
 
číslo 6          červen 2005 
 
Platnost občanských průkazů 
 Občanským průkazům bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby 
vydání a to v následujících termínech:  

občanské průkazy vydané do 31. 12. 1994 – platnost končí 31. 12. 2005. 
Platnost těchto průkazů k 31. 12. 2005 končí, i když je v nich  vyznačena doba platnosti 
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“. 
občanské průkazy vydané od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1996 - platnost končí 31. 12. 2006 
občanské průkazy vydané od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1998 - platnost končí 31. 12. 2007 
občanské průkazy vydané od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003 - platnost končí 31. 12. 2008 

Každý občan si musí zkontrolovat datum vydání svého občanského průkazu a 
podle toho zajistit vydání nového občanského průkazu. 

Pracovníci Městského úřadu v Poličce jsou ochotni přijet do Kamence a potřebné 
doklady k vydání nového občanského průkazu zde vyřídit. K vydání nového občanského 
průkazu je také potřeba nová fotografie. Také fotograf v případě dostatečného zájmu 
může přijet do Kamence a zhotovit fotografie zde.  

Vyzýváme občany, kteří mají zájem o vyřízení žádosti o vydání nového 
občanského průkazu   v  Kamenci, aby se přihlásili v  kanceláři OÚ v  Kamenci nebo 
telefonem na čísle 461 724 517. Přihlaste se do 15. června 2005.  S pracovníky 
Městského úřadu v Poličce a s fotografem dohodneme termín, kdy  do naší obce 
přijedou.  Tento termín všem přihlášeným včas oznámíme. Doporučujeme využít této 
možnosti a nenechávat žádost o vydání nového občanského průkazu až na konec roku. 
 
 
Nebezpečný a velkoobjemový odpad 
 Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se v Kamenci uskuteční  
v pátek 3. června 2005.  Vozidlo bude přistaveno uprostřed obce na odbočce k areálu 
Pod Lipou v 15.00 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  

 
 
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 panu Janu Sedliskému, paní Marii 
Uhrové, panu Josefu Švandovi, panu Josefu Groulíkovi a paní Zdeňce Popelkové. 

          Miloslava Cacková 
 
 
Setkání důchodců 
  Po roce, dne 16. dubna 2005, jsme se opět sešli na besedě s důchodci, již 
podruhé konané v jarním období. 
 Přítomné krátce přivítala paní Mirka Švandová a uvedla na „scénu“ mladé hasiče 
s jejich kulturním programem, tj. pásmem básniček, písniček a dvěma pohádkami. Po 
dětech přednesl svůj projev starosta obce pan Ladislav Martinů a po občerstvení 
následovala zábava za přispění heligonek v rukou pana Jiřího Bednáře a pana Jana  
Vosmeka.  
 Letos nás ovšem důchodci trochu zaskočili, neboť se rozešli do svých domovů 
zbytečně brzo. Vzpomínali jsme přitom na pana Františka Štaudu, který mnohdy ještě po 
půlnoci vyhrával na své housle přítomným k poslechu i tanci.  
  
                                                                                                    M. Cacková, M. Švandová 
  
  
 Vítání občánků 
 Narození dítěte je radostnou událostí jak pro jeho rodinu, tak i pro obec, v níž nový 
občánek žije. 

 V Kamenci se stalo tradicí, že zastupitelé obce chodili vítat nové občánky do jejich 
rodiny a přicházeli také s finančním darem. Tak to bylo takřka do konce roku 2004. Po 
rekonstrukci obecního úřadu se začalo uvažovat o slavnostnější formě vítání dětí, když 
pěkné  prostory společenského sálu umožňují důstojný průběh této akce. 

První vítání občánků se uskutečnilo dne 17. dubna 2005 a byli jsme rádi, že jsme 
mohli přivítat do života hned pět děvčátek, doprovázených rodiči a jejich nejbližšími 
příbuznými. 

Rodiče s dětmi slavnostně uvedla do sálu paní Míla Cacková, která slavnost také 
zahájila. Poté následoval krátký kulturní program v podání Hany Lněničkové a Jitky 
Vosmekové a svůj projev přednesl starosta obce pan Ladislav Martinů. Po této oficiální 
části se rodiče se svědky podepsali do pamětní knihy a byl jim předán finanční dar, 
gratulace a květina. Odpoledne bylo ukončeno opět přednesem básně a písně a přítomní 
rodiče s dětmi byli vyfotografováni do pamětní knihy.  

Fotografie z vítání občánků jsou umístěny na internetových stránkách obce 
Kamenec u Poličky: www.obec-kamenec.cz. 

Všechno je jednou poprvé a my doufáme, že se vítání občánků povedlo a že brzy 
přivítáme do života další děti – občany Kamence.  

 Na prvním vítání občánků jsme do života uvítali: Leničku Urbanovou, Elišku 
Novákovou, Michaelku Popelkovou, Vendulku Andrlíkovou a Barborku Stodolovou. 

  
                                                                                         M. Cacková, M. Švandová 

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


Místní komunikace – bezpečnost provozu 
 Po opravě místních komunikací byly na tyto úseky dány dopravní značky „Obytná 
zóna“.  Někteří řidiči však tyto značky nedodržují.  
Pro informaci uvádíme tento výtah ze zákona 361/2000 Sb, § 39: obytná zóna je 
zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je 
označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“. V obytné zóně smějí chodci užívat 
pozemní komunikaci v celé šířce, avšak jsou povinni umožnit průjezd vozidel. Řidiči 
vozidel jsou povinni dbát vůči chodcům ohleduplnost. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí 
nejvýše do 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které 
nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech 
označených jako parkoviště.  
Zákon 361/2000 Sb., § 3 – Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit 
osoba, která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným schopnostem mohla ohrozit 
bezpečnost  tohoto provozu. Řídit vozidlo může pouze osoba, která je dostatečně tělesně 
způsobilá k řízení vozidla, v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla a předpisy o 
provozu na pozemních komunikacích. Řídit motorové vozidlo může pouze osoba, která je 
držitelem příslušného řidičského oprávnění. 

          Ladislav Martinů 
 
 
Setkání rodáků a přátel obce 
 Prvé setkání rodáků a přátel obce Kamenec u Poličky a oslava 115. výročí 
založení hasičského sboru v Kamenci se uskuteční v sobotu 20. srpna a v neděli 21. 
srpna 2005 
Program: sobota 20. 8.  14.00 – 17.00  výstava v budově Obecního úřadu v Kamenci 
         14.00 – 17.00  výstava v budově Základní školy v Sádku 

      17.30               mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice   
      v Sádku za rodáky a hasiče z Kamence 

         od 20.00          taneční zábava v areálu Pod Lipou – 
      hraje MIX Sebranice 
     neděle 21. 8.  od 9.00           projížďky obcí kočárem s koňmi od OÚ 
            9.00 – 12.00   výstava v budově Základní školy v Sádku 
        9.00 – 12.00  16.00 – 18.00 výstava v budově OÚ  
      13.00 – 13.30   uvítání sborů u OÚ v Kamenci 
      13.30                odchod hasičských sborů a krojované skupiny 

do areálu Pod Lipou 
   14.00    slavnostní zahájení programu v areálu Pod Lipou 

- zatančení České besedy, vystoupení 
harmonikářů, ukázka cvičení aerobiku, 
vystoupení dětí, parodie na Labutí jezero, 
ukázka výcviku nejmladších hasičů 

   16.00 – 24.00  k tanci a poslechu hraje MIX Sebranice   
 

Při příležitosti těchto oslav zastupitelstvo obce rozhodlo o zhotovení znaku a 
praporu naší obce. O vypracování návrhu byl požádán Mgr. Oldřich Pakosta, který je 
ředitelem okresního archivu v Litomyšli. Vypracoval několik návrhů znaku a praporu naší 
obce. Zastupitelstvo obce schválilo znak, na kterém je modrobílý květ lnu. Na praporu je 
také květ lnu na modrobílém podkladu opačných barev. 

Tento návrh byl poslán Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky  ke 
schválení.  Dle neoficiální zprávy byl znak i prapor schválen, čekáme na oficiální zprávu. 

Pokud vše proběhne bez komplikací, bude prapor obce slavnostně vysvěcen při 
mši svaté v sobotu 20. srpna 2005. 



 V tisku je také první knížka o historii a současnosti obce Kamenec u Poličky. 
Autorem je pan Jaroslav Gloser z Bystrého. 

           Petr Šváb 
 
 
Komise životního prostředí  
 Jako každý rok, začalo období sečení trávy. Chtěl bych poprosit všechny 
spoluobčany, aby byli mezi sebou tolerantní a neobtěžovali v neděli hlukem sekaček své 
okolí. 
 Rád bych poděkoval všem, kdo uklízeli místní komunikace od posypového 
materiálu a také okolí svého obydlí. 
 A ještě jedna úvaha na závěr. 
Myslím si, že v dnešní době, kdy máme v obci spolehlivou firmu na odvoz komunálního 
odpadu, není potřeba pálit odpadky doma. 

           Jiří Doležal 
 
 
Dotace na projektovou dokumentaci nebude 
 V minulém čísle Kameneckých listů jsme Vás informovali, že obce Borová, Oldřiš, 
Sádek a Kamenec podaly žádost na dotaci na vypracování projektové dokumentace na 
kanalizaci a čistírnu odpadních vod pro tyto obce. Krajský úřad Pardubického kraje dotaci 
na tuto akci neschválil.  

           Petr Šváb  
 
 
Informace pro motoristy 

Jízda křižovatkou s kruhovým objezdem. Řidič vjíždějící na kruhový objezd nedává 
znamení o změně směru jízdy a musí dát přednost jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém 
objezdu. Při vyjíždění z kruhového objezdu je řidič povinen včas dát znamení o změně 
směru jízdy. Výtah z § 22  zákona 361/2000 Sb. 

          Ladislav Martinů 
 
 
Program akcí v letní sezóně v areálu Pod Lipou 
 26. 6.   Okrsková soutěž v požárním sportu - kategorie muži a ženy 
   1. 7.  Rocková noc - skupina ANNA 
  9.  7.   Volejbalový turnaj Kamenecké podání - VII. ročník 
 29. 7.  Diskotéka  
   6. 8.  Tenisový turnaj - hokejbalisté Kometa Polička 
 13. 8.  Večerní stovka – XI. ročník – závod seriálu Český pohár 2005 
 14. 8.   O pohár starosty obce  - XIV. ročník a VII. Ročník závodu Seniorcup 
 20. - 21. 8. Setkání rodáků a přátel obce, oslavy 115. výročí založení SDH 
   3. 9.  II. ročník závodu mladých hasičů O pohár SDH Kamenec      

říjen  Nohejbalový turnaj Kamenecké kopnutí - VII. ročník 
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