvodu montáže 
tepelného čerpadla na vytápění celé budovy. K jejímu otevření tak došlo 8. 5. v rámci oslav 
svátku svatého Floriána, patrona hasičů. V kostele v Sádku se konala tradiční mše svatá za 
hasiče ze Sádku a z Kamence. Po mši odešel průvod krojovaných hasičů položit věnce k 
pomníkům padlých v Sádku a v Kamenci. Před hasičskou zbrojnicí v Kamenci pak proběhlo její 
slavnostní otevření, vysvěcení panem farářem Zahálkou a předání do užívání. Následoval 
společenský večer pro všechny zúčastněné v sále obecního úřadu. Rekonstruovaná budova 
přinesla našemu sboru a obci další možnosti společenského života. Máme tak možnost využívat 
nejen areál Pod Lipou po dobu léta, ale také v zimních měsících prostory v budově. Tyto 
podmínky se začaly v hojné míře využívat a na většině pořádaných akcí se pak velkou měrou 
podíleli a podílejí naši členové. Jmenujme např. Besedu s důchodci, cvičení žen, Silvestrovskou 
merendu, Hasičské plesy, Karneval pro děti atd. 
 Do společenských akcí lze zařadit i srpnový týdenní pobyt mladých hasičů s jejich 
kamarády ze Zderaze na Březinách u Poličky. Rekreační pobyt byl naplněn hrami, koupáním i 
odpočinkem. 



 Život však nepřináší jen samé radostné události – 16. 4. jsme na jeho poslední cestě 
doprovodili dlouholetého člena sboru pana Jana Doležala, který nás opustil ve věku 71 roků. 

Výjezdová jednotka měla v uplynulém roce jeden výjezd k požáru neobydleného domu v 
Poličce na Dolním Předměstí u čističky odpadních vod. Zásah byl komplikován mrazivým zimním 
počasím. Dále jednotka absolvovala jedno námětové cvičení se zaměřením na dálkovou dopravu 
vody.   

V areálu Pod Lipou jsme letní sezónu zahájili již tradičním Pouťovým posezením, dále 
jsme uspořádali dvě diskotéky. Hlavní naší náplní činnosti pak byla sportovní příprava a pořádání 
soutěží a závodů. Kromě běžných a stálých údržbových prací byla zhotovena nová základna pro 
požární útoky, provedli jsme rekonstrukci překážek podle nových trendů v požárním sportu, nové 
nátěry atd.  

Prvním pořádaným závodem bylo okresní kolo mužů a žen v požárním sportu 17. 7. V 
soutěži startovalo 14 družstev mužů a 6 družstev žen z našeho okresu. 

V sobotu 14. 8. ve 13 hodin se rozběhla naše největší akce, a to X. ročník závodu v běhu 
na 100 metrů s překážkami Večerní stovka, pátý závod Českého poháru 2004. Soutěž byla 
poprvé  zahájena kvalifikací pro hlavní večerní závod. Do kvalifikace se přihlásilo 97 žen a 116 
mužů z celé České republiky. Bohužel poprvé v historii závodu vytrvalý déšť nedovolil dokončit 
večerní program. Výsledky z kvalifikace se proto musely použít jako výsledky celkové. V kategorii 
žen potřetí za sebou zvítězila Andrea Nolčová, mezi muži zvítězil Jan Lorenc. Z našich závodníků 
se nejlépe umístila Pavla Švábová na 16. místě a Luboš Kadidlo na 30. místě. 

 V neděli 15. 8. jsme pořádali soutěže v požárním útoku, a to XIII. ročník O pohár starosty 
obce pro kategorii mužů a žen a VII. ročník Seniorcupu. Obě soutěže byly zařazeny do seriálu 
soutěží Okresní ligy Svitavska. V soutěži startovalo 16 družstev mužů, 11 žen, 6 seniorů a 1 
družstvo seniorek.  

V neděli 5. 9. jsme uspořádali I. ročník soutěže mladých hasičů O pohár SDH Kamenec. 
Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4x60 metrů. V mladší kategorii startovalo 7 družstev, ve 
starší pak 14 družstev. Celodenní soutěžení zpestřily netradiční soutěže pro děti. 

Sportovní výsledky družstev mladých hasičů na ostatních závodech – v okresním kole 
mladší žáci 8. místo, starší žáci 3. a 7. místo, dorostenci 3. místo. Mladí hasiči se zúčastnili také 
pohárové soutěže v Poličce - mladší žáci 13. místo, starší žáci 9. a 16. místo. 
 Sportovní činnost dospělých v požárním sportu začala okrskovým kolem – ženy 1. místo, 
muži 1. a 3. místo. V okresním kole - ženy 1. místo, muži 2. místo, v krajském kole - ženy 1. 
místo, muži 4. místo. Ženy tak 1. místem vybojovaly postup na mistrovství České republiky. 

Mistrovství České republiky se konalo v západočeské Sušici. Soutěž zahájily naše ženy 5. 
místem v přeboru jednotlivců na 100 metrů s překážkami, ve štafetě 4x100 metrů se ještě zlepšily 
a obsadily 3. místo. Na řadu přišly požární útoky a zde výkon našich žen gradoval - 2. místo. V 
celkovém součtu časů obsadily 3. místo a získaly tak jako první družstvo z okresu Svitavy 
medailové umístění z mistrovství republiky.  

Soutěžní družstva dospělých se také zúčastňovala soutěží Okresní ligy Svitavska v 
požárním útoku. Nejlépe si zde vedli senioři a ženy, obě družstva obsadila v celkovém pořadí 2. 
místa. Naši závodníci se zúčastňovali i seriálu soutěží Český pohár v běhu na 100 metrů 
překážek. Bodovat se více dařilo ženám. Celkově se nejlépe umístila 25. Jana Sejkorová, 31. 
Vendula Švandová a 36. Pavla Švábová. Z mužů byl Milan Radiměřský na 78. místě, Vojtěch 
Švanda 82. a Luboš Kadidlo 87. 

Výroční valná hromada sboru za rok 2004 se konala ve znamení zhodnocení uplynulého 
období a hlavně voleb nového výboru na další pětileté období. Z tajné volby a z dohody nově 
zvolených členů výboru vzešlo nové vedení sboru: 



 Starosta sboru: Josef Žižka   Velitel sboru:   Jiří Doležal 
 Místostarosta: Petr Šváb  Zástupce velitele: Jiří Groulík 
 Místostarosta: František Škorpík ml. Preventista:    Zdeněk Jiruše 
 Jednatel  Jana Franková 
 Hospodář:  Miroslava Kadidlová 
 Vedoucí mládeže: Josef Švanda ml. 
 Kontrolní a revizní rada: Josef Jiruše, Milan Cacek ml. a Vladimír Jiruše st.  

 Z kroniky SDH Petr Šváb ml. 
  
Zimní sporty 

Přestože začátek letošní zimy neumožňoval pro nedostatek sněhu milovníkům bílé stopy 
plně si vychutnat tuto zálibu, naši občané se zúčastnili některých lyžařských závodů nejen 
v České republice, ale i v zahraničí. Jedná se o členy oddílu Cyklo-ski  Polička. 
 První závod byl 7. ledna, a to Bedřichovská třicítka volným stylem. Zde se zúčastnili 4 
členové. Ze 350 startujících se umístil Martin Šafář na 122. místě, ve své kategorii muži do 40 let 
byl na 85. místě s časem 1:36:40. 

Druhá akce byl 9. ledna 38. ročník Jizerské padesátky klasickým způsobem. Za velmi 
krásného počasí se postavilo na start 12 členů Cyklo-ski v poli 2950 startujících. Jak si vedli 
posuďte sami: Otcovský Zdeněk doběhl 243., v kategorii muži do 40 let 153. s časem 2:46:58, 
Šafář Martin doběhl 477., ve své kategorii muži do 40 let 260. s časem 3:02:44, Andrlík Vladimír 
st. 1592., v kategorii muži do 60 let byl 286.s časem 3:58:49. 
Dalším závodem byl „DOLOMITENLAUF“ dne 23. ledna v Lienzi v Rakousku 60 km volnou 
technikou. Zde se zúčastnilo 7 členů Cyklo-ski, Šafář Martin se umístil celkově 139., ve své 
kategorii byl 58. s časem 2:47:04. 
 A naše další plány – Orlický maratón 5. – 6. února, Bielá stopa v Kremnici 12. – 13. února, 
mistrovství republiky v zimním triatlonu v Novém Městě na Moravě 25. – 26. února a na závěr 
sezóny 50. ročník Krkonošské sedmdesátky, závod pětičlenných družstev na tratích 70, 50 a 23 
km. 
 Děkujeme našim občanům za vzornou reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Vladimír Andrlík st. 
 

Pozvánka 
POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce, 

 které se koná 28. února 2005 od 19 hodin v budově obecního úřadu 
 
Program: 1) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
   2) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2005 
   3) Seznámení s návrhem oznaku a praporu obce 
   4) Projednání  prodeje obecního pozemku  
   5) Projednání a schválení programu na setkání rodáků obce 
   6) Diskuse 
   7) Usnesení 

           starosta obce 
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