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Tříkrálová sbírka 
 V sobotu 7. ledna 2006 byla v naší obci provedena Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem 
dárcům, kteří přispěli do pokladniček svými peněžními dary. Také letos procházely obcí tři 
skupinky koledníků. Pokladničky rozpečetily pracovnice České katolické charity Polička  
v kanceláři OÚ. Celkem bylo na tuto sbírku od našich občanů odevzdáno 11 611,- Kč. Děkujeme 
všem koledníkům, paní Miroslavě Kadidlové a její rodině za organizování sbírky.  
 Starosta obce dostal děkovný dopis od ředitelky Farní charity v Poličce paní Mgr. Markéty 
Šafářové za uspořádání Tříkrálové sbírky. V dopise je dále uvedeno, že výnos sbírky v Poličce a 
čtyřiadvaceti okolních obcích byl 322 214,50 Kč.  
 Šedesát pět procent výnosu sbírky použije Farní charita v Poličce na nákup kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek pro pacienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, malá část 
výtěžku pomůže doplnit Občanskou poradnu aktuální odbornou literaturou. 
 Třicet pět procent výtěžku bude odesláno do společné pokladny, ze které bude Česká 
katolická charita financovat náročnější programy nadregionálního charakteru. 

Petr Šváb 
 
 
 
Hospodaření obce v roce 2005 
 Celkové příjmy v roce 2005 činily 5 125,4 tis. Kč. Z toho dotace činily celkem 495 tis. Kč. Byly 
to tyto dotace: na státní správu 7 tis, z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 78 tis. 
z Programu obnovy venkova 120 tis., z Krajského úřadu za Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku 20 
tis., na věcné vybavení výjezdové jednotky 20 tis., na projektovou dokumentaci na kanalizaci 
odpadních vod 250 tis. Kč.  
 Celkové výdaje za rok 2005 činily 3 869,2 tis. Kč. Největší výdajovou položkou byly náklady 
na opravy a zimní údržbu místních komunikací. Tyto náklady činily celkem 1 083 tis. Kč. Na konci 
roku 2005 byl stav finančních prostředků 2 221,6 tis. Kč. Za rok 2005 se stav finančních 
prostředků obce zvýšil o 1 268,3 tis. Kč. 

Petr Šváb 



Návrh rozpočtu pro rok 2006 
    
  PŘÍJMY v tis. Kč 

paragraf položka Text 
skutečnost 

2005 
návrh  
2006 

 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 929 880
 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výdělečné činnosti 347 340
 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálu 40 40
 1121 Daň příjmu právnických osob 821 765
 1211 Daň z přidané hodnoty 1 290 1 350
 1337 Poplatek za komunální odpad 173 168
 1341 Poplatek ze psů 7 7
 1361 Správní poplatky 0,2 0,2
 1511 Daň z nemovitostí 680 680
 2411 Splátka půjčky 36 10
 4112 Dotace na státní správu 7 7,9
 4116 Veřejně prospěšné práce – dotace Úřadu práce  78 100
 4213 Doplatek dotace na tepelné čerpadlo 3 34

1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 12
2140 2132 Příjmy z pronájmu - obchod, pohostinství 24 21
2140 2324 Elektrická energie – pohostinství 9 10
3412 2139 Příjmy z pronájmu - kiosek v areálu Pod Lipou 1,2 1
3639 3111 Příjmy z prodeje stavebních pozemků  119,5
3725 2324 Za tříděný odpad (plasty a sklo) 23 20
6171 2132 Místní správa - pronájem společenského sálu 12 10
6310 2141 Příjmy z úroků 22 20

 8111 Část zůstatku z minulých let  1 708,2
  Příjmy celkem 4508,4 6 303,8
     
  VÝDAJE v tis. Kč 

paragraf položka Text 
skutečnost 

2005 
návrh  
2006 

2140  Údržba budovy prodejny a pohostinství 31 500
2212  Místní komunikace – opravy a zimní údržba 1 083 1 000
2321  Odvádění a čištění odpadních vod – projekt kanalizace  7 350
3113 5321 Příspěvek na neinv. náklady – základní školy v Poličce  107 110
3113 5339 Neinvestiční náklady – ZŠ Sádek 150 200
3314 5021 Ostatní osobní výdaje – knihovna 4 4
3319 5021 Ostatní osobní výdaje – kronika 6 1,5
3326  Pomník padlých – nové oplocení  20
3330  Příspěvek na opravu kostelů 65 60
3399  Ostatní záležitosti kultury  160 12
3341  Oprava místního rozhlasu  400
3412  Sportovní areál Pod Lipou – šatny, dráha, sklad 38 850
3619  Ostatní rozvoj bydlení – dešťová kanalizace 15 100
3631  Veřejné osvětlení 95 85
3639 5169 Geodetické zaměření pozemků 34 40
3639 5171 Oprava požárních nádrží 30 400
3639 5329 Členský příspěvek Mikroregionu Poličsko 1,5 1,5
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 237 240
3745  Péče o vzhled obce a veř. zeleň – veř. prospěšné práce 130 220
4319 5222 Příspěvek rodič. Sdružení postižených dětí Kamínek 3 3
4319 5223 Příspěvek na denní stacionář – Charita Polička 5 5
4339 5499 Příspěvek při narození dítěte 40 40
5512  Požární ochrana – výjezdová jednotka 112 50
6112  Odměny, pojistné a ost. výdaje zastupitelstva obce 651 670
6171 5011 Platy zaměstnanců 132 180



6171 5021 Ostatní osobní výdaje 4 4
6171 5030 Pojištění sociální a zdravotní  48 60
6171 5136 Sbírky zákonů, knihy, tisk 11 13
6171 5137 Drobný hmotný invest. a neinvestiční majetek 5 35
6171 5139 Nákup materiálu do budovy OÚ 24 10
6171 5141 Úroky z půjčky na přestavbu budovy OÚ 19 10
6171 5151 Voda 2 2
6171 5152 Plyn 0,2 0,3
6171 5154 Elektrická energie 48 55
6171 5161 Služby pošt 6 5
6171 5162 Služby telekomunikací 42 42
6171 5163 Pojištění majetku 16 16
6171 5166 Konzultační a právní služby 5 5
6171 5167 Školení 3 3
6171 5169 Nákup služeb 11 10
6171 5171 Opravy a udržování  83 20
6171 5173 Cestovné 2 2
6171 5175 Pohoštění a dary 2 2
6171 5192 Poplatek při přihlášení do soutěže Vesnice roku 1 1
6171 5362 Platby daní  0,5 0,5
6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 12

 8124 Splátky půjček  388 304
  Výdaje celkem 3869,2 6 303,8

 
 Připomínky k návrhu rozpočtu je možné dávat v kanceláři OÚ nebo při zasedání 
zastupitelstva obce, které bude v pondělí 27. 2. 2006.  Zůstatek finančních prostředků na konci 
roku 2006 bude činit 513,4 tis. Kč. V letošním roce obec dostane 400 tis. Kč za Bílou stuhu 
v krajském kole soutěže Vesnice roku. Poslanec Pavel Severa se postaral o to, aby naše obec 
dostala ze státního rozpočtu v letošním roce 400 tis. Kč na rekonstrukci a dostavbu hygienického 
zařízení v areálu Pod Lipou.   

Po projednání ve finanční výboru zpracoval Petr Šváb 
 
Kamenec před 75 lety – rok 1931 v kamenecké kronice 
Počasí a úroda. Na neumrzlou půdu napadl sníh a pod ním vyhynula žita, takže neměl nikdo na  
setí. Chléb byl pečen z ječmenné mouky. Brambory na jaře hnily, cena jejich stoupla až na 50 – 
60 K za 1 q. Duben byl studený, potom bylo více teplo a sucho až do žní. Po sklizni žita velmi 
pršelo. Ovsy rostly přes veškeré obracení i shnily. Otavy taktéž shnily. V důsledku toho klesl 
dobytek v ceně. Nastala hospodářská bída. 
Záškrt. Na záškrt onemocní zde každoročně několik dětí. Zemřela na něj letos Anna Linhartová 
z č. 86 a hoch Lajžneru č 127. Starší hoch Lajžneru před sedmi léty skočil pod vlak pro špatnou 
známku ve škole. 
Oběšený.  Tohoto roku se oběsil Jan Dvořák č 66  (pro svoji malinkou postavu zvaný Dvořáček). 
Přišla k němu, když byl jednou sám doma, podomní obchodnice s nějakými zbytečnostmi žena 
špatná a nepoctivá (takovýchto lidí stále hojně chodí, prodají však velmi málo). Co se mezi nimi 
událo, nikdo nedokáže. Když žena vyšla, křičela, že ji chtěl znásilnit, či že ji znásilnil a že to udá 
četníkům. Dvořáček ze strachu před svoji ženou a soudem se oběsil. 
Regulace. Skončena jest regulace Bílého potoka, provedena městem Poličkou a sahající až do 
Kamence. Strašlivý jeho zápach trvá však dále. Množství potkanů, kterým byly zničeny skrýše, 
rozešlo se po všech chalupách a staveních. 
Volby. Při letošních volbách kand.lístkama obdržela strana lidová 9 mandátů, agrární 3, socialisté 
3 mandáty. 



Služby Boží v sádeckém kostele vykonával dp. Bedřich Malina, gymnasijní profesor v Poličce. 
Stavby. Stodoly přestavěli Adolf Mach č. 35 a Adolf Groulík č.84. Stodolu přistavěl Jan Břeň 
č.128. Kůlnu pro drtič v Hanikově skále postavil a motorový drtič umístil Adolf Brokl. 
Obecní inventář:  Cenné papíry       4.700 K 

Vklady kmenového jmění     3.785 K 
Knihovně zajištěné pohledávky  26.510 K 
Soukromé dluhopisy         121 K 
Pole   1ha 68a 13m   8.406,50 K 
Louky     36 35    1.817,50 K 
Zahrady    12 12       606 K 
Pastviny    79 33    1.568,60 K 
Hasičské skladiště č.135     8.000 K 
Právo honební         3.000 K 
Inventář a zařízení obecního úřadu    1.700 K 
Obecní knihovna      2.000 K 
Benzinový motor na Jelínku     4.500 K 
Inventář a zařízení pro hasič.účely  10.500 K  
Obecní majetek r.1931 v úhrnné ceně 77.241,60 K 

 
Koupena jest obcí starší ohnivzdorná pokladna za 800 K pro obecní úřad. 
Sčítání lidu. Při sčítání lidu napočteno v Kamenci 778 obyvatelů. Jiné číslice sehnati nemohu. 
Lidé báli se vše udati, aby nebyla vynalezena nová daň. 
Po stopách Houkalových a Kdákalových. Houkalovi v Mrhově jsou Soukalovi v Korouhvi, 
Kdákal v Hrubé Kamenici je Kohout v Kamenci (nyní A.Krejčí č.50). Anna Kohoutová provdala se 
za Feltla (č.55) a její sestra Marie za Soukala. Kohout se zadlužil, potom statek prodal a 
odstěhoval se do Ameriky. Říká se o něm, že cestu nehledal a když na něj někdo zavolal ať 
nechodí po louce, řekl mu, že kohout může chodit kudy chce. 

Jan Mlynář st. 
 
Společenská kronika 
 V roce 2005 se narodily tyto děti: Vendula Andrlíková, Barbora Stodolová, Magdaléna 
Maděrová, Anna Putnarová, Jaromír Zemánek, Lucie Ptáčková a Jan Kůla. 
 V loňském roce uzavřeli sňatek: Jiří Mlynář a Ludmila Bednářová,  Petr Martinů a Petra 
Leinveberová, Petr Andrle a Jarmila Feltlová, Miroslav Kuna a Věra Švejdová, Vojtěch Roušar a 
Alena Kadidlová a  Jiří Nunvář a Miroslava Stříteřská.        
 Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany: paní Růženou Flídrovou, paní Růženou 
Nunvářovou a s panem Janem Šlosrem. 
 K trvalému pobytu se v roce 2005 přihlásilo 5 občanů a odhlásilo 6 občanů. K 31. prosinci 
2005 měla obec Kamenec 525 občanů. 
 
 
Blahopřání 
 Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří v I. čtvrtletí roku 2006 oslavili nebo 
teprve oslaví významné životní jubileum. Vše nejlepší do dalších let hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu přejeme paní Anně Machové, paní Marii Sejkorové, paní Emilii 
Kadidlové, paní Marii Musilové a panu Jiřímu Musilovi.  

Miloslava Cacková 



Zlatá svatba  
 V únoru 2006 oslavili Ladislav a Marie Radiměřských významnou životní událost, 50 let 
společného života. K tomuto výročí jim přejeme hlavně hodně štěstí, lásky a další společné roky 
života prožité ve zdraví.  

Miloslava Cacková 
 
Tepelné čerpadlo 
 Letošní zima nás všechny dost trápí. Nemalé starosti dělá řidičům na silnicích a místních 
komunikacích. Pokles teplot vyžaduje zvýšené náklady na vytápění. Chceme vás seznámit 
s náklady na vytápění budovy OÚ. Tepelné čerpadlo ke svému provozu potřebuje jen elektrickou 
energii. Pro provoz tohoto čerpadla je 22 hodin denně nejnižší tarif, to je 1,22 Kč/kW. První 
vyúčtování spotřeby elektrické energie pro tepelné čerpadlo bylo v září 2005. Celkové náklady za 
spotřebovanou el. energii za období od 28. 8. 2004 do 12. 8. 2005 činily 32 763 Kč. Za toto 
období bylo spotřebováno 21 839 KW el. energie.  
 Zajímalo nás jaká je spotřeba elektrické energie ve dnech, kdy teplota poklesla pod – 20 °C. 
V pondělí 23. ledna ( ráno –25 °C a přes den –15 °C)  byla spotřeba 169 kW v nízkém tarifu  a 4 
kW ve vysokém tarifu. Od 25. ledna do 6. února byla průměrná denní spotřeba 146 kW. Pořízení 
tepelného čerpadla je drahé, ale provoz je opravdu levný.  

Petr Šváb 
 
Odpad 
 Plasty se budou odvážet jednou za měsíc, a to:  
  v pondělí  20. 2. 2006 v pondělí 20. 3. 2006 
  v úterý   18. 4. 2006 v pondělí 15. 5. 2006 
  v pondělí 12. 6. 2006 
 Velkoobjemový a nebezpečný odpad bude odvážen  v sobotu 17. června 2006. Vozidlo 
bude přistaveno na odbočce k areálu Pod Lipou od 8.00 do 9.30 hodin. 
Termíny svozů tříděného i netříděného odpadu pro II. pololetí zatím nemáme, budou oznámeny 
v některém dalším čísle Kameneckých listů. 
 Pro velké množství sněhu nebylo možné, aby svozové vozidlo odvážející odpad z popelnic 
projelo všechny úseky v obci. Bylo nutné zajistit svezení popelnic do míst, kam se toto vozidlo 
dostalo. Pro tyto mimořádné situace je potřeba, aby byly popelnice označeny číslem popisným. 
Při vracení prázdných popelnic nebude potom docházet k záměně. U některých domů jsou 
popelnice ponechány uprostřed vyhrnutého nebo navátého sněhu a majitele nezajímá, jak bude 
posádka odvážející odpad tuto popelnici ze sněhu dolovat.  

Petr Šváb 
 
Kanalizace a čistírna odpadních vod 
 V minulém roce jsme vás informovali, že je zpracovaná studie na společnou kanalizaci a 
čistírnu odpadních vod pro obce Borová, Oldřiš, Kamenec a Sádek. První žádost o dotaci na 
projektovou dokumentaci nebyla schválena. O tom jsme informovali v Kameneckých listech 
v červnu 2005. Ve II. pololetí roku 2005 však byly z prostředků Pardubického kraje finanční 
prostředky na vypracování této projektové dokumentace uvolněny.  
 Naše obec dostala 250 tis. Kč. Celkové náklady na zhotovení dokumentace pro naši obec 
budou 303 tis. Kč. Projektová dokumentace kanalizace pro územní řízení bude dle smlouvy 
dokončena  v listopadu 2006.  

Petr Šváb 



Plesová sezóna v Kamenci 
 Také letos uspořádal Svaz dobrovolných hasičů v Kamenci dva společenské plesy, a to ve 
dnech 21. ledna 2006 a 4. února 2006. Oba plesy se těšily velkému zájmu, takže na obou plesech 
byla plně využita kapacita společenského sálu obecního úřadu. 
 Na prvním plese zahrálo melodie všech žánrů manželské duo Univerzal a na únorovém plese 
se o hudební produkci postarala hudební skupina Úžas pana Antonína Divokého. Obě hudební 
seskupení podpořila dobrou náladu v sále a rozproudila skvělou zábavu. 
 Úroveň plesu byla opět umocněna vzornou obsluhou na sále i za barovým pultem a tuto 
formu pořádání společenské akce lze jen chválit. Díky ní a také vzhledem ke komornějšímu 
prostředí útulného sálu byla celková atmosféra obou plesů velmi přátelská a milá.  
 Nezbývá než poděkovat všem pořadatelům za jejich práci a poděkování patří samozřejmě 
také paní Marii Boštíkové, která i letos uvařila na tyto plesy dobrou večeři. 

Miroslava Švandová 
 
Maškarní karneval pro děti 
 V neděli 5. února 2006 se na obecním úřadě sešly také děti, aby se pobavily na maškarním 
karnevalu, který pro ně uspořádal rovněž Sbor dobrovolných hasičů v Kamenci. Pokud nás 
překvapil zájem dětí o tuto akci vloni, pak letos byl ještě výrazně vyšší a krásné masky společně 
se svým dospělým doprovodem zcela zaplnily sál. O zábavu pro děti se po úvodním slově paní 
Pavly Švábové postarala opět kamenecká děvčata – černé kosice Lenka Dvořáková, Katka 
Muffová, Lucka Drašarová, Petra Doležalová a Tereza Švandová, které připravily pro děti pěkné 
soutěže. Při reprodukované hudbě se všechny děti roztančily společně s přítomnými Teletubies a 
zábava pokračovala až do pozdního odpoledne. Samozřejmě i na karnevale bylo postaráno o 
občerstvení všech přítomných a děti odcházely domů unavené, ale spokojené. 
 Také pořadatelům této pěkné akce děkujeme a musíme poděkovat také paní Marcele 
Dvořákové, která, stejně jako minulý rok, zajistila na letošní karneval kostýmy Teletubies, jejichž 
je také autorkou.  

Miroslava Švandová 
 
SAMOJED – psí spřežení. 
 Samojed je málo známý název psího plemene, který ale nemá žádnou souvislost se svým 
českým významem. 
 Pro mnohé by bylo zajímavé dozvědět se něco více o původu těchto překrásných psů. 
 Protože toto plemeno nikdy neprošlo selekcí, zachovalo se až do současnosti v původní 
podobě. Název dostalo od slova „samojed“, zastaralého označení národa Něnců obývajících 
sever Ruska. Tito psi byli vždy užíváni k tahu, hlídání a lovu jelenů. Roku 1889 je samojedi 
objevili ve Velké Británii. Kdysi měli rozmanité zbarvení: černobílé, sobolí, nejcennější však bylo 
bílé, které začalo být počátkem 20. století kultivováno. Plemeno má po celém světě mnoho 
obdivovatelů, a to i díky tomu, že jsou používáni ke canisterapeutickým účelům. Jedná se o léčbu, 
při které se psi využívají jako prostředníci pro navázání vztahu pacienta s okolím. Samojedi jsou 
k těmto účelům zvláště vhodní pro své vyjímečné povahové vlastnosti: pro svou neuvěřitelnou 
trpělivost, tolerantnost a neagresivnost. Proto velice dobře snášejí „zvláštní“ chování pacientů a 
také malých dětí. Nejlépe povahu těchto psů vystihl Roald Amundsen, který řekl: „ Neznám 
přítulnějšího a oddanějšího tvora, než jsou tito bílí ochočení vlci“. 
 Mě samotného tito psi okouzlili, proto jsem  si je zvolil za své společníky a stali se mým 
největším koníčkem. Nejdříve jsem si pořídil jednoho psa, ale pokud jsem se chtěl zúčastnit 
nějakých závodů, zjistil jsem, že musím svůj chov rozšířit. Právě v tomto zimním období jsou tito 
psi plni energie.  



 V roce 2005 jsem se zúčastnil závodů  konaných např. v Děčíně, kde jsem se umístil na 
druhém místě, dále v Hostěnicích 3. místo, Cakov  Nové Dvory 2. místo, Tři Studně 3. místo, 
Oravská Lesná-Slovensko 5. místo. 
 Běh se psím spřežením ale není jenom o vytrvalosti psů a mustera (mašéra), nejdůležitější je 
láska a porozumění mezi psem a pánem, což je základ pro dosažení dobrých výkonů. 
 Závody psích spřežení jsou organizovány podle Závodního řádu na území České republiky . 
Každý závod má určitý druh a typ, je zařazen do určité třídy. Má pevně určený termín a místo 
konání, konkrétní adresu pořadatele,  startovné a termín uzávěrky přihlášek závodních týmů 
k závodu. 
 Druhy závodů se odlišují podle povrchu trati na závody na suchu a závody na sněhu. Jsou 
různé typy závodů podle délky a profilu tratě. Například: krátké-sprintové do 25 km, střední-
midové 35 km a více bez zátěže a dlouhé-longové 45 km a více se zátěží. 
Závody jsou organizovány ve vybraných disciplínách a některé disciplíny se dělí do kategorií 
z důvodu výkonnosti plemen severských psů. Po ukončení jednotlivých závodů se provádí 
vyhlašování výsledků. 
 Do budoucna mám v plánu rozšířit mou chovatelskou stanici a nadále se zúčastňovat závodů 
a zdokonalovat se v tomto sportu. 

Petr Trávníček, Kamenec 111 
 
Večer mladých 
 Společná setkávání nás mladých křesťanů z našeho litomyšlského vikariátu se konají pod 
patronací královéhradecké diecéze.  A k čemu to všechno? Snažíme se vytvářet vzájemná 
přátelství a jedno veliké společenství vedené naším Pánem, hrajeme si, blbneme, předáváme si 
navzájem zkušenosti, účastníme se společně mše svaté, poznáváme jednotlivé farnosti našeho 
vikariátu a tím i jejich kněze a vždy se i něco zajímavého dozvíme! A hlavně zažíváme spousty 
srandy a radosti, kterou společně sdílíme!! 
 A tak zvu všechny, tělem i duší mladé Kamenčáky, neváhejte a přjďte mezi nás a hlavně se 
nebojte! Proč zůstat jen jedním malým osamoceným plamínkem, když dohromady můžeme 
vytvořit docela slušný ohýnek a šířit naše zapálení a naši radost z víry mezi ostatní! 
 Informace o všem co se děje v našem vikariátě se dozvíš hlavně mezi mladými nebo na 
našich internetových stránkách www.litmladez.unas.cz. 
 Tak se těším, že příště (třeba na blížící se vikariátní diskotéce v Litomyšli) nebudu naši 
vesničku reprezentovat jen já s bratry! Vždyť nás je tu víc, tak odvahu! 
 „Láska k bližnímu je cestou, aby se člověk setkal s Bohem.“ (Benedikt XVI.) 

Stanïslav Popelka ml. 
 
Veřejně prospěšné práce 
 Zájemci z řad nezaměstnaných se mohou přihlásit na provádění veřejně prospěšných prací 
v naší obci. Dle smlouvy s Úřadem práce budou tyto práce od 1. dubna 2006 do 31. října 2006.  
 
Zájezd do bazénu v České Třebové 
 V sobotu 4. března 2006 se uskuteční zájezd do bazénu v České Třebové. Autobus bude 
odjíždět od budovy OÚ v 16.00 hodin. Dopravu zaplatí obec. Vstupné do bazénu zaplatí každý 
účastník. Do bazénu je toto vstupné:  děti od 2 do 6 let   20,- Kč 
 děti od 7 do 15 let  a důchodci   35,- Kč 
 ostatní  60,- Kč 



 Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři OÚ do 28. 2. 2006. Při přihlašování se bude vybírat 
vstupné do bazénu. 
 
Zájezd do divadla v Pardubicích 
 V pátek 31. března 2006 se uskuteční zájezd do nově opraveného Východočeského divadla 
v Pardubicích na představení Sugar. Jedná se o divadelní verzi hudební komedie Někdo to rád 
horké.  
 Představení se hraje od 19 hodin, autobus bude odjíždět z Kamence od budovy OÚ v 17.00 
hod. Konec představení je ve 21.40 hodin.  
 Vstupné na toto představení je 190,- Kč za osobu, dopravu zaplatí obec. Přihlášky se příjmají 
v kanceláři OÚ do 28. února 2006. Při přihlašování se bude platit vstupné do divadla.  
 
Jarní setkání důchodců 
 Ženy z Kamence a zastupitelstvo obce zve všechny důchodce na jarní setkání, které bude 
v sobotu 22. dubna 2006 od 14.00 hodin ve společenském sále OÚ. 

 
 

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce,  
které se koná v pondělí 28. února 2006 v 19.00 hodin v budově OÚ 

 
Program: 1) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
 2) Schválení závěrečného účtu za rok 2005  
 3) Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2006 
 4) Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 2007, 2008, 2009 
 5) Seznámení s návrhem stavebních uprav budovy prodejny a pohostinství 
 6) Seznámení s projektem na stavební úpravy v areálu Pod Lipou.  
 7) Projednání žádosti o prodej pozemku.  
 8) Různé 
 9) Usnesení 

Starosta obce 
 
 
 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a .s. 

Novinky pro rok 2006 

 

Všechna občanská pojištění s nulovou spoluúčastí – škody se hradí v plné výši 
Pojištění staveb od 500 Kč/rok pro stavbu v hodnotě 1 mil. Kč 
Krytí povodňových škod – možnost plnění až do plné výše pojistné částky 
Pro podnikatele možnost 20% zvýhodnění u majetkových pojištění 
Zákonné pojištění vozidel – zvýhodnění věku řidiče, regionu i stáří vozidla, cena již od 1397,- Kč 
za rok, bonus až 50%, slevy až 30%, čtvrtletní a pololetní splátky bez navýšení. 

Kontakt: Josef Jiruše, Kamenec 37, tel. č. 776 377 218, 461 721 156 
 

Vydává Obec Kamenec u Poličky, povolení Ministerstva kultury MK ČR E 14736. 
Vychází také v elektronické podobě na www.obec-kamenec.cz 

Vydáno dne 20. 2. 2006 
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