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Advent 
 
Mnozí z nás se těší na vánoční svátky, čas pohody, setkání, radosti, překvapení. Na důležité momenty se 
často připravujeme. Také na Vánoce se připravujeme po dobu čtyř týdnů a toto období se nazývá advent. 
Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že pro  některé je to pouhý 
převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben sentimentálními šablonami, na něž už stejně dávno 
nikdo nevěří. V mnohém to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu.  

Lze ovšem také zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed každodenního života stává 
viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk. Stejně jako hvězdy vidíme ještě 
dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo, které už sice teď nemají, je stále na cestě k nám, tak i 
tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už nedokážou věřit.  

Proto lze také říci, že advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto, 
probouzí se ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat. Konečně můžeme také říci, že advent je dobou, 
ve které ožívají dávné tradice a zvyky, třeba adventní věnec nebo adventní písně, které mají člověka naladit 
na příchod Vánoc. Nelze také zapomenout na  následné vánoční zvyky a písně. 

V těchto zvycích, melodiích a textech, jež v písních slyšíme, do naší doby proniká jednoduchost, 
přirozenost, fantazie a radostná síla víry našich předků, těší a povzbuzuje nás, abychom to s vírou přece jen 
zatoužili zkusit znovu, abychom se odvážili věřit, protože právě víra může člověka potěšit a povzbudit ve 
velmi těžkých situacích.  

Dospěli jsme k významu křesťanského adventu. Advent totiž právě znamená propojení vzpomínek a 
naděje, jež člověk potřebuje. Během roku jde o to, abychom stále znovu, krok za krokem, kráčeli velkým 
příběhem vzpomínek, abychom probouzeli paměť srdce, a tak se učili vidět hvězdu naděje.  Osobní 
vzpomínky se živí velkými vzpomínkami celého lidstva - velké události přetrvají jen tehdy, stanou-li se 
osobními. Jestli jsou lidé schopni věřit, závisí vždy na tom, zda si na své cestě životem zamilovali víru, zda 
se jim lidskost Boha zjevila skrze lidskost člověka. Každý z nás by o tom dokázal povyprávět svůj vlastní 
příběh, co pro jeho život znamenají vzpomínky na Vánoce, Velikonoce a ostatní slavnosti a svátky. Krásný 
úkol adventu je tento: navzájem se obdarovávat vzpomínkami na dobro, a tak otevírat dveře naději. Odvaze 
přiblížit se tajemné Boží přítomnosti . 

Přeji vám všem krásné prožití doby vánočních svátků. Ať všem zazáří hvězda naděje, která vyšla celému 
lidstvu. 
 

P. Stanislav Tomšíček, administrátor 
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Společenská kronika 
 

 
 
Blahopřání 
          Zastupitelstvo obce, blahopřeje všem jubilantům, kteří v IV. čtvrtletí roku 2009 oslavili 
své významné životní jubileum.  

Do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního 
elánu paní Věře Muffové, paní Julii Krejčové,  paní Josefě Fajmonové a panu Jaroslavu 
Havlíkovi.            
 
       

                                                                                             Petra Dvořáková 
 
 
 
 

 
 
Vánoční výstava 
  
 Jak je krásné projet Kamencem 
 
 Minulý týden jsem projížděl vaším krajem a cesta mě zavedla až k vám, do Kamence. Obec, kterou 
jsem navštívil asi poprvé, mě překvapila.  Když už jsem ale zabloudil do vaší vesnice  a prohlédl si ji, 
potěšila mě vaše vánoční výstava.  
 V mnohých vesnicích i městech sice vánoční výstavy probíhají, ale toto téma nedokážou využít 
způsobem, jaký jsem viděl v Kamenci. Hezké betlémy ze dřeva, hlíny, vosku i příze, nazdobené perníčky a 
především krásné předměty z přírodních materiálů napovídají, že byly tvořeny s velkou tvůrčí fantazií a 
láskou. Umístění výstavy v prostorách, které vyzývají k příjemnému posezení a setkání s přáteli, vytvořilo 
úžasnou předvánoční atmosféru a každý se zde musel cítit jako doma. 
 Na výstavu provoněnou medovinou a na  vánoční cukroví na stolech budu ještě dlouho vzpomínat. 
Nedalo mně, abych se nezeptal, kdo je hlavním organizátorem a architektem  této výstavy a s překvapením 
jsem zjistil, že za tak skvělými nápady a šikovností, stojí muž – pan Mlynář. Zaslouží si jistě obdiv nejen 
můj, ale i všech ostatních návštěvníků, o čemž mně přesvědčily zápisy v návštěvní knize. Určitě si 
takovýchto lidí, kteří věnují svůj čas i spoustu práce ve prospěch obce, vážíte. Kdo nezkusil něco 
podobného organizovat, neví, kolik úsilí je třeba vynaložit.  
 Dnes už jenom lituji, že jsem neměl více času, abych si mohl příjemné atmosféry výstavy užít a 
ochutnat také sladkou medovinu. 
 Přeji všem kameneckým příjemný adventní i vánoční čas a jistě se k vám do Kamence rád vrátím.  

Jarda 
 
 
 
Zprávičky ze Sádecké školičky  
 
Podzim v MŠ 
,,Padá na zem suché listí,                                                                                                                                                    
stromy půjdou brzy spát…“ 
Tento verš se stal mottem pro podzimní činnosti v naší mateřské škole. Kromě toho, že jsme se aktivně 
podíleli na zakončení oslav k 130. výročí založení školy, uskutečnili jsme i další akce, které byly zaměřené 
jak pro potěšení dětí, tak i pro jejich všestranný rozvoj. 
-  začátek plaveckého výcviku v Poličce – předplavecká výuka a hravé seznamování  s vodou 
-,,Jak se rodí večerníčky“ – pouze starší děti  - výstavní sály CBM (Muzeum) v Poličce  
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- divadelní představení ,,KOZLÍK“  - spolu se ZŠ – divadlo pro malé i větší přímo ve škole 
- zakončení oslav 130. výročí založení školy  
 - dopravní hřiště  - výuka k dopravní kázni pod odborným vedením a ve spolupráci s MOZAIKOU Polička 
- ,,Den stromů“ – ekologický program v divadelním klubu v Poličce – ve spolupráci    s Ekocentrem Skřítek   
se děti na čtyřech stanovištích seznamovaly s různými přírodninami, životem stromů a plnily různé úkoly 
-,,TRAMPOTY  ČERTÍKA  CULÍNKA  aneb čertovsky veselý muzikálek“ - pohádkový příběh o dvou 
rozpustilých čertech – Tylův dům Polička 
- vánoční fotografování dětí  
Projekty - ,,Kamarád, kamarád, je to ten, koho mám rád“ 
      ,,Naše vesnice v podzimním období“ 
Na přípravě a realizaci těchto akcí se společně s námi podílela ještě p. učitelka Pospíšilová, se kterou jsme 
se rozloučili k poslednímu říjnu. Touto cestou jí chceme ještě jednou poděkovat za její výbornou práci ve 
školce. Od 1. listopadu jí vystřídala p. učitelka Monika Procházková z Poličky. 
,, Padá listí žluté, zlaté, je ho plná zahrada.                                                                                                      
A co potom padat bude, až to listí opadá?                                                                                                             
Potom bude padat sníh….“ 
Za děti a zaměstnance mateřské školy Vám přeje pohodové Vánoce Eva Zdvořilá 
 
Základní škola 
 
Letos jsme 1. září přivítali naše školáky a především nové prvňáčky trochu netradičně, a to na školní 
zahradě. To, že se děti alespoň trochu do školy po prázdninách těšily, nám potvrdily tím, že všechny 
s plným nasazením hledaly „ztracený“ klíč od školy. Poté, co jej objevily, s radostí odemkly školu a nový 
školní rok mohl začít. Že se naši žáci mají na co těšit, se přesvědčili brzy. 
Dne 16. září jsme společně s rodiči a přáteli naší školy zakončili oslavy 130. výročí založení školy. Nejdříve 
si všichni opekli vuřty, potom jsme se už za šera vydali na lampionový průvod do Kamence k obecnímu 
úřadu a zpět. Došli jsme na hřiště, kde nás už v černočerné tmě čekal nádherný ohňostroj. Celý večer se 
vydařil, počasí nám přálo a nejenom děti byly nadšené. Myslím, že všichni odcházeli domů spokojeni. 
Náš letošní celoroční projekt se jmenuje „Toulky přírodou, aneb poznáváme, co nevíme“. První částí byl 
koncem září dvoudenní projekt „Podzimní hrátky“. Nejdříve jsme se v pátek 25. 9. vypravili formou 
šipkované k Lukasově lípě v Telecím. Mladší děti plnily úkoly, které jim připravili jejich starší spolužáci. 
V úterý 29.9. pak navazovala část „Dary podzimu“. Tento den byl zaměřen na výtvarné, hudební a pracovní 
činnosti proložené jednoduchými úkoly z češtiny a matematiky. V závěru si děti pochutnaly na bramborách 
pečených v ohni a na šípkovém čaji. 
V pátek 13. listopadu následoval projekt „Za zvířátky do lesa“. Do školy za námi přišli myslivci p.Jílek a 
p.Hegr, pobesedovali s dětmi, zavedli je do bažantnice, ke studánce a do lesa. Tam děti daly do krmelce 
zvířátkům potravu na zimu. 
Čas rychle ubíhá a tak v těchto dnech už celá škola žije přípravami na Vánoce. V pátek 27.11. si děti 
s rodiči mohli vyrobit adventní věnce. Děti z výtvarného kroužku nachystaly výzdobu na Vánoční výstavu 
v Kamenci. Pilně nacvičujeme koledy na adventní koncert. Také Mikuláš, anděl a čerti na nás nezapomněli 
a přinesli dětem nadílku, kterou si jistě zasloužily. 
Myslím, že i když nás čeká ještě spousta práce a učení, mohou se děti těšit i v příštím roce na další 
zajímavé akce, při kterých se zábavnou formou dozvědí mnoho nového. 
Jménem všech zaměstnanců školy vám přeji klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně 
zdraví, elánu a dobré nálady. 
                                                                                                      Pavla Švábová 
 
 

 
 
  
Poděkování  
 
 Děkujeme vedení obce za přání a věcné dary k příležitosti našich jubileí. 

Zdena a Josef Smolkovi 
 



Co nás čeká ……… 
 
 
Poplatky za komunální odpad v roce 2010 
  

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2010 zůstává ve výši 470,-- Kč na poplatníka. 
S obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2009 se můžete seznámit na www.obec-kamenec.cz nebo 
v kanceláři obecního úřadu. Poplatek můžete platit od března 2010 v kanceláři obecního úřadu, případně 
na účet obce, č. ú. 1283403399/0800 s uvedením variabilního symbolu = čísla popisného a vyplněním 
přiznání k poplatku v kanceláři obecního úřadu.  

V prosinci bude proveden ještě svoz plastů dne 22.12.2009 a svoz popelnic v pondělí 28.12.2009 . 
V roce 2010 bude svozová firma svážet popelnice opět v pondělí, ovšem v sudém týdnu, tj. poprvé dne 
11.1.2010.   

Svoz plastů v pytlích bude uskutečňován v následujících dnech:  19.1.2010, 16.2.2010, 23.3.2010, 
20.4.2010, 18.5.2010, 22.6.2010, 20.7.2010, 24.8.2010, 21.9.2010, 19.10.2010, 23.11.2010, 21.12.2010. 

 
Miroslava Švandová 

 
 
 

 
Ve vánočním čase se uskuteční 

 
MARIÁŠOVÝ TURNAJ 

 
Hraje se v neděli  27. 12. 2008 ve společenském sále v budově obecního úřadu.  

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

 
 

 
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 pondělí 28.12.2009 od 15.00 hodin v sále obecního úřadu v Kamenci u 
Poličky 
Zájemci o účast v turnaji se mohou přihlásit do středy 23.12.2008 do 18.00 hod. na telefonním čísle 

732 741 154 
 
 

 
 

V poslední době se stále častěji setkáváme s volně pobíhajícími psy, kteří mohou být nebezpečím 
zejména pro malé děti. Prosím proto občany, aby své psí miláčky drželi u svých domů a dodržovali tím 
obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2009. 
 Každý z nás má jistě svého psa za toho, kdo by nikdy nikomu neublížil, ale myslím si, že je lepší 
možným problémům předcházet. 

Miroslava Švandová 

http://www.obec-kamenec.cz/
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Daňové přiznání k dani z nemovitostí 

 
V souvislosti s dokončenou digitalizací katastrálního území došlo ke změnám, které pro vlastníky pozemků 
znamenají povinnost podat nové přiznání k dani z nemovitostí.  Od ledna 2010 budou na obecním úřadě 
k dispozici potřebné formuláře. 
 
 
 

 
Posilovna v areálu Pod Lipou 

 
   Provoz v zimním období denně od 16.00 hod. do 20.00 hod. 
   Klíče po telefonické domluvě na tel. č.  731612068, v pracovní dny do 17.00 hod. v kanceláři obecního       

úřadu. 
   Cena za hodinu za osobu je 30,-- Kč.  
 
 
 
 
Tříkrálová sbírka   
 

K+M+B 2010 
 
V sobotu 9. ledna 2010 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 2010 budou použity na:  
 - zakoupení nového devítimístného automobilu pro svoz klientů AC dílen a Denního stacionáře 

- vybudování klimatizace v podkrovní části Denního stacionáře  
- přímou pomoc sociálně slabým lidem v místě působnosti Oblastní charity Polička 
- pomoc chudým lidem v Bangladéši 

Vaše štědrost může pomoci potřebným a za ně si dovoluji předem poděkovat. 
Miroslava Švandová 

 
 
 

Inzerce 
 

Koupím starší dětské hopsadlo a chodítko. 
 

Miroslava Kadidlová 
Kamenec u Poličky 161 

Tel. 732 938 448 
 

 
 
 



 
 
 

 
              

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Požehnané Vánoce, spoustu pohody a vzájemné lásky  
 

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 
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