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PŘIPRAVOVANÁ KNIHA O PUSTÉ KAMENICI
Jak jsme Vás již informovali, obec připravuje
po vydání Almanachu v r. 2004 první souhrnnou
knihu o Kamenici. Protože je to naše společné téma,
nabízíme všem možnost přispět nějakým zajímavým
příspěvkem nebo vzpomínkou. Pokud byste měli
nějaké zajímavé staré (rodinné) fotografie, nemusíte
se bát, že o ně přijdete. Dnešní technika umožňuje
je šetrně zkopírovat a v neporušeném stavu vrátit.
Stačí, když nám dáte do konce dubna vědět.
Předem Vám děkujeme za Váš zájem, aby v knize
zůstalo zdokumentováno naše společné dědictví.
Věra Procházková

ČESKÁ POŠTA, S.P. – JAK TO VIDÍM
Od roku 2008 bojujeme s vedením České pošty, s.p. o udržení pobočky pošty v naší obci.
Neustále je nám argumentováno od vedoucích pracovníků malou výtěžností – snad 52 % .
V tomto období již podruhé vedení státního podniku snižuje pracovnici úvazek. Je to nový
způsob, jak otrávit a znepříjemnit své zaměstnankyni výkon práce za stále menší plat a
donutit jí dát výpověď. A to je to, co management potřebuje, aby mohl pobočku uzavřít
s konstatováním, že nemá k dispozici pracovnici, která by tu pracovala (jak by jí mohli mít za
to nic, co jsou ochotni zaplatit) a přejít na jiný způsob doručování (tzv. partner nebo cestou
franšízy). Jistě si kladete otázku, proč to vše dělají. Odpověď je nasnadě: pro chamtivost,
hrabivost, nenažranost a nepochopení, že poštovní služby není možné podmiňovat
ziskovostí, protože poštovní služby jsou služby obecného hospodářského zájmu, jsou životně
důležité, jak pro fungování naší země, tak i Evropské unie. Jsou nástrojem komunikace a
výměny informací a měly by být co nejdostupnější. Tyto služby mají za úkol dosáhnout
soudržnosti a smazávat rozdíly mezi řidčeji a hustěji obydlenými částmi země. Na venkově
nás žije méně na jednom místě, ale přesto nejde, aby nám bylo všechno „zoptimalizováno"
v náš neprospěch. Oporu můžeme hledat v našich zákonech, ale i v zákonech a směrnicích
Evropské unie. Zákony jsou v tomto případě naštěstí na naší straně a musejí být dodržovány!
Případným zrušením pobočky pošty v obci přijdeme o dosavadní výhody např. v podání
peněz, vyzvednutí finanční částky, dobití mobilu, zakoupení tisku apod., nehledě
na skutečnost, že všechny tyto služby budou k dispozici na jiné poště, kam se budeme muset
dopravit a to nás bude stát naše peníze, takže další výdaje z našich peněženek.
Na jednání zastupitelstva jsme přijali usnesení, kterým odmítáme praktiky České pošty,
s.p. vedoucí k likvidaci naší pobočky a trváme na jejím zachování se službami v plném
rozsahu, jak jsou nyní poskytovány.
Miroslav Myška, starosta
Od 1.4.2013 je změna otevírací doby pro veřejnost na naší poště:
Pondělí: 8:30 – 9:30 , 14:00 – 15:30
Úterý:
8:30 – 9:30
Středa: 8:30 – 9:30 , 14:00 – 16:00
Čtvrtek: 8:30 – 9:30 , 14:00 – 15:30
Pátek:
8:30 – 9:30 , 14:00 – 15:30
Od 1.5.2013 usilujeme o posunutí pracovní doby v pátek do 17:00 hodin.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2012 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
Prodej pozemků
Dotace ze SR a Pard.kraje

Rozpočet
po
změnách

k
31.12.
2012

4 462
590
16
63
611
1 430
240
165
5
444
90,7
40
32
48
20
15,3

4 876
596
10
65
635
1 215
285
170
6
570
91
55
25
86
14
7

652

VÝDAJE CELKEM

Obecní les
Vodovod

Dětské hřiště a sportovní
Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička
Veřejné osvětlení
Komunální odpady
SDH
Veř. zeleň, technika, kom. služby
Místní komunikace
Kultura, KD
Obecní zastupitelstvo
Správa místní obce
Rekonstrukce ZŠ a MŚ

Příspěvky spolkům, MLK, dary
Služby banky, pojištění

1 046 Ostatní výdaje

Rozpočet
po
změnách

k 31.12.
2012

4 462
100
535
307
368
50
310
40
530
36
300
440
450
638
144
30

5 404
162
561
301
556
40
224
39
639
41
483
441
510
705
232
33

184

437

Deficit rozpočtu za rok 2012 ve výši 528 tis. Kč tvoří náklady na opravu havárie obecního
vodovodu a byl pokryt přebytky hospodaření z minulých let.
Návrh rozpočtu obce na rok 2013 v tis. Kč
Rozpočet
PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet

4 225
700
21
76

VÝDAJE CELKEM

Daň z příjmu právnických os.
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatky z komun. odpadů
Poplatky ze psa, daň z loterie,
správní poplatky

771
1 545
285
165
15

Školství ZŠ, MŠ
Veřejné osvětlení
Komunální odpady
SDH
Veř. zeleň, technika, kom. služby

360
50
300
40
800

Příjmy z obecního lesa
Dotační vztahy
Příjmy z pronájmů apod.
Příjmy od Ekokomu
Příjmy ostatní
Úroky přijaté
Vrácení půjčky MAS

100
58,9
60,1
25
50
13,14
120

Místní komunikace
Kultura, KD
Obecní zastupitelstvo
Správa místní obce
Úpravy školní zahrady
Rekonstrukce hasičárny

50
200
440
550
315
150
200

Dotace ze SR a Pard.kraje

169,86

Ostatní výdaje

240

Daň z příjmu fyz. os. záv. čin.
Daň z příjmu OSVČ
Daň fyz. os. z kapit. výnosů

Obecní les
Vodovod

Úpravy
OÚ,
vybudování
turistických odpočívadel

Příspěvky spolkům, MLK, dary

4 225
30
50
450

NA ROK 2013 MÁ OBEC PŘIPRAVENY A PLÁNUJE TYTO ZÁMĚRY:
1. Vybudování turistického a volnočasového odpočívadla na pozemku č. 1331 v k.ú.
Pustá Kamenice. Cílem projektu je vybudování turistického a volnočasového odpočívadla na
pozemku, kde se nachází travnaté hřiště, zejména pak vytvoření zázemí pro všechny občany,
kteří navštíví jak sportovní, tak i dětské hřiště a zázemí pro místní složky, které na hřišti
pořádají veškeré sportovní a kulturní akce. Na tuto akci byla obcí podána žádost na MMR ČR
z dotačního titulu č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2012 – (Bílá stuha v rámci
Pardubického kraje). Předpokládaná investice dle položkového rozpočtu je v celkové výši
399.800,-Kč, z toho je žádáno o dotaci ve výši 300.000,-Kč.
2. Stavební úpravy Obecního úřadu v Pusté Kamenici – I. etapa. Cílem projektu je
výměna všech oken a výměna dvou vchodových dveří a dále zateplení obvodové konstrukce
budovy včetně venkovní fasády. Záměrem řešení je vytvořit podmínky především pro
zkvalitnění tepelně izolačních vlastností budovy, aniž by se měnil její charakter. Na tuto akci
byla obcí podána žádost na MMR ČR z dotačního titulu č. 1 – Podpora vítězů soutěže
Vesnice roku 2012 – (Bílá stuha v rámci Pardubického kraje). Předpokládaná investice dle
položkového rozpočtu je v celkové výši 498.024,-Kč, z toho je žádáno o dotaci ve výši
300.000,-Kč.
3. „Naše nová školní zahrada, kde učení venku v altánu bude paráda – I. etapa“ - tento
projekt řeší úpravy dvou významných ploch v obci Pustá Kamenice, které jsou v majetku
obce. Jedná se o významné a perspektivní prostory v intravilánu obce, které mají
nenahraditelný význam pro život v naší obci. Jsou to: 1. Školní zahrada a 2. Dětské hřiště za
obecním úřadem. Předložený návrh obou ploch si klade za cíl nově upravit obě veřejně
přístupné a intenzivně využívané plochy s důrazem na využívání dětí a jejich zapojení do
tvorby (výsadba zeleně, vybudování naučných stezek, výstavba venkovní učebny, chodníku
mezi školní zahradou a dětským hřištěm apod.) Na tuto akci byla obcí podána žádost na
MMR ČR z dotačního titulu č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci. Předpokládaná investice na první etapu dle položkového rozpočtu je v celkové výši
715.992,-Kč, z toho je žádáno o dotaci ve výši 400.000,-Kč.
4. Zateplení objektu Základní a Mateřské školy Pustá Kamenice. Obec Pustá Kamenice
podala dne 6.3.2013 žádost o dotaci ze 44. výzvy na zateplení veřejných budov z Operačního
programu životní prostředí na projekt Zateplení objektu: Základní a mateřská škola Pustá
Kamenice. Celkové náklady na projekt jsou 1 626 339,-Kč, z toho vlastní zdroje obce
303 484,-Kč. Případná realizace akce musí být dokončena v roce 2013.
5. Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice. Dále byla na rok 2013 podána žádost o
dotaci z POV Pardubického kraje – název projektu: „Rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice“ - celkové náklady jsou 290.000,-Kč, žádáno je 100.000,-Kč.
6. Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice. Obec podala žádost o dotaci na akci v roce
2012 z Operačního programu životní prostředí, 39. výzva.
7. Pořízení územního plánu. Podána žádost o grant z programu: Podpora pořízení
územních plánů v roce 2013 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Žádáno je o
91.658,-Kč. (75% na zpracování etapy v roce 2013).
8. Hřbitovy – naše kamenná historie. Obec Pustá Kamenice se již v roce 2012 zapojila do
projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“, kterou v současné době připravují místní akční
skupiny MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., MAS Boskovicko PLUS o.s. a MAS
Partnerství venkova. Půjčka na projekt od naší obce bude 54.432,-Kč (splatnost půjčky bude
až v roce 2015), spolupodíl naší obce na projektu bude 6.048,-Kč. Cílem tohoto projektu je
digitalizace a zaměření hrobových míst, vykreslení mapového podkladu, zpracování dat do
celkové databáze a vytvoření podkladů pro interaktivní webovou mapu, jakož i elektronický
systém na vypracování smluv pronájmu hrobových míst apod.
9. Výstavba malého turistického odpočívadla na obecním pozemku před Zahálkovými –
obec koupila od paní Mileny Burešové pozemek, na kterém byla stará a rozpadající se kůlna.
Místo této kůlny zde bude vydlážděná plocha s chodníkem, na kterém bude umístěno malé
turistické odpočívadlo pro cca 6-8 osob. Veškeré náklady na tuto akci budou hrazeny
z obecního rozpočtu.
Jaroslav Sklenář, místostarosta

GRANT NA KANALIZACI
Naše obec v roce 2012 podala Žádost o
poskytnutí finanční podpory na projektovou
dokumentaci „Kanalizace a ČOV v obci Pustá
Kamenice - projekt pro stavební povolení“ do
programu Rozvoj infrastruktury v oblasti
vodního hospodářství. Pardubický kraj naší
žádost akceptoval a žádanou podporu ve výši
250 000,-Kč poskytl. Projektová dokumentace
bude realizována do června 2013.
starosta
VESNICE ROKU 2013
Po loňském historickém úspěchu (získání Bílé
stuhy) se naše obec opět přihlásí do soutěže
Vesnice roku 2013. V současné době je ze
strany obce připravována přihláška do
soutěže, která musí být odeslána nejpozději
do 30.4.2013. Následně v měsíci květnu naši
obec navštíví krajská hodnotitelská komise,
která jednotlivé soutěžící obce bude
posuzovat v následujících okruzích:
1. Koncepční dokumenty, 2. Společenský
život, 3. Aktivity občanů, 4. Podnikání,
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice,
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě,
úspory energií, 7. Péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, 8. Péče
o krajinu, 9. Připravované záměry, a
10. Informační technologie obce.
Prosíme tímto občany, aby v rámci svých
možností přispěli ke kladnému hodnocení
naší obce třeba tím, že např. upraví
prostranství a zeleň kolem svých domů a
svých pozemků. Za toto jim předem
děkujeme.
Jaroslav Sklenář, místostarosta

KRÁTCE
- Letní čas se vrací, proto si ručičky hodinek
posuneme o hodinu dopředu v neděli dne
31.3.2013 v 02:00 hodin na 03:00 hodin.
- Děkujeme dárcům, koledníkům a všem,
kdo jste přispěli do Tříkrálové sbírky. Podíl
naší obce na této sbírce činí 9 110,-Kč.
- V sobotu dne 25.5.2013 TJ PK zajistí sběr
železného šrotu na obvyklých místech v
obci. Železný šrot prosím uložte na tyto
místa v co nejkratším termínu před svozem
tak, aby nedošlo k jeho rozkradení.
- Nově vzniklé prac. místo zaměstnance pro
správu a údržbu majetku obce obsadil pan
Milan Petr. Ucházel se o pozici jako jediný.
- Zastupitelé schválili podobu znaku a
praporu obce.
SMLOUVY O NÁJMU HROBOVÝCH MÍST
V minulém vydání listů byl zveřejněn článek
o končících smlouvách o nájmu hrobového
místa na hřbitovech v Pusté Kamenici.
Většině nájemců tato smlouva končí
k 31.12.2013. Vzhledem k tomu, že se naše
obec zapojila do projektu, který nese název
„Hřbitovy, naše kamenná historie“ a
součástí projektu je vytvoření nových
elektronických
smluv
na
pronájem
hrobových míst, prosíme občany, aby
s podpisem smluv a zaplacením nájmu
počkali až na konec roku 2013 nebo na
počátek roku 2014, kdy by měl být celý
projekt
zrealizován.
Děkujeme
za
pochopení. Jaroslav Sklenář, místostarosta

NEBEZPEČNÉ ODPADY
V pondělí dne 27.5.2013 se uskuteční sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadu. Vozidlo
svozu bude přistaveno v 16:00 hod. u Skalických, v 16:10 u mostu, v 16:20 u hasičské
zbrojnice, v 16:30 u kovárny u Chválových, v 16:40 u Peci u Sklenářových.
Odpad se předává do svozového vozidla osobně. Pokud se nemůžete sami dostavit,
požádejte své kamarády nebo sousedy.
Nebezpečné odpady
Do speciálního vozidla lze nakládat tyto odpady: akumulátory, tonery do tiskáren, olejové
filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a tuky, monočlánky, nádoby od barev, lepidel,
rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, nádobky od sprejů, laků na vlasy, zářivky a
výbojky, asfaltové lepenky (pouze v malém množství a bez stavebních příměsí).
Elektroodpad:
Jedná se o všechny druhy televizorů, video a DVD přehrávače, rádia, kazetové
magnetofony, gramofony, Hi-Fi věže, reprobedny, sluchátka, dálkové ovladače, videokamery,
fotoaparáty včetně objektivů a blesků, elektrické hudební nástroje, počítače, příslušenství
k počítačům (klávesnice, karty, myši,), notebooky, monitory, telefony, faxy, tiskárny, malé
kopírky, kalkulačky, herní konsole a jejich ovladače, všechny elektrické hračky, ledničky,
mikrovlnky, mrazáky, varné konvice.
PNEUMATIKY DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEPATŘÍ.

CHARITA – DIAKONIE BROUMOV
Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlásilo
SBÍRKU
POUŽITÉHO
OŠACENÍ, která se v naší obci uskuteční
ve dnech 8.4. až 12.4.2013. Věci
zabalené do igelitových pytlů či krabic
můžete odevzdávat v pracovní době
pošty v kulturním domě Pustá Kamenice
v uvedených dnech. Leták obsahující
přehled věcí je na internetových
stránkách OÚ a na vývěskách v obci.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
S příchodem jara je k dispozici na točně
autobusů zelený kontejner, který je určen na
ukládání biologicky rozložitelného odpadu. Do
tohoto kontejneru se může ukládat pouze tráva,
listí, odpad ze zahrádek bez příměsí
komunálního odpadu. NELZE tam dávat větve,
keře a podobně. Pro lepší orientaci je u tohoto
kontejneru tabule s vyznačením, co tam patří a
co nepatří. Žádáme občany, aby při ukládání
respektovali určený sortiment.
starosta

JAK SE (NE)SPOLEHNOUT NA ODBORNOU FIRMU
O projektu Zateplení objektu Základní a Mateřské školy jsme v listech psali už několikrát.
Tentokrát se s Vámi podělíme o zkušenost s dodavatelskou firmou. Na odborné zpracování
žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) jsme loni začátkem roku
vybrali firmu Europoint dodávky staveb s.r.o. z Pardubic, jejíž jednatel Ing. Limberský obecní
úřad sám oslovil s nabídkou. Před podpisem smlouvy jsme si ověřili reference kontaktováním
dřívějších klientů firmy, které byly kladné. Firma žádost o dotaci koncem února 2012
zpracovala a informovala pana starostu, že je vše řádně odevzdáno. Teprve kontrolou
finančního výboru v červenci 2012 jsme zjistili, že ve skutečnosti nedošlo k včasnému
odevzdání žádosti o dotaci na pracoviště Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a že naše
žádost nebyla vůbec posuzována a hodnocena! Finanční výbor navíc v žádosti nalezl další
nedostatky a dospěl k závěru, že žádost byla zpracována neprofesionálním způsobem.
Nicméně rozhodli jsme se dát firmě druhou šanci a nechat ji zpracovat – tentokrát bez nároku
na honorář – tu samou žádost o dotaci do 44. výzvy OPŽP počátkem března letošního roku.
Pojistit jsme se chtěli dodatkem ke smlouvě, zaslali jsme ho spolu s dalšími přílohami na
firmu a jaké bylo naše překvapení, když přílohy se jednateli na stůl dostaly a dodatek ne. Byl
to však teprve začátek – následně firma poslala položkový rozpočet s 20% DPH a po našem
upozornění, že sazba je nyní již 21% si měl rozpočet upravit sám pan starosta. Na naše
písemné výtky k obsahu žádosti firma vůbec nereagovala a žádost odevzdala. Pak došlo
k tomu, co se dalo očekávat – SFŽP poslal seznam nedostatků s pouze pětidenní lhůtou na
doplnění. Tento seznam jsme chtěli vidět, avšak pan Limberský nebyl k zastižení a svým
asistentkám zakázal nám cokoli poskytovat. Ty nám posílaly nesmyslné přílohy jako např.
výpis z katastru nemovitostí (KN) pro budovu obecního úřadu, rozpočty s odlišnými částkami
atd. Jen díky pevným nervům a panu starostovi, který ještě na Katastru nemovitostí zařizoval
změnu užívání budovy (jako pozůstatek dřívějšího bytu v prvním patře školy byl objekt v KN
veden jako objekt pro bydlení) se podařilo vše do pátku 22.3.2013 osobně doručit do
Pardubic. Pan Limberský, který se několik posledních dní nechal zapírat, byl ve své kanceláři
a domluvili jsme se na okamžitém ukončení spolupráce. Dokumenty včetně oznámení o tom,
že firma Europoint nebude nadále kontaktní osobou jsme si na SFŽP chtěli odevzdat sami,
ale firma nezajistila na rozpočet podpis projektanta a tak nezbylo než nechat odevzdání
dokumentů na nich. Zastávku na pobočce SFŽP jsme si však neodpustili a ochotný pracovník
nejen, že s námi prošel seznam nedostatků, abychom se ujistili, že máme k odevzdání
připravené vše, ale mezi řádky potvrdil, že lajdácký přístup je firmě Europoint vlastní i u
ostatních projektů. Poslední kapka přišla v okamžiku, kdy jsme si čtvrt hodiny před nejzazším
termínem pro odevzdání doplňovaných dokumentů výše zmíněnému pracovníkovi volali, zda
bylo vše v pořádku doručeno a asistentka pana Limberského tam právě dokumenty
odevzdávala. Jen náhodou jsme se zmínili, zda je přiloženo i oznámení o změně kontaktní
osoby a ono tam nebylo! Zda ho paní asistentka zapomněla schválně, nebudeme soudit …
nakonec ho však donesla. Žádost o dotaci je tedy po všech peripetiích odevzdána, s firmou
Europoint už nechceme mít nikdy nic společného, administraci projektu si dokončíme sami,
tak jak jsme zvyklí z ostatních akcí. Je vidět, že ani důvěřuj, ale prověřuj někdy nestačí, ale
hlavní je poučit se do budoucna.
Hana Broklová

Z ČINNOSTI KLUBU SENIOREK
Ještě krátce se ohlédneme za uplynulým rokem 2012, který
jsme v klubovně zakončily velice příjemným společným
předvánočním posezením. Na něm nechyběla vánoční hudba
– zahrála nám Terezka Lorencová na flétnu - společný zpěv
vánočních koled, k tomu napečené cukroví, dáreček pro
každou z nás. Hezky jsme si konec roku užily.
A hned po novém roce jsme se pravidelně scházely opět v
hojném počtu, abychom oslavily narozeniny některých z nás a
vymyslely program pro další schůzky. Cíl byl jasný – oslava
MDŽ a Velikonoční beseda. K tomu samozřejmě bylo potřeba
vyrobit dárkové předměty do tomboly na MDŽ, velikonoční
dekorace na besedu a tak jsme celý leden a únor měly práce
až až. Pod vedením paní Lídy Skokanové jsme se naučily
vyrobit háčkované dekorace – hlavně vajíčka, k tomu pleteme
košíky a věnečky z papíru.
Ale za tuto práci jsme byly bohatě odměněny.
9. března ve 14 hodin se sešlo v přísálí kulturního domu víc
než 40 žen - a jsme rády, že nejen seniorek - k oslavě
Mezinárodního dne žen. Od pana místostarosty Sklenáře
každá dostala kytičku, k tomu krásně ozdobené perníkové
srdíčko. Velmi milé bylo vystoupení dětí ze základní školy pod
vedením paní ředitelky Kulichové. A navíc pro každou z nás
měly připravenou vlastnoručně vyrobenou kytičku. K poslechu i
tanci zahrála dechová hudba pod vedením pana Lorence.
Nechybělo malé pohoštění, tombola a hlavně dobrá nálada.
Tato oslava se skutečně vydařila.
A hned následuje další akce – Velikonoční beseda 23. března
2013. Jsme velmi rády, že naše pozvání přijala paní Kamila
Skopová – spisovatelka, výtvarnice a folkloristka. Vyprávění o
velikonocích začala autorským čtením ze své knihy Rok na vsi,
potom připomněla význam masopustu, doby postní a celého
předvelikonočního období i samotných velikonočních svátků.
K těmto svátkům neodmyslitelně patří pomlázky, vajíčka,
košíky, velikonoční pečivo. A toho všeho bylo na besedě
opravdu bohatě. Paní Vyskočilová předvedla výrobu krásných
„dírkovaných vajíček“, Michaela Sklenářová zase naučila
mnohé z nás malovat vajíčka voskem, pana Zdeňka Petra
jsme obdivovaly při jeho pletení proutěných košíků. A o pečení
se postaraly mnohé z nás. K ochutnání se sešly mazance,
jidáše, boží milosti, beránci, koláče a další drobné pečivo.
K prohlédnutí i k prodeji byly různé velikonoční dekorace,
všechno naše vlastnoruční výrobky a svoji šikovnost nám opět
předvedly děti ze základní školy. Ukázky jejich výtvarného
umění byly součástí výstavky.
Co ale bylo nejdůležitější? Že bylo pro koho tuto akci
uspořádat. Poděkování patří všem, kdo se přišel podívat mezi
nás. Ať to byly děti s maminkami a s babičkami nebo několik
návštěvníků z řad mužů. A sešlo se nás dohromady víc než
padesát. Bylo to opravdu velmi příjemné předvelikonoční
posezení.
Velikonocemi jsme uzavřely první čtvrtletí letošního roku a při
příštím setkání už budeme společně přemýšlet o dalších
akcích.
Irena Gregorová

ŠKOLA A ŠKOLKA NA PLAVÁNÍ
13. března zahájily děti z MŠ a ZŠ svůj
každoroční plavecký výcvik. Výuka plavání
probíhá na plaveckém bazénu v Poličce v
rozsahu 10 dvouhodinových lekcí. Těší nás,
že již na začátku letošního plavání žádné ze
školních dětí nepatří do oddílu neplavců.
Chlapci z pátého ročníku jsou zařazeni mezi
plavce a ostatní jsou poloplavci.
Přesto, že výuka plavání již není pro školy
povinná, naše škola o jejím zrušení
neuvažuje. Plavání považujeme za jednu
z nejdůležitějších součástí tělesné výchovy.
A zároveň za jednu z dovedností, kterou by
si děti měly, zejména z důvodu jejich vlastní
bezpečnosti, osvojit. Jsme rádi, že i díky
pravidelné výuce plavání, kterou nabízíme
dětem již od mateřské školy, odcházející
z naší školy téměř samí plavci.
Jana Kulichová
ANGLIČTINA HROU
Od druhého pololetí se děti v mateřské
škole začaly seznamovat také s Anglickým
jazykem. Každé pondělí v osm hodin
začínají týden "anglickými hrátkami", kdy se
zábavnou formou učí základní slovíčka a
poslouchají anglické písničky. Cizojazyčné
chvilky děti baví, rády se učí novým věcem,
proto nebuďte překvapeni, když vám
některé školkové dítko místo „dobrý den"
řekne „hallo" nebo podívej „dog".
Výuka angličtiny je pro děti bezplatná a
vede ji paní učitelka Kalendová, které touto
cestou děkujeme a přejeme ji, ať se jí u nás
ve školce líbí.
Dita Hromádková, Jana Kulichová

VESELÉ PÍSKÁNÍ - ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ
Od druhého pololetí je součástí hudebních
chvilek v naší MŠ Veselé pískání - zdravé
dýchání. Hlavním cílem této aktivity není
naučit děti hrát na zobcovou flétnu, ale
zábavnou formou je naučit základům
správného dýchání, které je výbornou
prevencí i pomůckou při léčbě dýchacích
onemocnění. A tak samotnému pískání vždy
předchází soubor dechových cvičení tzv.
dechová gymnastika. Tato výuka probíhá
podle doporučení a postupů pana Václava
Žilky našeho předního odborníka. I přesto, že
se děti s flétničkou teprve seznamují, měli
byste slyšet, jak krásně umí napodobit zvuk
sirény či indiánský pokřik.
Jana Kulichová

ZÁPIS DO ŠKOLY
V pondělí 11. února 2013 proběhl v naší škole zápis do prvního ročníku s názvem „Stopy
zvířátek nás povedou, ze školky do školy nás dovedou“. K zápisu přišly čtyři děti
v doprovodu rodičů a nechyběl ani pan starosta. Po krátkém přivítání a seznámení dětí s tím
co je čeká, dostaly děti papírové desky se svým jménem, ve kterých byla namalovaná lesní
školka a v ní nalepeno osm zvířátek. Od každého zvířátka vedly stopy do lesní školy.
Úkolem dětí bylo plnit připravené úkoly, sbírat za ně obrázky zvířátek a ty potom nalepit do
lesní školy. Za každý splněný úkol dostaly děti nejen zvířátko, ale také některou ze školních
pomůcek. Tak například za poznávání barev a malování získaly děti obrázek myšky a
pastelky. Děti byly šikovné, splnily všechny zadané úkoly a podařilo se jim tak převést
všechna zvířátka ze školky do školy. K nasbíraným školním potřebám dostaly děti také
stojánky, vyrobené ve školní družině, do kterých si mohly vše ihned uložit. Na závěr zápisu
čekala na děti ještě jedna odměna a to pexeso se zvířátky.
Svoji první velkou zkoušku zvládly všechny děti na výbornou a my jim přejeme, ať se jim
stejně daří i po nástupu do naší školy.
Jana Kulichová

VYNESENÍ ZIMY ZE VSI - PŘIVÍTÁNÍ JARA A DONESENÍ LÍTA
Vítání jara v naší škole jsme již tradičně zahájili 21. března Vynášením Morany. V deset
hodin se vydal průvod od školy na pochod vesnicí. V průvodu šly nejen děti ze ZŠ a MŠ, ale i
nejmladší děti z vesnice v doprovodu maminek a babiček. Za zpěvu jarních písniček a
recitací básniček jsme došli k lávce nad Kamenickou vodou, kde jsme se rozloučili se zimou,
a nejstarší z chlapců vhodil Moranu do vody. Zimě se od nás opravdu nechtělo, několikrát se
zachytila a tak jí musely děti neustále postrkovat. Poté následovalo zdobení větviček
barevnými mašličkami a s „lítečky“, symbolem jara, jsme se vrátili zpět ke škole, kde jsme si
jimi vyzdobili vchod do budovy. Vítání jara dále pokračuje naším každoročním týdenním
projektem věnovaným jaru s názvem Barevný týden. Každý den je ve znamení jedné jarní
barvy, které je přizpůsobeno nejen oblečení a jídelníček, ale i výuka a činnosti ve školní
družině a mateřské škole. Celý týden zakončíme ve středu Velikonoční dílničkou, pro děti ze
ZŠ, MŠ a mateřského centra Krteček a jejich rodiče, ve které si budou moci společně uplést
pomlázku, nabarvit kraslice nebo třeba vyrobit některou z velikonočních dekorací. Po
takovém vítání, k nám už dozajista jaro dorazí.
Jana Kulichová
SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ZŠ PUSTÁ
KAMENICE
Škola pravidelně každoročně pořádá
jeden až dva výlety na běžkách po okolí.
V letošním školním roce jsme se rozhodli,
poprvé uspořádat dvoudenní běžkařské
soustředění. Jako místo ubytování jsme si
vybrali školami prověřené Daňkovice.
První den po příjezdu jsme si u chaty
nejdříve
vyzkoušeli,
jak
nám
to
v Daňkovicích bude jezdit a hned po
krátkém odpoledním odpočinku jsme se
vypravili k nedaleké léčebně. Ta patřila
k nejvýše
položeným
léčebnám
v republice a i přesto, že je dnes již
uzavřená, projížďka jejím areálem na
běžkách byla fajn. Čas od odpolední
svačiny až do večeře strávily děti
bobováním na kopci vedle chaty. Po
večeři jsme si zahráli v klubovně pár
oblíbených společenských her a pak už
honem spát. Druhý den jsme hned po
snídani vyrazili na Buchtův kopec, kde je
jedno ze tří středisek letového provozu u
nás. Po obědě jsme si udělali už jen malý
výlet spojený s návštěvou toleranční
modlitebny. Po návratu děti ještě chvíli
bobovaly na kopci u chaty a po svačině
jsme již počkali na rodiče, kteří nás
odvezli zpět do Kamenice.
Celý pobyt byl pro děti zdarma a byl
hrazen z dotace, kterou škola získala
z Pardubického kraje. Z dotace byly také
zakoupeny dva běžkařské sety, které
škola zapůjčila dětem, které běžky
neměly. Soustředění se nám všem líbilo a
tak doufám, že si je někdy v budoucnu
zopakujeme.
Jana Kulichová

VENKOV MŮJ DOMOV ANEB VÍŠ, KDE
ŽIJEŠ?
Ve školním roce 2011/2012 se škola zapojila
také do projektu „Venkov můj domov aneb Víš,
kde žiješ?, který připravily společně MAS
Boskovicko PLUS, o.s.,MAS Sdružení pro
rozvoj Poličska o.s. a MAS Partnerství
venkova. Cílem projektu byla tvorba vlastní
čítanky prvouky. Čítanka prvouky Pustá
Kamenice se zaměřuje na obec a její okolí,
zabývá se i historií a vznikem obce a poskytuje
tak dětem informace, které se týkají nikoliv
vzdálených měst, ale jejich domova a okolí.
Čítanka, jak alespoň škola doufá, probudí
v dětech zájem o jejich vesnici a pomůže
vytvořit hlubší vztah dětí k místu, ve kterém žijí.
V rámci projektu škola získala čítanky všech
zapojených škol a také čítanky vlastivědy
Poličska i další výukové materiály – např. DVD
o všech zapojených obcích, pexesa a kvarteta.
Škole bylo zapůjčeno také materiální vybavení
k projekci dataprojektor, plátno a notebook.
Všechny čítanky jsou k zapůjčení v místní
knihovně. Projekt byl ukončen na podzim tohoto
školního roku a finanční spoluúčast školy na
projektu byla 10 000 korun.
Jana Kulichová

TA NAŠE KÁZEŇ
V poslední době zběhnuvší se případy nekázně nutí mne upozorniti na ně a žádati na všech
činitelích, aby staly se případy ty odstrašujícím příkladem pro doby další a aby štít
dobrovolného hasiče zůstal neposkvrněn a nezneuctěn činy, které dobré jméno poškozují a
dobrý chod organizace brzdí.
V programových prohlášeních všichni jsme kladli důraz na slovo kázeň. Pro udržení její
vydány stanovy a řády, jimiž jako červená nit táhne se všude přímo i nepřímo „kázeň“,
protože veškeré naše jednání ať v poměru služebném, při veřejném vystupování, při
vykonávání pomocných prací, ať v životě občanském i soukromém, na kázni je založeno, a
jen tehdy daří se všemu počínání, když je ukázněné, když vychází z vědomí a přesvědčení, a
když každý člen ve všem a všude se kázni spolkové podřídí.
Naše demokratické a bratrské zřízení, do něhož dobrovolnou přihláškou jsme vstoupili a
v němž všichni jsme si po právu rovni, ale v němž svobodným hlasováním stanovy a řády
jsou přijaty a svobodnou volbou v čelo vedoucí činovníci námi postaveni, samo nás nabádá
dobrovolně, bratrsky podříditi se všemu, co stanovy a řády – naše zákony – naše evangelium
– nám předpisují. Poruší-li se ať základy, ať pilíře, stavba se hroutí. V našem případě klesá
organizace hloub a hloub, až zanikne, a jen ztěžka z ruin se probudí a znovu obnovuje.
Každý člen organizace má své „já“, ale ve spolku, v organizaci musí to své já podříditi celku.
Dobře Tyrš vytýčil, že osoba nic, celek vše a to platí i nám hasičům. Dovedeme-li pak to své
„já“ tolik ovládnouti, že podřídíme své osobní zájmy celku, vyplyne nám z toho definice kázně,
z níž vyplývá její sestra poslušnost.
Naše kázeň je kázní dobrovolnou. Dobrovolně jsme vstoupili do sboru slibem, který tolik jest
jako čestné slovo, k plnění povinnosti mužně se zavázali. A proto musí i kázeň býti
dobrovolná, a co dobrovolně na sebe bereme, to ochotně rádi vykonáme a nereptáme.
Naše kázeň musí býti i bratrská a sesterská. Čeho sami rádi nemáme, jiným nečiníme. Jsme
si bratry a sestrami a z poměru toho vyplývá i kázeň tam, kde bratrská pouta za jedním cílem
nás vedou.
Kázeň žádáme nejen na sobě a pro sebe a všude, kde jméno hasič se objeví. Že kázeň
nepoškozuje jen to vystoupení, ale že ruší ji i vnitřní věci jest samozřejmé. Navštívíte-li
několik veřejných vystoupení v různých místech, shledáte, že někdy je vám stydno hlásiti se
k bratru, který svým chováním je nám k hanbě a ne ke cti. Smutný to projev, ale bohužel
pravdivž. Nelze sice z jedince odsuzovat celek, ale smutné jest, že těch jedinců bývá někdy
mnoho a že ti jedinci bývají stejnými při každé příležitosti a při každé příležitosti mění se
v pravý opak muže a člověka a člena organizace humánně lidské.
Hasičské rozhledy, listopad 1932
NETRADIČNÍ ZIMNÍ BRANNÁ SOUTĚŽ
Dne 2.2.2013 jsme se s dětmi SDH zúčastnili oblíbené branné
soutěže v České Rybné u Žamberka. Tři družstva starších se
pustila do boje s dalšími 20 družstvy ostatních sborů. Protože
nám před soutěží vypadl jeden člen, musel absolvovat někdo
závod dvakrát. S tímto se popral Jiří Holec ml. a za mírně
deštivého počasí bylo odstartováno. Děti opět plnily úkoly jako
třeba střelba ze vzduchovky, zdravověda, vázání uzlů,
topografie a několik dalších disciplín. První družstvo ve složení
Jiří Holec ml., Vojta Kratochvíl a Matěj Dvořák obsadilo
23.místo, druhé družstvo ve složení Michal Hromádko, Michaela
Holcová a Pepa Holec z České Rybné u Proseče obsadilo
19.místo a naše třetí družstvo ve složení Vojta Uchytil, Jiří
Bukáček a Jiří Holec ml. skončilo na 10.místě. Poté se na start
postavila družstva vedoucích. Za nás se závodu zúčastnili Jiří
Holec st. a Míša Holcová. Z devíti závodících družstev jsme
obsadili 3.místo. I přes nepřízeň počasí se soutěž všem líbila a
už se těší na další ročník.
za SDH Jiří Holec
s.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2013
Devatenáctý ročník masopustního průvodu připadl v letošním roce na sobotu 9.2.2013.
Celkem 32 masek, dva muzikanti a tři fotografové vyrazili po osmé hodině ranní nejdříve na
dolní konec obce a posléze na horní konec obce. Samozřejmě až poté, co byl starosta obce
pan Miroslav Myška požádán "Laufrem" o povolení masopustního průvodu. Průvod jako
každoročně chodil dům od domu, aby se s našimi občany poveselil. Samotný průvod byl
ukončen v 17.00 hodin na horním konci u Lorencových. Za pořadatele průvodu tímto děkuji
všem občanům za velice chutné občerstvení, za dobrou kořaličku a za přispění různými
finančními částkami. Děkujeme občanům i za to, že masopustní taškařici a občasné
poškádlení od masek strpěli. Průvod doprovázelo chladné zimní počasí. Je škoda, že i do
naší obce dorazila chřipková epidemie. Tato se projevila jak na počtu masek, tak i na počtu
navštívených občanů, kteří se vlivem nemoci nemohli s průvodem poveselit. Věřme tedy, že
příští jubilejní dvacátý ročník, který připadne na 1.3.2014 bude v tomto lepší.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

ŠIBŘINKY 2013
Tělovýchovná
jednota
Pustá
Kamenice
uspořádala v sobotu 23.2.2013 tradiční šibřinky.
V letošním roce to byly již devětačtyřicáté
šibřinky a jejich ráz zněl: Vzhůru do oblak.
U stropu kulturního domu bylo zavěšeno krásné
letadlo a všude kolem byly obrázky s danou
tématikou. Opět se sešla velice slušná návštěva,
kapela Řemen opět pro účastníky zábavy
připravila soutěže, pořadatelé pak tombolu a
tradiční vyhlášení nejlepších masek. Masky byly
opět nádherné a tak porota měla těžký úkol, aby
vybrala ty nejlepší. Nakonec bylo vybráno
celkem sedm nejlepších masek, které byly
oceněny. Na prvním místě se umístila skupina
tanečníků s názvem Labutí jezero, druzí skončili
postavičky z Krtečka, třetí Sněhové vločky, čtvrtá
Agama Límcová, pátí Adam a Eva, šestá Upírka
a na sedmém místě Motýl a jeho chytač. Za
pořadatele děkuji všem účastníkům za účast,
sponzorům za dary do tomboly a pořadatelům za
vykonanou službu. V příštím roce to budou již
jubilejní padesáté šibřinky a tak pořadatelé již
dnes přemýšlí, jakým způsobem toto výročí
oslavíme.
za TJ PK Jaroslav Sklenář

DĚTSKÝ KARNEVAL 2013
Vzhůru do oblak. Tak zněl letošní název
dětského karnevalu a večerních šibřinek.
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice
uspořádala v sobotu 23.2.2013 tradiční
dětský karneval. V sobotu odpoledne
zaplnily děti místní kulturní dům, aby po
roce prožily krásné chvíle na dětském
karnevale. Pořadatelé pro děti opět
připravili mnoho soutěží a her, nechyběla
hudba a dobrá nálada. Děti, které se
zúčastnily soutěží, byly za své výkony
oceněny pěknými cenami, které pro ně
pořadatelé připravili. Pouze vystoupení
mažoretek
na
letošním
karnevale
nedopadlo, protože jim v tom zabránila
sobotní sněhová kalamita. Pořadatelé tímto
děkují i všem sponzorům, kteří poskytli
věcné ceny na tuto akci. Potěšující je, že
letošní karneval navštívilo ještě více dětí
než v minulých letech. Ještě jednou
děkujeme za účast a těšíme se na setkání
na karnevale v roce 2014.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář
VÁNOČNÍ BRUSLENÍ PRO VŠECHNY
2012
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice
uspořádala v neděli 23.12.2012 na zimním
stadionu v Hlinsku tradiční vánoční
bruslení. Účast byla velice pěkná, protože
sem přijelo bruslit na 50 dětí a dospělých.
O tom, že se dá bruslit v každém věku nás
přesvědčili jak manželé Machovi, tak i
starosta obce, který tuto akci přijel osobně
a aktivně podpořit. Nejmenší si pak
vyzkoušeli, jak se na bruslích stojí poprvé.
Pronájem ledu hradila naše organizace.
Děkujeme všem, kteří se vánočního
bruslení zúčastnili.
Jaroslav Sklenář

TURNAJ STOLNÍCH TENISTŮ VE
SVRATCE
Dne 29.12.2012 se ve Svratce odehrál 1.
ročník registrovaných a neregistrovaných
stolních tenistů. Součástí tohoto turnaje byl i
turnaj ve čtyřhře. Turnaje neregistrovaných
se zúčastnilo celkem 36 hráčů. Hráči byli
rozděleni do šesti skupin po šesti hráčích.
Zde nás reprezentoval Milan Sršeň, který ve
své skupině neprohrál jediný zápas a obsadil
první místo a postoupil do dalších bojů o
medaile. Bohužel následující los byl k
našemu hráči krutý a do cesty za lepším
výsledkem se našemu reprezentantovi
postavil hráč, který v konečném umístění
obsadil celkové 2. místo. Ve čtvrtfinále tedy
Milan prohrál s panem Danielem 0:3 a z
dalších bojů byl vyřazen, čímž obsadil
celkové 9.-16. místo.
Ve skupině registrovaných hráčů, kterých se
na turnaji sešlo celkem 24, nás zastupoval
David Sršeň. Hrálo se ve čtyřech skupinách
po šesti hráčích. David měl ve své skupině
kvalitní protihráče a tak vyhrál pouze jeden
zápas a do dalších bojů nepostoupil.
Naši hráči si však vše vynahradili ve čtyřhře,
kde byli dvě skupiny po sedmi párech. Naši
deblisté - Milan a David Sršňovi svoji skupinu
vyhráli a postoupili až do semifinále, kde
prohráli. V boji o 3. místo však uspěli a
porazili registrované soupeře v poměru 3:0,
čímž obsadili skvělé 3. místo v turnaji čtyřher.
Samotný turnaj trval 11 hodin a hrálo zde 60
hráčů. Pro naše hráče to byl největší turnaj,
který doposud za svoji kariéru odehráli.
Jménem výkonného výboru TJ Pustá
Kamenice jim děkujeme za výše uvedený
úspěch.
Samotní
hráči
pak
děkují
pořadatelům SK Svratka za uspořádání a
průběh celého turnaje.
Jaroslav Sklenář

PĚKNÉ UMÍSTĚNÍ NAŠICH TENISTŮ NA TURNAJI V PARDUBICÍCH
Hned tři členové naší organizace se zúčastnili Vánočního tenisového turnaje ve čtyřhře
Suchyč a spol. v Pardubicích. Jednalo se o Milana Sršně, Davida Sršně a Josefa
Chalupníka. Turnaj se odehrál v neděli 16.12.2012 ve sportovní hale v Pardubicích a
pořádala ho firma Autodoprava Suchý. Na druhém místě v turnaji se umístil Josef Chalupník
s Marcelem Novotným, třetí pak skončili bratři Sršňovi.
Výsledky turnaje:
1. Jiří Paulus a Tomáš Paulus (Skuteč)
2. Josef Chalupník a Marcel Novotný
3. Milan Sršeň a David Sršeň
Všichni naši reprezentanti děkují pořadatelům turnaje za jeho vzorné uspořádání, výkonný
výbor TJ pak za vzornou reprezentaci naší organizace.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

HOKEJOVÁ SEZÓNA NAŠICH HOKEJISTŮ
Mužstvo Pustokamenických hokejistů sehrálo
v sezóně 2012/2013 celkem 13 zápasů a to
převážně s hokejisty Krouny, Svratky a Pusté
Rybné. K 15.3.2013, kdy ukončili hokejovou
sezónu, mají tuto bilanci: osm vítězství, dvě
remízy a tři porážky. V loňském roce v březnu
naši hokejisté vyhráli 1. ročník turnaje o pohár
města Proseč. Mysleli jsme si, že sezónu
ukončíme na tomto turnaji jako obhájci
loňského prvenství. Bohužel se tak nestalo,
protože nás v letošním roce pořadatelé
z Proseče na letošní turnaj vůbec nepozvali.
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE - POZVÁNKA
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice pořádá
v sobotu
dne 30.3.2013 od 09:00 hod.
Velikonoční
turnaj
ve
stolním
tenise
(neregistrovaných). Turnaj se uskuteční v
kulturním domě v Pusté Kamenici, prezentace
účastníků bude přímo na místě v 08:30 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé
ČARODĚJNICE - POZVÁNKA
Pálení ČARODĚJNIC, které v letošním roce
opět uspořádá TJ Pustá Kamenice, vychází
na úterý 30.4.2013.
Začátek programu bude od 18.00 hodin na
místním hřišti. Rovněž i v letošním roce nebude
chybět soutěž pro děti o nejhezčí či
nejšerednější vyrobenou čarodějnici. Všechny
děti, které přinesou vlastnoručně vyrobenou
čarodějnici, budou za své dílo oceněny. Pivo
pro dospělé a nealkoholické nápoje pro děti
budou zajištěny ze strany pořadatele. Uzeninu
na opečení ať si každý návštěvník akce přinese
sám.
Srdečně zvou pořadatelé.
TURISTICKÝ VÝLET PRO DĚTI A RODIČE POZVÁNKA
TJ Pustá Kamenice pořádá
ve dnech 22.6.2013 – 23.6.2013
dvoudenní turistický výlet pro rodiče s dětmi.
V letošním roce opět půjdeme na Březiny, kde
bude zajištěna sobotní večeře, přespání
v bývalé místní škole a nedělní snídaně.
V neděli na trase domů bude zajištěn oběd.
V sobotu samozřejmě nebudou pro děti chybět
soutěže a hry. Bližší informace ohledně
pochodu podá Jaroslav Sklenář týden před
akcí. Pozvánka bude rovněž v kalendáři akcí na
webových stránkách a na plakátech.
Srdečně zvou pořadatelé.

JARNÍ TURISTICKÝ POCHOD –
POZVÁNKA
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice
pořádá jarní turistický pochod
v sobotu 6.4.2013
Pochod bude směřován do turisticky
zajímavých oblastí kolem Hlinska
(Králova pila, Veselý kopec, Svobodné
Hamry, Petrkov, apod.). Pěší tůra bude
cca 20 km, pozdní oběd poté v Hlinsku.
Přihlášky na pochod přijímá Jaroslav
Sklenář do středy 3.4.2013, který podá i
případné bližší informace.
Srdečně zvou pořadatelé
DĚTSKÝ DEN – POZVÁNKA
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice
uspořádá
v sobotu 1.6.2013
DĚTSKÝ
DEN
u
příležitosti
Mezinárodního dne dětí, který přesně
připadá na tuto sobotu. Dětský den se
bude konat od 13.00 hodin na místním
hřišti a pro děti bude připraveno celé
odpoledne různých soutěží a her.
Nebudou chybět sladkosti a ceny pro
soutěžící. Občerstvení bude ze strany
pořadatele zajištěno. O akci budete včas
vyrozuměni na webových stránkách
obce
a
prostřednictvím
plakátů.
Pořadatelé tímto zvou jak všechny místní
děti, tak i děti přespolní, rovněž i rodiče a
prarodiče. Jestliže vše bude probíhat dle
plánu, zázemí pro pořadatele a posezení
pro hosty bude již v nově vybudovaném
turistickém a volnočasovém odpočívadle.
Srdečně zvou pořadatelé.

Sbor dobrovolných hasičů
Pustá Kamenice
Vás zve na ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná
v pátek 5.dubna 2013 v 1800 hod
v kulturním domě
Program:
1) zprávy o činnosti za rok 2012
2) příprava
oslav
120.
výročí
založení SDH

