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Vánoční čas vnese do našich vzájemných vztahů lásku, cit a radost. Máme k sobě blíž a 
jsme upřímnější  a také se máme více rádi. Pohoda, zdraví, štěstí, spokojenost, klid a mír, to bylo 
vždy hlavní, co si lidé o Vánocích přáli. 

A totéž přejeme i my Vám. 
Redakce Kameneckých listů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vánoční výstava. 
 

V pořadí druhá vánoční výstava se uskutečnila od 3. do  9.prosince. Jako vloni, tak i 
letos,se těšila velkému zájmu místních i okolních obyvatel. Pro pořadatele bylo největší odměnou 
to, že se návštěvníkům výstava líbila, že jim byla inspirací, jak si mohou zkrášlit své domovy a že 
byli okouzleni atmosférou blížících se Vánoc. 

Pořadatelé touto cestou děkují všem, kteří na výstavu zhotovili a zapůjčili řadu exponátů.  



Poděkování za rok 2005 
 

Na prahu jsou nejkrásnější svátky Vánoce, blíží se konec roku, a proto bych se rád ohlédl 
za uplynulým rokem. 
 Rok 2005 byl docela náročný na různé akce, které se u nás v obci konaly. V jarních 
měsících se obec přihlásila do soutěže Vesnice roku. Komise, která nás navštívila, se skládala ze 
starostů těch vesnic, které byly vyhodnoceny mezi nejlepšími v minulých letech. Naše obec byla 
doporučena na postup do krajského kola. Touto cestou bych rád poděkoval občanům za 
udržování pořádku a zvelebování naší obce.Vítězem krajského kola se stala obec Borová, naše 
obec byla oceněna bílou stuhou za práci s mládeží. Za bílou stuhu jsme obdrželi od Krajského 
úřadu šek v hodnotě 20 000,- Kč a od Ministerstva pro místní rozvoj částku 400 000,- Kč, která 
nám bude teprve předána. Vítězem soutěže Vesnice roku se stala obec Bořetice na Jižní Moravě, 
kde se také 31.října konalo slavnostní vyhodnocení a předání stuh z rukou ministra pro místní 
rozvoj Radko Martínka. Kromě bílé stuhy se ještě uděluje stuha modrá za společenský život a 
stuha zelená za péči o zeleň. Píši o tom proto, aby bylo do dalších let o čem přemýšlet. 

Na udělení bílé stuhy naší obci mají velkou zásluhu místní hasiči, kteří dlouhodobě a 
dobře s naší mládeží pracují. Naše dorostenky se probojovaly až na Mistrovství republiky v Plzni, 
kde obsadily 3. místo, stejně jako ženy v roce předešlém. Za to jim patří velké uznání a dík. 
Děvčata jsou ještě hodně mladá, a proto mají před sebou velice dobré vyhlídky do budoucna. 
Přejme jim, ať jim chuť do soutěžení vydrží. 
 Další velkou událostí v naší obci bylo 1. setkání rodáků. V sobotu 20. srpna v podvečer 
byla slavnostní mše svatá, kde nám vysvětil obecní prapor pan farář Josef Mareček, za což mu 
patří náš obdiv a poděkování. Mše se také zúčastnil farář evangelické církve pan Jan Dus, který 
pěknými slovy tuto zdařilou akci ukončil. Na oslavy přijal pozvání i poslanec Parlamentu ČR pan 
Pavel Severa, který přislíbil našim ženám cvičební úbory a obci finanční podporu na dokončení 
šaten v areálu Pod Lipou. Touto cestou mu děkujeme. 
 Dne 16. září jsme byli pozváni do Poslanecké sněmovny, kde nám byl předán dekret o 
užívání praporu a znaku obce. 
 Od října se každé úterý schází mladé maminky s dětmi ve společenském sále, kde si děti 
hrají a maminky si mohou popovídat a vyměnit různé rady a zkušenosti. Klub nese název 
Klubíčko a navštěvují ho i maminky ze Sádku, Borové a Poličky. 
 Již se stalo tradicí, že koncem roku se v budově Obecního úřadu koná výstava s názvem 
Vánoční inspirace. Občané zde mají možnost předvést své umění a dovednosti. Tuto výstavu 
připravuje pan Jan Mlynář st., kterému patří slova uznání a poděkování. 
 Další společenskou událostí bude Silvestrovské posezení. V lednu 2006 se uskuteční dva 
Hasičské plesy a v neděli 5. února bude Dětský karneval. Všichni jste srdečně zváni. 
 Rád bych poděkoval všem členům obecního zastupitelstva za jejich práci a občanům, kteří 
nám pomáhají naši vesnici zvelebovat. 
 
 Dovolte mi popřát Vám všem krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, pracovních a 
osobních úspěchů do roku 2006. 

      Ladislav Martinů   
 
 
Tříkrálová sbírka  
 
 Sdružení Česká katolická charita bude organizovat začátkem ledna 2006 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. 
 
 
Společenská kronika 
 
 Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům, kteří ve IV. čtvrtletí roku 2005 oslavili a nebo 
teprve oslaví významné životní jubilea, vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a životního elánu. 
 Blahopřejeme těmto občanům: Josef Procházka Jaroslava Krejčová 
      Stanislav Sedliský Božena Praxová 
      Jiřina Vostřelová František Škorpík 
      Ludmila Zindulková Josefa Slezáková 
      František Domorád 

 
V listopadu 2005 oslavili manželé František a Jaroslava Krejčovi čp. 54, významnou 

životní událost, 50 let společného života.  
K tomuto výročí jim přejeme hlavně hodně štěstí, lásky a další společné roky života prožité 

ve zdraví.  
 
 
Komunální odpad – poplatek v roce 2005 
 
 Zastupitelstvo obce na svém zasedání 7. 12. 2005 schválilo novou obecně závaznou 
vyhlášku č. 5/2005 o místním poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Poplatek pro rok 
2006 bude ve stejné výši jako v letošním roce, to je 410,- Kč za osobu.   Od tohoto poplatku jsou 
osvobozeny děti, které do 31. 12. 2005 nedosáhly věku 18 let a občané, kteří k 31. 12. 2005 
dosáhli věku 80 a více let.  Poplatek také nemusí platit osoby, které jsou celý rok v zahraničí. 
Osvobození od poplatku se prokazuje 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 28. února 2006 a za II. pololetí do 31. 7. 2006. 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 2006. 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 
2006. 
 
Kominík 
 
 Začátkem ledna 2006 bude kominík pan Šejnoha z Pomezí provádět vymetání komínů. 
Přesné datum včas oznámíme. Kdo máte zájem o jeho službu, nahlaste se v kanceláři OÚ. 

 



Podzim v naší škole 
 

Podzim byl v naší škole opět pestrý. Byl naplněný jak běžnou každodenní prací, tak 
několika akcemi, které opět našim dětem přinesly mnoho užitečného i zábavného. 
Zmíním se o třech dnech, které zpestřily naši práci a děti si na ně jistě rády vzpomenou. 
 

V ŘÍJNU, MĚSÍCI LÉTAJÍCÍCH DRAKŮ nemohla chybět Drakiáda. Ta se letos obzvlášť 
vyvedla a po několika nepříznivých letech nám konečně! foukal vítr a draci létali jako o závod. 
 

Druhým významným bodem v životě školy byl zásah Hasičského záchranného sboru 
z Poličky. Den před podzimními prázdninami začal jako každý jiný. Učili jsme se a pracovali, 
abychom mohli jít na první letošní prázdniny. Najednou se o půl jedenácté strhl povyk, všechny 
nás zburcoval křik, že ve škole HOŘÍ !!!  Děti se bleskurychle pod vedením učitelů přesunuly na 
zahradu a očekávaly příjezd hasičů. Tyto minuty byly dramatické a víc ještě od okamžiku, kdy 
jsme zjistili, že nám chybí jeden žák. Naše velké obavy zklidnil příjezd a zásah hasičů. Než jsme 
se stačili všichni vzpamatovat, už vynášeli ze školy zraněného žáka. Děti byly skutečně vzrušené 
a plné obav. Jenže ne nadarmo máme plnou školu malých hasičů a ti se nenechali „opít 
rohlíkem“. Brzy hlavně ti starší přišli na to, že jde pouze o cvičný poplach a že se vůbec nic 
nestalo. 

Zážitek ale měli všichni veliký, hlavně kluci hltali povídání hasičů, prolezli a prozkoumali 
celé auto a kdyby nemuseli hasiči již odjet, vydrželi by všichni ptát se a poslouchat snad až do 
večera. 
 

Třetí, už tradiční příjemné dopoledne, si všechny naše děti užily v pátek 2. prosince. Po 
prvních dvou vyučovacích hodinách začaly ČERTOVSKÉ HRÁTKY. 
Opět je připravili naši nejstarší páťáci a opět se všeho zhostili velmi dobře. Převlékli se za krásné 
anděly i čerty (z některých ale šel strach!) a po vyzpovídání ostatních dětí, zda byly v uplynulém 
roce hodné, je již vedly k připraveným soutěžím. 

Děti si mohly kolikrát chtěly projít následující stanoviště: ČERTOVSKÉ ROZDÍLY, 
PEKELNÉ KRUHY, SFOUKNI MÍČEK DO PEKLA, ČERTOVSKÁ HOKEJKA a ČERTOVSKÉ 
OCHUTNÁVKY. Za úspěšné zvládnutí úkolů dostávaly ČERTOVSKÉ DUKÁTY a za ně si mohly 
v ČERTOVSKÉM KRÁMKU koupit nějakou drobnost. Bylo z čeho vybírat a všechny děti bez 
rozdílu si přišly na své. Starší děti se ujaly malých drobečků ze školky, chodily s nimi společně po 
stanovištích, pomáhaly jim a povzbuzovaly je a pak jim taky pomohly vybrat si v krámku něco 
pěkného. 
 

Teď už je adventní čas, PROSINEC, MĚSÍC SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ. Škola je opět 
nazdobená, provoněná vůní jehličí z krásných větví a i naše zahrada je hlavně za tmy kouzelná. 
Chystáme se na adventní koncert, každý den si plníme malá přání na našich adventních 
kalendářích a hlavně – moc, moc se těšíme na Vánoce!  

Ladislava Plachá, ředitelka základní a mateřské školy 
 
Sběrový den 
 

V sobotu 22. 10. 2005 se opět v Sádku uskutečnil sběr starého papíru. Pánové Jan Jílek a 
Libor Baumruk  svezli do školy velké množství sběru, a to i z Kamence. 

Ve škole se nashromáždilo 1 440  kg papíru a kartonu a výdělek byl 1 010,- Kč. Tyto 



peníze jsme rozdělili  stejně jako minule: mateřská škola dostala 1/3 a základní škola 2/3 ze 
získané částky. Takto vydělané peníze opět použijeme na věci potřebné pro děti, v poslední době 
jsme za ně nakoupili drobnosti do „čertovského krámku“ na „čertovské hrátky“ 
 

Děkujeme všem obyvatelům Sádku i Obecnímu úřadu v Kamenci, že přispěli a zapojili se 
do této akce. 

Rovněž děkujeme pánům Janu Jílkovi a Liborovi Baumrukovi za to, že ve svém volném 
čase sběr svezli do školy a přispěli tak k většímu finančnímu zisku. 
 
 
Ze slohových sešitů žáků 5. ročníku 
 
1. TÉMA  -  PODZIM  -  popis ročního období 
Podzim 

Na podzim padá ze stromů listí. Sklízí se ovoce. Pouštějí se draci. Ráno se ochlazuje. Den 
je kratší a noc je delší. Zvířata se chystají na zimu třeba tím, že si shánějí potravu. Fouká silný 
vítr. Ptáci odlétají do teplých krajin. 
Podzim se mi líbí. Působí na mě hezky, i když často fouká vítr a prší. Když podzim končí, těším 
se na zimu, protože hodně sportuji. 

        Radek Drašar 
Podzim 

Opadává listí. Fouká silný vítr. Je to snad nejhorší roční období, protože je pořád 
zataženo, jen málokdy svítí slunce a je mokro. 
Sklízí se jablka, hrušky, švestky, brambory a další. Pouštějí se draci a taky se zkracuje den. 
Zvířata se vykrmují, shánějí potravu na zimu a ptáci odlétají. 

Podzim na mě působí tak, že se mi nic nechce dělat. 
        Štěpán Borovský 

 
 
2. TÉMA  - ADVENT  -  popis 
Advent 

Advent je období asi čtyř týdnů před Vánocemi. Doma si vyrábíme věnec se čtyřmi 
svíčkami. Postupně každou neděli svíčky zapalujeme. Také mám doma čokoládový adventní 
kalendář. Každý den otevřu jedno okénko a vezmu si čokoládku. Tím si krátím čekání na Vánoce. 
V této době se pořádají adventní koncerty. Výnosy z nich jsou věnovány na dobročinné účely.  

Doma uklízím, pomáhám mamince péci cukroví a chystám pro každého nějaké 
překvapení. 

        Pavla Žižková 
Advent 

Advent je doba, která nám připomíná, že se blíží Štědrý den, kdy se o půlnoci narodil 
Ježíšek. 

Advent trvá čtyři týdny, proto doma vyrábíme adventní věnec, na kterém jsou čtyři svíčky. 
Každou adventní neděli rozsvítíme jednu svíčku. Když už svítí všechny svíčky, my děti se 
nemůžeme dočkat stromečku a dárků. 

Abychom si zkrátili to dlouhé čekání, pomáháme mamince péci cukroví a uklízet. 
        Vašík Pražan 

 



3. TÉMA  -  MIKULÁŠ  -  vypravování 
Čerti 

Pátého prosince chodí každý rok Mikuláš, anděl a čert. Dříve lidé věřili, že se tento večer 
zjevuje svatý Mikuláš. Hodným dává dárečky, zlobivým uhlí.  
Letošní rok chodili čerti s Mikulášem v pondělí. My jsme však měli ve škole Čertovský den už 
v pátek.  

V pondělí navečer jsme se sestrou očekávali nadílku. Přišel Mikuláš a s ním pět čertů, 
kteří nám přinesli sladkosti. Druhou nadílku máme u babičky a dědečka za oknem. Žádné uhlí 
tam nebylo, asi jsme byli celý rok hodní. 

        Radek Hájek 
Mikulášská nadílka 

V pondělí 5. prosince chodili Mikuláš, čerti a anděl. Já a moji sourozenci jsme se moc 
těšili. Večer jsme čekali, až k nám přijdou. Nakonec jsme se dočkali. 

Já jsem se moc nebál, protože jsem věděl, že to je můj strýc, sestřenice a bratranec. 
Mladší sestra se docela bála šeredných čertů, ale nakonec jsme za básničku dostali od anděla 
dobroty a ovoce. 

Moc se mi to líbilo. 
        Vašík Pražan 

Čerti 
Na pátého prosince se každý rok těším, protože dostávám různé sladkosti a jiné malé 

dárečky, ale hlavně proto, že chodí čerti. Letos už jsem velký, tak jsem na ně marně čekal. Celý 
večer jsem seděl u okna a vyhlížel je. 

Sladkosti a dobroty jsem stejně dostal a čerti nepřišli, proto jsem šel spát. To byl můj první 
pátý prosinec bez čertů. 

        Aleš Houdek 
Mikuláš v Poličce 

Pátého prosince jsem s babičkou jela do Poličky za tetou a sestřenicemi. A hlavně jsme se 
jeli podívat na Mikuláše.  

Když jsme vyzvedli tetu a sestřenice, šli jsme do města a do parku, kde se každý rok sejde 
hodně lidí. Čekají na příjezd Mikuláše, anděla a čerta. 

Moje mladší sestřenice Pavla se tak bála, že s námi ani nechtěla jít. Já a Jana jsme se 
nebály. Mikuláš a čerti přijeli na voze taženém koněm, na voze byl rozpálen kotel. Protože jsme 
byli promrzlí, koupila nám babička ovocný čaj. Když jsme se zahřáli, Pavla řekla Mikulášovi 
pěknou básničku a za to od něj dostala perníček a bonbón. 

Vymrzlí a zmoklí jsme šli na autobus. Doma jsem se šla podívat, co mi nadělil Mikuláš. 
Jenže za oknem na talíři byly brambory. Maminka ale říkala, že se Mikuláš asi spletl. Potom jsem 
se podívala na druhé okno a viděla jsem velkou tašku a v ní kalendář, plyšovou myšku a dobroty. 

Už se moc těším na příští rok, až zase přijde Mikuláš.  
         Kamila Kulíšková 

Mikuláš a čerti 
V neděli měla babička narozeniny. Domluvili jsme se s příbuznými, že jí pojedeme popřát. 

Moje sestra Jana s kamarádem pro nás vymysleli překvapení. Přijeli na oslavu později a byli 
převlečeni za čerty. Bylo legrační, jak se některé sestřenice a bratranci báli. Ani teta je hned 
nepoznala. Ten, kdo řekl básničku, dostal bonbóny. 

V pondělí k nám na oplátku přijeli strýčci a sestřenice s bratrancem. Byli převlečeni za 
Mikuláše, anděla a čerty. Dali mi sladkosti. Tyto dny se mi líbily, protože byly legrační. 

          Pavla Žižková 



Výsledky voleb zákonných zástupců žáků do školské rady 
 
1. Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 22. 11. 2005, kdy byla prostřednictvím žáků 

předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků.  Informace 
obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti 
školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů 
kandidátů do  termínu 24. 11. 2005 na adresu školy. Dále zde byly informace o účelu 
zřízení školské rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb.  

 
2. Do stanoveného termínu byly podány čtyři návrhy  na kandidáty do školské rady: 

a) paní Jana Borovská, matka žáků Víta a Štěpána Borovských, 2. a 5. ročník 
b) paní Irena Drašarová, matka žáků Ivety a Radka Drašarových, 1. a 5. ročník 
c) paní Eva Jakubová, matka žáků Terezy a Tomáše Jakubových, 3. ročník 
d) pan František Škorpík, otec žákyň Pavlíny a Blanky Škorpíkových, 3. a 5. ročník 
 

3. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad 
průběhem voleb: 

a) Věra Chválová 
b) Mgr. Pavla Švábová 
c) Iva Letá, zástupce Školské rady, jmenovaný zřizovatelem Obcí Sádek 
 

4. Volby proběhly dne 30. 11. 2005. Dostavilo se 100 % voličů, tj. 27 rodičů, účast je 
zaznamenána jejich podpisy na prezenční listině – seznamu žáků celé školy. Tito rodiče 
obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. 
Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem: 

 
a) pan František Škorpík byl zvolen 18 hlasy z  27 hlasovacích lístků  
b) paní Eva Jakubová byla zvolena 14 hlasy z 27 hlasovacích lístků  

 
       5. Na základě výsledků voleb zákonných zástupců žáků do školské rady byli členy                   
Školské rady při Základní škole Sádek, okres Svitavy zvoleni:  

PANÍ EVA JAKUBOVÁ A PAN FRANTIŠEK ŠKORPÍK 
Mgr. Ladislava Plachá 

         ředitelka školy v.r. 
Vánoční svátky 
 
 Kromě všech těch věcí, které ‚‚dělají“ Vánoce jako je ozdobený stromeček, pod ním dárky, 
vánoční cukroví, dobré jídlo a pití jsou tyto tři dny v roce především rodinnými svátky. Pokud tomu 
nic vážného nebrání, rodina je skutečně pohromadě. Navštěvují se příbuzní a známí, pěkné 
svátky si navzájem přejí i docela neznámí lidé. Vánoce mají největší kouzlo pro děti – hlavně ty 
menší. A přitom vůbec nemusí jít o to, zda Ježíšek skutečně přinese všechny vysněné dárečky. 
Mnohem víc zanechá v dětské duši to, když společně tyto sváteční dny aktivně prožijete. 
 Rodiče, právě v čase vánočním (i mezi svátky) máte příležitost splatit dluh v podobě 
neustálého slibování, že si někdy uděláte čas. A tak kromě sledování televize a střídání návštěv 
vyražte také do přírody – na krátkou zimní procházku. Zahrajte si s dětmi nějakou tradiční stolní 
hru, povídejte si u šálku dobrého čaje. Přesně tak, jak tomu bylo i 1.12. v naší mateřské škole. 
Nejdříve jsme uspořádali ,,Čertovský rej“, při kterém rodiče pozorovali děti při čertovských 



hrátkách. Následovalo přátelské posezení dětí, rodičů i učitelek mateřské školy – nechybělo ani 
občerstvení a dobrá nálada. 
 Následující den se děti z mateřské školy byly podívat  na čerty  ve ,,velké“ škole. 
Zde se opět projevila naše dobrá vzájemná spolupráce – děti z 5. třídy  měly připravené soutěže 
a hry. Každý, kdo soutěžil, si mohl v ,,Čertovském krámku“ koupit něco na památku za čertovské 
peníze. Děti byly plné dojmů a moc se nám to všem líbilo. 
 
   A teď už se všichni pouze těší: 
       - ... až zazvoní  zvoneček, 
        rozsvítí se stromeček......“ 

Eva Zdvořilá - MŠ 
             

„Až svíce na stromečku zazáří 
 a zvonky začnou tiše hrát, 

my ač neviděni, 
Vám hodně lásky a štěstí k Vánocům 

a do nového roku budeme přát.“ 
Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Sádek 

 
Pozvánka I.  

Místní přátelé turistiky Vás zvou na 
Silvestrovskou merendu, 

která se koná jak jinak než 
31. 12. 2005 od 19 hodin ve společenském sále v budově obecního úřadu 

 
Zájemci se mohou přihlásit do 22. 12. 2005 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 společenském sále v budově obecního úřadu opět ve dvou termínech: 
 

21. 1. 2006 - k tanci a poslechu hraje skupina UNIVERSÁL 
  4. 2. 2006 - k tanci a poslechu hraje skupina ÚŽAS 

 
Začátek ve 20.00 h, vstup pouze s místenkou – předprodej bude probíhat v kanceláři obecního 
úřadu od 9. 1. do 20. 1. 2006.  

 
Pozvánka III. 

Po loňské úspěšné premiéře zveme děti, rodiče a všechny ostatní opět na 
Maškarní karneval, 

který se uskuteční v neděli 5. 2. 2006 ve společenském sále v budově obecního úřadu 
 
Začátek ve 14.00 h, vstupné dobrovolné, soutěže a dárky pro všechny masky. 

 
 

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

Vydáno dne 20. 12. 2006 
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