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Velikonoční čas přišel, budiž z toho každý vesel. 
 
 Velikonoce – největší křesťanské svátky – jsou božím poselstvím, které zprostředkoval Ježíš Kristus 
před dvěma tisíci lety. Poselstvím, které je určeno všem. Porozumět mu však může pouze ten, kdo je 
ochoten připojit se k hledání víry v dobro, spravedlnost a lásku. 
 Je to málo nebo příliš na začátku třetího tisíciletí ? 

 
 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky přeje všem našim občanům radostné prožití velikonočních svátků.  
 

 
 
 

 
Kamenecká kronika 
 Kronika naší obce je dvousvazková: první starší svazek byl založen v roce 1922 a záznamy v ní 
končí rokem 1954, druhý svazek navazuje rokem 1955 a pokračuje zápisy  až po současnost. V zápisech se 
postupně vystřídali tito kronikáři: 
 Ferdinand Mach - zakladatel kroniky 
 Jan Vosmek  - od roku 1934 do roku 1954 
 Růžena Feltlová - od roku 1955 do roku 1973 
 Jiří Dvořák  - od roku 1974 do roku 1982 
 Jan Mlynář  - od roku 1983 do současnosti 
 
 



 
 

 
 



Z dějin obce Kamenec, tak, jak zapsal na začátku kroniky F.Mach: 
 „Obec Kamenec od založení až do roku 1785 byla pouze jednou obcí. Na pozemcích Nové 
Kamence stál dříve dvůr tak zvaný Vosmekovský, který byl v roce 1785 zrušen. Na pozemcích těchto vznikla 
nová osada pojmenována Novou Kamencí – tím povstala Kamenec Stará a Nová. Obec Kamenec rozkládá 
se v údolí směrem západním od města Poličky. Středem obce protéká potok tak zvaný Bílý, který mezi 
mlýnem Kameneckým a školou v Sádku spojuje se s potokem Černým od obce Oldřiše tekoucím  obcí 
Sádkem směrem k Jimramovu. Horní Kamenec, bývalá Nová Kamenec, jest dosti hustě obydlena , zejména 
tak zvaný Dvůr, kterážto část obce v roce 1908 vyhořela  a nově postavená jest . Dolní část obce tak zvaná 
Stará Kamenec sestává z říději sestavených domů na svazích po obou stranách potoka směrem k Šir.Dolu a 
Korouhvi. Půda rolí jest ponejvíce hlinitě písčitá a dosti úrodná vzhledem k pokročilejšímu hospodářství a 
užívání ve větších rozměrech umělých hnojiv. Pěstuje se hlavně žito, ječmen,oves, méně pšenice , jejíž 
výnos bývá menší žita, brambory, částečně len, zelí a řepa(tuřín). K obci Kamenci patří též osada  Jelínek. 
Sčítáním lidu provedeném v roce 1910 zjištěno bylo: 
  Kamenec Stará  572 osob 
    Nová  185    “ 
  Jelínek      30    “ 
  katolíků    708    " 
  evangelíků     79    " 
 Usnesením obecního zastupitelstva v Kamenci dne 18.4.1923 schváleno bylo, by za souhlasu 
občanů Nové a Staré Kamence, sloučeny byly obě obce v obec jednu s jednotným pojmenováním obec 
Kamenec. Sloučení to schváleno zemskou správní komisí ze dne 4.4.1923 čj. 6187 a provedeno jednotné 
očíslování sloučených osad a zároveň provedeno bylo sloučení jmění a dluhů dosavadních osad. Správu 
obce obstarává 15 členný výbor (dříve 12 členů) obecního zastupitelství, jež ze svého středu volí starostu a 
3 – 4  radní dle počtu stran,  obnoveno bylo vždy za 4 leta.”   
 
 „ Zda obec Kamenec již při založení Poličky částečně stála, aneb se při založení Poličky zařizovati 
počala, není známo. První zmínka o Kamenci děje se v roce 1474, kdy koupili měšťané poličští ku své obci 
rychtářství se všemi užitky a důchody. Koupí touto přišlo město Polička o držení vesnic Kamence, Modrce, 
Nedvězí, Telecí, Borová, Oldřiš, Sádku, Sedliště, Trhonic, sedmi lánům v Šir.Dole a některých práv v Pusté 
Rybné. Potvrdil zároveň  s výsadami Otakarovými Král Vladislav II dne 25.února 1474. V Kamenci na místě 
nynější Nové Kamence stál dvůr; kdy založen byl není známo, patřil však též od roku 1474 městu Poličce." 
 
 „ Kdy Jelínek byl založen, není známo, záznam však o něm veden již  r. 1713, kdy majitel panství 
Bysterského hrabě Hohenensbu poslal městu Poličce stížnost, tak zvanou řezanou ceduli, pro zaražení 
šenku píva  v jedné chalupě na Jelínku, což prý je na újmu panství Bysterskému, jež má šenk ve vsi 
Korouhvi; šenk na to byl zrušen. Zařízení hospody se dá vysvětliti tím, že před vystavěním silnice do 
Korouhve vedla cesta do Korouhve  kolem Jelínku. Silnice v Kamenci postavena v roce 1842. “ 
 
 „Jaký byl vývoj v obci Staré a Nové Kamenci do roku 1848 a těsně po roce 1848 není naprosto 
známo, není žádných písemných dokladů. Naprostým nepochopením  tehdejších rychtářů, později starostů 
nejsou zachovány žádné obecní knihy, žádné listiny , takže jest nám zahaleno vedení obce, jejich 
hospodářství naprostou tmou. Pokud pisatel hned za svého mládí od svého otce a starších pamětníků slyšel, 
byli rychtáři v obou obcích jak v Nové tak Staré Kamenci  snad až do roku 1848. Po roku 1848 byla 
Kamenec Stará, Kamenec Nová sloučeny s obcí Sádkem, v obci Sádku byl starosta, v Kamenci radní. As r. 
1873 se obce rozdělily, Sádek pro sebe,  Kamenec Nový a Starý také pro sebe tvořily samostatnou obec. 
Pokud známo byli posledními radními v Kamenci Tichý a Pakosta. Starostové Jos.Nehoda, J.Procházka, 
Karel Švanda do roku 1882.” 
 
 „ Od roku 1882 do r. 1885 byl starostou Josef Mach rolník v Kamenci čp 18, do roku 1888 Josef 
Mach rolník v Kamenci čp 19. V roce 1889-90 Ignátz Bednář čp 17. Od roku 1890 až 1904 byl starostem 
Josef Krejčí rolník v Kamenci čp 40.Za starostování téhož společně s Ant.Lidmilou starostem v Sádku 
postavena fara a obsazena prvofarářem Janem Mikánem. Od roku 1904 do roku 1910 byl starostou Jan 
Švanda rolník č 22 Kamenec. 
 Od roku 1919 byl starostem Ferdinand Mach mlynář v Kamenci čp 45- n. 59 poslední starého režimu 
za Rakouska, první za Československé republiky. “ 
 
Společenská kronika 
 Omlouváme se, že jsme v minulém čísle neuvedli sňatek Vladimíra Andrlíka s Lenkou Mlynářovou a 
Marcely Žižkové s Vladimírem Dittrichem. 
 
 Obecní zastupitelstvo obce Kamenec přeje všem jubilantům, kteří ve II. čtvrtletí roku 2003 oslaví svá 
významná životní jubilea, vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu. 



 Blahopřejeme těmto občanům: Nováková Marie  Augustinová Františka 
      Groulíková Jiřina  Bednářová Jiřina 
      Sedliská Marie   Švandová Ludmila 
      Nunvář Miloš 
 
Domov důchodců 
 Na konci dubna tohoto roku bude v areálu nemocnice (bývalá lůžková část interního oddělení) v Poličce 
otevřen Domov důchodců. V případě zájmu o umístění do tohoto zařízení je nutné osobně odevzdat nebo 
poslat přihlášku včetně zdravotního dotazníku, a to na adresu:  
Svazek obcí AZASS   nebo  Poličská nemocnice, s. r. o. 
Palackého náměstí 160     paní Kvapilová 
572 01 Polička      572 01 Polička   
 Tiskopis přihlášky máme také na Obecním úřadě v Kamenci. 
 
Jarní úklid 
 Jsme na začátku jarního období, každý bude uklízet okolo svých domů. Obracíme se na občany s 
prosbou, aby v rámci tohoto úklidu uklidili i štěrk na místních komunikacích v blízkosti jejich domů. 
 Upozorňujeme, že je zakázáno provádět vypalování travních porostů. Odpad vyhrabaný ze zahrad je 
třeba kompostovat. Pálení tohoto odpadu je třeba omezit. Pokud již jiná možnost není, je třeba pálit odpad 
suchý, aby nevznikalo hodně kouře. Ten se rozšiřuje po celé obci a znepříjemňuje prostředí v obci. 
 
Velkoobjemový a nebezpečný odpad 
  Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se bude provádět  

v sobotu 26. 4.2003. 
 Na Jelínku bude vozidlo u čp. 1 v 8.15 hodin. Další zastávka bude ve středu obce na odbočce k areálu 
Pod lipou v 9.00 hodin. 
 Vzhledem k tomu, že svoz bude prováděn v sobotu, vyzýváme občany, aby odpad přivezli až v době 
přistavení vozidla a neodkládali ho na stanoviště předem. 

 
Stavební pozemek 
 Obec nabízí k prodeji pozemek na výstavbu rodinného domu. Jedná se o pozemek o celkové výměře 
913 m2. Je to pozemek pod domem čp. 63, kde bydlí paní Anna Bednářová. 
 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že cena pozemku je 65,- Kč/m2 . Další podmínky jsou:  
1) nový majitel pozemku musí do tří let od podpisu kupní smlouvy zahájit stavební práce 
2) prvním kupujícím, a to i v případě rozestavěné stavby je obec 
3) cena pozemku se může zvýšit tak, aby byly zaplaceny náklady spojené se zavedením inženýrských sítí. 
 
Práce pro obec 
 Je nám vytýkáno, že pokud obec potřebuje provést nějakou jednorázovou práci, obracíme se stále na 
stejné občany. Aby tomu tak nebylo i letos, vyzýváme občany, kteří mají zájem o práci pro obec, aby se 
přihlásili na Obecním úřadě. V případě, že budeme něco potřebovat,  se na tyto občany obrátíme. 
 
Místní poplatky 
 Žádáme občany, kteří nemají ještě zaplacený poplatek za odpad pro I. pololetí letošního roku, aby tak 
učinili co nejdříve. Jedná se ještě o 25 občanů. Podle obecně platné vyhlášky  mělo být zaplaceno do konce 
ledna 2003. 
 Poplatek ze psů má být zaplacen do konce dubna. 
 
Bezpečnost na místních komunikacích 
 Opravené místní komunikace svádějí řidiče k větší rychlosti. Aby byla zajištěna bezpečnost našich dětí, 
byly u těchto komunikací instalovány dopravní značky "obytná zóna" . Někteří řidiči však tyto značky 
nerespektují. Podle vyhlášky v úseku označeném těmito značkami nesmí být ohrožena bezpečnost dětí a 
nesmí se tam parkovat.  Konec úseku je označen  značkou "konec obytné zóny". Platnost značky  "obytná 
zóna" neruší křižovatka místní komunikace. 

 
Vydává Obecní úřad Kamenec u Poličky jako nepravidelný informační buletin 

Vyšlo 4. 4. 2003 


