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Milí spoluobčané, 
 

přiblížil se konec roku a s ním jsou spojeny nejen  svátky vánoční a přivítání roku nového, ale i 
hodnocení toho uplynulého. 

V první polovině letošního roku byly dokončeny dvě větší akce, které byly zahájeny již loni, a to 
přestavba areálu  „Pod Lipou“ a oprava požárních nádrží. 

Zastupitelé obce uspořádali již tradiční vítání nových občánků obce, návštěvy divadelních 
představení, plaveckého bazénu, posvícenské posezení a IV. vánoční výstavu, která měla velký úspěch, 
především díky panu Janu Mlynářovi st. 
 Novou akcí,  uspořádanou počátkem září, byla „Výzva“ – sportovní klání  mezi zastupiteli a dětmi 
naší obce a sousední obce Sádek. Při disciplínách nebyla o zábavu nouze. Všichni zúčastnění odcházeli 
spokojeni a obec Sádek nás vyzvala k odvetě v roce 2008. 

Mrzí nás však malý zájem Vás občanů o účast na  některých akcích. Na tomto místě Vás chci 
zároveň požádat o další náměty akcí. 
 V roce 2008 bychom chtěli zrealizovat částečnou opravu veřejného osvětlení a začít s rekonstrukcí 
pohostinství. Na tyto akce je požádáno o dotace, a to jak z Pardubického kraje, tak z evropských fondů. 
 Na závěr bych Vám jménem svým a  celého zastupitelstva chtěla popřát klidné prožití svátků 
vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. 
 

 Milada Muffová 

 
 
Společenská kronika 

 
 
 
Blahopřání 
 
Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří v IV. čtvrtletí roku 2007 oslavili své 
významné životní jubileum. Do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu paní  Julii Krejčové,  paní Boženě Střítežské, panu Janu 
Valachovi, paní Anně Bednářové a panu Františku Domorádovi. 

                    
Petra Dvořáková                       

 
Vítání občánků  
 



Dne 14.října se uskutečnilo, v tomto roce již 
druhé vítání našich malých občánků. 

Tentokráte jsme se sešli v hojném počtu, 
narodili se nám čtyři nový občánci - tři děvčata a jeden 
chlapec. 

Jsme rádi,že jsme v tuto říjnovou neděli s paní 
starostkou  mohli společně přivítat Dorotku Maděrovou, 
Jiříka Brůžka, Štěpánku Švandovou a Nelinku 
Bulvovou. 
Rodiče s dětmi jsme slavnostně uvedli do sálu a po 
krátkém kulturním programu v podání Jitky Vosmekové 
a Hany Lněničkové, které svým zpěvem či recitací 
přispěly do vínku našim novým občánkům a pohladily 
srdíčka maminek, tatínků, babiček a všech přítomných 
v sále. Poté přednesla svůj projev paní starostka Milada 
Muffová. Oficiální část byla za námi a  rodiče a 
svědkové se podepsali do pamětní knihy a byl jim předán finanční dar, gratulace a maminkám květina. 

Slavnostní ceremonii zakončil písní Petr Dvořák a přítomní rodiče byli s dětmi vyfotografováni do 
pamětní knihy.  

                         Petra Dvořáková  
 
 
 
 
 
Posvícenské posezení 
 

 Rok s rokem se sešel,  je 10. listopadu 2007 a máme tu zase posvícení. Tentokráte k nám opravdu 
Martin přijel na bílém koni a my, stejně jako v předcházejících letech, jsme chtěli na obecním úřadě vytvořit 
krásné a příjemné posezení při zvuku harmoniky, na kterou své rozverné písně k tanci či poslechu hrál pan 
Zdeněk Kvapil. 

Abychom své hosty řádně uctili, napekli jsme posvícenské koláče, jejichž vůně se linula celým 
sálem, a sladké pusinky. Připravili jsme i další občerstvení 

Škoda jen,že tak málo spoluobčanů využilo možnosti jít se pobavit se sousedy a spoluobčany a  
zapomenout na shon a starosti běžných dní. Tak snad  za rok opět na viděnou.                                                
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Petra Dvořáková 
 
 
Vánoční výstava 



 
 
 

 
 

V letošním roce velkolepá, pan Jan Mlynář 
nám dokazuje, že jeho nápady a vkus neznají hranic. 
Však se také této výstavě dostalo mnoha slov chvály a 
navštívily ji spousty hostů z blízkého i vzdálenějšího 
okolí.  

Musím samozřejmě také připomenout 
šikovnost všech, kdo ve společenském sále obecního 
úřadu ve dnech 1. – 9. prosince 2007 vystavovali svá 
díla. Svým rozsahem i krásou nás určitě oslovil 
vyřezávaný betlém pana Škrance z Rohozné, který na 
místě sestavil pan Mlynář. Práce pana Mlynáře byla 
oceněna samotným tvůrcem betlému. Jemné práce 
krajkářek i šikovných paličkářek, krása zdobeného 
perníku a nádherná perníková vesnička paní Zdeňky 
Fišerové ze Sádku – to byly exponáty mnohokrát 
opěvované.  
 Děkuji všem, kdo se na přípravách výstavy podíleli, autorovi, tvůrcům exponátů i „pořadatelské 
službě“ v podání zastupitelů a paní účetní. A v neposlední řadě také panu Jiřímu Petráskovi, který nás 
zásobil dobrou medovinou a Pekárně Borová, která na zakázku napekla cukrovi, které chutnalo. 

Miroslava Švandová 
 
 
 
 
 

Zájmová činnost 
 
30 let sportovně kulturního areálu Pod Lipou 
 

Areál Pod Lipou je samozřejmou součástí naší obce a málokdo dnes ví, či si ve vzpomínkách 
vybaví vzhled tohoto místa před třiceti lety. V obci tehdy neexistovalo místo pro sportování a pro pořádání 
kulturních akcí, slavností, zábav. V místech dnešního pavilonu a tanečního parketu stálo řadu let vyhořelé 
stavení, dnešní travnatá plocha hřiště byla neudržovaným svahem, místo antukových kurtů staré koupaliště 
s vodou odpovídající blízkosti nedaleké zemědělské výroby … 

Myšlenka na vybudování areálu se zrodila v kolektivu hasičů a ti se také postarali o její realizaci. Po 
přípravných pracech v roce 1976 se v následujících letech naplno rozjela výstavba. Veškeré práce 
prováděli zdarma členové sboru dobrovolných hasičů. K datu otevření areálu v roce 1980 bylo při výstavbě 
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odpracováno neuvěřitelných 7890 hodin. Sešity s detailním rozpisem prací a odpracovaných hodin 
brigádníků po jednotlivých dnech jsou dnes již opravdu historickými dokumenty. 

V osmdesátých létech se v areálu pořádaly zejména kulturní akce a prováděly se běžné údržbové 
práce, které jsou někdy jakoby neviditelné a o to více potřebné. Postupně bylo z prostředků SDH 
pořizováno vnitřní vybavení a inventář, který je i dnes stále doplňován a obnovován. 

Rozvoj areálu směrem ke sportovnímu využívání přinesla léta devadesátá. V roce 1994 byla 
zdrenážována travnatá plocha hřiště, byla vybudována stometrová běžecká dráha. Na místě bývalého 
koupaliště se započalo s budováním volejbalového a tenisového hřiště. V roce 1995 se prováděla stavba 
oplocení a podařilo se dokončit antukový povrch na volejbalovém hřišti. Tenisové hřiště se svého povrchu 
dočkalo o rok později. Stavba antukových hřišť tak trvala celkem tři roky a opět veškeré práce prováděli 
brigádnicky členové sboru hasičů. 

V roce 1999 se řešil kompletní přestavbou nevyhovující stav sklepa a příručního skladu v kiosku. 
Při této úpravě bylo členy sboru odpracováno 400 hodin. 

Velké změny se areál dočkal na podzim roku 2001. Nutná výměna střešní krytiny přinesla myšlenku 
na vybudování zastřešené terasy u kiosku. Během měsíce října se tuto myšlenku podařilo zrealizovat. 
Samozřejmě jak jinak, než brigádnicky. Na jaře roku 2002 byla pod střechou terasy položena zámková 
dlažba a areál dostal zcela novou možnost využití – letní rodinné oslavy. 

Rok 2006 přinesl do areálu poslední 
velké změny. Za práci s hasičskou mládeží 
získala naše obec ocenění Bílá stuha a finanční 
dotaci. Nevzhledná oplechovaná rozhlasová věž 
tak byla během letních měsíců nahrazena novou, 
zděnou, zapadající do jednotného stylu areálu. 
Byla také provedena rekonstrukce podkladních 
vrstev běžecké dráhy a ta je již připravena na 
položení tartanového povrchu. 

Na podzim pak byla za pomoci další 
dotace zahájena kompletní přestavba zázemí 
kiosku a sociálního zařízení. Dokončit se ji 
podařilo  v jarních měsících letošního roku. Tato 
poslední stavební úprava byla vůbec první 

přestavbou v historii areálu, která byla řešena dodavatelsky stavební firmou. Ovšem jen stavba budovy – 
veškeré ostatní rekonstrukční a dokončovací práce v areálu se prováděly zdarma, brigádnicky. V období od 
14. 3. až po 1. 8. 2007 tak bylo odpracováno 1170 hodin. 

V jarních měsících roku 2008 je v plánu dokončit terénní úpravy a usazení dalších stolů a lavic a 
samozřejmě se toho jako vždy najde určitě daleko více. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří za uplynulých třicet let budování areálu neváhali obětovat 
svůj volný čas a podíleli se na jeho stavbě, úpravách a rekonstrukcích a v neposlední řadě na jeho běžné 
údržbě. Moc bych si přál, aby i nadále byli v naší obci obětaví a ochotní lidé, kteří neváhají přiložit ruku 
k dílu pro společně budovaný cíl a aby nám těchto lidí co nejvíce přibývalo i z těch mladších generací. 

Petr Šváb ml. 
 
 
 
 
 
Zprávičky ze Sádecké školičky  
 
Rok v 2007 v naší škole 
 V roce 2007 se nám opět podařilo v naší škole mnohé vylepšit. Pokračujeme v modernizaci 
učebních pomůcek, ve výměně učebnic i v celkovém zlepšování školního prostředí. 
 Nebylo by to možné bez pochopení a podpory obou vlastníků školy, Obcí Kamenec a Sádek. Patří 
jim naše poděkování a také víra, že i nadále budou v rámci svých možností škole přát a věnovat jí 
pozornost a svou přízeň. Nově jsme pořídili: 
  
Mateřská škola  

-      hračky      
-  počítač, SW k počítači    
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-      úprava stolku pod počítač  
-      dekorační a potahové látky, polštáře a přikrývky pro odpolední odpočinek dětí 
-    květinové obaly, barvy 

 
Dále jsme ještě pořídili mnoho nových hraček, výukový a metodický materiál, knihy a další pomůcky a 
potřeby. 
 
Základní škola  

- výškově stavitelné lavice a židle pro všechny žáky – celkem 24 sestav 
- učitelská katedra + židle, DVD přehrávač – vše bonus zdarma k nákupu lavic a židlí 
- 2 žákovské PC + příslušenství – dar od České spořitelny 
- výukový SW  
- učební pomůcky, výukové obrazy pro různé vyučovací předměty 
- učebnice, knihy, MC, CD apod. do učitelské i žákovské knihovny 
- metodický materiál pro pedagogy 

Škola má v současnosti v obou učebnách celkem 11 žákovských počítačů (6 v I. třídě, 5 ve II. třídě) 
a 3 učitelské (2 v základní škole, 1 v mateřské škole). Jsou propojeny do sítě a 9 je připojeno 
k internetu. Máme 1 kopírku, 2 laserové tiskárny a skener. 

 Opravy a změny: 
- výměna oken v ředitelně, sborovně a na mezipatře k půdě 
- nátěr oken v přízemí i v 1. patře – sociální zařízení, sklady, chodby 
- oprava stříšky na stojanu na kola (dvorek) – nové oplechování 
- drobné opravy a běžná údržba 

 
Školní družina 

- válenda 
- hračky a další pomůcky a potřeby 
 

Školní jídelna 
- SW jídelna 
- pracovní deska 
- žaluzie do oken školní kuchyně 
- drobné nádobí a kuchyňské potřeby a náčiní 

 
Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ Sádek 

 
 
Sběrový den a poděkování 
 
Vážení čtenáři, 
velmi Vám děkujeme za Vaši účast v listopadovém sběrovém dni. Na svozu starého papíru do školy se 
podíleli pánové Pavel Kvapil a Zdeněk Nunvář.  Do sběru se tentokrát v daleko vyšší míře zapojili i občané 
Kamence a na celkovém množství sebraného papíru a především na obdržené částce to bylo znát. 
Za shromážděný papír jsme obdrželi zatím nejvyšší částku – 7 010,- Kč.! 
Sebrali jsme:  
 
Sádek 
- směs novin a časopisů (1 kg á 2,30 Kč)   2 200 kg    5 060,- Kč 
- vlnitá lepenka (1 kg á 2,- Kč)                                                          400 kg       800,- Kč  
- celkem       2 600 kg    5 860,- Kč 
Kamenec 
- směs novin a časopisů (1 kg á 2,30 Kč)      500 kg    1 150,- Kč 
 
 
Celkem                   3 100 kg    7 010,- Kč  
 

K této krásné finanční částce ještě firma STAP Svitavy věnovala škole dva univerzální míče. Peníze 
využijeme ve prospěch dětí. Hned v lednu zaplatíme dopravu na plavání dětí mateřské a i základní školy. 
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Další sběrový den se uskuteční opět na jaře. Jsme velmi rádi, že se zapojují občané obou obcí a že 
třídění papíru je pro Vás již naprostou samozřejmostí. Nezáleží na tom, kolik kilogramů kdo nasbírá. Každý 
kilogram se promění v peníze a ty zase v dárek, který udělá radost našim dětem.    
   

Děkujeme Jitce a Zdeňkovi Nunvářovým za ochotu, se kterou nám ve firmě Ravensburger sehnali 
papíry, kartón a další materiál a přivezli ho do školy, panu Vladislavovi Drašarovi za darování krásných 
vánočních stromků a větví pro adventní a vánoční výzdobu školy a panu Martinovi Janderovi za dovoz 
krabic na třídění odpadu do vestibulu školy. 

Zvláštní a velké poděkování patří našemu školníkovi, panu Liborovi Baumrukovi. Ten, ač má ve 
škole minimální pracovní úvazek, věnuje jí a našim, často neuvěřitelným prosbám a přáním mnoho hodin ze 
svého volného času. Díky jeho šikovným rukám máme každý rok před školou jeden z nejkrásnějších 
vánočních stromů a ve škole krásnou vánoční výzdobu,  fungují nám všechny přístroje a stroje, naše kola 
už nám nemoknou pod rozbitým přístřeškem, protože ho spravil,…, prostě je to pro nás muž na svém 
místě. 

     Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Ladislava Plachá  
 
 
 
„Ten umí to a ten zas tohle“ 
 

Hned v září se rozběhl celoroční projekt „Ten umí to a ten zas tohle“. Děti během letošního 
školního roku navštíví pracoviště některých svých rodičů a poznají různé profese. Cílem projektu je, aby si 
děti vážily každé práce a poznaly, že skutečně „bez práce nejsou koláče“, že často je cesta k jejímu 
konečnému výsledku dlouhá a namáhavá. 
Po zářijovém výletu do hlineckého Betlému jsme v listopadu zvládli dvě exkurze. 

Nejprve jsme navštívili mlýn Hrubý v Poličce. Zde pracuje pan Bronislav Jakub. Ten děti 
mlýnem provedl, všechno jim ukázal a především jim o své práci velmi zasvěceně a s láskou vypravoval. 
Děti svůj zážitek vyjádřily krásnými obrázky a básničkami, které byly společným dílem několika skupin a 
také je popsaly ve slohových pracích: 
 
 
Mlýn 
V pátek 9. 11. 2007 ráno v 7.15 jsme jeli do mlýna. Pan Jakub nám vyprávěl, že se vyrábí 6 druhů mouky: 
hrubá, polohrubá, pšeničná, chlebová, žitná, hladká. Pak nám říkal, že v létě je tam 40°C, v zimě je tam 
5°C.  
Potom jsme viděli válce, které válcovaly obilí. Pak nám říkal, když přivezou obilí, musí se namočit do vody, 
pak jede po šnekovi, na šnekovi se zachytí špína. 
V mlýně se mi to moc líbilo. 

        Ivetka Drašarová, 3. ročník 
 
Návštěva mlýna 
Dne 9. 11. 2007 byla celá škola v Poličce ve mlýně. Ve mlýně jsem viděla stroje: vysýpačku, zásobník a 
válce, které vážily dohromady 600 kg. A byl tam hrozný rámus, ale mně to nevadilo. 
Pan Jakub nám říkal, že mlýn slaví 70. výročí založení. A taky nám říkal, že tam melou 6 druhů mouky. 
Melou tam hrubou, polohrubou, hladkou, pšeničnou, žitnou a chlebovou. 
Návštěva mlýna se mi moc líbila. 

        Michalka Doležalová, 4. ročník 
 
Mlýn 
V pátek 9. 11. 2007 jsme se školou jeli do Poličky do mlýna Hrubý na exkurzi. Prováděl nás tam pan Jakub. 
Letos mlýn v Poličce slaví 70. výročí. 
Do mlýna se přiveze obilí. Nejčastěji ho dovážejí ze Sebranic. Nejdříve se musí namočit. Pak se obilí 
zpracuje a vznikne z něho mouka. Druhy mouky – hladká, hrubá, polohrubá, pšeničná, žitná a chlebová. Za 
jednu směnu, neboli za 8 hodin, se zpracuje 120 q mouky. Jsou tam stroje: šnek, sekačka, houpačka, 
zásobník, v něm se míchá mouka, kompresor neboli váha poháněná vzduchem. Jeden zásobník váží 800 
q. 
Ve mlýně je to hezké, ale nechtěla bych tam pracovat, protože je tam velký hluk. 

        Pavlína Škorpíková, 5. ročník 



 7

 
 
Mateřská škola 

Léto je nenávratně pryč a podzim se ujal vlády. Stromy postupně shodily své nádherné listy, 
sluníčko zase o něco méně hřeje, a než se nadějeme, zaklepou na dveře Vánoce. 
            A jaký byl podzim v naší školce? První podzimní den jsme se vydali s dětmi hledat vládce podzimu – 
„Podzimníčka“. Našli jsme ho na Hřívě v lese a děti se seznámily s tím, jak se příroda na podzim mění. Den 
předtím – 20. září – jely starší děti spolu se školáky ze ZŠ na exkurzi „Trošku mlíčka do hrníčka“ do Hlinska, 
kde poznaly, jak se tradičně zpracovává mléko i jak lidé dříve žili. 13. září si děti pojezdily na dopravním 
hřišti, a od 14. září jezdíme každý týden na plavecký výcvik do Poličky. Ve středu 3. 10. se děti zúčastnily 
plavecké štafety – i naším přičiněním obhájilo město Polička 1. místo v této soutěži. V úterý 16. 10. všechny 
děti navštívily divadelní představení „Jak si princezna vzala draka“ v Tylově domě. Od října také probíhá 
seznamování s anglickým jazykem (předškolní děti) pod vedením p. uč. Švábové a logopedie (p. uč. 
Hegrová). Starší děti poznaly vlastnosti keramické hlíny – v MOZAICE v Poličce, kde si vyrobily pěkné 
dárečky pro rodiče. Děti také zaujala prohlídka truhlárny (u Boštíků), kde se seznámily s tím, jak se 
zpracovává dřevo. Jinak celý měsíc říjen byl ve znamení projektu „STROMY“. Děti se stále učí vnímat krásu 
přírody. Celý projekt jsme zakončili společnou prací „Jak žije les“.   
 6. listopadu jsme společně s  MŠ v Pomezí navštívili divadlo Radost v Brně. Pohádka „Kouzelná 
píšťalka aneb Kutululů z kopce dolů“ byla velice pěkná a nejen v dětech zanechala příjemný pocit. Od 
listopadu se také připravujeme na adventní koncert v kostele, ve čtvrtek 13. 12. nás čeká vánoční besídka 
pro rodiče, v pátek 14. 12. vánoční besídka pro děti (možná přijde i „Ježíšek“), divadlo p. Havla, malování 
na hedvábí – no a potom? Potom přijdou nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Přejeme Vám jejich krásné 
prožití v klidu a v pohodě a do nového roku především pevné zdraví a spokojenost. 

                                                                                     Eva Zdvořilá,  vedoucí učitelka MŠ 
 

 
 
 

Co nás čeká ……… 
 
 
Poplatky za komunální odpad v roce 2008 
  
 Na svém zasedání dne 17.12.2007 schválilo zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2007, kterou byl schválen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2008 ve výši 470,-- Kč. 
 Důvodem pro toto zvýšení bylo navýšení ceny od svozové firmy TS města, a.s. Bystřice nad 
Perštejnem. Skutečné náklady v roce 2007 za komunální odpad na jednoho poplatníka činily 483,-- Kč. 

 Od poplatku budou i nadále osvobozeny děti mladší 18 let a osoby starší 80 let a osoby, které se 
celoročně nezdržují v obci.  
  

Vyhláška je vyvěšena od 17.12.2007 po dobu 15 dní na úřední desce obce.  
 
 
Svozovými dny zbytkového komunálního odpadu z popelnic zůstávají nadále liché středy roku 2008. 
 
 
Svoz plastů v pytlích proběhne v I. pololetí roku 2008 ve dnech: 
 
 

pondělí 14.1.2008 pondělí 14.4.2008 
pondělí 11.2.2008 pondělí 12.5.2008 
pondělí 10.3.2008      pondělí   9.6.2008 

 
 
 
Zimní údržba komunikací 



 
 Všichni jistě doufáme v mírnou zimu, která nepřinese mnoho problémů. Ale s největší 
pravděpodobností přijde sníh a s ním i potřeba prohrnování cest.  
 Žádáme tímto občany, aby umožnili protahování cest odstraněním veškerých překážek, které by 
bránily průjezdu traktorů. 
 Pro případ nouze, kdy by bylo nutné zajistit např. příjezd lékaře, připomínáme kontakty na  
Ladislava Pražana 721 421 000                              a                                       Davida Pražana  721 236 337 
 Pro lepší údržbu cest jsou po obci rozestavěny sněžáky, prosíme občany o jejich případné 
postavení, pokud popadají. Děkuji 

Miroslava Švandová 
 
 
 
                                                                           
Tříkrálová sbírka 
 

 
V sobotu 5. ledna 2008 projdou naší obcí tři 

skupinky tříkrálových koledníků. Tříkrálovou sbírku 
pořádá jako každý rok Česká katolická charita. 
Skupinka má vždy svého dospělého vedoucího, který 
se prokazuje průkazkou. 

Letošní účel Tříkrálové sbírky poslouží na: 
- vybavení nové terapeutické dílny-charitního   
obchodu   pro osoby s duševním onemocněním a 
osoby s mentálním postižením 
- nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro 
středisko domácí péče 
- přímou pomoc sociálně slabým v místě působnosti 
Oblastní charity Polička 
- pomoc chudým dětem v Bangladéši. 

 
Vaše štědrost může pomoci potřebným. 

Miroslava Švandová 
 
 
 
 
Oznámení 
 

Na obecním úřadě jsou pro občany připraveny „Malé ročenky 2007, aneb kontaktník potřebný pro 
Poličku a okolí“. Část těchto publikací obdržela obec zdarma, sto kusů nechala obec dotisknout v Tiskárně 
Polička a v těchto dnech byly k vyzvednutí. Nyní jsou k dispozici zájemcům z řad občanů v kanceláři 
obecního úřadu. 

Miroslava Švandová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozvánky 
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Zveme Vás na VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE, 
který se koná ve společenském sále v sobotu 22. 12. 2007 od 13.00 hodin. 

Informace o turnaji na telefonním čísle 732 741 154. 

 
 
 

Ve vánočním čase se uskuteční 
 

MARIÁŠOVÝ TURNAJ 
Hraje se v pátek 28. 12. 2007 ve společenském sále v budově obecního úřadu.  

Prezence od 16.00 do 17.00 hod., začátek hry od 17.00 hod. 

 
 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na 
 

HASIČSKÝ PLES, 
který se koná ve společenském sále v budově obecního úřadu opět ve dvou termínech:  

 
pátek 1. 2. 2008 a sobota 2. 2. 2008. 

 
K poslechu a tanci zahraje po oba dny skupina UNIVERZAL. 

Začátek ve 20 hodin, vstup pouze s místenkou – cena místenky 80,- Kč. 
 

Prodej místenek bude probíhat v klubovně SDH v budově obecního úřadu v Kamenci ve dnech 
14. 1., 16. 1. a 21. 1. 2008 od 16.00 do 18.00 hod. 

 
 

 
 
 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
 

se uskuteční v neděli 3. 2. 2008  
 

Začátek ve 14.00 h, vstupné dobrovolné, soutěže a dárky pro všechny masky 
 

 
 
 
 



Ten vánoční čas, dočkali jsme zas ………. 
………… prožijte ho ve zdraví,lásce, klidu a pohodě 

                                                
 

Redakce Kameneckých listů    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Neprošlo jazykovou úpravou 
Vydáno dne 17.12. 2007 
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