
OBEC KAMENNÁ 

 

Vážení spoluobčané, vážení rodáci,     

chtěli bychom Vás touto cestou co nejsrdečněji pozdravit a informovat Vás o připravovaných 

akcích na letošní léto.  

Jako vždy se v polovině léta, letos ve dnech 3. a 5. srpna 2012, v naší obci uskuteční tradiční 

předpouťové Sousedské posezení a pouťové oslavy. Tento tradiční a velice příjemný víkend, 

bychom chtěli v letošním roce rozšířit a obohatit o 2 netradiční jednorázové akce:  

1) Vysvěcení nově opravené kapličky Svaté rodiny v Klementicích. 

2) Slavnostní otevření nové knihovny v prostorách bývalé školy u příležitosti 120. výročí 

založení místní školy a 89. výročí otevření místní knihovny. 

Předpouťové sousedské posezení se bude konat tentokrát v Klementicích. Jistě si 

vzpomínáte na velice vydařená sousedská posezení v Klementicích v roce 1999 a  2009 konané u  

příležitosti 200. a 210. výročí založení Klementic. Letos bychom chtěli na tuto tradici  navázat a 

uskutečnit sousedské posezení opět v krásném prostředí Klementic. Máme k tomu důvod. Tím 

je v loňském roce opravená místní kaplička Svaté rodiny.  

Sousedské posezení v pátek 3. srpna 2012 bude zahájeno v 19:00 hod Mší svatou za všechny 

rodáky a nově opravená kaplička Svaté rodiny bude vysvěcena. Poté bude přibližně od 19:30 

hod. pokračovat společenská akce tak, jak ji znáte, s bohatým občerstvením a živou hudbou, po 

loňském úspěchu opět s kapelou Los Valos. Pro zpestření krátce vystoupí skupina historického 

šermu.  

Nedělní pouťový den 5. srpna 2012 bude taktéž zpestřen. Tento den bychom chtěli využít 

ke slavnostnímu otevření nově vybudované knihovny v prostorách bývalé kamenské školy. 

Z tohoto důvodu bude po pouťovém průvodu v Klementicích následovat přesun s kapelou 

k budově bývalé školy, kde ve 13:30 dojde ke slavnostnímu otevření knihovny. Přibližně od 14 

hodin vyrazí na cestu pouťový průvod obcí po obvyklé trase od kulturního domu a bude 

ukončen cca v 18 hod. v kulturním domě, kde plynule přejde do pouťové zábavy. 

Po celé odpoledne bude pro návštěvníky v prostorách bývalé školy připravena výstava o 

historii školy a knihovny v Kamenné. Předpokládáme, že zde bude prostor i čas k malému 

setkání absolventů školy.  

Na přípravě a pořádání obou akcí se společně účastní Obec Kamenná, Myslivecké sdružení 

Kamenná, Sbor dobrovolných hasičů Kamenná a Kameňáci, o.s.. 

Přijměte tímto, prosím, naše pozvání a poctěte nás svou návštěvou.  

Dovolte mi, abych Vás při této příležitosti požádal o předání této informace Vašim 

příbuzným a známým, kteří mají k naší obci vztah nebo se jen rádi účastní příjemných 

společenských akcí. 

Těšíme se, že ve dnech 3. srpna a 5. srpna 2012 zamíříte do Kamenné a Klementic !  

Doufejme, že nám bude přát i počasí. 

V Kamenné dne 1. července 2012 

 

          Za pořádající Vás zdraví  Stanislav Rouš,  starosta obce Kamenná 
     


