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Milí spoluobčané, 
 

jménem svým a jménem celého zastupitelstva bych vám chtěla popřát klidné prožití svátků 
vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky 

 Milada Muffová, starostka obce 

 
 
 
Společenská kronika 

 
 
Blahopřání 
 
       Zastupitelstvo obce blahopřeje všem jubilantům, kteří ve IV. čtvrtletí roku 2008 oslavili, 
nebo teprve oslaví, své významné životní jubileum. Vše nejlepší do dalších let hodně zdraví, 
štěstí spokojenosti a životního elánu přejeme paní Julii Krejčové a panu Františku  
Domorádovi. 
                                                                                                                                                                        

Petra Dvořáková                         
 
Vítání občánků          
                   

V letošním roce se v Kamenci narodilo již 11 dětí. V neděli dne 12 .října jsme do života přivítali pět 
z nich, Janu Putnarovou, Ondřeje Nožku , Natálii Stříteskou, Kateřinu Hájkovou a Františka Cacka. 
       Rodiče s dětmi jsme slavnostně uvedli do sálu a po krátkém kulturním programu v podání Jitky 
Vosmekové a Hany Lněničkové, které svým zpěvem a recitací přispěly dětem do vínku a pohladily srdéčka 
nás všech přítomných.  Následně přednesla projev paní starostka Milada Muffová, rodiče a jejich svědkové  
se podepsali do pamětní knihy a byl jim předán finanční dar, gratulace, maminkám květina a posléze se 
přítomní rodiče s dětmi vyfotografovali do pamětní knihy. 
       Na zakončenou zazpíval Petr Dvořák byl  čas se rozejít. Nezbývá nám, než si přát, aby se toto nedělní 
odpoledne stalo jednou z trvalých vzpomínek pro rodiče a jejich blízké. Pokud si tento obřad chcete přiblížit 
i v obraze, můžete si prohlédnout fotografie na stránkách obce Kamenec u Poličky www.obec –kamenec.cz. 

Petra Dvořáková 
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Posvícenské posezení 
 
 Tak rok zase protekl jako voda a byl tu 11. listopad a s ním i svátek sv. Martina. Ten se letos na 
bílém koni sice nedostavil, ale nic na plat, bylo na čase přichystat posvícení. Stejně jako roky předcházející,  
tak i letos jsme pro naše spoluobčany připravili posvícenské posezení s hudbou,  tentokrát  se konalo 
v pátek 14. listopadu. K poslechu, ale i k tanci, hrál opět pan Zdeněk Kvapil. Pro všechny přítomné  
labužníky bylo připraveno i leccos k snědku a abychom navodili atmosféru posvícení, podávalo se pečené 
kuře ala kačena, které nám výtečně připravila paní Boštíková ze Sádku. 
 Večer se vydařil, dobrá nálada a pohoda čišela ze všech přítomných a jsme rádi, že se k nám do 
Kamence přišli pobavit naši občané, ale i přespolní hosté. 

Petra Dvořáková 
 
 
Vánoční výstava 
 
 Přišel čas adventní a s ním se opět otevřely dveře našeho sálu pro návštěvníky z blízkého i 
vzdáleného okolí. Stejně tak jako již roky minulé nachystal pan Jan Mlynář se svojí rodinou a přáteli 
velkolepou podívanou pro nás všechny. Ano byla tu již pátá vánoční výstava v Kamenci, která trvala od 
soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. 
          Bylo tu k vidění spoustu krásných betlémů a  vánočních dekorací, ať už z materiálů přírodních, či 
z perníku, krajek, porcelánu, dřeva, látek, vosku, drátků a tak dál… Já osobně nejvíce obdivuji zpodobnění  
čtvera ročních období od pana Mlynáře. 
          Celým sálem se linula vánoční hudba, všude voněla výborná teplá medovina od pana Jiřího Petráska 
a  zakousnout bylo možné cukroví, které tak jako  vloni dodala pekárna Borová .  
          Chtěla bych složit poklonu všem vystavovatelům a tvůrcům exponátů, ať z Kamence či přespolním. 
Byl by to dlouhý seznam jmen a nerada bych na 
někoho zapomněla, proto jménem zastupitelů obce  
děkuji vám všem, kteří jste svoji šikovností a umem 
přispěli a ukázali nám své dovednosti. Jestliže jsme 
vloni psali, že výstavu navštívila spousta hostů, 
nevím co napsat letos, protože návštěvnost byla 
vskutku obrovská, což zajisté potěšilo nás 
všechny. Zvláště o víkendu se ku Kamenci  linuly 
zástupy lidiček. Naše výstava se stala místem, 
kde se lidé v tomto adventním čase a 
v předvánočním shonu na malou chvilku zastaví, aby 
zde načerpali mnoho nápadů a inspirací, které si 
od nás odnášeli do svých domovů. Spousta 
návštěvníků své poděkování, a nadšení 
vyjádřila i písemně do přiložené knihy. Snad i my 
všichni zastupitelé včetně paní účetní jsme malou měrou přispěli ke spokojenosti všech hostů. 
          A já teď jménem těch všech děkuji Vám pane Mlynář za tyto krásné chvíle.  Všichni, víme, že za tímto 
jedním týdnem je schováno Vaše celoroční úsilí, pečlivost a píle. Přeji Vám ještě mnoho nápadů do výstav 
budoucích, na které se jistě všichni těšíme. 

Petra Dvořáková 
 

 
 
Zprávičky ze Sádecké školičky 
 
Podzim v MŠ 
 
Z nového školního roku už uplynul nějaký ten pátek, a my jen nevěřícně sledujeme, jak podzim rychle utekl. 
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 V naší školce se stále něco děje. Při všech činnostech se snažíme o všestranný rozvoj dítěte, o 
vytvoření zásad zdravého životního stylu. V září jsme s dětmi začali jezdit do krytého plaveckého bazénu, 
byli jsme na dopravním hřišti, hledali jsme Podzimníčka, zúčastnili se plavecké štafety, kde město Polička 
ve své kategorii opět obsadilo 1.místo (samozřejmě i naší zásluhou). 
 V říjnu jsme navštívili firmu Ravensburger v Poličce, kde se nám velmi líbilo, a 16.10. jsme se 
zúčastnili projektu ,,DEN STROMŮ“ v divadelním klubu v Poličce. Tento projekt organizovalo Ekocentrum 
Skřítek a my jsme zhlédli krátký film o Zeměkouli, dozvěděli jsme se zajímavé věci o myslivosti, vyzkoušeli 
si roubování dřevin a hravou formou ,,Buďme stromem“ si prohlédli stavbu a strukturu dřevin. Celý projekt 
na nás velmi zapůsobil. 
 V listopadu jsme pouštěli draky – někteří létali velice pěkně, jiným se do oblak moc nechtělo. 11.11. 
jsme měli společný program se ZŠ – písničkový pořad Jiřího Bílého ,,Písničky papouška Bubáka“. 24.11. 
jsme navštívili v Tylově domě téměř opravdového kouzelníka Pavla Kožíška v pořadu ,,Hra kouzel a 
magie“. 
 4. prosince zavítal do MŠ Mikuláš s Andělem. Každý z dětí řekl básničku nebo zazpíval písničku a 
za odměnu dostal balíček plný dobrot. Ve středu 10.12. děti na předvánočním setkání s rodiči i prarodiči 
zatancovaly, zazpívaly koledy a řekly básničky, a poté si spolu s rodiči vyrobily vánočního andílka. 
 Podzim se blíží k závěru, příroda se ztichle ukládá k zimnímu spánku. Dny se krátí a pod tím vším 
tichem je jakési napjaté očekávání. Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Přejeme Vám šťastné a 
veselé Vánoce mezi Vašimi blízkými, hodně spokojenosti, lásky a radosti. Do roku 2009 štěstí, osobní i 
pracovní úspěchy a mnoho zdraví. Děkujeme Vám za přízeň, za spolupráci a těšíme se na další rok s Vámi 
a Vašimi dětmi. 
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat všem rodičům, kteří se zapojili do společného tvoření s dětmi 
a se svými výtvory se podíleli na vánoční výzdobě školy. 
                                                                 Eva Zdvořilá 
                                                                 vedoucí učitelka MŠ v Sádku 
 
Rok 2008 v naší škole 
 
 Blíží se konec letošního roku a tak přišel čas ohlédnout se, zhodnotit, jaký byl a co nám přinesl.  
 Jaro roku 2008 bylo především ve znamení budování školní zahrady. O tom jste si již přečetli 
v červnovém vydání zpravodaje. Naše zahrada ale ještě zdaleka není hotová, letošní práce byly 1. etapou 
přeměny školní zahrady na přírodní učebnu. V následujících letech budeme v této pro nás milé práci 
pokračovat. 
 V září, tedy na začátku nového školního roku, jsme přihlásili naši školu do dalšího dotačního 
programu MŠMT „Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008“. Zpracovali jsme 
projekt „ČTEME KNIHY – OBJEVUJEME POKLADY“. Je plánován na celý školní rok 2008/2009 a začali 
jsme s ním již v říjnu bez ohledu na to, zda nakonec uspějeme a dotace nám bude přidělena. V polovině 
listopadu jsme obdrželi z MŠMT milou zprávu, že jsme celou požadovanou částku 32 000,- Kč získali. 
 Toto je náš projekt: 

Říjen – listopad 2008               
 vyřazování zastaralých a nepotřebných knih z knižního fondu – nabídnout do antikvariátu, příp. 

uspořádat burzu 
 výběr a nákup nových knih 
 nákup knihovnického databázového systému 
 výběr a nákup učebních pomůcek pro výuku čtení a psaní  
 vlastní zřízení nové školní knihovny 
 příprava 1. čtenářské dílny – „Kouzelná kniha“ 
 společné čtení „Tajemství knihy“ ve třídách   
 práce se čtenářskými deníky 
 čtenářské chvilky „Odpočíváme s knížkou“ ve školní družině 
 projekt „Písmenek se nebojíme“ – 1. ročník – využití nových učebních pomůcek (budou využívány 

během celého školního roku) 
Prosinec 2008 

 1. čtenářská dílna „Kouzelná kniha“ – začínáme tvořit naši „KNIHU KNIH“ 
 společné čtení „Tajemství knihy“ ve třídách 
 čtenářské chvilky „Odpočíváme s knížkou“ ve školní družině 

Leden – únor 2009 
 společné čtení „Tajemství knihy“ ve třídách 



 4

 práce se čtenářskými deníky 
 čtenářské chvilky „Odpočíváme s knížkou“ ve školní družině 
 příprava 2. čtenářské dílny – „Také knihy slaví svůj svátek“ 

Březen 2009 
 měsíční projekt k Měsíci knihy – prolne všemi vyučovacími předměty i dalšími činnostmi školy a 

školní družiny 
 2. čtenářská dílna – „Také knihy slaví svůj svátek“ – pokračujeme v práci na naší „KNIZE KNIH“, 

ilustrujeme a připravujeme její vazbu 
 společné čtení „Tajemství knihy“ ve třídách 
 čtenářské chvilky „Odpočíváme s knížkou“ ve školní družině 

Duben 2009 
 společné čtení „Tajemství knihy“ ve třídách 
 čtenářské chvilky „Odpočíváme s knížkou“ ve školní družině 
 projekt „Už znám všechna písmenka, už jsem čtenář“ – 1. ročník 
 návštěva místní knihovny v obci Kamenec 

Květen 2009 
 společné čtení „Tajemství knihy“ ve třídách 
 práce se čtenářskými deníky 
 čtenářské chvilky „Odpočíváme s knížkou“ ve školní družině 
 návštěva místní knihovny v obci Sádek 

Červen 2009 
 slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře - králem království „Písmenkov“ 

zakončení a zhodnocení celoročního projektu 
Kromě těchto dvou největších akcí jsme opět pokračovali ve vylepšování a modernizaci školního 

prostředí. 
  
Nově jsme pořídili: 
 
Mateřská škola 
  

• hračky 
• ručníky 
• digitální fotoaparát 
• molitany a froté prostěradla na lehátka 
• žaluzie do dvou oken herny 
• nové hračky, výukový a metodický materiál, knihy a další pomůcky a potřeby 
 
 

Základní škola 
  

• další dvě výškově stavitelné lavice a židle  
• laminátor s příslušenstvím 
• generální oprava a výměna součástek v kopírce (fotoválec, stěrka fotoválce, startér) 
• SW dm Evidence – program pro vedení školní matriky 
• 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. 

  
Školní družina 

• hračky a další pomůcky a potřeby 
 
Školní jídelna 

• nerezové hrnce, lžičky, další drobné nádobí, kuchyňské potřeby a náčiní 
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Opravy a změny: 
• úpravy na žákovských i učitelském WC podle vyhlášky 410/2005 Sb. (hygienická vyhláška) – 

výměna baterií, zavedení teplé vody, zřízení úklidové komory, omyvatelný nátěr na WC chlapci 
• výměna okapu na zdi u tělocvičny 
• oprava vstupní brány 
• stavební materiál na podlahu altánu 
• nové osvětlení (zářivky) – školní družina 
• oprava elektrického sporáku, oprava odsávání, oprava chladničky – školní jídelna 
• drobné opravy a běžná údržba 

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ Sádek 
      
 
Ze slohových prací našich žáků 
 
Kouzelník 
V pondělí 24. 11. 2008 byla celá škola i školka na nejznámějším kouzelníkovi Pavlu Kožíškovi. Ukazoval 
nám různá kouzla a pomáhala mu paní Martina Dvořáková. 
Jeho první kouzlo bylo s kartami a my jsme měli uhlídat červenou kartu a ani jednou se nám to nepovedlo. 
Ukazoval i jiná kouzla s míčky, s dětmi, kouzelnou bednou a nejvíc mě zaujalo barvení. Pan Kožíšek měl 
prázdný sešit a barvil neviditelnou fixou. Když sešit otevřel, tak tam byly obrázky. Paní Martina říkala, že by 
to bylo hezčí, kdyby ty obrázky byly vybarvené. A tak jsme s kouzelníkem namočili neviditelný štětec do 
neviditelné barvy. A když otevřel sešit, tak obrázky byly vybarvené. 
Také tam bylo kouzlo s hůlkou, kloboukem a zmizení mléka v kornoutu. 
Představení se mi moc líbilo a chtěla bych vědět, jak se ta kouzla provádějí. 

                       Michalka Doležalová, 5. ročník 
         

Kouzelník v Poličce 
V pondělí 24. 11. 2008 jela celá škola do Poličky na vystoupení kouzelníka. Kouzelník měl asistentku 
Martinu. Pořád se při vystoupení hašteřili a provokovali. Byla to velmi vtipná kouzla. Třeba triky s kartami 
nebo s kostkou. Pan kouzelník vyhodil kostku do vzduchu, chytil ji do pouzdra a ona nebyla v pouzdře, ale 
byla nakonec v kouzelném klobouku.  
Vystoupení bylo moc zábavné a doufám, že budou další. 
                                     Víťa Borovský. 5. ročník 
 
Jak jsem si užila Mikuláše 
V pátek 5. 12. chodili čerti. U babičky v Pusté Rybné chodili čerti a byli strašidelní. Chodil můj strýc a ještě 
jeho kamarádi a kamarádky. Všichni čerti byli stejní, měli kopyta, bič, vidle a strašně dlouhé rohy. Když 
jeden práskl bičem, tak nějaký kluk a holka zmizeli, a když čert odcházel, tak se udělal kouř a zmizel a ta 
holka s klukem se zas objevili. 
Dostala jsem od babičky kalendář, perník, čokoládu, bonbóny, ovoce a tužky. Tento Mikuláš u babičky se 
mi moc líbil. 
                               Monika Zárubová, 5. ročník 
                 
 
 

„Ať je hodně dárečků                                             Krásné prožití vánočních svátků,   
i u Vašich stromečků,                                         hodně klidu a pohody v celém roce 2009 
v každém ať je zabalen                                                      všem lidem v Sádku i v Kamenci 
jeden šťastný všední den.“                                         přejí děti a zaměstnanci   
                                                                   Základní a mateřské školy v Sádku  
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Co nás čeká ……… 
 
 
 
Poplatky za komunální odpad v roce 2009 
  
 Zastupitelstvo obce se rozhodlo ukončit smlouvu se svozovou firmou TS města, a.s. Bystřice nad 
Pernštejnem a neuzavřít smlouvu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, která od společnosti TS 
města, a.s. koupila v říjnu 2008 část podniku – středisko Skuteč. 
 Pro další období bude uzavřena smlouva se svozovou firmou LIKO SVITAVY a.s. Tato firma bude 
zajišťovat služby ve stejném rozsahu jako stávající firma, výhodou pro občany bude možnost uložení 
některých odpadů průběžně na sběrný dvůr v Poličce.  

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2009 bude stanoven obecně závaznou 
vyhláškou v nové výši a budeme ho vybírat až od 1.4.2009.  

V prosinci bude proveden svoz popelnic v úterý 30.12.2008 . Jak bude svoz popelnic a plastů 
v pytlích uskutečňován v I. pololetí roku 2009 oznámíme co nejdříve.  

Miroslava Švandová 
 
 
 
 

Zimní údržba komunikací 
 
 Před nadcházející zimou opět žádáme 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                      K+M+B 2009 
 
V roce 2008 dosáhl výnos sbírky v Poličce, Bystrém a čtyřiadvaceti okolních obcích výše 

365.184,50 Kč, což bylo o 20.290,-- Kč více oproti roku předcházejícímu. 
V sobotu 10. ledna 2009 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. 

Prostředky z Tříkrálové sbírky 2009 budou použity na: 
• Výstavbu nových úložných a skladových prostor v budově Charity Polička 
• Obnovu vozového parku ošetřovatelské služby 
• Pomoc sirotkům v Ugandě 

Vaše štědrost může pomoci potřebným. 
Miroslava Švandová 

 
 
 
 



Pozvánky  
 
  Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky  
  Vás zve na 
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 

 
pod heslem 

„Nemusíte vyhrát, ale zúčastnit se“ 
 
Turnaj se uskuteční v sobotu 20.12.2008 od 13.00 hodin v sále obecního úřadu v Kamenci u 
Poličky 
Zájemci o účast v turnaji se mohou přihlásit do pátku 19.12.2008 do 13.00 hod. na telefonním čísle 

732 741 154 
 
 

Ve vánočním čase se uskuteční 
 

MARIÁŠOVÝ TURNAJ 
Hraje se v soboru 27. 12. 2008 ve společenském sále v budově obecního úřadu.  

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

 
 

Cvičení pro ženy 
Od 8. ledna 2009 každý čtvrtek od 19.00 hod.  

 ve společenském sále obecního úřadu 
Zveme všechny, které bolí celý člověk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
  
  
  
  

    ……a od těch časů do Vánoc,     ……a od těch časů do Vánoc, 
                                  
                        patří ta dlouhá, tichá noc ……                         patří ta dlouhá, tichá noc …… 
  
  
  

 Příjemné prožití vánočních svátků  Příjemné prožití vánočních svátků 
               a do roku 2009 především pevné zdraví,                 a do roku 2009 především pevné zdraví,  
               štěstí a pohodu                štěstí a pohodu 

přeje redakce Kameneckých listů přeje redakce Kameneckých listů 
  
  
  
  

      
Vydává Obec Kamenec u Poličky, povolení Ministerstva kultury MK ČR E 14736. Vydává Obec Kamenec u Poličky, povolení Ministerstva kultury MK ČR E 14736. 

Vychází také v elektronické podobě na www.obec-kamenec.czVychází také v elektronické podobě na www.obec-kamenec.cz
Neprošlo jazykovou úpravou 

Vydáno dne 17.12. 2008 
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