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INFORMAČNÍ SERVIS
www.pustakamenice.cz
starosta@pustakamenice.cz
mistostarosta@pustakamenice.cz
obec@pustakamenice.cz
p. Myška – mobil: 773 655 691
p. Sklenář – mobil: 606 159 910
úřední den: středa 1600 – 1800
adresa: Pustá Kamenice 64
Výročí: prosinec 2010
- 85 let Broklová Jaroslava
- 75 let Sedláková Marta
únor 2011
- 75 let Češková Zdeňka
Narození: září 2010
Antonín Chaloupka ☺
V letošním roce nás opustili:
říjen – Kyncl Petr – 17 let
listopad – Dvořáková Marie – 42 let
– Kašparová Marie – 48 let
Milí budoucí prvňáčci,
zveme Vás a vaše rodiče na zápis do
první třídy pro školní rok 2011/2012,
který se bude konat ve středu
9.2.2011 od 15:00 hodin v budově
školy. Na milé setkání s Vámi se těší
paní učitelky a Vaši budoucí starší
spolužáci.
Mgr. Jana Kulichová

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Komunálních voleb ve dnech 15.-16.10.2010 se
zúčastnilo 71% oprávněných voličů obce Pustá
Kamenice, tj. 196 osob z 276. Zvolení zastupitelé
získali následující počty hlasů:
Hana Kašparová – 158
Miroslav Myška – 157
Jaroslav Sklenář – 151
Irena Tušlová – 139
Vlasta Kynclová – 135
Hana Broklová – 133
Josef Uchytil – 95
Dne 10.11.2010 se konalo ustavující jednání
zastupitelstva, kde zastupitelé složili a podepsali slib dle
zákona o obcích. Následně došlo k volbě starosty,
místostarosty a členů jednotlivých výborů.
Starosta: Miroslav Myška
Místostarosta: Jaroslav Sklenář
Finanční výbor: Hana Broklová, Irena Tušlová, Vlasta
Kynclová
Kontrolní výbor: Vlasta Kynclová, Hana Broklová, Josef
Uchytil
Výbor životního prostředí a územního plánování: Hana
Kašparová, Josef Uchytil,
Irena
Tušlová
Určený zastupitel obce podle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (kontaktní osoba
pro jednání s Městským úřadem v Poličce):
Hana Kašparová

Plnění rozpočtu obce k 30.11.2010 v tis. Kč

PŘÍJMY CELKEM

Daň z příjmu fyz. os. záv. čin.
Daň z příjmu OSVČ
Daň fyz. os. z kapit. výnosů
Daň z příjmu právnických os.
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatky z komun. odpadů
Poplatky ze psa

Příjmy z obecního lesa
Neinvestiční dotace SR
Příjmy z pronájmů apod.
Příjmy od Ekokomu
Příjmy ostatní
Úroky přijaté
Kultura, prodej pozemků
Dotace ze SR

Rok k 30.11.
2010
2010
3 205
3 670 VÝDAJE CELKEM
530
517 Obecní les
30
21 Vodovod
50
48 Územní plán obce
640
563 Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička
1 220
1 320 Veřejné osvětlení
200
129 Komunální odpady
170
160 SDH
4
4 Veřejná zeleň, technika, hřbitovy
100
447 Místní komunikace
121
121 Kultura, KD
40
45 Obecní zastupitelstvo
30
19 Správa místní obce, rozhlas
15
48 Komun. služby, úz. rozvoj
15
35 Příspěvky spolkům, MLK
40
26 Služby banky, dary
0

130 Ostatní výdaje

Plnění rozpočtových příjmů k 30.11.2010 v % : skutečnost/rozpočet - 3670/3205
Plnění daňových příjmů k 30.11.2010 v % :
skutečnost/rozpočet - 2598/2670
Plnění rozpočtových výdajů k 30.11.2010 v %: skutečnost/rozpočet - 3078/3205

Rok k 30.11.
2010
2010
3 205
3 078
60
174
250
76
70
58
345
276
130
123
220
186
40
38
260
420
740
91
130
583
400
368
350
446
150
91
25
25
35
33
0

90

114,5 %
97,3 %
96,- %

STROMY
Naše stromy jsou v současné době v mimovegetačním období do 31.3.2011. V této době je
možno požádat na obecním úřadě o kácení stromů rostoucích mimo les. Je třeba zvážit, zda
strom nemůže při velkém větru, náhlém velkém přídělu sněhu, či bouřce spadnout na
elektrické či telefonní vedení, dům, přilehlou komunikaci, procházející chodce či projíždějící
vozidla, protože nechat si přerůst strom přes možnost ho v budoucnu bezproblémově skácet
je nerozumné a také potom finančně náročné. Takovýto problémový strom by si měl majitel
nechat dobře pojistit, protože v případě jakékoliv škodní události platí veškerou vzniklou
škodu a je zde i trestní odpovědnost z nedbalosti (nedbalost spočívá v tom, že se o takovýto
strom řádně nestará a dopadne to tak, jak to dopadne). A proto i obec se jako správný
hospodář svěřeného majetku stará o stromy na obecních pozemcích, které nechává
ozdravným řezem prořezávat nebo i kácet. Máte-li pochybnosti, zda můžete kácet, obraťte se
kdykoli na starostu. Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě a také na internetových
stránkách naší obce. Za povolení ke kácení nic neplatíte.
starosta
HŘBITOV
Obecní úřad žádá všechny nájemce
hrobových
míst
o
odstranění
příslušenství hrobů, které si odložili
podél hřbitovních zdí a dále se o ně léta
nestarají. Zaplaceno je jen hrobové
místo a odložení u zdi je neestetické a
nemá to tam co dělat. Termín
k odstranění je do 31.5.2011 a pokud tak
nebude učiněno, obecní úřad vše
odveze na skládku.

E-BOX
Na stávající sběrnou nádobu, která je umístěna
v chodbě budovy Kulturního domu u pobočky
pošty, byla nově instalována schránka sloužící ke
sběru baterií a akumulátorů. Původní e-box je
určen pro sběr drobných elektrozařízení
(kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, DVD
přehrávače,
MP3
přehrávače,
kamery,
fotoaparáty, telefony, aj. maximálních rozměrů:
27x28 cm). Do uvedených nádob NEPATŘÍ –
ŽÁROVKY A ZÁŘIVKY.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Obec i SÚS se snaží v zimním období o
odklízení sněhu z komunikací, ale
někteří motoristé, co nemají patřičný cit
pro řízení svých vozidel, nechávají
dopravní prostředky na komunikacích a
tím zabraňují vyčištění vozovky. Nebuďte
líní, neboť mnohdy stačí vyházet jen
malé množství sněhu a můžete parkovat
na svých zahradách. Taky se může stát,
že vozidlo takto zaparkované na zúžené
vozovce, může být poškozeno jiným
projíždějícím vozidlem. Vezměte rozum
do hrsti a ulehčete život sobě i ostatním
spoluobčanům a to nejen motoristům.
KRÁTCE
poplatky v roce 2011:
- cena vodného: 31,50 m3
- poplatek za odpady: 500,-Kč/osoba a
rekreační objekt
- poplatek za psa: 100,- Kč
- ve středu dne 22.12.2010 je obecní
úřad uzavřen. Dne 29.12.2010 je pak
běžný provoz

DOTACE – ANTUKOVÉ HŘIŠTĚ
Obec zadala firmě Tenis Zlín a.s. zpracování
projektu na rekonstrukci antukového hříště.
Při jednání na místě došlo k dohodě o konečné
podobě kurtu na tenis, nohejbal a volejbal.
V současné době je již projekt před dokončením
a do 31.12.2010 bude podána žádost o dotaci na
Pardubický kraj a pokud bude žádost
akceptována, tak na jaře 2011 bude projekt
realizován.
DOPORUČENÍ K ODEČTU SPOTŘEBY PLYNU
Od 1.1.2011 dochází ke zdražení plynu.
Spotřebitelé mají možnost nahlásit skutečný stav
svého plynoměru k 31.12.2010 buď telefonicky
na zákaznickou linku RWE 840113355 (zde
vyčkat na lince na hlas operátorky, kde po
uvedení zákaznického čísla a čísla plynoměru
uvedete stav odečtu plynoměru) nebo na emailovou adresu info@rwe.cz uvést zákaznické
číslo, číslo plynoměru a stav odečtu plynoměru.
Tento postup doporučujeme, neboť zaplatíte
skutečně odebraný plyn za stávající cenu, jinak
RWE provede vlastní výpočet odběru a ceny za
zúčtovací období. Odečet je možno hlásit
v termínu od 31.12.2010 do 15.1.2011.

VYHLÁŠKA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o
místních poplatcích. Mimo jiné došlo ke změně v poplatku za psa z původních 80,-Kč na
100,-Kč a za skládku na veřejném prostranství z 5,-Kč/m2/den na 10,-Kč/m2/den. Poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2011 je 500,-Kč za osobu nebo rekreační objekt. Poplatek za
svoz odpadů zůstává na stejné částce - zákon neumožňuje částku zvyšovat nad 500,-Kč,
vyšší náklady nese obec. Účinnost vyhlášky je od 1.1.2011.
KANALIZACE – DOTACE
Ačkoli Ministerstvo životního prostředí mělo
v Operačním programu Životní prostředí
uveden termín říjen-listopad 2010 k podávání
žádostí o dotace, tak tuto výzvu ani nevypsalo a
z tohoto důvodu nebylo možno v uvedeném
termínu žádost o dotaci na kanalizaci podat.
Situace je na ministerstvu asi chaotická,
protože nikdo nic neví a tak není známo co
bude v roce 2011 a zda bude vůbec nějaká
výzva na kanalizace vypsána. Vývoj sledujeme
a zatím čekáme co bude. Do nekonečna se
čekat nedá, každý rok se zvedají náklady na
kanalizaci a jsme již na hraně možností naší
obce s finanční spoluúčastí.

TRANSFORMACE ZVHS
S cílem posílit integraci správy vodních
toků a integrovaného řízení vodních zdrojů
hydrologických povodí České republiky
dochází k transformaci Zemědělské
vodohospodářské správy (ZVHS) do
státních podniků Povodí Vltavy, Povodí
Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy,
Povodí Odry a do státního podniku Lesy
ČR.
Tyto státní podniky budou nyní
vykonávat správu vymezenou vodním
zákonem – např. plnění úkolů při ochraně
před povodněmi, vydávání vyjádření
k vypouštění odpadních vod, atd. Více na
www.voda.gov.cz .

VYTÝČENÍ A ZAMĚŘENÍ OBECNÍHO VODOVODU
PRACOVNÍKY VHOS A.S. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ VE SPOLUPRÁCI S GEODETICKOU
FIRMOU BUDE V NAŠÍ OBCI PROVÁDĚNO VYTÝČENÍ A ZAMĚŘENÍ VODOVODNÍHO
ŘADU OBECNÍHO VODOVODU A TO VČETNĚ PŘÍPOJEK K JEDNOTLIVÝM DOMŮM.
ŽÁDÁME OBČANY O POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI A UMOŽNĚNÍ VSTUPU
NA SOUKROMÉ POZEMKY. UVEDENÉ PRÁCE BUDOU POSTUPOVAT PO ETAPÁCH A
PODLE MOŽNOSTÍ KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.
VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ BUDE OD PECI SMĚREM K VODOJEMU A STUDNÍM.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka 2011 proběhne v naší obci
dne 8. ledna 2011. Účel tříkrálové sbírky 2011
na Poličsku :
I. Shromáždění prostředků na zakoupení
devítimístného automobilu pro svoz klientů do
AC dílen a Denního stacionáře pro osoby
s mentálním postižením.
II. Auto pro novou terénní službu Sanace
rodiny. Zahájena bude v roce 2011 a bude
obsluhována oblast Polička a k ní spádové
obce ve správním úseku sociálního odboru
města Poličky.
III. Přímá pomoc sociálně slabým v místě
působnosti OCH Polička, humanitární pomoc.
IV. Vzděláváním proti zadlužování – přednášky
o rizicích zadlužování pořádané pro občany na
Poličsku.
Tříkrálové koledování navazuje na staré české
tradice, kdy v době Vánoční ti movitější
obdarovávali své chudé.

KNIHOVNA
Upozorňujeme čtenáře, že v letošním roce
byla
knihovna
otevřena
naposledy
16.12.2010. Půjčovat knížky se budou
zase od 6.ledna každý čtvrtek od 17:30 18:30 hod. V knihovně jsou nové knížky,
cca 40 zakoupených od Obce a 60 z
výměnného fondu z Poličky.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
V pátek 26. 11. rozzářily děti z Pusté Kamenice, Čachnova a okolí v doprovodu rodičů a
prarodičů Pustou Kamenici. Lampionový průvod vyrazil od školy chvíli po čtvrt na pět, prošel
střední části obce a vrátil se zpět ke škole, kde již bylo vše připraveno k rozsvícení
vánočního stromečku.
Za hlasitého odpočítávání dětí se rozsvítil vánoční stromeček a pan starosta se ujal
úvodního slova. Potom vystoupily děti ze ZŠ se svým krátkým zpívaným programem,
zakončeným známými koledami, které si společně s nimi zazpívali i dospělí. Po programu si
všichni mohli vyzkoušet pár tradičních vánočních zvyků, napsat svoje přání na lampion a
ochutnat připravené občerstvení – perníčky upečené dětmi a teplé nápoje, které zajistila
Obec Pustá Kamenice. Na závěr vypustil pan starosta lampion, který sice chvíli kroužil okolo
střechy školy, ale pak nabral správný směr a odnesl všechna přání Ježíškovi.
Všem, kteří přišli a pomohli nám navodit příjemnou vánoční atmosféru, mnohokrát děkujeme
a doufáme, že se ve stejně hojné účasti, která nás velmi potěšila, setkáme i v příštím roce při
druhém rozsvícení vánočního stromečku v Pusté Kamenici. Foto: Jan Brokl st.
na http://picasaweb.google.com/brokljan/.
Mgr. Jana Kulichová
KNIHOVNA - PRO MALÉ
ČTENÁŘE
Noc s Andersenem bude příští
rok 1.dubna, nezapomeňte, že
podmínkou účasti je přečíst za
rok alespoň tři knížky.

KNIHOVNA
V příštím roce již nebudu pracovat v místní knihovně. Ráda
se k tomu za nějaký čas vrátím, ale v současné době je to
pro mě vzhledem ke změně zaměstnání velmi časově
náročné. Přeji všem čtenářům hodně zážitků s dobrými
knihami.
Irena Tušlová

NABÍDKA
Nabízím možnost doučování českého jazyka (příp.anglického jazyka pro začátečníky) a
výuku hry na klavír. Zájemci mě mohou kontaktovat osobně nebo na tel.čísle 605 046 868.
Mgr. Lenka Tomášková
TURISTICKÝ ZÁJEZD - VYSOKÉ TATRY
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala ve dnech 24.9.2010 - 27.9.2010 jubilejní
třicátý turistický zájezd, které pořádá nepřetržitě od roku 1981. V rámci tohoto kulatého
výročí se jelo opět do Vysokých Tater, které TJ Pustá Kamenice navštívila poprvé v roce
1981, při svém prvním turistickém zájezdu. Program zájezdu byl rozdělen do čtyř dní. První
dva dny nám přálo počasí a tak jsme hned po příjezdu do Vysokých Tater mohli uskutečnit
výstup z Tatranské Lomnice k vodopádům Studeného potoka, Bílikovu chatu a zpět po žluté
turistické značce kolem Studeného potoka do Tatranské Lesné a Tatranské Lomnice. Druhý
den jsme se nechali vyvézt lanovkou na Skalnaté pleso a dále jsme pokračovali po
Tatranské magistrále na Zamkovského chatu a Téryho chatu. Zdatnější a turisticky silnější
skupina pokračovala dále na Priečne sedlo, Zbojnickou chatu, Starolesnianskou polanu a
Hrebienok. Ostatní se vrátili z Téryho chaty zpět k Zamkovského chatě a na Hrebienok. Z
Hrebienku někteří využili pozemní lanovku nebo koloběžky, aby sjeli dolů do Starého
Smokovce. V následujících dvou dnech nám již počasí tolik nepřálo, protože pršelo. Přesto
jsme připravili náhradní program v podobě návštěvy Spišského hradu, termálních koupelí
Vrbov, či návštěvy městečka Spišská Belá. Čtvrtý a poslední den jsme při zpáteční cestě
domů navštívili naučnou stezku v Prosiecké dolině, která se nachází poblíž města Liptovský
Mikuláš. Všech 40 účastníků zájezdu bylo ubytováno ve Velké Lomnici v krásném penzionu
Rysy, kde nám personál a vedoucí pan Petras připravili výbornou stravu, krásné ubytování a
příjemné domácí prostředí. Foto najdete na http://picasaweb.google.com/brokljan/
Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

POSVÍCENSKÉ GRILOVÁNÍ SELETE 2010
V sobotu dne 23.10.2010 od 17.00 hodin
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala
POSVÍCENSKÉ GRILOVÁNÍ SELETE. K tanci,
poslechu a ke konzumaci selátka nám zahrála místní
dechová skupina pod vedením pana Josefa Sedláka.
Tělovýchovná
jednota
tímto
děkuje
všem
zúčastněným za to, že přišli a těší se na shledanou
na některé z příštích akcí.
Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

POSVÍCENSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v neděli odpoledne dne 24.10.2010
tradiční posvícenské fotbalové utkání ženatých mužů a svobodných chlapců. Za sychravého
podzimního počasí a před návštěvou 20 diváků mužstvo svobodných přehrálo mužstvo
ženatých v poměru 6:4. Ve vyrovnaném zápase se prosadili tito střelci. Za svobodné:
Obrovský Jaromír 2x, Černý Michal 2x, Sršeň Milan 1x, Tušla Martin 1x. Za ženaté: Sršeň
David 2x, Sršeň Milan 1x, Černý Miloš 1x.
Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

MIKULÁŠ 2010
Mikulášská nadílka zavítala v neděli 5.12.2010 i za pustokamenickými dětmi. Mikuláš
společně s čerty a andělem obešel celkem 12 domů a podaroval 19 dětí. V některých
dětských tvářích se zaleskli i slzičky, to když čerti přesně upozornili na jejich nešvary. Ti
nejmenší zase s údivem sledovali zajímavé masky. Nezbývá než doufat, že i příští rok se
nějaká Mikulášská banda v Pusté Kamenici ukáže. Za TJ Pustá Kamenice Hana Broklová

VÝLOV RYBNÍKA
V sobotu 30. října 2010 se již podeváté uskutečnil výlov místního rybníka, který
obhospodařuje Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce. Letos zde bylo vysazeno
1300 kaprů a z toho po sezónním rybaření bylo vyloveno 280 kusů kaprů, také několik amurů,
štik a dva sumci. Místní obyvatelé i přespolní měli možnost si vylovené kapry zakoupit. Rybáři
tímto děkují všem, kteří se přišli podívat a těší se opět za rok na setkání u dalšího výlovu.
Za RS Vysočina Zdeněk Petr

5. ROČNÍK NETRADIČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE
Na pozvání sboru dobrovolných hasičů z České Rybné jsme se dne 25.9.2010 zúčastnili
netradičních hasičských soutěží v místním dětském táboře v Kablaních. Protože nebyl z řad
dospívajících členů SDH zájem o účast na této soutěži, museli jsme sáhnout do řad dětí a
tyto členy nahradit. Proto naše složení družstva bylo: Patrik Chvála, Míša Holcová, Vojta
Uchytil, Jiří Holec, Miroslav Kratochvíl ml., Tomáš Sodomka a Miroslav Sodomka ml.. Víme,
že děti nemůžou konkurovat dospělým, přesto se jim málem povedl zázrak a v netradičním
požárním útoku se postaraly o překvapení. Ale delší hadice a časový limit se jim stal
nepřítelem. Přesto jim patří dík za to, že si dodaly odvahy konkurovat dospělým. Za jejich 7.
místo se nemusejí stydět. Snad to bude i výzva pro dospívající členy SDH pro nadcházejí
období, aby také ukázali své odhodlání, jako to předvedly kamenické děti. Za SDH Jiří Holec

Děti a zaměstnanci
ZŠ a MŠ Pustá Kamenice
srdečně zvou na

vánoční koncert
který se koná v úterý 21.12.2010
v 18 hod. v kostele sv. Anny

ZÁVOD
POŽÁRNICKÉ
VŠESTRANNOSTI
JEVÍČKO 2010
Dne 9.10.2010 proběhla podzimní část hry
„PLAMEN“ v Jevíčku. Zúčastnili jsme se jí
s družstvem starších dětí a to ve složení: Jiří
Bukáček, Kristýna Nožková, Vojta Uchytil, Míša
Holcová, Jiří Holec a Matěj Dvořák. Děti plnily
úkoly ze zdravovědy, topografie, uzlování, požární
ochrany, střelby ze vzduchovky a překonávání
překážky. Celé družstvo se snažilo, ale když se
něco nezdaří, je to na konci znát a tak děti skončily
na 34. místě z 38 zúčastněných družstev. Výsledek
však neberou jako neúspěch a těší se na to, že
příští rok dokáží v silné konkurenci obstát lépe.
Zároveň s touto soutěží proběhla soutěž nazvaná
„BRAŇAKIÁDA“, které se naše děti také zúčastnily.
Bylo pro ně připraveno několik soutěží s brannou
tématikou, jako např. hod na cíl, obíhaná, sběr atd.
Děti absolvovaly všechny soutěže a jejich umístění
je: Míša Holcová 8. místo, Kristýna Nožková 10.
místo, Vojta Uchytil 14. místo a Jiří Bukáček 15.
místo z 22 soutěžících v kategorii starších.
V kategorii mladších skončil Jiří Holec na 21. místě
a Matěj Dvořák na 56. místě ze 70 účastníků
„BRAŇAKIÁDY“. Všem dětem se soutěž líbila a
celý den si užily v krásné krajině okolo Jevíčka.
Za SDH Jiří Holec

Tělovýchovná jednota Pustá

Sbor dobrovolných

Kamenice pořádá

hasičů

25.12.2010 od 13.30 hod.

Pustá Kamenice

na zimním stadionu v Hlinsku

srdečně zve členy na

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

VÝROČNÍ SCHŮZI

pro děti a dospělé z celé naší

v sobotu 8.1.2011 od

obce.

17:00 hod.

Dopravu na zimní stadion si

v Kulturním domě v Pusté

každý zajistí sám.

Kamenici.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE TJ
TJ Pustá Kamenice zve
všechny své členy na
Výroční členskou schůzi,
která se koná v sobotu dne
15.1.2011 od 18.00 hod.
v přísálí KD.
Od 16.00 hod. bude výroční
schůze pro děti. Součástí
těchto schůzí bude promítání
fotografií, videí a diapozitivů
z akcí TJ.

SDH Pustá Kamenice

DĚTSKÝ KARNEVAL

pořádá

V sobotu dne 19.2.2011 TJ Pustá Kamenice
pořádá v kulturním domě 13,00 -17,00 hod.

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
v sobotu 22.1.2011 v KD Pustá Kamenice

ŠIBŘINKY

Hraje F.R.E.D.Y.

19.2.2011 od 20.00 hod. do 02.00 hod.
tradiční Šibřinky se skupinou ŘEMEN.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Srdečně zvou pořadatelé.

v sobotu dne 5.3.2011 od 08.00 hod.
pořádá TJ Pustá Kamenice
Masopustní průvod obcí

Příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do roku 2011
přeje SDH Pustá Kamenice

Před průvodem bude na webových
stránkách obce (www.pustakamenice.cz)
a na vývěskách v obci upřesněno, zda-li
se půjde od horního nebo od dolního
konce.

Přání k vánocům a do nového roku
Oheň v krbu tiše praská,
v našich srdcích klid a láska.
Z oblohy se sype sníh,
vločky tančí v závějích.
Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok
přeje TJ Pustá Kamenice.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 3.10.2010 se po roce opět uskutečnilo
slavnostní vítání občánků do života v Pusté
Kamenici. Vzhledem k počtu narozených dětí za
uplynulý rok byly provedeny obřady dva – ve 13,00
a 14,00 hodin. Do kroniky se slavnostně podepsali
rodiče Tobiáše Malého, Dominiky a Jana
Oplištilových,
Sáry
Kottoniakové,
Hany
Sodomkové, Eleny Odehnalové a Kristýny
Tomáškové. Od vedení obce přijali gratulaci,
pamětní list a finanční dar. Program trval vždy
téměř půl hodiny, protože jeho součástí bylo velice
milé kulturní vystoupení žáčků Základní školy
Pustá Kamenice. Rodiče obdrží od obce navíc
fotoalbum dokumentující vítání jejich děťátka do
života v obci. Foto: Jan Brokl st., další fotografie na
http://picasaweb.google.com/brokljan/.
Hana Broklová

Knihovnice přejí všem
čtenářům a občanům
klidné a pohodové Vánoce
a hodně zdraví v novém roce
2011.

