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Územní plán obce 
 Každá obec by měla mít zpracovaný a schválený územní plán. Proto začátkem roku 2002 byly 
zahájeny práce na územním plánu obce Kamenec u Poličky. Jako podklad pro zpracování ÚP byla 
použita urbanistická studie naší obce, která byla vypracována v roce 1997.  Celý proces 
schvalování má několik fází. 
 V červnu byla projednána urbanistická studie s náležitostmi konceptu územního plánu obce. V 
listopadu bylo projednáno zadání územního plánu obce. Připomínky z obou jednání a připomínky 
státních orgánů, správců inženýrských sítí, sousedních obcí a občanů byly zahrnuty do 
souborného stanoviska zadání územního plánu. 
  Textová i výkresová dokumentace byla předána Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
K této dokumentaci byly přiloženy i připomínky státních orgánů a občanů. Předložená 
dokumentace byla odborem strategického rozvoje kraje posouzena po stránce dodržení 
stavebního zákona při vypracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Krajský úřad z 
hlediska zákonného postupu nemá připomínky. 
 Může být proto přistoupeno k další fázi schvalování. Při zasedání zastupitelstva obce 25. 
srpna 2003 bude souborné stanovisko zadání územního plánu obce projednáno. Po schválení 
tohoto zadání bude vypracován návrh Územního plánu obce, který bude schvalovat zastupitelstvo 
obce. Po obdržení tohoto návrhu  budeme včas občany informovat, aby se s touto dokumentací 
mohl před jejím konečným schválením seznámit každý, kdo bude mít zájem. Konečné schvalování 
územního plánu obce bude možné nejdříve v listopadu 2003. 
 Doba platnosti schváleného dokumentu je deset let. Lhůta aktualizace územního plánu je 
stanovena na dobu 4 let. Po této lhůtě je nutno prověřit, zda je územní plán aktuální a v případě 
nutnosti zadat změny územního plánu nebo vypracování nového.   
V případě potřeby je možné provést změny dříve.  
 
 
Přestavba budovy Obecního úřadu 
 V prvém čísle Kameneckých listů jsme Vás informovali o přestavbě budovy Obecního úřadu. 
Nyní Vás chceme seznámit s některými změnami, které se od té doby provedly.  
 Při  kontrole stavu izolace původního zdiva bylo zjištěno, že tato izolace je cca 30 cm pod 
úrovní okolního terénu (ze severní strany). Také její stav nebyl dobrý. Byla proto objednána firma, 
která provedla podřezání původního zdiva a umístění nové izolace za 51 tis. Kč. 



 Podle projektu měly být nad vchodem a nad vraty balkony. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
severní stranu, bylo rozhodnuto tyto balkony nedělat. 
 Další změna je ve způsobu vytápění. Je zpracován projekt na vytápění tepelným čerpadlem o 
výkonu 25 kW a elektrickém příkonu 7,7 kW. Pro období s nízkými teplotami spolupracuje tepelné 
čerpadlo s elektrokotlem o výkonu 18 kW. Celkový tepelný výkon zařízení je 43 kW. V tomto 
zařízení je zahrnuto vytápění a ohřev vody. 
 Tepelné čerpadlo může získávat teplo z různých zdrojů (z vody, ze vzduchu a ze země). V 
našem případě bude tepelné čerpadlo odebírat teplo z plošného kolektoru. Kolektor je z trubek PE 
40, které budou uloženy ve výkopu v hloubce 1,2 m a šířce cca 0,5 m. Kolektor bude na louce za 
budovou OÚ.  Celkové náklady na tepelné čerpadlo a zemní kolektor budou činit 748 tis. Kč. 
 Státní fond životního prostředí poskytuje na tento způsob vytápění dotaci ve výši 50 % a 30 % 
půjčky s roční úrokovou sazbou 1,5 %. Žádost o poskytnutí této podpory je podána. V září bude 
pravděpodobně o naší žádosti jednáno. V případě, že nebude finanční podpora pro naši obec 
schválena, bude provedena instalace plynového vytápění. 
 Septik, který je u budovy, je ve špatném stavu. Uvažujeme proto o instalaci čistírny odpadních 
vod. Množství odpadních vod bude velmi kolísavé. Hledáme vhodný typ čistírny, která bude 
pracovat v požadované kvalitě i za těchto podmínek.   
 V současné době probíhají přípravné práce před omítáním vnitřních prostor. Zatím nám 
finanční prostředky stačí na zaplacení dílčích faktur. Máme projednán a připraven úvěr u České 
spořitelny ve výši 1,6 mil. Kč. Počítáme s tím, že peníze z úvěru budeme potřebovat až na 
dokončovací práce a úvěr budeme moci splatit do tří let. 
  
 
Z naší školy 
 V červnu skončil další školní rok a opět byl plný nejen učení a povinností, ale i zábavy her a 
soutěží. 
 Na podzim jsme uspořádali Drakiádu. Před Vánocemi jsme si všichni zazpívali u stromu na 
školní zahradě. Dětem určitě přinesl velké ponaučení Den země. Zasoutěžily si a také vysbíraly 
mnoho odpadků a nepořádku podél hlavní silnice v obou našich obcích. Poznaly, že je jednoduché 
to, co už nepotřebuji, odhodit, ale je už obtížnější přírodu těchto věcí zbavit. 
 V květnu jsme pozvali do školy všechny maminky i babičky a snažili jsme se je potěšit 
besídkou ke Dni maminek. Na školní výlet jsme se vypravili autobusem do Lednice na Moravě. 
Děti ve zdejším parku prožily zajímavý den. 
 Naše děti se i letos zapojily do soutěží pořádaných hlavně DDM v Poličce. Největšího 
úspěchu dosáhla Kateřina Muffová, žákyně 5. ročníku. Katka po 1. místě v oblastním kole v 
poznávání přírodnin postoupila do kola okresního. Zde potvrdila své výborné znalosti a vyhrála i 
kolo okresní. V této soutěži se dobře držely i ostatní zúčastněné děti, zvláště Pavlína Zlochová. Ta 
byla na pěkném 4. místě v kategorii žáků 4. ročníku. 
 Naším nejlepším sportovcem je Lukáš Propper, v okresním kole přespolního běhu a v 
oblastním kole ve stolním tenisu v kategorii žáků 4. ročníků obsadil shodně 4. místo. 
 Při slavnostním zakončení školního roku jsme se rozloučili s 12 páťáky. Naše slzavé údolí 
rozptýlila naděje, že si většina z nich do Poličky odnáší dobré znalosti a že se v nových kolektivech 
nejenže neztratí, ale naopak vyniknou. 
 Ze čtyř žáků, kteří skládali přijímací zkoušky do matematické třídy Masarykovy základní školy, 
byli přijati tři - Jakub Borovský, Kateřina Muffová a Tereza Švandová. To je velký úspěch 
především těchto dětí, ale také jejich učitelů a jistě výborná vizitka naší školy. 
 Naši páťáci předali klíč od školy novým prvňáčkům, kterých usedne v září do lavic 8. Bohužel 
populační křivka klesá i v našich obcích, takže nám opět odchází z páté třídy víc dětí než jich přijde 
do prvního ročníku. Tato situace bude v naší škole pokračovat i v dalších letech. Nás všechny 



mrzí, že by to tak nemuselo být, kdyby všechny děti narozené v obcích Sádek a Kamenec, 
nastoupily do naší mateřské a posléze i do základní školy a neodcházely nám do města. Naše 
podmínky jsou srovnatelné, v mnoha ohledech určitě i lepší, než mají městské školy. 
 Již teď se připravujeme na nový školní rok a doufáme, že si děti všimnou změn, které se ve 
škole během léta staly. Přejeme všem dětem, a to od těch nejmenších ve škole až po "staré 
mazáky" v páté třídě, ať se jim ve škole líbí, ať se všechno daří a těšíme se s nimi v září 
nashledanou. 
     Za kolektiv všech pracovníků mateřské i základní školy 
        Ladislava Plachá, ředitelka 
 
 
Z Kamenecké kroniky o založení hasičského sboru 
 Vybídnutím  okresního hejtmanství v Poličce usneslo se obecní zastupitelstvo v Kamenci dne 
21. září 1890 přikročiti ku zřízení  hasičského sboru v Kamenci a sice  pro Starou a Novou 
Kamenec a osadu Jelínek. Vyzváním obecního úřadu k občanstvu o utvoření sboru  setkalo se u 
občanstva s plným pochopením a přihlásilo se ku sboru kolem 50 členů. Přikročilo se hned ku 
výcviku členů. Za cvičitelé zvoleni Ferdinand Mach čp.22 a František Dvořák čp 8, ku taktickému 
výcviku požádán  bývalý cvičitel Ferdinand Martinů z Poličky. 
 Obec zakoupila  hasičský stroj dvouproudní a zřídila svým nákladem  potřebné hasičské 
nářadí a plátěný oblek nákladem 2 500 korun. V témže roce postaveno has. skladiště. Po výcviku, 
během jehož někteří starší členové odstoupili, zůstalo činných členů 44. Prvním velitelem sboru 
zvolen Ferdinand Mach, náměstkem František Dvořák, náčelníkem lezců Karel Švanda, 
podnáčelníkem František Koukal, náčelníkem stříkačníků Jos. Mach, podnáčelníkem František 
Jukl, jednatelem Jan Švanda čp.70, pokladníkem Stanislav Groulík, hospodářem Jan Švanda čp.4. 
Sbor rozvíjel se slibně, v roce 1898 pořídil oblek vycházkový pro všechny členy nákladem as 1 300 
korun. V roce 1900 pořídil si sbor prapor spolkový, který byl dne 17. června 1900 svěcen v kostele 
sádeckém farářem dp. Václavem Dvořákem. Uvítání sboru a hostů jakož  i společný oběd odbýval 
se v Pivovaře Kameneckém. 
 První velitel  byl v čele sboru po 20 roků. Druhým velitelem sboru byl zvolen p. František 
Dvořák čp. 14, třetím Jan Švanda čp.26, povolán však v roce 1914 k vojenské povinnosti. 
Zastupoval jej dřívější velitel Fr. Dvořák do ukončení války a zůstal velitelem až do roku 1922, kdy 
zvolen byl velitelem Sylvestr Havlík čp 5 a jenž až dosud působí. 
 
 
 
POZVÁNKA I. 
  Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Vás zvou na XII. ročník hasičských sportovních 
soutěží, které se konají ve sportovním areálu Pod Lipou: 

Sobota 16. 8. 2003 

  19.30 h    Večerní stovka 

IX. ročník závodu jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami za umělého osvětlení, 
v letošním roce také jako IV. závod seriálu Český pohár 2003 

Neděle 17. 8. 2003 
  10.00 h   O pohár starosty obce Kamenec 
   13.00 h  Seniorcup - VI. ročník  soutěže "veteránů" nad 35 let v požárním útoku 
    Okresní liga Svitavy - III. závod Okresní ligy Svitavy v požárním útoku 



POZVÁNKA II. 
  Sbor dobrovolných hasičů Vás dále zve na III. kolo soutěže v požárním sportu – oblastní 
kolo Pardubického kraje pro kategorie muži a ženy, které se uskuteční ve sportovním areálu Pod 
Lipou a na fotbalovém stadionu v Poličce. 

sobota 23. 8. 2003 

Program závodu: 

8.00 h  štafeta 4 x 100 m – atletický ovál na fotbalovém stadionu v Poličce 
  Přejezd účastníků do sportovního areálu "Pod Lipou" v Kamenci 
10.00 h start disciplíny 100 m s překážkam - kategorie muži 
12.30 h start disciplíny 100 m s překážkami - kategorie ženy 
14.30 h start disciplíny požární útok - kategorie muži 
15.30 h start disciplíny požární útok - kategorie ženy 
Závodu se zúčastní 8 družstev kategorie mužů a 8 družstev kategorie žen - vítěz každé kategorie 
postupuje na Mistrovství České republiky. Okres Svitavy budou reprezentovat v závodě mužů SDH 
Široký Důl a SDH Desná, v závodě žen SDH Široký Důl a SDH Sádek.  
Zástupce SDH Kamenec uvidíme startovat v kategorii mužů za družstvo SDH Desná a v kategorii 
žen za družstvo SDH Široký Důl.  
 
POZVÁNKA III.  

 

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce, které se koná  
v pondělí 25 . srpna 2003 v sále místního pohostinství od 19.30 hodin 

 

Program:   l) Kontrola usnesení z minulého zasedání 

     2) Projednání a schválení zadání územního plánu obce 

     3) Projednání a schválení úpravy rozpočtu pro rok 2003 

     4) Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2002 Mikroregionu Poličsko, Svazku 

      obcí AZASS a Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko" 

  5) Seznámení se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2002 
     6) Usnesení 

 
 

 
Odvoz plastů 
 
 Odvoz plastů v pytlích se uskuteční v pondělí 18. srpna 2003. Pytle na plasty je možné 
vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu. 
 
 
 
 

Vydává Obecní úřad Kamenec u Poličky jako nepravidelný informační buletin. 

Vyšlo dne 12. 8. 2003 
 

 


