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      Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným…. bylo by možné citovat klasika, ovšem musíme 
být vděční, že nás prozatím minuly problémy s přívaly vody a lze jen doufat, že tak i zůstane. 
 S otevřením jara započaly opět práce v naší obci. Pro údržbu veřejné zeleně a majetku obce jsme 
zaměstnali letos čtyři pracovníky, na jejich zaměstnávání obdržela obec dotaci z fondů Evropské unie a 
státního rozpočtu.  
 V červnu nastoupila firma Elektro VKV s.r.o. ze Svitav na dokončení výměny svítidel a části 
vedení,která působí největší problémy. Pro promáčený terén nemohly být práce dokončeny a bude se 
pokračovat v příhodnou dobu.  
 Od 13. července probíhá II. etapa rekonstrukce pohostinství, kterou provádí stejně jako vloni firma 
FILIPSTAV s.r.o. z Poličky. V průběhu prací zůstává pohostinství v provozu.  
 Dokončili jsme vybavení posilovny v areálu Pod Lipou a provozujeme zde také kiosek a stejně jako 
v minulých letech vás můžu pozvat k využití tenisového a volejbalového kurtu.  
          V červnu byla provedena Krajským úřadem kontrola hospodaření obce za rok 2008 s výrokem bez 
závad. Na veřejném zasedání obce, které se konalo dne 24.6.2009 byl  schválen závěrečný účet obce za 
rok 2008, který uvádíme níže.  Na tomto jednání bylo také schváleno opatření obecné povahy č. 1/2009 
Změna č. 1 územního plánu obce Kamenec u Poličky, které dne 10.7.2009 nabylo účinnosti.  

Zastupitelstvo Obce Kamenec u Poličky  rozhodlo po propočtu nákladů na odkanalizování a čištění 
odpadních vod, že plánované odkanalizování obce nelze uskutečnit pro nedostatek finančních prostředků. 
Vzhledem k tomu, že náklady několikanásobně převyšují hranici pro získání dotace, nelze  s dotací na 
výstavbu počítat. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce zasláním tohoto rozhodnutí na Krajský úřad 
Pardubického kraje, spolu s žádostí o pomoc při řešení této situace, protože Obec Kamenec u Poličky byla 
Krajským úřadem zařazena do aglomerace Poličsko a má tímto povinnost zajistit odkanalizování obce do 
konce roku 2010.  
      Se zápisem z jednání i usnesením se máte možnost seznámit buď v kanceláři obecního úřadu nebo 
na   webových stránkách obce.  
 Dne 14.7.2009 poukázala Obec Kamenec u Poličky na účet Obce Životice u Nového  Jíčína částku 
20 tis. Kč jako neinvestiční dar na odstraňování škod po povodních, které tuto obec zasáhly v minulých 
dnech. 
 Milí spoluobčané, přeji vám pěkné a především klidné prožití léta a zasloužené dovolené. 

Miroslava Švandová 
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Závěrečný účet obce za rok 2008     
      

 (údaje jsou v tis. Kč) 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění k 
31.12.20086 

%plnění k 
upravenému 
rozpočtu 

třída 1 - daňové přijmy 4 931   5 144 5 053 98,23%
třída 2 - nedaňové přijmy 213   335 341 101,61%
třída 3 - kapitálové přijmy 3   6 7 101,69%
třída 4 - přijaté dotace 13   888 883 99,48%
Příjmy celkem 5 160   6 373 6 284 98,60%
třída 5 - běžné výdaje 3 351   3 446 3 462 100,47%
třída 6 - kapitálové výdaje 1 809   2 319 2 354        101 48%
Výdaje celkem 5 160   5 765 5 816 100,88%
Saldo: Příjmy- výdaje 0   608 468 76,91%
Třída 8 - financování 0   -608 -468 76,91%
Financování celkem  0   -608 -468 76,91%
 
 
 
Společenská kronika 
 

 
Blahopřání 
 
 
         Zastupitelstvo obce blahopřeje panu Bohumilu Žákovi z Kamence u Poličky čp. 4, který 
oslavil významné životní jubileum. 
 
         Přejeme mu vše nejlepší do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního 
elánu. 
 

                                                                                             Petra Dvořáková 
 
 

 
 
Čarodějnický rej Pod Lipou 
 
     Letos se v našem areálu konal již druhý ročník pálení čarodějnic. Počasí nás strašilo celé odpoledne, ale 
nakonec si přece jen dalo říct a mraky se rozestoupily, takže našemu rejdění nic nepřekazilo plány. 
     Dostavila se spousta dětí i dospělých, kteří přišli společně s námi opéct vuřty, občerstvit se v našem 
kiosku  a dobře se pobavit. Na děti čekaly soutěžní disciplíny, které pro ně připravila děvčata Katka Muffová 
a Markéta Drašarová, za což jim patří dík. Dětem se obě dívky neúnavně věnovaly až do pozdních 
večerních  hodin a myslím si, že děti byly rády za pamlsky, které za své odvážné výkony dostaly. Porota 
vybrala ty nejhezčí čarodějnice, které se sem k našemu ohni slétly. Nocí se do dáli rozléhal zvuk kytary a 
nikdo nepomýšlel na spánek, vždyť kdy se zase takhle sejdeme pospolu? Přece zase až za rok, opět o noci 
Filipojakubské.                                                                                                                                                                                                     

Petra Dvořáková 
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Vítání občánků 
 
      V neděli dne  19.  dubna jsme přivítali osm nových občánků naší obce a protože jsme se obávali, že by 
tak velký počet dětí a jejich rodinných příslušníků zcela zaplnil sál a pro děti by bylo vítání dlouhé, rozdělili 
jsme je do dvou skupin. 
    Nejdříve jsme uvítali tři hochy:  Staníka Urbana, Martínka Baumruka a Filípka Mlynáře a později pak 
Jakoubka Bednáře, Karolínku Bartoníčkovou, Štěpánka Lálíka, a naše dvě nejmenší: dvojčátka Adélku a 
Natálku Machovy.  
     Rodiče jsme uvedli do sálu a v krátkém programu, který pohladil srdéčka všech přítomných, vystoupily 
se zpěvem a recitací Jitka Vosmeková a Hana Lněničková. Hned po nich přednesla svůj  projev paní 
starostka Milada Muffová a rodiče, společně se svědky, přistoupili k podpisu do pamětní knihy a byl jim 
předán finanční dar, dětem kniha a maminkám květina. Rodiče se společně s dětmi vyfotografovali do 
pamětní knihy. 
     Na zakončenou zazpíval Petr Dvořák a byl čas se rozejít, nezbývá nám než si přát, aby se toto 
odpoledne vrylo do paměti všem zúčastněným  a my všichni se společně těšíme na další takové příjemné 
setkání. 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  
 
 
 
Zájmová činnost 
 
Dětský den 
 
 Maminky z naší obce, které se setkávají se svými dětmi v klubu Sluníčko, ve spolupráci s obecním 
úřadem, připravily v sobotu 13. června 2009 v areálu Pod Lipou Dětský den.  
 Akce, která jim dala spoustu práce se povedla na jedničku. Při péči o své malé děti dokázaly vyrobit 
potřebné rekvizity, sehnat odměny za soutěže, napéci perníčky, vyrobit diplomy…. a pak celé odpoledne 
organizovat jednotlivé soutěže. 

 Nepříjemným protivníkem bylo počasí, které ještě v sobotu ráno hrozilo deštěm, ale pak se 
ustrnulo nad veškerým velkým úsilím a sluníčko se na všechny nakonec usmálo. Občerstvení pro účastníky 
bylo zajištěno v kiosku a po soutěžích čekala na děti přehlídka hasičské techniky profesionálních hasičů 
z Poličky, kteří pro ně do prostoru hřiště vyrobili pěnu – nejlepší atrakci celého odpoledne, které bylo 
ukončeno opékáním vuřtů a posezením u kytary. 

Po mnoha letech tak maminky navázaly na tradici dětských dnů v naší obci a patří jim za to dík. 
Děti odcházely spokojené se svými výkony i s odměnami a jejich rodiče  pyšní na své šikovné děti. 
Především děkuji Aleně Hájkové, Zuzaně Ptáčkové, Iloně Mlynářové a Janě Urbanové, na nichž byla 
největší část příprav, ale i ostatním maminkám za pěkné červnové odpoledne.  

Miroslava Švandová 

 
 
Česká beseda 
        II. ročník festivalu amatérských souborů Pardubického kraje, tančících tanec Česká beseda se 
uskutečnilo v neděli 5. července 2009 v Bystrém. 

          Přes počáteční i pozdější nečekané problémy se sestavením 
tanečních kolon odjelo v neděli dopoledne z Kamence 8 tanečních 
párů, v nichž tančili tanečníci z šesti měst a obci. Po přivítání 
starostkou města Bystré následovala prohlídka kostela a muzea v 
Brtounově chaloupce. Po společném obědě jsme se seřadili a 
průvodem přes město přešli na hřiště u Sokolovny, kde na úvod 
odpoledne vystoupily mažoretky Základní umělecké školy. V průběhu 
představování jednotlivých souborů nastoupili tanečníci na svá místa 
a byla tu Česká beseda: Páni, dámy, beseda začíná…… a zase 
krásný zážitek ze společného tančení tanečníků všech generací, od 
dětí odrostlých školce po tanečníky „university třetího věku“. Po 
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našem vystoupení jsme měli možnost shlédnout ještě vystoupení ZUŠ s tanečně výtvarným projektem 
„Šachy“ a poté následovala zábava za přispění Dechové hudby Bystré. 
 Abychom se mohli těšit na III. ročník festivalu, bude zřejmě na nás, tanečnících z Kamence, 
abychom tento ročník uspořádali. Stojíme tak před velkou výzvou a spoustou organizační práce, ale rádi 
bychom obstáli. Moc ráda bych mezi nás přizvala ty, kteří by se rádi Českou besedu naučili a tančili s námi. 
Také bych přivítala informace od pamětníků o tančení České besedy v Kamenci, případně fotografie, 
protože jsem se dozvěděla, že se kdysi tančívala v hospodě u Bednářů, a předem za ně děkuji. 
 Myslím si, že je jen dobře, když se lidé mezi sebou setkávají a Česká beseda nám takovou 
příležitost dává. Ráda bych proto v naší obci tuto tradici udržela za přispění všech, kterým na dobrém 
soužití v obci záleží.  

Miroslava Švandová 

 
Mladí hasiči 
 

S přípravou na letošní sportovní sezónu jsme započali už v dubnu, a proto jsme se  mohli 2. května 
zúčastnit závodu „Májové štafety„ ve Vysokém Mýtě. Podařilo se nám sestavit  dvě družstva mladších žáků, 
která zde obsadila  2. a 13. místo. Potom už následovalo okresní kolo Hry Plamen, které se za velice 
nepříznivého počasí konalo 29.-30. května v Dolním Újezdě.Družstva mladších žáků  obsadila velmi pěkné 
3. a 13. místo. Družstvo starších žáků vybojovalo taktéž bronzovou medaili. O něco lépe se dařilo družstvu 
dorostenek, které svou soutěž vyhrálo a postoupilo do krajského kola. V celkových výsledcích figuruje i 
družstvo našich dorostenců, které v celoročním hodnocení  skončilo na 4. místě, přestože se jarní soutěže 
nezúčastnilo. 

Dalším závodem  mladých hasičů byla „Poličská pohárová soutěž“, která se konala 20.6. Zúčastnili 
jsme se opět s družstvy mladších žáků, která v požárním útoku obsadila  3. a 8. místo, družstvo starších 
žáků ve své kategorii zvítězilo. V běhu na 60 m s překážkami v kategorii mladších  obsadila Michaela 
Doležalová 8. místo,v kategorii starších žákyň Aneta Jonáková také 8. místo a v kategorii starších žáků 
Václav Pražan 9. místo. V soutěži  Dráčka DODA zvítězila Kristýna Dvořáková. 

Dne 13.6. se v Otradově za účasti našich dorostenek  konalo krajské kolo celoroční soutěže. Tady 
se našim děvčatům  přes drobné nedostatky podařilo zvítězit a vybojovat postup na Mistrovství České 
republiky, které se konalo 3.- 5. července v Třebíči. Náš tým si vybral jednu slabší chvilku a obsadil 
konečné 12. místo. Přesto bych chtěl  našim reprezentantkám  poděkovat a popřát hodně úspěchů do 
dalšího soutěžení. 

Co se týká sportovní činnosti družstev dospělých,  tak v ní jsme začali  okrskovým kolem, konaném 
24. května v Kamenci. Našim družstvům se moc nedařilo a shodně obsadila  2. místa, ale přesto získala 
možnost zúčastnit se okresního kola v Požárním sportu, které se konalo 12. července v Sádku. Družstvo 
mužů tady obsadilo celkové 7. místo, družstvo žen obsadilo  2. místo, a tím i právo postupu do krajského 
kola, které se bude konat 22. srpna v Otradově. 

Obě družstva se též v rámci přípravy na okresní kolo zúčastnila závodu Okresní ligy v Telecím, kde 
ženy obsadily 5. a muži 10. místo. 

Josef Švanda  vedoucí mládeže SDH 
 
 

 
Zprávičky ze Sádecké školičky  
 
Ohlédnutí za školním rokem 2008/2009 
 
 Letošní školní rok byl kromě každodenní školní práce opět plný výukových programů, projektů a 
dalších zajímavých akcí. Jeho vrcholem byly oslavy 130. výročí založení naší školy. Oslavy se uskutečnily 
v neděli 21. června 2009. 
 Školní rok 2008/2009 byl motivován celoročním projektem „Čteme knihy – objevujeme poklady“. 
Hned na začátku září jsme projekt vypracovali a přihlásili ho do rozvojového programu MŠMT „Podpora 
čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008.“ S jeho obsahem jsem Vás seznámila již 
v loňském zářijovém čísle. V konkurenci mnoha škol z celé republiky jsme byli úspěšní a dotaci jsme 
obdrželi. Za přidělených 30 000 Kč jsme zakoupili knihy do školní knihovny, počítačový program na vedení 
knihovny, nové pomůcky pro výuku čtení a českého jazyka především v 1. ročníku a materiál pro výrobu 
Knihy knih. Projekt jsme zakončili pasováním prvňáčků na čtenáře při slavnostním zakončení školního roku. 
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 A co dalšího jsme dětem připravili? Byli jsme na dopravním hřišti, páťáci uspořádali mladším 
spolužákům Čertovské hrátky, soutěže při červnové diskotéce i pasování prvňáčků na čtenáře, ve školní 
družině proběhl tradiční karneval, 30. dubna „Čarodějnění“, také tradičně nás navštívil kouzelník a pan 
Kolář opět uspořádal závěrečnou diskotéku. 

Výuku obohatily tyto výukové programy a  projekty: 
vánoční pečení, malování na tašky a ubrousky, výukový program o starší době kamenné „Lovci mamutů, 
aneb co pan Štorch ještě nevěděl“, velikonoční projekt, tři přírodovědné výukové programy „Naši 
obojživelníci a plazi“, „Tajemství lesa“ a „Bylinková zahrádka“, které připravil pan Richard Brabec z poličské 
Mozaiky, projekt „Zdravověda hrou“, výukový program „Praotec Čech, aneb co Mikoláš Aleš ještě nevěděl“ 
a práci se psem Irwinem předvedla paní Malenovská. 
 Naše děti se také zúčastnily několika soutěží. Nejúspěšnější jsme byli v oblastním kole ve 
sportovním lezení. Monika Zárubová obsadila shodně 3. místo v obou disciplínách, tj. v rychlosti a 
v obtížnosti a postoupila tak do okresního kola. 
 Dařilo se i našim zástupcům v soutěži Poličský skřivánek 2009 - Verunka Jílková a Eliška Boštíková 
obsadily ve svých kategoriích 2. místo. 
 Příspěvky jsme poslali do výtvarné soutěže Kniha a já – děti malují pro Konto BARIÉRY a do 
čtenářské soutěže Moje knižní jednička. Po několika letech jsme poslali své zástupce na recitační soutěž 
pořádanou Mozaikou v Poličce. 
 Žáci 2. – 5. ročníku si již tradičně prověřili své matematické schopnosti v mezinárodní soutěži 
matematický KLOKAN 2009, a to v kategoriích CVRČEK pro žáky 2. a 3. ročníku a KLOKÁNEK pro žáky 4. 
a 5. ročníku. 
 Jak jsme si předsevzali, pokračovali jsme na jaře ve zvelebování naší školní zahrady. Zabudovali 
jsme a osadili jezírko i jeho okolí, do bylinkového záhonu jsme přidali nášlapné kameny a na užitkovou 
zahradu jsme vyseli zeleninu, která nám opět zpestřuje náš jídelníček. 
 Také se nám podařilo za významné pomoci rodičů zkrášlit žákovskou šatnu. „Staleté“ botníky jsou 
minulostí a jejich místo zaujaly krásné nové, které dětem vyrobili tatínkové ve firmě Boštík a synové. Šatnu 
vymalovali manželé Bočkovi a krásného Macha se Šebestovou a samozřejmě i s Jonatánem a sluchátkem 
nakreslil pan Lukáš Borovský. 
 Nejvýznamnější událostí letošního školního roku byly oslavy 130. výročí založení sádecké školy. 
Jejich přípravám jsme věnovali takřka celé jaro. Zapojili jsme se do nich všichni, každý „obyvatel“ naší školy 
přiložil svou ruku k dílu. 

Sami bychom ale na všechno nestačili. Skutečně moc mile nás překvapilo, kolik rodičů projevilo 
ochotu nám pomoci. Zapojila se jich naprostá většina, každý podle svých schopností a možností. Někteří 
přispěli vlastním nápadem a všichni také svůj příspěvek financovali.  

Myslím, že mohu za všechny, kteří se na oslavách podíleli, říci, že se po všech stránkách vydařily. 
Byli jsme šťastni, že jsme našim hostům připravili hezké zážitky a umožnili jim příjemně prožít letošní první 
letní den. Viděli jsme jen samé usměvavé tváře a slyšeli mnoho pochvalných slov. A to pro nás byla ta 
nejlepší odměna, kterou jsme mohli dostat a také nová motivace k naší další práci.  

Moje následující poděkování patří všem, kteří pomohli při přípravách oslav, ale také za jejich další 
pomoc v průběhu školního roku, z Kamence u Poličky jmenovitě:  

 paní Olze Drašarové za ušití šatečků pro malé gymnastky, 
 paní Aleně Machačové za zajištění pohoštění; za obalování knih do žákovské knihovny, 
 paní Janě Novákové za zajištění vařeček pro výzdobu školy; za obalování knih do žákovské knihovny, 
 paním Kateřině Maděrové a Markétě Novákové za přípravu pohoštění, 
 panu Petrovi Švábovi za fotografování průběhu oslav, 
 paním Ireně Doležalové a Haně Cackové za obalování knih do žákovské knihovny, 
 panu Vladislavovi Drašarovi za dovezení nášlapných kamenů do bylinkového záhonu. 

Pokud jsem na někoho zapomněla, nebylo to úmyslně a moc se mu omlouvám. 
Velké poděkování pak patří všem našim dětem, těmi nejmladšími v mateřské škole počínaje a 

konče našimi nejstaršími páťáky. Děkuji jim za snahu i za trpělivost, kterou prokazovali při nácvicích. 
Potlesk a uznání, která si vyslechli za svá vystoupení, jim snad byly tou největší odměnou. 

A na závěr chci poděkovat mým kolegyním a kolegovi za to, že všichni vydali maximum svých sil, 
aby se nám naše společné dílo podařilo a za to, že jsme bezva kolektiv. 

Až budete číst tyto řádky, budou už letní prázdniny. Přeji všem dětem i jejich rodičům, aby byly co 
nejkrásnější, co nejdelší, co nejbohatší na zážitky, prostě co nejlepší a 1. září se zase těším nashledanou. 

 
       Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ Sádek 

 upraveno redakcí 



 
 
Výlet na Macochu 

V pátek 22. 5. 2009 jsme se ráno vydali s naším oblíbeným řidičem panem Pavlem Fliedrem na 
školní výlet. Čekala nás Macocha a zámek Rájec Jestřebí. 

Na parkoviště Skalní Mlýn jsme dorazili v 8.30 hodin a za čtvrt 
hodiny jsme už odjížděli vláčkem k Punkevním jeskyním. Tam se nás 
ujala paní průvodkyně a téměř hodinu nás prováděla kouzelným 
prostředím jeskyní. Část prohlídky jsme absolvovali na lodičkách. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a většině z nás nevadila ani zima 
a tma podzemí. 

Po krátkém rozchodu, kdy se děti občerstvily a nakoupily si 
suvenýry, jsme se vypravili lanovkou k vyhlídce do propasti Macocha. 
Odtud jsme šli pěšky lesem k parkovišti. Trochu nás vylekalo pár kapek 
deště, ale naštěstí to byla jen přeháňka. 

Z parkoviště jsme odjeli na zámek Rájec Jestřebí, kde se nám 
věnoval pan průvodce. Zaujal všechny děti nejen svým výkladem, ale i hádankami a úkoly, takže děti se 
nestihly ani chvíli nudit a měly pořád o čem přemýšlet. 

Po prohlídce zámku jsme si dali nanuk a spokojeni jsme odjížděli domů. Potěšilo nás, že pro 
většinu dětí to byl podle jejich slov nejlepší školní výlet. 

A počasí? Vydařilo se – chvíli po příjezdu domů se strhla průtrž mračen a bouřka. Takže tentokrát 
opravdu platilo: Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu.¨ 

   Pavla Švábová, učitelka 
 

 
Školka na výletě 

Ve středu 27.května 2009 jsme se vydali na společný výlet rodičů s dětmi. Tentokrát jsme zamířili 
na Státní hrad Veveří ,  který se nachází necelých 10 km od Brna. Zde byl pro děti připraven zajímavý a 
poutavý program s netradičními doplňky. 
 Po příjezdu jsme byli uvedeni do malebného prostředí nazývaného místními                    
,,Přihrádek“. V připravených stanech si děti vyzkoušely něco z řemeslného umu našich předků – výrobu 
svíčky, zdobení látky potiskem, střelbu z kuše, drátkování prstýnku, malování obrázků atd. Při práci děti 
viděly i mistra kováře a kdo měl zájem, mohl se podívat i na dobové kostýmy. Potom nás čekala prohlídka 
zpřístupněných prostor hradu a nakonec v rámci programového bloku proběhlo divadelní představení 
s malou žonglérskou show. Ta zaujala děti asi nejvíce, i když na dotaz, co se dětem móóóc  líbilo, jich 
hodně odpovídalo, že všechno. 
 Přesto, že ráno celkem pěkně pršelo, počasí nám nakonec přálo, nezmokli jsme, dokonce jsme se i 
ohřáli, a s pocitem pěkně prožitého dne jsme kolem 16 hod. dorazili domů. 

        Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ 

 
 
Co nás čeká ……… 
 
 

Lékařská pohotovost v Poličské nemocnici 
 
        Pro dospělé     pondělí – pátek 18.00 – 21.00 hod., sobota, neděle a svátky 9.00 – 17.00 hod. 
 
        Pro děti            pondělí – pátek 18.00 – 21.00 hod., sobota, neděle a svátky 9.00 – 11.00 hod. 
                         16.00 – 19.00 hod. 
        V ostatní době dětské oddělení nemocnic ve Svitavách a Litomyšli 
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Posilovna v areálu Pod Lipou 

 
Provoz denně od 16.00 do 21.00 hod.      cena  30,-- Kč za osobu a hodinu 

                          Klíče:  do konce září 2009  v místě 
                                     od října 2009 v pracovní dny do 17.00 hod. na obecním úřadě 

                         V ostatních případech volat   731 612 068 
 

 
 

Připomínáme platby poplatků za komunální odpad za rok 2009 
 

 
19.9.2009 – Výzva  Kamenec – Sádek 

v areálu Pod Lipou 
 
 

 
Nabídka zájmových kroužků pro děti, mládež i dospělé ve Středisku volného času Polička 

 
Šperkování     3. - 6. třída a SŠ 700,-   
Pastelka             1.- 5. třída  500,-   
Šikulové        7 – 9 let   500,-   
Hrátky z pedigem      5. - 9.třída  750,-  
Šikulka      4.- 6. třída  500,-         
Dovedné ruce     7. - 9. třída  500,-    
Tudy z nudy      5. - 9. třída  500,-   
Keramika začátečníci děti     1. – 3. třída     600,-           
Keramika mírně pokročilé děti       650,-  
Keramika pokročilé děti     od 4.třídy  650,-   
Taneční kroužek     4 - 6 let    500,-    
      1.- 5. třída       500,-    
Malý cyklista      7 - 10 let  500,-       
Stepmánie      začátečníci  450,-    

     pokročilí  450,-    
Tyjátra – divadelní koutek   1.- 5. třída  450,-    

     6.- 9. třída a SŠ  450,-    
DISKO - HIP HOP     14 - 18 let       500,-   
      14 - 18 let  500,-   
Kytara      od 3.třídy začátečníci 450,-    

     pokročilí  450,- 
Flétnička      5 - 12 let  450,-   
Štaflík a Špagetka      1. - 9. třída               500,-       . 
Míčové hry      1.- 5. třída  500,-    
Hokejbal      10 - 15 let     150,-   
Florbal chlapci      6. - 9. třída  500,-        

     4. - 6. třída  500,-    
Softball      1.-  9. třída      500,-                                                                    
Jezdecký klub     10 - 15 let  500,-  
Karate        10 let - dospělí     500,-/ 1000,-  
Šachy      bez omezení  450,-  
Sportovní gymnastika                   pokročilí  500,-    
Střelecký       3. - 9 . třída   450,-   



 
Kopaná - starší přípravka -   ročník 1999 - 2000                  500,-                   
Kopaná - mladší přípravka - ročník 2001 - 2002         500,- 
Francouzština     7.-9. třída  500,-   
Mopík      2. - 6. třída          450,-   
Leteckých modelářů     5. - 9. třída  300,-  
Pohádková jóga    děti 2 – 6 let  500,-    
Keramika  pro děti z mateřských škol     500,- 
Kuřátka      4 – 6 let   500,-   
Kopaná – přípravka - ročník 2003 a mladší                500,-   
Rarášek – cvičení rodičů s dětmi  2,5 – 4 let   500,-  
Píďalky – pro maminky s dětmi       2,5 - 4 let  450,-   
Aerobic a step aerobic  předškoláci a 1. třída,začátečnici od 2. třídy 500,-    
                               pokročilí  500,-    
Berušky     5 - 7 let    450,- 
Zájmové kroužky pro studenty a dospěláky  
Jóga         1000,-              . 
Posilovací cvičení       1000,-   
Břišní tance        1000,-  
Pilates         1000,-        
Fitbox            1000,- / 500,-  
Klub Kreativ           1500,-   
 
Ceny kroužků jsou uvedeny za školní rok, více informací o kroužcích naleznete od 24.8.2009 na 
www.mozaika.cz, kde se budete moci přihlásit do kroužku přímo z vašeho počítače 

Irena Chroustovská, SVČ Mozaika 
 

 

 
              

 
 
 
 
 

 
 

Hezkou dovolenou a příjemné léto 
Vám přeje 

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 17.7. 2009 
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