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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození:
říjen 2011: Eliška Broklová 
listopad 2011: Marek Zahálka 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Výročí:
leden 2012
- 80 let Nunvář Jaroslav
únor 2012
- 80 let Oplištilová Marie
- 80 let Mareš Josef
- 90 let Bureš Emil
V letošním roce nás opustili:
duben - Josef Sedlák 82 let
říjen - Jaroslav Sklenář 76 let
listopad - Marie Šiklová - 68 let
- Jaroslava Broklová - 85 let

Váţení spoluobčané,
blíţí se Vánoce, čas klidu, lásky, pokoje. Čas, kdy si
vzpomeneme na krásné chvíle uplynulého roku, na své
blízké, přátele a známé, ale i na ty, co jiţ nejsou mezi
námi. Nejvíce se těší asi ti nejmenší, co psali Jeţíškovi
o své dárečky, ale přiznejme si, ţe se těšíme všichni, malí
i velcí, mladí i staří.
Dovolte mi, abych Vám nejen jménem svým, ale i jménem
zastupitelstva obce, popřál příjemné proţití vánočních
svátků a do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví,
lásku, pochopení a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok!
starosta

ZMĚNY V DOPRAVĚ OD 11.12.2011
Připomínáme, ţe od 11.12.2011 se mění jízdní řády
autobusů a vlaků v Pardubickém kraji. Směrem
na Poličku můţete cestovat vlakem z obou místních
vlakových zastávek. Směrem na Krounu, Skuteč a
Ţďárec u Skutče je nově v pracovní dny doprava pouze
autobusová. K dispozici je zastávka u točny a u Peci.
Nově do obce zajíţdí autobusový spoj směrem
na Hlinsko. Aktuální jízdní řády a ceníky jízdného
naleznete
na
www.oredo.cz.
Pardubický
kraj
pro potřeby dotazů a připomínek zřídil dvě informační
linky 466 030 708 a 466 026 866, které jsou v provozu
kaţdý pracovní den od 8 do 18 hodin.

Plnění rozpočtu obce k 30.11.2011 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
Dotační vztahy
Příjmy z pronájmů apod.
Příjmy od Ekokomu
Příjmy ostatní
Úroky přijaté
Kultura, prodej pozemků
Dotace ze SR a Pardub.kraje

Rok k 30.11.
2011
2011
3 500
4 719 VÝDAJE CELKEM
590
540 Obecní les
25
22 Vodovod
70
52 Dětské hřiště a sportovní hřiště
600
559 Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička
1 360
1 251 Veřejné osvětlení
200
189 Komunální odpady
160
171 SDH
5
5 Veřejná zeleň, technika
250
870 Místní komunikace
104
104 Kultura, KD
40
42 Obecní zastupitelstvo
30
25 Správa místní obce
16
141 Komunální služby
20
17 Příspěvky spolkům, MLK,
dary
30
5 Služby banky, pojištění

Rok
2011
3 500
60
250
900
320
100
270
40
405
90
130
400
400
40
65

k 30.11.
2011
5 670
243
407
1 835
344
112
318
16
489
104
168
403
411
81
109

30

30

726 Ostatní výdaje (průtoková dotace

0

600

0

ZŠ 218 tis., vratka pokuty Petra
spol.s.r.o. 285 tis., úz. plán 40 tis.)

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ – 2. MÍSTO A NÁROK NA DOTACI 100 000,- KČ
Obec Pustá Kamenice se v celostátní soutěţi "Obec přátelská rodině 2011", kterou pořádá
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příleţitosti
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí
mateřských center, umístila na 2. místě ve své kategorii - obce do 500 obyvatel. Vyhlášení
výsledků se uskutečnilo v pátek 25.11.2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Diplom
za 2. místo a příslib neinvestiční dotace na projekt na podporu rodiny ve výši 100 000,-Kč
převzali z rukou ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka starosta obce
Miroslav Myška a místostarosta Jaroslav Sklenář. Dotace bude udělena na základě
předloţení dotační ţádosti v rámci dotačního řízení MPSV. Do soutěţe se přihlásilo celkem
127 měst a obcí z celé ČR, které byly posuzovány v šesti velikostních kategoriích. V soutěţi
bylo hodnoceno, jak obce a města v naší republice vychází vstříc rodinám s dětmi a
seniorům. Při hodnocení byl rovněţ kladen důraz na mezigenerační charakter všech aktivit a
jejich vyuţitelnost do budoucna, na spolupráci obce s neziskovými organizacemi a spolky,
které vyvíjejí prorodinné aktivity. Naše obec se v roce 2011 přihlásila do této soutěţe vůbec
poprvé, do celkového čtvrtého ročníku soutěţe. O to víc je krásné, ţe jsme se hned umístili
na výborném druhém místě. Za obec tímto děkuji všem členům místních spolků, sloţek a
organizací, kteří se společně podílí na úspěchu, za jejich snahu a práci pro ţivot v naší obci
pro děti a seniory.
Výsledky soutěţe v I. kategorii - obce do 500 obyvatel:
1. Suchovršice (Královéhradecký kraj) - příslib dotace 170 000,-Kč
2. Pustá Kamenice (Pardubický kraj) - příslib dotace 100 000,-Kč
3. Borová Lada (Jihočeský kraj) - příslib dotace 60 000,-Kč
Dotační ţádost musí být předloţena do konce roku a tak její přípravy právě probíhají.
Zastupitelé na svém jednání 7.12.2011 odsouhlasili následující podobu: 40 000,- Kč pro ZŠ
a MŠ Pustá Kamenice na uskutečnění výletu pro děti a dovybavení školy pro potřeby
mateřského centra, 30 000,- pro Klub seniorek na zařízení a vybavení prostor v kulturním
domě a 30 000,- Kč na pořízení opony do kulturního domu.
Jaroslav Sklenář

REKONSTRUKCE PROSTOR ŠKOLKY
Obec zadala zpracování projektu na změnu
uţívání stávajícího bytu v budově ZŠ a MŠ
na denní prostory mateřské školky, jejímţ
výsledkem
bude
zvýšení
kapacity
ze stávajícího počtu 10 dětí na 16 dětí.
Počátkem roku 2012 bude podána ţádost
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Nové prostory budou k dispozici nejpozději
k 1.9.2012.
KRÁTCE
- Na jednání zastupitelstva obce bylo
schváleno pořízení nového územního plánu
naší obce a podání ţádosti o nový ÚP
na Městský úřad Polička. Tento bude
zpracováván v letech 2012 aţ 2014.
- Cena vody v roce 2012 činí 34,80 Kč/m3.
- Za odpady se v roce 2012 platí 500,-Kč
za osobu či rekreační objekt.
- Svoz nebezpečných odpadů v roce 2012
bude v pondělí dne 21.května a 22. října
od 16:30 hod.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka 2012 proběhne v naší
obci dne 7. ledna. Účel tříkrálové sbírky
2012 na Poličsku :
 příspěvek
na zakoupení automobilu
pro AC dílny a Denní stacionář
 příspěvek
na zakoupení automobilu
pro novou terénní sluţbu na pomoc
rodinám - Sanace rodin
 přímá pomoc potřebným v regionu
 provoz
projektu
Vzdělávání
proti
zadluţování
Tříkrálové koledování navazuje na staré
české tradice, kdy v době Vánoční ti
movitější obdarovávali své chudé.

ODPOČÍVADLO
Obec zadala zpracování projektu na
odpočívadlo (vytvoření zázemí pro sportovce)
na pozemku u fotbalového hřiště. S tímto
projektem se budeme ucházet o grant
z programu
budování
infrastruktury
cestovního ruchu v Pardubickém kraji.
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ - ZEMĚDĚLSKÉ
POZEMKY
Váţení pronajímatelé v katastrálním území
obce Pustá Kamenice.
I. AGRO Oldříš a.s., Oldříš 236 – nájemce
Vašich pozemků v k.ú. Pustá Kamenice – Vás
upozorňuje, ţe byla provedena digitalizace
pozemků a všechny pozemky byly zařazeny
tzv. KN (katastr nemovitostí).
Na základě zákona č. 664/2004 Sb., vlastník,
jehoţ pozemky jsou zařazeny do KN, je
povinen tyto pozemky přiznat k dani
z nemovitosti vţdy k 31.1. běţného roku
Finančnímu úřadu Svitavy. Dosud daň
z pozemků hradil nájemce, tedy I. AGRO
Oldříš a.s.. Na základě výše uvedeného
zákona kaţdý vlastník bude přiznávat
všechny své pozemky Finančnímu úřadu
ve Svitavách k datu 31.1.2012.
I. AGRO Oldříš a.s. svým pronajímatelům
nabízí pomoc s přiznáním daně z pozemků.
Je moţné se telefonicky dohodnout
na telefonním čísle.: 721 463 036, 461 747
152, 606 720 913.
Představenstvo I. AGRO Oldříš a.s.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 2.10.2011 se po roce opět
uskutečnilo
slavnostní
vítání
občánků
do ţivota v Pusté Kamenici. Obřad proběhl
od 13.00 hodin v budově místní ZŠ a MŠ a
do kroniky se slavnostně podepsali rodiče
Antonína Chaloupky a Daniela Vičara.
Od vedení obce přijali gratulaci, pamětní list
a finanční dar. Samotný program trval půl
hodiny, protoţe jeho součástí bylo milé
kulturní představení jak současných ţáků ZŠ
Pustá Kamenice, tak i ţáků bývalých, kteří
v současné době jiţ navštěvují ZŠ v obci
Krouna. Rodiče navíc obdrţeli od obce
fotoalbum dokumentující vítání jejich děťátka
do ţivota v naší obci.
Foto: Jan Brokl. st., další fotografie na:
picasaweb.google.com/brokljan/VITANIOBCANKU

Irena Tušlová

NOVÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY
Od 1. ledna 2012 budou vydávány nové typy občanských průkazů. Stávající občanské
průkazy budou platit po dobu v nich vyznačenou.
Občan si bude moci vybrat z těchto druhů občanských průkazů:
1. občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento
druh bude vydáván pouze na vlastní ţádost občana, tzn. bude nepovinný a za příplatek),
2. občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (tento druh se bude vydávat jako běţný
občanský průkaz),
3. občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (tzv. „blesk“) se třemi druhy platnosti:
- 6 měsíců (z důvodu technické závady na zařízení trvající déle neţ 7 kalendářních dnů,
v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události),
- 3 měsíce (pro občana, který nabyl státní občanství udělením),
- 1 měsíc (z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení a v souvislosti s výkonem
volebního práva).
Občané se budou fotit přímo na úřadě, protoţe nové typy občanských průkazů budou
obsahovat digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Toto neplatí u občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů (předkládají se dvě fotografie).
Další novinkou bude moţnost vydat občanský průkaz občanům mladším 15 let (z důvodu
vycestování v rámci EU) a občanům, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.
Občan si bude moci zvolit, zda chce do nového občanského průkazu zapsat rodinný stav či
nikoliv.
Důleţitou informací je, ţe si občan můţe vyřídit ţádost o občanský průkaz u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (to neplatí pro občanské průkazy typu „blesk“).
Jakékoliv dotazy na telefonním čísle 461 723 884 nebo na e-mailu op@policka.org.
VÝLOV RYBNÍKA
V sobotu 29. října 2011 se jiţ podesáté
uskutečnil výlov místního rybníka, který
obhospodařuje Rybářské sdruţení Vysočina se
sídlem v Poličce. I letos zde bylo po sezónním
rybaření vyloveno mnoho kaprů, také několik
amurů, štik a dva sumci. Místní obyvatelé i
přespolní měli moţnost 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

V OBCI VZNIKL KLUB SENIOREK
Klub seniorek, který zahájil svoji činnost
28.října 2011, jiţ uskutečnil několik
příjemných schůzek.
Při jednom ze setkání jsme si prohlíţely
alba fotografií z našich hor, které nafotil
na svých cestách Petr Novák. Pod
vedením paní Gregorové jsme se začaly
učit pletení košíků, věnečků atp. z ruliček
papíru. V pátek 25.listopadu 2011 jsme
se zúčastnily adventní výstavy v Charitě
Polička. Dále nás navštívila Monika
Petrová, aby nám předvedla a pomohla
vytvořit vánoční aranţmá, svícny atp..
Touto cestou bych ráda poděkovala paní
Gregorové za trpělivost a laskavý přístup
k nám všem, můj dík patří i těm, co nám
na schůzky přichystaly občerstvení.
Nováková Růţena

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
V pátek 25.11. chvíli po čtvrt na pět vyrazil od budovy školy druhý lampionový průvod.
Tentokrát jsme jako trasu zvolili procházku po spodní části obce. Ke škole jsme se vrátili
chvíli před pátou hodinou a počkali jsme na hlasité odpočítávání dětí, po kterém se rozsvítil
vánoční stromeček. Úvodního slova se ujal pan starosta, a poté vystoupily děti s krátkým
zpívaným programem. Stejně jako v loňském roce si všichni mohli vyzkoušet některé vánoční
zvyky, které letos doplnilo i věštění budoucnosti. Kromě perníčků a jmelí připravily děti také
zvonečky štěstí, a aby to štěstí bylo pro příští rok opravdu zaručené, mohli si ho ještě všichni
pojistit kapří šupinkou z místního rybníka. Nechyběl ani lampion štěstí, kam si kaţdý mohl
napsat své přání. A i kdyţ vypouštění lampionu bylo tentokrát opravdu dramatické, přece jen
se nakonec podařilo, a tak určitě všechna přání dorazí aţ k Jeţíškovi. Vánoční stromeček
doplnil od letošního roku i betlém, který potěšil zejména děti. Občerstvení stejně jako
v loňském roce zajistila Obec Pustá Kamenice.
Všem, kteří přišli a pomohli nám navodit příjemnou vánoční atmosféru, mnohokrát děkujeme
a doufáme, ţe lampionový průvod spojený s rozsvícením vánočního stromečku se stane
tradiční a oblíbenou akci, která nám zpříjemní nastávající adventní čas.
Jana Kulichová

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Milí budoucí prvňáčci,
zveme Vás a Vaše rodiče na zápis do první třídy
pro školní rok 2012/2013, který se bude konat ve
středu 8.2.2012 od 14.30 hodin v budově školy.
Na milé setkání s Vámi se těší paní učitelky a
Vaši budoucí starší spoluţáci.
Jana Kulichová

VÝLET DO ZOO
Naše škola vyuţila lákavé nabídky ZOO
ve Dvoře Králové nad Labem –
bezplatný vstup do zoologické zahrady.
Stačilo pouze přihlásit naši školu, vyrobit
vlastní ozdoby a po příchodu do ZOO
jimi ozdobit jeden vánoční stromeček. A
protoţe návštěva zoologické zahrady
patří mezi nejoblíbenější akce dětí,
neváhali jsme ani chviličku. Stihli jsme se
přihlásit na 8.12., tedy ještě před
změnou jízdního řádu a také zdraţením
jízdného. Při příchodu do ZOO uţ na nás
čekala paní průvodkyně, aby nás
přivítala, a řekla nám zajímavosti
o zahradě a jejích obyvatelích. Stromek
jsme si mohli vybrat sami, a tak nám
jeho najití a ozdobení netrvalo dlouho.
V zahradě bylo málo návštěvníků, a
proto jsme měli moţnost všechno si
pěkně prohlédnout. V ZOO je mnoho
pavilonů, většinu času jsme tedy strávili
v teple. Poobědvali jsme v pavilonu
slonů, odkud jsme poté vyrazili na
projíţďku krytým vláčkem, ze kterého
jsme stihli vidět vše, co ZOO nabízí.
Pro všechny to byl hezký předvánoční
záţitek.
Výlet do ZOO byl pro děti odměnou
za přípravu perníčků i drobných dárečků
na Rozsvěcení stromečku a samozřejmě
za pěkné vystoupení. Část peněz, které
škola při této akci obdrţela, byla pouţita
jako příspěvek na dopravu pro děti.
Jana Kulichová

HRAJEME SI S KRTEČKEM
V úterý 18. 10. 2011 byla v budově
školy zahájena pravidelná úterní
setkávání pro děti od 1 do 3 let
a jejich rodiče nazvaná
„Hrajeme si s Krtečkem“.
Cílem setkávání je poskytnout dětem a rodičům prostor
pro vzájemná setkávání a zároveň seznámení dětí
s prostředím školky a usnadnění jejich budoucího
nástupu do MŠ.
Rodiče nehradí ţádný poplatek, potřebují pouze
přezůvky a dobrou náladu.
POSVÍCENSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Pustá Kamenice uspořádala v neděli
23.10.2011 od 14.00 hodin tradiční
posvícenské fotbalové utkání mezi
ţenatými a svobodnými. Utkání se
odehrálo na místním hřišti na malou
kopanou. V letošním roce se ţenatým
podařilo protrhnout sérii nezdarů, neboť
v posledních čtyřech zápasech vţdy
vyhrálo muţstvo svobodných. Po
slušném výkonu ţenatí porazili svobodné
v poměru 6:3, kdyţ branky za ţenaté
vstřelili: 3x Miloš Černý, 2x David Sršeň,
1x Jan Oplištil. Za svobodné branky
vstřelili: 1x Jaromír Obrovský, 1x Michal
Obrovský, 1x Martin Tušla. Utkání se
hrálo za studeného podzimního počasí a
přihlíţelo mu 40 diváků. Sestavy týmů:
Ţenatí: Karel Chvála, Milan Černý, David
Sršeň, Jan Oplištil, Miloš Černý, Miroslav
Tušla, Milan Sršeň, Zdeněk Dvořák.
Svobodní: Jaromír Obrovský, Michal
Obrovský, Marek Černý, David Zeman,
Jan Kaplan, Martin Tušla, Zdeněk
Pecina.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

PUSTOKAMENIČTÍ HOKEJISTÉ SEHRÁLI
DALŠÍ ZÁPAS
Muţstvo hokejistů Tělovýchovné jednoty Pustá
Kamenice sehrálo v neděli 27.11.2011 další
ze svých zápasů. Tentokrát na zimním stadionu
v Hlinsku přivítali soupeře ze sousední obce
Krouny. Po solidním výkonu naši vyhráli
v poměru 8:5, kdyţ branky vstřelili: 2x David
Zeman, 2x Marek Černý, Miloš Černý, Martin
Smaţil, Jan Zeman, Zbyněk Oplištil.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU - NĚMČIČKY
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala ve dnech 12.11.-13.11.2011 zájezd do
vinného sklípku. Celkem 38 účastníků zájezdu zavítalo do rodinného Vinařství Pavel a Radim
Stávkovi v obci Němčičky, která se nachází ve vinařské oblasti Velkopavlovické. Ve sklípku
pro nás byla připravena řízená degustace 10 sudových vín, řízená degustace 10 víceletých
a archivních vín a dále řízená degustace speciálních (fortifikovaných vín). Součástí programu
byla rovněţ prohlídka technologie výroby a sklepního hospodářství s odborným výkladem
a následně neomezená konzumace sudových vín dle výběru a nabídky. Nechybělo také
občerstvení v podobě zabíjačkových mís, pečeného vepřového masa, škvarkové a sýrové
pomazánky a dalších dobrot. O příjemnou zábavu se rovněţ postaral harmonikář Zdenda
Kvapil ze Sebranic, který u nás hraje na tradičních masopustních průvodech. Ubytování bylo
zajištěno v sousedním areálu TJ Sokol Němčičky.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2011
Mikulášská nadílka opět po roce
zavítala i za pustokamenickými
dětmi. Čerty v Pusté Kamenici
přivítala sněhová nadílka, která
začala po šestnácté hodině.
Mikuláš, anděl a čerti obešli
celkem 11 domů a obdarovali 16
nejmenších dětí, především za
básničku či písničku. Balíčky se
sladkostmi
jako
kaţdoročně
sponzorovala místní tělovýchovná
jednota.
HRA PLAMEN V OBCI JAROŠOV
Děti z SDH Pustá Kamenice se dne 15.10.2011 zúčastnily závodu v poţárnické
všestrannosti HRY PLAMEN v obci Jarošov u Litomyšle. Do závodu naše oraganizace
postavila dvě druţstva. První druţstvo bylo ve sloţení: Vojta Uchytil, Tomáš Smutný, Míša
Holcová, Jiří Bukáček a Petr Kottoniak. Druhé druţstvo bylo ve sloţení: Lucie Sodomková,
Míša Dvořáková, Matěj Dvořák, Jiří Holec ml. a Vojta Kratochvíl. Závod probíhal za krásného
slunného počasí po staré stezce "Rytíře Toulovce". Soutěţilo se ve střelbě ze vzduchovky,
topografii, zdravovědě, vázání uzlů a v dalších několika disciplínách. Jako jiţ kaţdý rok si
daly děti za svůj cíl polepšit si své umístění z minulých let. Toto se jim povedlo, první
druţstvo bylo o 14 míst lepší neţ vloni a jejich 21. místo je povzbuzení do dalších soutěţí.
Druhé druţstvo se tohoto závodu zúčastnilo teprve poprvé a tak není ostuda, ţe obsadili
konečné 36. místo. Tyto soutěţe jsou výzvou pro samotné děti, které si začínají uvědomovat,
ţe ţádná soutěţ se nesmí podceňovat, neboť konkurence je rok od roku silnější
a soutěţících druţstev přibývá. Za jejich reprezentaci jim tímto děkujeme.
za SDH Jiří Holec st.

Tělovýchovná jednota
Pustá Kamenice pořádá
25.12.2011 od 11:45 hodin
na zimním stadionu v Hlinsku
VÁNOČNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
pro děti a dospělé z celé naší
obce.
Dopravu na zimní stadion si kaţdý
zajistí sám.
Od 10:00 hodin sehraje další
hokejový zápas muţstvo hokejistů
TJ Pustá Kamenice a tak můţete
přijít o chvíli dřív a fandit našim
hokejistům.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
SDH
Pustá
Kamenice
uspořádal v sobotu 22.10.2011
od 20.00 hodin v místním
kulturním domě posvícenskou
taneční zábavu. K tanci a
poslechu všem přítomným
zahrála
skupina
Quattro.
Pořadatelé děkují všem, kteří
svojí účastí podpořili místní
sdruţení hasičů.
za SDH Hana Broklová

ZŠ a MŠ Pustá Kamenice Vás všechny srdečně zve
na

VÁNOČNÍ KONCERT
ve čtvrtek 22.12.2011
v 18.00 hodin do kostela sv. Anny
Těšíme se na Vás

Ve středu dne 28.12.2011 od 17.00 hod.
proběhne ve výčepu kulturního domu

TJ Pustá Kamenice zve všechny své členy na

PROMÍTÁNÍ VÁCLAVA SEDLÁČKA

která se koná v sobotu 14. ledna 2012

ze Sedliště u Litomyšle
z návštěvy národních parků v Keni a
Tanzanii a z výstupu na dvě nejvyšší
hory Afriky – Mont Keňa a Kilimandţaro

od 18:00 hod. v přísálí kulturního domu.

SDH Pustá Kamenice
pořádá

Tradiční hasičský ples

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

Od 16:00 hodin bude výroční schůze pro děti.
Součástí schůzí bude promítání fotografií, videí a
diapozitivů z akcí TJ.

V sobotu 18.2.2012

v sobotu 21.1.2012

pořádá TJ Pustá

v kulturním domě

Kamenice

hraje F.R.E.D.Y.

V sobotu dne 25.2.2012
od 13:00 do 17:00 hodin
TJ Pustá Kamenice pořádá
v kulturním domě

od 08:00 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL.

Masopustní průvod obcí.

Srdečně zvou pořadatelé.

V sobotu 25.2.2012
od 20:00 do 02:00 hodin
TJ Pustá Kamenice pořádá tradiční

ŠIBŘINKY
se skupinou ŘEMEN.
Srdečně zvou pořadatelé.
Příjemné proţití svátků vánočních,
hodně štěstí a zdraví v novém roce
přeje všem občanům naší obce
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice.

Všem lidem dobré vůle,
krásné a požehnané
svátky vánoční,
v novém roce hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti
přeje Klub seniorek

