
 
číslo 4         prosinec 2004 
 
Vánoční výstava v Kamenci 
 
Ve dnech 27. a 28. listopadu se uskutečnila ve společenském sále OÚ vánoční výstava, kterou 
navštívilo z naší obce i okolí několik set lidí. Mohli si prohlédnout betlémy z různých materiálů, 
adventní věnečky, perníčky, vizovické pečivo, různé ozdoby, svícny. Milým zpříjemněním 
prohlídky bylo ochutnání vánočního cukroví a ohřívané medoviny. Návštěvníci nešetřili chválou a 
uznáním nad šikovností  při  výrobě vystavených předmětů i nad celkovým uspořádáním a 
atmosférou výstavy. Mnohým přinesla radost a  kouzlo blížících se Vánoc ,  pro mnohé byla 
(podle vyjádření jedné z návštěvnic) „ pohlazením po duši“, tak potřebným v dnešní  době.    

 
 

 

 

 



Vánoční zvyky 
 
Jsou uvedeny ty nejznámější, které se váží na Štědrý večer: 
Pod talíře se dávali šupiny z kapra, aby se nás peníze držely po celý rok. 
Jakmile vyšla první hvězdička, byl to pokyn, aby hospodyně začala nosit na stůl. 
Po večeři se odnášelo od všeho trochu zvířatům. Kravám se dávala vánočka, aby dobře dojily, 
koním také vánočka nebo posolený chléb, aby dobře tahali. Houser dostával česnek,aby bránil 
housata. Slepice si pochutnávaly na hrachu,ječmeni a pšenici , aby nesly hodně vajec. Koza 
dostala jablko, aby měla sladké mléko. Hospodyně dala také něco kočce,aby dobře chytala myši. 
Psovi se zaneslo trochu dobrot, aby dobře hlídal stavení. Skořápky,kosti a různé drobky házely 
děti na zahradě pod stromy, aby se v příštím roce urodilo hodně ovoce. 
Po večeři se rozkrajovala jablka příčně na polovinu.jestliže se uvnitř objevila hvězdička, 
dotyčnému přálo v příštím roce zdraví. Když se ukázal kříž nebo červivý střed, znamenalo to 
předzvěst nemoci či smrti. 
Svobodná děvčata házela přes hlavu papučí. Pokud papuče dopadla tak, že špička směřovala ke 
dveřím, tak se dotyčná do roka provdala. 
Také pouštění lodiček byl dosti rozšířený zvyk. Pokud se všechny lodičky seskupily do 
kruhu,znamenalo to bezproblémové soužití v rodině , úctu a toleranci. Ocitla-li se jedna lodička 
uprostřed ostatních, tak její majitel potřebuje ochranu a pomoc. Když jedna lodička zůstane mimo 
kruh ostatních, znamená to, že její majitel opustí v příštím roce rodinu. Zůstane-li lodička stát u 
břehu, nečekají majitele žádné změny. Plují-li bok po boku dvě lodičky, znamená to přátelství a 
lásku, také výhodnou pracovní spolupráci. Ta lodička,která se točí na místě nebo v malém 
kruhu,symbolizuje nerozhodnost. Když lodička dopluje sama ke druhému břehu, značí to, že bez 
cizí pomoci získáte, po čem toužíte. 
Čeká-li žena dítě, pustí se na hladinu jedna větší lodička (matka) a druhá menší (nenarozené 
dítě). Když menší lodička pluje po pravé straně té větší, bude to chlapeček,když po levé, narodí 
se holčička. Stane-li se,že obě lodičky společně dorazí ke druhému břehu,vznikne pevné a krásné 
citové pouto mezi matkou a dítětem, nebo snadný porod. 

 

 



Ohlédnutí a poděkování za rok 2004 
 
Vážení spoluobčané, 

blíží se svátky vánoční a tím i konec roku, a proto je čas ohlédnout se za uplynulým 
rokem. Zřejmě nejviditelnější událostí v naší obci bylo dokončení a slavnostní otevření budovy 
Obecního domu. U příležitosti svátku sv. Floriána byla vysvěcena hasičská zbrojnice. Budova by 
měla sloužit především občanům, a proto jsem rád, že je často využívána. Uskutečnilo se zde již 
několik akcí – slavnostní otevření s výstavou obrazů akademického malíře Josefa Václava Síly, 
oslava svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Ve společenském sále proběhlo jarní setkání 
s důchodci, při této příležitosti bych chtěl poděkovat našim mladým hasičům za kulturní program, 
který se určitě každému líbil. Budova je využívána také na oslavy životních jubileí a svatebních 
hostin. Dvakrát týdně (úterý, čtvrtek) probíhá cvičení pro ženy pod vedením paní Pavly Švábové, 
tímto bych jí chtěl poděkovat. Byly zakoupeny dva stoly na stolní tenis, v případě volného 
společenského sálu je možné si zahrát. Každý čtvrtek probíhá v malé klubovně setkání důchodců, 
touto cestou zvu všechny ty, kteří si chtějí přátelsky popovídat.  
  Další událostí byl vynikající úspěch našich žen na mistrovství České republiky v požárním 
sportu. Po vítězství v krajském kole v Otradově postoupily na mistrovství České republiky 
v Sušici, kde obsadily výborné 3. místo. Děkuji ženám za reprezentaci a zviditelnění naší obce. 
V areálu Pod lipou proběhlo několik sportovních i hasičských akcí, z nichž nejvýznamnější je již 
tradiční závod Večerní stovka, kterého se zúčastňují nejlepší závodníci z celé republiky.  
 Zastupitelstvo obce pořádá besedy. Pěkné odpolední posezení bylo například s Janem 
Faltýnkem, naším občanem, který je profesionálním cyklistou. Na letošním Závodu míru byl druhý 
nejlepší vrchař. Na ostatních závodech, jak v České republice tak i v zahraničí, se umisťuje mezi 
prvními. Přejeme mu hodně zdraví a hodně nejlepších výsledků. 
 Další podvečer byl s paní MUDr. Ludmilou Milotínskou z Bystřice nad Pernštejnem, která 
nám promítla a slovem doprovodila diapozitivy ze svých cest po Skandinávii. 

Velkou akcí v budově Obecního úřadu byla nedávná vánoční výstava, kde naši občané 
měli možnost předvést své dovednosti. Děkuji panu Janu Mlynářovi st., který tuto výstavu 
připravil. Poslední den v roce proběhne ve společenském sále silvestrovská oslava. 
 Pro rok 2005 se připravuje celá řada akcí, z nichž bych chtěl jmenovat Hasičský ples, jarní 
besedu s důchodci, několik hasičských a sportovních akcí. Hlavní událostí bude srpnové Setkání 
rodáků a přátel obce, na kterém bude vysvěcen nový prapor a znak obce. 
 Rád bych poděkoval všem členům obecního zastupitelstva za jejich práci a  občanům, 
kteří nám pomáhají. 
 Nakonec mi dovolte popřát Vám všem krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, 
pracovních a osobních úspěchů do roku 2005. 
 

Ladislav Martinů 
 
Společenská kronika 
 
 Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům, kteří  ve IV. čtvrtletí  roku 2004 oslavili a nebo 
teprve oslaví významná životní jubilea, vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu. 
 Blahopřejeme těmto občanům: Fajmonová Josefa 
      Slezáková Josefa 
      Domorád František 



 V měsíci říjnu oslavili manželé Josef a Jiřina Groulíkovi významnou událost – ZLATOU 
SVATBU. K tomuto výročí jim přejeme hlavně hodně štěstí, spokojenosti, lásky  a spoustu 
společně prožitých let ve zdraví. 
 

Miloslava Cacková 
 
Komunální odpad – poplatek v roce 2005 
 
 Zastupitelstvo obce na svém zasedání 29. 11. 2004 rozhodlo o tom, že v roce 2005 bude 
komunální odpad z naší obce odvážet a likvidovat opět firma TS města, a. s. Bystřice nad 
Pernštejnem. Dále rozhodlo, že poplatek za rok bude činit 410,- Kč/osobu. Od tohoto poplatku 
jsou osvobozeny děti, které do 31. 12. 2004 nedosáhly věku 18 let. Poplatek také nemusí platit 
osoby, které jsou celý rok v zahraničí. O prominutí poplatku však musí tyto osoby požádat 
písemnou formou. 
 Poplatek za odpad je možné zaplatit najednou za celý rok a nebo za každé pololetí zvlášť. 
Poplatek za I. pololetí je splatný do 31. ledna 2005 a za II. pololetí do 31. 7. 2005. Podle smlouvy, 
kterou firma TS města a. s. Bystřice nad Pernštejnem poslala, není změna ve svozu odpadu 
z popelnic ani ve svozu plastů. První svoz odpadu z popelnic bude 4. ledna 2005. Znamená to, že 
v příštím roce  se bude odpad z popelnic odvážet v lichých týdnech. Dvakrát za rok bude odvoz 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Přesné termíny svozu upřesníme začátkem roku 
2005. 
 

Petr Šváb st. 
 
Internet v knihovně – bezdrátový internet 
 
 V knihovně je instalován internet pro veřejnost. Možnost využití internetu je v době 
půjčování knížek, to je každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin nebo po dohodě na OÚ a na čísle 
telefonu 461724713 nebo mobilu 736447088. Za využívání internetu se neplatí. 
 V minulém čísle Kameneckých listů jsme informovali o možnosti připojení na bezdrátový 
internet. O tento způsob připojení projevili od té doby zájem jen tři občané. Podmínkou pro tento 
způsob připojení je však větší počet zájemců. 
 
 
Posvícenské posezení 
 
 Pro občany naší obce uspořádalo dne 13. listopadu 2004 obecní zastupitelstvo 
"Posvícenské posezení". K úspěšnému průběhu večera přispělo chutné občerstvení připravené 
zastupiteli, i hudba, která dokázala oslovit všechny zúčastněné generace a při které se dalo jak 
popovídat si, tak i zavzpomínat a zatančit si. 
 Sobotní večer proběhl v příjemné atmosféře, ovšem za nevelké účasti, která byla pro 
pořadatele určitým zklamáním. Věříme, že ti, kteří se tohoto prvního setkání zúčastnili, se dobře 
pobavili a poměli a že mnozí z těch, kteří raději zůstali doma, se příští rok půjdou přesvědčit o 
tom, že je pěkné obnovit tradice společenského života v obci. 
 Těšíme se proto již nyní na druhý ročník "Posvícenského posezení". 
 

 Miloslava Cacková, Hana Popelková,Miroslava Švandová 



Poděkování 
 
 V říjnu, konkrétně dne 5.10.2004, jsme pod vedením Pavly Švábové začaly pravidelně 
cvičit. Scházíme se dvakrát týdně v počtu asi dvaceti žen a dívek. 
 Začínaly jsme s obavou, jestli cvičení  a posilování v rozsahu hodiny a půl zvládneme. 
Naše trpělivá cvičitelka však je na každou "hodinu" připravena a dokázala z nás vydolovat 
nevídané výkony. A cvičení nás všechny skutečně baví. 
 Chtěly bychom jí tímto za všechny cvičenky poděkovat za ochotu se nám věnovat a trávit 
s námi úterní a čtvrteční podvečery. 
 

 Miloslava Cacková, Hana Popelková,Miroslava Švandová 
 
Kominík 
 
 V pátek 17. 12. 2004 bude kominík pan Šejnoha z Pomezí provádět vymetání komínů. 
Kdo máte zájem o jeho službu, nahlaste se na OÚ. 
 
 
Tříkrálová sbírka 
 
 Sdružení Česká katolická charita organizuje ve dnech mezi 1. a 12. lednem 2005 
Tříkrálovou sbírku, která je povolena dle platných právních předpisů (Sbírka zákonů č. 117 z roku 
2001 – zákon o veřejných sbírkách). V této době budou do domácností a institucí ve městech a 
v obcích ČR chodit skupinky tří králů s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky. Tříkrálová 
sbírka je určena na pomoc rodinám a lidem v nouzi a na podporu charitativního díla. V každém 
regionu pak bude 65 % sbírky použito na záměr místní Farní nebo Oblastní charity. 
 Sbírka je chráněna proti zneužití, neboť každá skupina bude mít zapečetěnou pokladničku 
a dospělého  vedoucího, který bude vlastnit průkazku s pověřením generálního sekretáře 
Sdružení České katolické charity. 
 

Petr Šváb st. 
 
PODZIM V NAŠÍ ŠKOLE 
 

V naší základní škole již třetím rokem označujeme každý měsíc školního roku zvláštním 
názvem, který vystihuje charakter toho kterého měsíce, roční dobu, nejvýznamnější událost atd. 
Kromě toho jsme si také navykli sejít se všichni každé pondělní ráno ve společném kroužku. 
Každý týden zahájíme tím, že popřejeme k narozeninám nebo k svátku všem, kteří je v tomto 
týdnu oslavují a dáme jim malý dáreček. Popovídáme si o všem, co jsme o víkendu zažili a taky si 
řekneme, co všechno nás čeká v následujícím týdnu. 

 
Když se podíváme zpět, vidíme za sebou téměř čtyři měsíce pilné práce i mnoho 

příjemných zážitků a dní. 
 
ZÁŘÍ, to je náš MĚSÍC OČEKÁVÁNÍ. Očekávání všeho, co asi přijde, co nás čeká. 

V tomto měsíci jsme navštívili bylinářství pana Jukla v Sádku. Děti si poslechly a viděly, jak se 
byliny suší, co všechno se s nimi dál dělá a ukázali jim výrobu léků. Taky ochutnaly jeden z čajů. 
Byla to zajímavě prožitá hodinka. 



I návštěva dopravního hřiště byla jako každoročně pro děti přínosem. 
ŘÍJEN – MĚSÍC LÉTAJÍCÍCH DRAKŮ byl bohatý na události. Svoji činnost zahájily 

zájmové kroužky. Děti si jako vždy jejich zaměření vybraly samy, a tak navštěvují kroužek 
anglického jazyka, sportovní kroužek zaměřený na sportovní gymnastiku, dovedné ruce a 
počítačový kroužek. 
Naši sportovci se jistě vyžili na přespolním běhu a všichni na Drakiádě, i když nám, a to už 
tradičně, vítr téměř nefoukal. 

LISTOPAD je MĚSÍCEM PADAJÍCÍHO LISTÍ. Padalo nejen listí, ale i známky na 
čtvrtletním hodnocení. Většina dětí si vede dobře, a tam, kde je nějaký nedostatek, se nám ho 
snad povede společnými silami odstranit. Ke konci listopadu jsme již pilně začali nacvičovat na 
adventní koncert, protože se opět chceme líbit tak jako loni. 

PROSINEC, to je MĚSÍC SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ, adventní čas, čas pohody a rozjímání. 
Snažíme se o takovou atmosféru. V každé třídě nám svítí jiný, ale vždy krásný stromeček, celá 
škola je provoněna vůní jehličí z naaranžovaných větví a návštěvníky školy vítá sněhulák, práce 
dětí mateřské školy. Velikou radost máme ze zahrady. Naše borovice opět září do tmy zkrášlená 
mnoha svíčkami a pod ní jistě všechny kolemjdoucí i kolemjedoucí zaujme osvícený Betlém. 
Vystavit ho v naší zahradě byl bezvadný nápad pana faráře Zahálky. 
V pátek 3. prosince opět nejstarší děti z 5. ročníku uspořádali pro své spolužáky Mikulášský den. 
A tak do nižších tříd zavítal Mikuláš, nádherný anděl a čerti. Anděl mnoho dětí pochválil a odměnil 
drobností za pěkné chování, pilnou školní práci, za ochotu i odpovědnost. Také ale přečetl 
z Knihy hříchů, jaké neplechy a kulišárny někteří vyvedli. Čerti Ášim, Akžena, Anitram, Aburáz, 
Nasnaj a Beritce potom těmto hříšníkům dali úkoly, aby si jejich splněním své hříchy napravili. 
Velmi statečné byly naše nejmenší dětičky ze školky. 
 

Myslím si, že náš podzim byl opravdu pestrý a teď už se všichni těšíme na adventní 
koncert. A pak ? Pak už hurá na Vánoce ………!!! 
 

     Ladislava Plachá, ředitelka základní a mateřské školy 
 
 
ZE SLOHOVÝCH SEŠITŮ ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU 
 
1. TÉMA = PODZIM – POPIS ROČNÍHO OBDOBÍ 
Mirinka Dvořáková - Podzim 
Když mi někdo řekne, že je podzim, já si představím krásné barevné listí. Za pěkného větru se 
můžu těšit na Drakiádu. K podzimu patří sklízení úrody. Na podzimu je smutné to, že ptáci odlétají 
do teplých krajin. Podzim je velmi důležité období, protože bez podzimu by nemohla přijít krásná 
zima. 
Fanda Kvapil – Podzim 
Podzim pro mě znamená to, že skončily prázdniny a začal nový školní rok. Ale také když fouká 
vítr, můžu jít pouštět draka. Na to se moc těším. 
Na stromech se krásně zbarvují listy a začínají opadávat. Dozrávají kaštany, ze kterých se dají 
dělat různé věci, třeba zvířátka a postavičky. Nebo je nasušíme a v zimě nosíme zvířatům do 
lesa. 
Podzim je už chladný, den je kratší a dříve je tma. Ale letos si užíváme ještě slunečných dnů. 
Míša Janderová – Podzim 



Na podzim jsou krásně zbarvené listnaté stromy. Sklízí se ovoce a ořou se zahrady a pole. Děti si 
pouštějí draky, chodí se do lesa na houby. Také už dozrávají kaštany, které mají ráda zvířátka 
v zimě. Podzim je krásné roční období. 
Péťa Dvořák – Podzim 
Když přichází podzim, sluníčko hřeje míň a míň. Zato vítr začíná fučet a to je znamení pro 
všechny děti, aby vytáhly draky a začaly je pouštět. Ze zahrádek sklízíme zeleninu a ze stromů 
zase sklízíme jablíčka a hrušky. Na začátku podzimu listy na stromech žloutnou a potom všechny 
opadají. Většina ptáků už dávno odlétla na jih a ostatní zvířátka se připravují na zimu. I my lidé 
vytahujeme teplé boty a bundy a čekáme na první sníh a mrazy. 
 
2. TÉMA = MŮJ OPUŠTĚNÝ OSTROV – POPIS DLE VLASTNÍ FANTAZIE 
Anežka Bohuňková – Můj pustý ostrov 
Pod slovem pustý ostrov si představím ostrov, do kterého narážejí malé vlny. Jsem na něm úplně 
sama a kolem mě stojí dlouhé palmy a jiné stromy, na kterých roste dobré ovoce. 
Pode mnou leží krásný žlutý písek. Z velkých listů a klacků jsem si postavila malý domeček. 
Chybí mi rodiče a příbuzní. 
Fanda Kvapil – Můj pustý ostrov 
Pustý ostrov leží daleko od pevniny. Všude okolo je voda. Je tam hodně skal, stromů, keřů a 
hodně vysoká tráva. Jsou tam jedovatí hadi, brouci a ještěrky. Postavil bych si chýši, kde by se 
dalo ukrýt před deštěm. Musel bych se naučit lovit, abych přežil. Ale asi bych se tam sám bál. 
Lucka Bednářová – Můj pustý ostrov 
Můj pustý ostrov by měl vypadat asi takto: obklopen průzračným mořem se spoustou útesů a 
žlutým jemným pískem. Palmy by se měly kolébat ve vánku a na nich růst kokosy. 
Péťa Dvořák – Můj pustý ostrov 
Můj ostrov vypadá asi takhle: sem tam nějaká palma, je plný různých ovocných stromů, například 
banánovníku. Hlavně je tam hodně různých květin, které ani neznám. Létají tu ptáci a taky nějaký 
hmyz, který může být i nebezpečný. Voda je průzračná, plná ryb. A uprostřed leží jezera 
s vodopádem a sladkou vodou. 
Vím ale jistě, že bych nechtěl nikdy sám být na žádném pustém ostrově. 
 
3. TÉMA = MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – VYPRAVOVÁNÍ ZÁŽITKU 
Martina Tobiášová – Mikulášská nadílka 
V neděli večer jsem se šla podívat ven, jestli už chodí čerti. Čerti ještě nešli. Vrátila jsem se domů 
a asi za pět minut byli u nás. Trochu jsem se bála. Řekla jsem básničku, čerti mi dali nadílku a 
vzali mě do pytle. Sestra se bála hodně, řekla básničku a dali jí také nadílku. Vyndali mě z pytle 
až pod domem na cestě a šli strašit další děti. 
Lucka Bednářová – Mikulášská nadílka 
V neděli ráno jsme byli na Veselém Kopci. Prohlédli jsme si starodávné chalupy a starodávné 
věci. Chodili jsme mezi stánky a fotili krásné výrobky. 
Když jsme měli stánky prošlé, jeli jsme ke švagrovi na oběd. Chvíli jsme tam pobyli a pak jeli 
domů. Už tam na mě čekala mikulášská nadílka. Dostala jsem spoustu ovoce a sladkostí. 
Mikuláš, čert a anděl tam sice nebyli, ale den se mi moc líbil. 
Míša Janderová – Mikulášská nadílka 
V pátek ve škole celá pátá třída chodila za čerty. Školka se bála ze všech nejvíc. Ale příjemné to 
nebylo ani první, druhé, třetí a čtvrté třídě. 
My jako páťáci jsme dětem vymýšleli různé úkoly. Lucka jako anděl četla pochvaly, ale i hříchy. 
Ve škole to bylo príma a těším se už na další rok. 



Vánoční zamyšlení 
 
 Už je tu zase ta vůně jehličí a vanilky, která nás nenechává klidnými a probouzí v nás 
touhu po vytváření atmosféry sounáležitosti v kruhu rodiny a přátel. Tato touha se projevuje 
předsevzetím, že letos žádný spěch a shánění nebudou a upřímnou snahou o to, udělat dětem i 
dospělým radost. 

Takovou radost udělali jistě všem návštěvníkům lidé, kteří se podíleli na ,,Vánoční 
inspiraci“ v Kamenci na první adventní neděli. Tato inspirace byla velice pěkná a obdiv patří 
každému člověku, který umí vytvořit takové pěkné výtvory, místy až umělecká díla. Za svoji rodinu 
děkuji za zpříjemnění nedělního odpoledne, za mateřskou školu pak dodávám:  v tento 
předvánoční čas pracují i dovedné ruce našich dětí – vyrábějí přáníčka, ozdůbky  a podílejí se na 
výzdobě celé školy. Věřím, že i z nich vyrostou budoucí adepti, kteří se jednou podobné výstavy 
zúčastní. 

Přejeme všem, aby ten pohádkový čas trval ne jen těch několik svátečních dní,ale dlouho 
a dlouho. 

 
Eva Zdvořilá 

učitelka MŠ  v Sádku 
 
 
 
Pozvánka I. 

Místní přátelé turistiky Vás zvou na 
Silvestrovskou merendu, 

která se koná jak jinak než 
31. 12. 2004 od 19 hodin ve společenském sále v budově obecního úřadu 

 
Zájemci se mohou přihlásit do 20. 12. 2004 v kanceláři obecního úřadu. Bude vybírána nevratná 
záloha na občerstvení ve výši 100,- Kč. 
 
 
 
Pozvánka II. 

Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na 
Hasičský ples, 

který se koná ve dvou termínech 
29. 1. a 5. 2. 2005 od 20 hodin ve společenském sále v budově obecního úřadu 

 
Vstup pouze s místenkou – prodej bude probíhat v kanceláři obecního úřadu od 10. 1. do 21. 1. 
2005. K tanci a poslechu hraje skupina Úžas, umělecký vedoucí Antonín Divoký.    
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