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Krátce
Sběr	 nebezpečných	 odpadů	 a	 elektroodpadu	 je	
v	pondělí	dne	22.	5.	2017	od	16:00	hod.
Svoz	 železného	 odpadu	 se	 uskuteční	 v	pondělí	
dopoledne	 dne	 22.	 5.	 2017,	 prosíme	 naše	 spolu-
občany,	 aby	 železný	 odpad	 připravili	 k	odvozu	 tak,	
aby	nám	ho	nenechavci	neodvezli.	V	průběhu	roku	je	
možno	odkládat	železný	šrot	za	mlékárnou.
Stočné	 pro	 rok	 2017	 stanovené	 SFŽP	 a	 schválené	
zastupitelstvem	 obce	 Pustá	 Kamenice	 je	 ve	 výši	
27,03	Kč/m3.

Recyklace										
potravinářských	olejů

Obec	 uzavřela	 smlouvu	 se	
společností,	 která	 se	 zabývá	
recyklací	 použitých	 potra-
vinářských	 olejů	 a	 zajišťuje	
provoz	 sběrných	 nádob	 pro	
tuto	 surovinu.	 Dostaneme	
označenou	„popelnici"	pro	vha-
zování	 použitých	 potravi-
nářských	 olejů	 v	 uzavřených	
PET	lahvích	a	bude	zajištěn	její	
pravidelný	 svoz.	 Na	 popelnici	
je	přehledně	uvedeno	na	 jakou	
surovinu	slouží	a	jak	ji	mají	lidé	

užívat.	 Vylití	 oleje	 do	 popelnice	 není	
přípustné.																																																																														
Sběr	 použitých	 potravinářských	 olejů	 má	
kromě	 rozšíření	 ekologických	 standardů		
výrazné	 pozitivum	 v	 podobě	 ochrany	
kanalizačního	 potrubí,	 na	 které	 mají	 oleje	
devastující	vliv.	Také	pro	čističky	odpadních	
vod,	 je	 třídění	 olejů	 velice	 důležité,	 jelikož	
po	vylití	olejů	do	odpadů	musí	čističky	tyto	
již	 ztuhlé	 a	 znečištěné	 tuky	 separovat	 a	
draze	likvidovat.
Tato	 „popelnice“	 bude	 v	průběhu	 měsíce	
dubna	2017	umístěna	 vedle	 kontejneru	na	
biologický	odpad	na	točně	autobusů.	

Apelujeme	 na	 naše	 spoluobčany	 k	 recy-
klování	 a	 ekologickému	 smýšlení	 a	věříme,	
že	tato	nová	služba	bude	občany	přivítána	a	
kladně	hodnocena.

starosta

Příjemné	prožiA	svátků	
velikonočních

přeje	zastupitelstvo	obce	Pustá	Kamenice

Očkování	psů	proC	vzteklině
V	sobotu	22.	4.	2017	bude	probíhat	očkování	psů	proti	
vzteklině.	PEC	13:45	–	14:00,	VÁHA	14:00	–	14:30
Vzteklina	je	virové	smrtelné	onemocnění	přenosné	na	
člověka	 kousnutím	 a	 je	 ze	 zákona	 povinnost	mít	 psa	
proti	vzteklině	vakcinovaného.

MVDr.	Michaela	Halamková

http://www.pustakamenice.cz
mailto:mistostarosta@pustakamenice.cz
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Pustokamenické	listy	-	čtvrtletní	zpravodaj,	vydává	Obec	Pustá	Kamenice,	č.	p.	64,	569	82	Borová,	IČ:	277231,
na	základě	povolení	Ministerstva	kultury	ČR	číslo	MK	ČR	E	17408	ze	dne	19.	2.	2007.

Plnění	rozpočtu	k	31.	12.	2016	v	Cs.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ
5766,8 5464,8 5465VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ
5766,8PŘÍJMY CELKEM

810,4 98,5 98,5Pozemky a les809,7Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti

102 9,2 9,2Silnice101Daň z příjmů fyz. os. srážk. daň

25,7 878 878,6Obecní studna - vrt25,6Daň z příjmů fyz. os. OSVČ

1050,6 143 143,6Vodovod, infrastruktura1043,4Daň z příjmů práv. osob

1935,9 96 96Veřejné osvětlení1911,7DPH

294 293,1 293,3ZŠ a MŠ293Daň z nemovitostí

59,5 188,4 188,8Kulturní dům59,5Neinvestiční dotace na státní správu

192 25,1 25Knihovna191,9Poplatky z odpadů

4,5 4 3,9Cestovní ruch4,5Poplatky ze psů

22,1 130 129,8Plechová garáž22,1Poplatky správní, loterie

16,75 419 415,9Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň16,7Příjmy z nájmu byt, hřiště

279,7 227 227Odpadové hospodářství275,4Příjmy z pozemků, lesa a železa

6,8 202 202Služby, příspěvky, kultura6,8Příjmy vodovod, rybník

70,15 46,6 46,8Jednotka požární ochrany 569,8Služby pro obyvatelstvo

0,8 556 556Zastupitelstvo0,8Finanční operace

100 585 585Činnost místní správy0Stočné za II. Pololetí roku 2016

0 32,5 32,5Pojištění majetku39Dotace VPP doplatek 2015

196 88 88,5Parkoviště u OÚ, zp. plocha + ohniště196Dotace VPP 2016

100 15 14,9Rekonstrukce školní družiny100Investiční dotace zahradní technika

560 245 245Provoz ČOV,  kanalizace 560Investiční dotace vrt PK1

20 4,7 4,7Finanční operace20Dar za vedení kroniky z PK

19,9 370,3 371,8Nákup zahradní techniky19,9Dotace volby

12,7 12,7Volby

100,9 100,9TZ automobilu Mercedes Benz

694,8 694,8Kanalizace splátka půjčky ČS a SFŽP

Poděkování	za	tříkrálovou	sbírku
V	 sobotu	 dne	 7.	 1.	 2017	 se	 v	 naší	 obci	 uskutečnila	
tradiční	 tříkrálová	 sbírka,	 kterou	 	 pořádá	DIECÉZNÍ	
KATOLICKÁ	 CHARITA	 HRADEC	 KRÁLOVÉ	 -	
OBLASTNÍ	 CHARITA	 POLIČKA	 na	 pomoc	 lidem	
v	nouzi	 u	 nás	 i	 v	 zahraničí.	 Výtěžek	 v	 naší	 obci	
byl	10.857	 Kč	.	 Všem	 dárcům	 upřímně	 děkujeme	 a	
děkujeme	i	našim	ochotným	koledníkům.

starosta

Sbírka	použitého	ošacení
Občanské	 sdružení	 Diakonie	 Broumov	
uskuteční	v	termínu	od	15.	5.	2017	do	19.	5.	
2017	sbírku	použitého	ošacení.
Věci	zabalené	do	igelitových	pytlů	či	krabic,	
aby	 se	 nepoškodily	 transportem,	 dejte	
v	pracovní	 době	 pošty	 do	 chodby	 u	 pošty	
v	kulturním	domě.

starosta
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Soutěž	Vesnice	roku	2017
Zastupitelstvo	obce	na	 svém	březnovém	zasedání	 rozhodlo	a	 schválilo,	 že	v	roce	2017	 se	naše	obec	
přihlásí	 do	 soutěže	 VESNICE	 ROKU.	 V	 současné	 době	 je	 ze	 strany	 obce	 připravována	 přihláška	
do	soutěže,	která	musí	být	odeslána	nejpozději	do	28.	4.	2016	na	Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	ČR.	
Následně	 v	květnu	 nebo	 červnu	 2017	 naši	 vesnici	 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.	

místostarosta

Plnění	rozpočtu	k	28.	2.	2017	v	Cs.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

5357 5357 939VÝDAJE CELKEM
PLNĚNÍ

800PŘÍJMY CELKEM

998,6 70 15,1Pozemky a les180,3Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti

96,2 30 19,7Místní a účelové komunikace17,5Daň z příjmů fyz. os. srážk. daň

24 300 361,2Vodovod, infrastruktura a vrt3,8Daň z příjmů fyz. os. OSVČ

1062,5 550 8,5Veřejné osvětlení35,4Daň z příjmů práv. osob

2111,8 287 47ZŠ a MŠ422DPH

286 200 17,8Kulturní dům + kultura0Daň z nemovitostí

63,2 30 1,7Knihovna10,5Neinvestiční dotace na státní správu

200 10 0Cestovní ruch99,6Poplatky z odpadů

4,2 700 13Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň2,1Poplatky ze psů

15 240 31,8Odpadové hospodářství0,8Poplatky správní, loterie

17 92,75 26,45Služby, příspěvky1,8Příjmy z nájmu byt, hřiště

200 40 15,6Jednotka požární ochrany 50Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 600 90Zastupitelstvo4,7Příjmy vodovod, rybník

65 715 140,3Činnost místní správy15,8Služby pro obyvatelstvo

1 40 33,2Pojištění majetku, fin. služby ústavů0,2Finanční operace

200 7,25 7,25Vratka volby0Stočné

5,5 200 0Rekonstrukce školní družiny5,5Poplatek odnětí poz. funkce lesa

60 0Výměna dveří u KD

185 0Rekonstrukce vnitřních prostor OÚ

300 54,5Provoz ČOV,  kanalizace 

700 55,9Kanalizace splátka půjčky ČS a SFŽP

Kanalizace	a	ČOV	v	Pusté	Kamenici
Sdělujeme	občanům,	že	stočné	za	období	od	odečtu,	který	se	uskutečnil	v	srpnu	2016	se	bude	platit	
jednorázově	po	odečtech	vodoměrů,	které	proběhnou	v	měsíci	srpnu	2017.	Uvidíme,	zda-li	se	toto	
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Poplatky	za	odpady	a	psa
Ke	dni	31.	3.	2017	byl	termín	k	zaplacení	poplatků	za	odvoz	odpadů	a	poplatku	za	psa.	Obecní	úřad	
děkuje	 všem	 kteří	 v	termínu	 zaplatili.	 Ti	 co	 nemají	 poplatky	 zaplaceny	 rychle	 zjednejte	 nápravu.	
Za	odpad	se	platí	600,-	Kč	a	za	psa	100,-	Kč.
Přehled	poplatků	a	způsob	placení	 je	na	našich	webových	stránkách	v	sekci	DŮLEŽITÉ	Poplatková	
povinnost	v	roce	2017.

starosta

osvědčí	 nebo	 v	následujícím	 roce	 přistoupíme	 k	pololetnímu	 placení	 po	 únorových	 a	 srpnových	
odečtech.	V	podzimních	Pustokamenických	listech	bude	do	domácností	distribuován	dotazník	s	tím,	
zda-li	občané	budou	chtít	platbu	jednou	za	rok	nebo	dvakrát	ročně.

Současně	 také	 sdělujeme,	 že	 občané,	 kteří	 do	 kanalizace	 vypouštějí	 vodu	 z	 vlastní	 studny	 nebo	
vlastního	vrtu	a	nemají	doposud	nainstalován	obecní	vodoměr	a	s	obcí	sepsáno	nové	odběrné	místo,	
aby	 kontaktovali	 vedení	 obce,	 které	 zajistí	 namontování	 vodoměru	 na	 náklady	 obce	 a	 sepsání	
písemnosti	ohledně	nového	odběrného	místa.

místostarosta

Nebezpečné	odpady
V	pondělí	 dne	 22.	 5.	 2017	 se	 uskuteční	 sběr	 nebezpečných	 odpadů	 a	 elektroodpadu.	 Vozidlo	 svozu	
bude	 přistaveno	 v	16:00	 u	 Skalických,	 v	16:05	 u	mostu,	 v	16:10	 u	 hasičské	 zbrojnice,	 v	16:15	
u	kovárny	u	Chválových,	v	16:20	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	 uiltry,	
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.

Velkoobjemový	materiál:
V	termínu	19.	5.	 -	22.	5.	2017	do	kontejneru	u	váhy	dávat	velkoobjemový	odpad	 jako	matrace,	větší	
plasty	(ne	autodíly),	podlahové	krytiny	(koberce,	lina)	naházejte	do	kontejneru	u	váhy.	Pokud	budeme	
velkoobjemový	odpad	ukládat	do	kontejneru	kdykoli	během	roku,	zvyšuje	se	nám	podstatně	poplatek	
za	vyvezení	 jednotlivých	kontejnerů,	což	se	projeví	na	zvýšeném	poplatku	za	odpady	v	následujícím	
roce.	

JAKÉKOLIV	PNEUMATIKY	DO	SVOZOVÉHO	VOZIDLA
ANI	DO	VELKOOBJEMOVÉHO	KONTEJNERU	NEPATŘÍ	!!!!	
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Společný	školský	obvod
Obec	Pustá	Kamenice	a	Obec	Krouna	uzavřely	na	základě	ust.	§	178	zákona	č.	561/2004	Sb.	školského	
zákona	 Dohodu	 o	 vytvoření	 společného	 školského	 obvodu	 spádové	 základní	 školy,	 jejíž	 činnost	
vykonává	Základní	a	mateřská	škola	Krouna,	Krouna	303,	539	43	Krouna.
Žáci	naší	obce	mají	na	základě	 této	dohody	zajištěno	umístění	na	 II.	 stupeň	na	Základní	a	mateřské	
škole	Krouna.	Tímto	není	dotčena	možnost	umístění	 žáka	na	 jinou	 školu,	 kde	mají	 volnou	kapacitu.	
Více	viz.	DOHODA	a	OZV	č.	1/2017.

starosta
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Konečné	druhé	místo	v	soutěži	AHL	Polička																																											
je	výborným	výsledkem	našich	hokejistů

V	neděli	 19.3.2017	 skončila	 AHL	 Polička,	 ročník	 2016/2017.	 Naši	 hokejisté	 se	 v	 této	 soutěži	
umístili	 na	 skvělém	 druhém	místě	 a	 za	 toto	 jim	 patří	 naše	 poděkování.	 Ze	 čtrnácti	 odehraných	
zápasů	 desetkrát	 zvítězili,	 jednou	 remizovali	 a	 třikrát	 odešli	 poraženi.	 Stejný	 den	 ve	 večerních	
hodinách	 se	 část	 našeho	 mužstva	 zúčastnila	 slavnostního	 vyhlášení	 soutěže.	 Zde	 si	 hokejisté	
převzali	pohár	a	medaile	za	vynikající	druhé	místo.	V	konečném	bodování	TOP	30	jednotlivců	pak	
na	výborném	4.	místě	skončil	David	Zeman	za	21	branek	a	7	asistencí,	na	11.		místě	Martin	Smažil	
za	9	branek	a	12	asistencí,	na	25.	místě	 Jiří	Gregor	st.	 za	11	branek	bez	asistence	a	na	27.	místě	
Marek	Černý	 za	5	branek	a	6	 asistencí.	 Ještě	 jednou	hokejistům	 	děkujeme	za	výborný	výsledek	
v	soutěži	a	také	vzornou	reprezentaci	obce.	Hokejisté	pak	děkují	všem	sponzorům,	kteří	je	po	celou	
sezónu	podporovali.

místostarosta

Přehled	výsledků:

Pustá	Kamenice	:	Lezník	5:4	a	11:7

Pustá	Kamenice	:	Krouna	4:1	a	5:3

Pustá	Kamenice	:	Borovnice	5:3	a	3:5

Pustá	Kamenice	:	Jedlová	4:3	a	2:10

Pustá	Kamenice	:	Pustá	Rybná	2:4	a	6:2

Pustá	Kamenice	:	Ř.K.F.	Polička	8:2	a	3:2

Pustá	Kamenice	:	J+J	Polička	3:3	a	4:2

TJ	Pustá	Kamenice
Vánoční	veřejné	bruslení	pro	děC,	rodiče	a	prarodiče
TJ	Pustá	Kamenice	uspořádala	26.	12.	2016	na	zimním	stadionu	v	Hlinsku	tradiční	vánoční	bruslení.	
Přijelo	 si	 zabruslit	 na	 50	 dětí	 a	 dospělých.	 Někteří	 nejmenší	 si	 zde	 poprvé	 vyzkoušeli,	 jak	 se	
na	bruslích	stojí.	Pronájem	ledu	hradila	naše	organizace.	Děkujeme	všem,	kteří	se	vánočního	bruslení	
zúčastnili.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Dětský	karneval	2017
Krásné	dětské	odpoledne.	Výzdoba	v	rázu	"Ledové	království",	plný	dům,	rozzářené	oči	dětí.	To	je	to,	
proč	tyto	akce	pořádáme.	Za	pořadatele	děkujeme	všem,	kteří	tuto	akci	navštívili,	za	výkonný	výbor	TJ	
děkujeme	všem	pořadatelům	za	službu	a	přípravu	výzdoby.	Opět	nechybělo	fotografování	pana	Radka	
Pavlíka,	soutěže	a	hry	pro	děti,	vyhlášení	nejlepších	masek	a	nakonec	přetahování	lanem,	které	letos	
vyhrály	dívky	a	ženy.	Všichni,	kteří	se	zúčastnili	letošního	karnevalu	pořadatelům	nabili	další	energii	
do	dalších	let.	Děkujeme.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Šibřinky	2017
Šibřinky	náš	spolek	pořádá	od	roku	1964.	V	 letošním	roce	 jsme	přidali	další	korálek	do	 této	sbírky.	
Současně	 hudební	 skupina	 ŘEMEN	 slavila	 25.	 výročí	 svého	 založení.	 Během	 taneční	 zábavy	 se	 zde	
vystřídalo	několik	zpěváků,	kteří	se	skupinou	zpívali	během	celé	 její	dosavadní	kariéry.	Návštěva	na	
zábavě	 byla	 opět	 skvělá.	 Pořadatelé	 na	 závěr	 vyhlásili	 deset	 nejlepších	 masek	 v	 tomto	 pořadí:	
1.	Břízky,	2.	Princ	a	Večernice,	3.	Skupina	Slunce,	 seno	 ...,	4.	pan	Lorenc	 (z	 uilmu:	Na	samotě	u	 lesa),	
5.	Skoti,	 6.	 Karetní	 královna,	 7.	 Kloboučník	 +	 Srdcová	 dáma,	 8.	 Vyhlídkový	 let,	 9.	 Albert	 Einstein	 a	
10.	Klauni.	Pořadatelé	děkují	všem	za	návštěvu	a	těší	se	na	shledanou	v	roce	2018.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Masopust	2017
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	 v	 poslední	 únorovou	 sobotu	 roku	 2017	 uspořádala	 tradiční	
masopustní	průvod	obcí.	Třicet	masek	vedených	Laufrem	ráno	požádalo	starostu	obce	pana	Miroslava	
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Turnaj	ve	stolním	tenise	2017
Sobota	1.	4.	2017	se	nesla	ve	znamení	 	turnaje	ve	stolním	tenise.	Tradiční	akce	našeho	spolku	začala	
o	deváté	hodině	ranní	a	skončila	kolem	sedmnácté	hodiny	odpolední.	Sedm	dvojic	svádělo	po	celý	den	
tuhé	souboje	 jak	ve	dvouhře,	 tak	 i	ve	čtyřhře.	Hrálo	se	totiž	systémem	DC.	 	Každý	z	účastníků	si	 tak	
zahrál	12	dvouher	a	6	čtyřher,	což	byla	slušná	dávka	zápasů.	Hrálo	se	na	třech	stolech.	Vítězem	turnaje	
se	stala	dvojice	Marek	Tutko	z	Poličky	a	Luděk	Řehoř	z	Boskovic.	Na	druhém	místě	skončila	dvojice	
Radek	Gaži	z	Poličky	a	 Josef	Hanyk	z	Poličky.	Třetí	místo	obsadila	dvojice	z	Pusté	Kamenice	 -	Milan	
Sršeň	st.	a	Jaromír	Obrovský	st.	Na	čtvrtém	místě	skončila	dvojice	Miroslav	Tušla	a	Marek	Černý	(dva	

Myšku	o	povolení	průvodu	obcí.	Po	obdrženém	povolení	se	masopustní	průvod	vydal	směrem	na	dolní	
konec	 obce	 a	 v	odpoledních	 hodinách	 pak	 na	 horní	 konec	 obce.	 Nevěsta	 se	 ženichem,	 kouzelník	
s	asistentkou,	kominík,	vodník,	tanečnice,	cikánky,	atd.,	ti	všichni	se	celý	den	bavili	a	veselili	s	občany	
naší	obce.	Masopustní	průvod	byl	ukončen	o	půl	šesté	večer	u	pana	Josefa	Mareše,	nejstaršího	muže	
Pusté	Kamenice.	Zde	mu	všichni	účastníci	průvodu	 také	popřáli	hodně	zdraví,	 štěstí	 a	 spokojenosti,	
neboť	pan	Mareš	v	tomto	 týdnu	oslavil	krásné	pětaosmdesáté	narozeniny.	Pořadatelé	masopustního	
průvodu	děkují	všem	občanům	za	to,	že	masopustní	taškařici	a	občasné	poškádlení	od	masek	strpěli,	
dále	děkují	za	chutné	občerstvení,	které	pro	maškaru	připravili	a	děkují	také	za	uinanční	prostředky,	
které	věnovali	do	masopustní	pokladničky.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Jarní	turisCcký	pochod	Vysočinou	2017
Tělovýchovná	jednota	Pustá	Kamenice	uspořádala	v	sobotu	
25.3.2017	 tradiční	 jarní	 turistický	 pochod	 Vysočinou.	
V	letošním	 roce	 jsme	 se	 rozhodli	 navštívit	 Měšťanský	
pivovar	 v	Poličce.	 Proto	 jsme	 ráno	 na	 dvě	 party	 odjeli	
vlakem	 do	 Poličky	 a	 v	pivovaru	 si	 vyslechli,	 jak	 se	 vaří	
zdejší	pivo.	Poté	jsme	šli	pěšky	přes	Kamenec,	Sádek,	Oldříš	
-	 Přibylov	 a	 Lucký	 vrch	 do	 Borové.	 Zde	 jsme	 měli	
v	restauraci	 U	 Dostálů	 zajištěn	 pozdní	 odpolední	 oběd.	
Po	obědě	 zdatnější	 jedinci	 šli	 dále	 pěšky	 do	 Pusté	
Kamenice.	Někteří	pak	využili	zdejší	lokálku	a	do	Kamenice	
se	 přesunuli	 vlakem.	 Počasí	 po	 celou	 dobu	 výletu	 bylo	
skvělé	 a	 rovněž	 přispělo	 ke	 skvělé	 náladě	 všech	 účastníků	 pochodu.	 Všem	 třiatřiceti	 účastníkům	
děkuji	 za	účast	 a	 budeme	 se	 těšit	 na	 další	 turistický	 pochod,	 který	 budeme	 pořádat	 v	 červnu	
(turistický	pochod	pro	děti,	rodiče	a	prarodiče).

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Připravované	akce	TJ	Pustá	Kamenice
Pálení	čarodějnic	30.	4.	2017
TJ	Pustá	Kamenice	pořádá	dne	30.	4.	2017	od	18:00	hodin	PÁLENÍ	ČARODĚJNIC.	Akce	se	uskuteční	
jako	 vždy	 na	 místním	 hřišti.	 Pro	 děti	 nebude	 chybět	 soutěž	 o	 nejhezčí	 či	 nejšerednější	 vyrobenou	
čarodějnici.	 Všechny	 děti,	 které	 přinesou	 vlastnoručně	 vyrobenou	 čarodějnici,	 budou	 za	 své	 dílo	
oceněny.	 Pivo,	 víno	 i	 nealko	 bude	 zajištěno	 ze	 strany	 pořadatele.	 Uzeninu	 na	 opečení	 ať	 si	 každý	
návštěvník	akce	přinese	sám.

Srdečně zvou pořadatelé.
Dětský	den
Tělovýchovná	 jednota	Pustá	Kamenice	uspořádá	o	víkendu	3.	6.	–	4.	6.	2017	tradiční	 	DĚTSKÝ	DEN	
u	příležitosti	Mezinárodního	dne	dětí.	Dětský	den	se	bude	konat	od	13.00	hodin	na	travnatém	hřišti	
u	turistického	 a	 volnočasového	odpočívadla.	 Pro	děti	 bude	připraveno	odpoledne	 různých	 soutěží	 a	
her.	Nebudou	chybět	sladkosti	a	ceny	pro	soutěžící.	Občerstvení	bude	ze	strany	pořadatele	zajištěno.	
Přesný	 termín	 však	 bude	 určen	 až	 koncem	 měsíce	 května	 a	 veřejnost	 bude	 v	dostatečném	 předstihu	
o	termínu	akce	informována.

Srdečně	zvou	pořadatelé.
Turistický	výlet	pro	děti,	rodiče	a	prarodiče	24.	6.	–	25.	6.	2017
TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 v	 termínu	 24.	 6.	 –	 25.	 6.	 2017	 dvoudenní	 turistický	 výlet	 pro	 rodiče	 a	
prarodiče	s	dětmi.	V	letošním	roce	půjdeme	opět	na	Březiny.	Zájemci	se	mohou	hlásit	do	20.	6.	2017	
u	Jana	Tomáška	ml.,	který	podá	i	bližší	informace	ohledně	pochodu.	Pozvánka	bude	rovněž	v	kalendáři	
akcí	na	webových	stránkách	a	na	plakátech.

Srdečně	zvou	pořadatelé.

zápasy	pak	odehrál	 v	 této	dvojici	pan	Zdeněk	Sodomka,	 ročník	1945	 -	 za	Marka	Černého).	Pátí	pak	
skončili	 Jaromír	Vařečka	st.	a	Roman	Déduch,	šestou	příčku	obsadila	dvojice	 	Viktor	Bakos	 	a	Milan	
Černý	a	na	konečném	sedmém	místě	skončila	dvojice	Ladislav	Češka	se	Zdeňkem	Nunvářem	ze	Sádku.	
Všem	účastníkům	 turnaje	 děkujeme	 za	 účast	 a	 těšíme	 se	 na	 příští	 turnaj,	 který	 uspořádáme	 v	 roce	
2018.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Klub	seniorek
Uplynulý	 rok	 2016	 jsme	 v	 Klubu	 seniorek	 zakončily	 tradiční	 vánoční	 besídkou,	 rozdáním	 dárečků,	
které	 se	 našly	 pod	 stromečkem	 a	 společným	 přáním,	 abychom	 se	 opět	 všechny	 ve	 zdraví	 a	 dobré	
pohodě	sešly	v	roce	2017.	A	tak	se	i	v	polovině	ledna	stalo.	Začaly	jsme	opravdu	aktivně.	Jsme	rády,	že	
se	nám	podařilo	navázat	spolupráci	s	cvičitelkou	paní	Hanou	Malinskou,	která	k	nám	dojíždí	jednou	za	
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měsíc.	 Učí	 nás	 dechové	 a	 relaxační	 cviky	 vhodné	 pro	 seniory,	 abychom	 se	 samy	 mohly	 udržovat	
v	dobré	fyzické	i	psychické	kondici.	Každou	schůzku	teď	začínáme	společným	cvičením.	
Na	začátku	března	jsme	oslavily	Mezinárodní	den	žen	a	protože	se	blíží	velikonoční	svátky,	věnovaly	
jsme	dva	pátky	zdobení	perníkových	vajíček.	V	době	do	velikonoc	si	budeme	vyrábět	jarní	dekorace	z	
přírodních	materiálů.	S	přicházejícím	hezkým	počasím	se	už	také	chystáme	do	přírody	a	na	výlety.	Jak	
se	nám	vydaří,	dáme	vědět	příště.	V	květnu	Vás	všechny	pozveme	do	kulturního	domu	na	oslavu	Dne	
matek.	Už	teď	se	těšíme	na	společné	setkání.	

za	Klub	seniorek	Irena	Gregorová

SDH	Pustá	Kamenice

Předvánoční	putování	za	zvířátky
V	pátek	16.	12.	2016	jsme	se	s	dětmi	z	hasičského	kroužku	vydali	společně	s	myslivcem	p.	Petrem	ke	
krmelci	nachystat	zvířátkům	nějaké	dobroty.	Připojili	se	k	nám	i	někteří	rodiče.	Přestože	dost	mrzlo,	
dětem	se	naše	vycházka	líbila.	Děkujeme	p.	Petrovi,	že	si	na	nás	našel	čas	a	doufáme,	že	se	podaří	tuto	
akci	ještě	zopakovat	a	že	se	k	nám	připojí	i	další	děti	a	jejich	rodiče.

za	SDH	Lenka	Tomášková

Úspěch	naší	přípravky
V	sobotu	 4.	 2.	 jsme	 se	 vydali	 se	 dvěma	
5člennými	 družstvy	 na	 soutěž	 přípravek	
Kostěnické	 hrátky	 s	hasičátky	 2017.	 Děti	
zde	 bojovaly	 o	 co	 nejlepší	 umístění	 ve	 4	
disciplínách:	motaní	hadic	na	čas,	poznávání	
značek	 technických	 prostředků,	 štafeta	 se	
zapojováním	 hadic	 C	 a	 štafeta	 s	překo-
náváním	 nejrůznějších	 překážek	 (tunel,	
žebřiny,	 lavička,	 okno,	 přeskok	 bariéry,	
zapojení	hadice	do	rozdělovače	a	hod	na	cíl).	
Do	 Kostěnic	 se	 sjelo	 celkem	 20	 družstev	
ze	všech	 okresů	 Pardubického	 kraje.	 Náš	
okres	 reprezentoval	 pouze	náš	 sbor,	 jelikož	
jsme	v	našem	okrese	jediní,	kdo	se	takto	malým	dětem	v	rámci	SDH	věnuje.	Doufali	jsme	v	co	nejlepší	
umístění,	ale	výsledky	předčily	naše	očekávání.	Družstvo	B	ve	složení	Mareček	Zahálka	(5let),	Eliška	
Broklová	(5let),	Anička	Tomášková	(4		roky),	Vašík	Chaloupka	(4	roky)	a	Adélka	Vičarová	(3	roky)	se	
umístilo	na	nádherném	13.	místě	(stříbrné	pásmo)	a	přivezlo	domů	stříbrné	medaile.	Družstvo	A	ve	
složení	 Sára	 Kottoniaková	 (7let),	 Kristýnka	 Tomášková	 (6let),	 Tonda	 Chaloupka	 (6let),	 Terezka	
Sejkorová	(6let)	a	Daneček	Vičar	(5let)	nám	udělalo	obrovskou	radost,	protože	získalo	1.místo!	Děti	si	
tak	přivezly	nejen	zlaté	madaile,	ale	 také	pohár	pro	vítěze!	Obrovské	poděkování	patří	pořadatelům	
akce,	 SDH	Kostěnice,	 za	perfektně	 zorganizovanou	 soutěž,	 kdy	během	necelých	dvou	hodin	 si	 všech	
100	účastníků	 stihlo	 zazávodit	ve	všech	disciplínách.	Bonusem	byl	pro	děti	oběd	v	podobě	 špaget	a	
nanuky.	 Děkuji	 dětem	 za	 skvělou	 reprezentaci	 našeho	 sboru,	 naší	 obce	 a	 zároveň	 i	 našeho	 okresu.	
Děkuji	také	rodičům	za	doprovod	dětí	na	soutěž.	Vzhledem	k	tomu,	že	se	soutěže	účastní	zřejmě	téměř	
všechny	přípravky	Pardubického	kraje,	můžeme	být	právem	hrdí	na	 to,	 že	zrovna	v	naší	obci	máme	
nejlepší	přípravku	Pardubického	kraje!

za	SDH	Lenka	Tomášková	
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Požární	ochrana	očima	děA	2017
Děti	 z	hasičského	 kroužku	 se	 opět	 zapojily	 do	 výtvarné	 soutěže	 Požární	 ochrana	 očima	 dětí	 2017.	
Základního	kola	se	zúčastnilo	celkem	12	dětí	ve	třech	kategoriích.	Výbor	našeho	sboru	vybral	v	každé	
kategorii	3	nejlepší	obrázky	(v	kategorii	ZŠ	1	pouze	2,	protože	se	zúčastnily	pouze	2	děti)	a	poslal	je	
do	okresního	kola.	Výsledky	okresního	kola	bychom	měli	znát	začátkem	dubna.

Výsledky	základního	kola:
Kategorie	ZŠ	1	(1.-	2.tř.ZŠ):	1.	Matěj	Zahálka,	2.	————,	3.	Kristýna	Tomášková
Kategorie	MŠ	2	(5	–	6let	MŠ):	1.	Marek	Zahálka,	2.	Tereza	Sejkorová,	3.	Eliška	Broklová
Kategorie	MŠ	1	(3	–	4roky	MŠ):	1.	Filip	Sodomka,	2.	Anna	Tomášková,	3.	Johana	Broklová

Informace	pro	rodiče	–	plánované	akce	SDH
22.	4.	soustředění	Otradov	–	skupina	A,	B,	přípravka
7.	5.	soutěž	Pomezí	–	skupina	A,	B	–	zvažujeme
10.	5.	zapojení	do	akce	Český	den	proti	rakovině	–	skupina	A,	B,	přípravka
13.	5.	soutěž	Jevíčko	–	skupina	A	
26.	–	27.	5.	okresní	kolo	hry	Plamen	Litomyšl	–	skupina	A,	B,	přípravka
10.	6.	soutěž	Polička	–	skupina	A,	B	–	zvažujeme
16.	6.	setkání	přípravek	Kunštát	–	přípravka
2.	9.	soutěž	Kamenec	–	skupina	A,	B	–	zvažujeme
9.	9.	soutěž	Sádek	–	skupina	A,	B	–	zvažujeme
21.	10.	ZPV	Hartmanice	(podzimní	kolo	hry	Plamen)	–	skupina	A,	B,	přípravka
28.	10.	Setkání	zasloužilých	hasičů	Pardubického	kraje	Městečko	Trnávka	–	přípravka	(ukázka)

Dále	plánujeme:	návštěva	HZS	Polička	(březen	–	duben),	výlet	pro	děti	a	rodiče	(26.	8.	nebo	16.	9.)

Vysvětlivky:	 skupina	A	–	děti	pod	vedením	M.Holcové,	J.Holce
skupina	B	–	K.	Tomášková,	A.	Chaloupka,	T.	Sejkorová,	D.	Vičar,	M.	Zahálka	
přípravka	–	skupina	B	+	E.	Broklová,	F.	Sodomka,	A.	Tomášková,	D.	Suchý,

		V.	Chaloupka,	A.	Vičarová,	J.	Broklová

Podpora	Ligy	proC	rakovině
Vážení	 spoluobčané,	 SDH	 Pustá	 Kamenice	 se	 rozhodl,	 že	 v	letošním	 roce	
podpoříme	Ligu	proti	 rakovině	a	zapojí	 se	do	prodeje	žlutých	kytiček	za	dobro-
volný	příspěvek	(min.	20Kč)	a	rozdávání	letáčku	o	prevenci	rakoviny.	Letos	bude	
tato	 akce	 zaměřena	 na	 rakovinu	 hlavy	 a	 krku	 (nádory	 ORL).	 Tuto	 akci	 možná	
znáte	i	z	jiných	měst.	Ve	středu	10.	5.	v	odpoledních	hodinách	tak	vaši	domácnost	
navštíví	 děti	 z	hasičského	 kroužku	 s	dospělými	 členy	 SDH	 a	 vy	 budete	 mít	
možnost	tento	projekt	podpořit.	Pokud	někdo	nebude	doma	a	bude	si	chtít	tento	
kvítek	zakoupit,	nebo	naopak	si	nepřeje,	abychom	ho	navštívili,	dejte	nám	prosím	
vědět.	

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková
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Týden	s	knihou	v	mš
Školka	v	rámci	Týdne	s	knihou	navštívila	místní	knihovnu.	Děti	si	
mohly	 vybrat	 mezi	 prohlížením	 dětských	 knih,	 vybarvováním	
omalovánek	 a	 stolním	 fotbálkem.	 Nakonec	 děti	 společně	
převyprávěly	 nám	 dospělým	 pohádku	 O	 perníkové	 chaloupce.	
Moc	děkujeme	paním	knihovnicím	za	věnovaný	čas	a	ochotu	nás	
přijmout.

Dita	Hromádková

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Bejbytaneční	ve	škole
Děti	 z	mateřské	školy	 se	 tradičně	po	Novém	roce	mohou	 těšit	na	 „kurzy	 tanečních“	kterými	 je	vždy	
jednou	týdně	doprovází	paní	lektorka	Martina	Nováková	z	taneční	školy	v	Chrudimi.	Také	letos	si	děti	

taneční	chvilky	užily	a	paní	Martina	si	pochvalovala	i	ty	
nejmladší	 absolventy,	 kteří	 jsou	 ve	 školce	 prvním	
rokem.	Aby	v	tom	nebyly	děti	z	MŠ	samy,	podpořily	je	
někteří	žáci	z	řad	první,	druhé	a	třetí	třídy.
Stejně	 jako	 v	 předešlých	 letech	 i	 letos	 byla	 poslední	
lekce	 přístupná	 pro	 rodiče	 či	 prarodiče,	 a	 děti	 si	
odnesly	 kromě	 „docházkové	 karty“	 se	 samolepkami	 i	
drobnou	 sladkost.	 Na	 oplátku	 namalovaly	 pro	 paní	
lektorku	 obrázky	 a	 někteří	 starší	 žáci	 dokonce	 složili	
básničku.

Dita	Hromádková

„Moderních	technologií	se	v	Kamenici	nebojíme,																																															
proto	si	interakCvní	tabuli	do	výuky	zařadíme“

Tak	 zněl	 název	 projektu,	 se	 kterým	 se	 škola	 v	loňském	 roce	 obrátila	 na	 společnost	 Lesy	 České	
republiky,	s.p.	s	žádostí	o	uinanční	podporu.	Cílem	projektu	byla	modernizace	učebny	Základní	školy	a	
Mateřské	školy	Pustá	Kamenice	v	oblasti	interaktivní	techniky,	která	je	v	dnešní	době	považována	za	
základní	předpoklad	pro	uskutečňování	moderních	výukových	metod.	Projekt	zahrnoval	zakoupení	a	
instalaci	interaktivní	tabule,	dataprojektoru	a	ozvučení	učebny.	Celkové	náklady	na	realizaci	projektu	
byly	77	999,95	Kč.	V	rámci	projektu	bylo	možno	žádat	o	dar	do	výše	40	000	Kč.	Od	společnosti	Lesy	
České	republiky,	s.p.	získala	škola	dar	ve	výši	30	000	Kč,	za	který	byla	zakoupena	interaktivní	tabule.	
Zbylá	 část	 nákladů	 byla	 uhrazena,	 se	 souhlasem	 zřizovatele,	 z	uinančních	 prostředků,	 které	 byly	
poskytnuty	škole	na	provoz.
Cílem	naší	školy	je	vybavit	děti	nejen	potřebnými	vědomostmi	a	znalostmi,	ale	také	dovednostmi,	bez	
kterých	 se	 v	dnešní	 moderní	 době	 neobejdou.	 K	těmto	 dovednostem	 bezesporu	 patří	 i	 práce	
s	moderními	digitálními	technologiemi.	
Ráda	 bych	 proto	 touto	 cestou	 poděkovala	 za	 podporu	 rozvoje	 moderních	 technologií	 v	naší	 škole	
společnosti	Lesy	České	republiky,	s.p.	a	zřizovateli	obci	Pustá	Kamenice.

Jana	Kulichová
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Už	zase	plaveme
Z	důvodu	 plánované	 rekonstrukce	 plaveckého	 bazénu,	 zahájily	 děti	 z	MŠ	 a	 ZŠ	 svůj	 každoroční	
plavecký	 výcvik	 již	 ve	 čtvrtek	 16.	 února.	 Čímž	 se	 stal	 čtvrtek	 nejoblíbenějším	 dnem	 pro	 všechny	
školáky.	Výuka	plavání	probíhá	na	plaveckém	bazénu	v	Poličce	v	rozsahu	10	lekcí.	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

Hasiči	ve	škole
V	pátek	 17.	 února	 jsme	 v	naší	 škole	 přivítali	 profesionální	 hasiče	
z	Hasičského	 záchranného	 sboru	 Svitavy.	 Na	 začátku	 preventivního	
programu,	 který	 byl	 pro	 děti	 připraven,	 hasiči	 dětem	 nejprve	 představili	
sebe	a	své	povolání.	Poté	následovala	projekce	na	 interaktivní	 tabuli,	která	
se	 týkala	 nejen	 práce	 hasičů	 a	 dalších	 záchranných	 složek,	 včetně	
připomenutí	 důležitých	 telefonních	 čísel,	 ale	 i	 základních	 pravidel	
bezpečnosti	při	pobytu	doma	a	v	přírodě.	Po	 teoretickém	úvodu	přišla	pro	
děti	 nejzábavnější	 část	 –	 ukázka	 hasičské	 zásahové	 výstroje.	 Děti	 si	mohly	
vše	nejen	prohlédnout,	 ale	 také	vyzkoušet.	Museli	 jsme	uznat,	 že	běhat	na	
zádech	s	šestnáctikilovým	dýchacím	přístrojem,	dá	jednomu	pořádně	zabrat.	
V	další	části	se	pak	děti	věnovaly	problematice	nehod	a	tomu,	jak	se	správně	
zachovat,	 pokud	 se	 staneme	 svědkem	 nehody.	 Děti	 si	 vyzkoušely	 i	
improvizovaný	telefonní	hovor	na	tísňovou	 linku.	Závěr	pak	patřil	otázkám	

dětí.	Po	dvouhodinové	besedě	jsme	se,	ač	neradi,	museli	rozloučit.	Na	rozloučenou	ještě	předali	hasiči	
dětem	drobné	dárky.	
Poděkování	 patří	 místní	 organizaci	 SDH,	 která	 se	 věnuje	 dětem	 již	 od	 útlého	 věku.	 Děti,	 které	
navštěvují	místní	přípravku,	znaly	správné	odpovědi	na	všechny	položené	otázky	a	i	v	průběhu	besedy	
projevovaly	obdivuhodné	znalosti,	za	což	si	zasloužili	velkou	pochvalu	od	profe-sionálních	hasičů.

Jana	Kulichová	

Vynášení	zimy
První	 jarní	 den,	 pondělí	 20.	 března,	 se	 celá	 škola	 rozzářila	 veselou	
červenou	 barvou,	 do	 které	 se	 všichni	 oblékli.	 Tak	 začal	 náš	 tradiční	
barevný	 týden.	 Středa	 se	 nesla	 v	duchu	 modré,	 jako	 oslava	
Mezinárodního	 dne	 vody,	 na	 který	 si	 paní	 učitelky	 připravily	
celodenní	 společný	 projekt	 pro	 děti	 z	MŠ	 i	 ZŠ.	 Celý	 týden	 věnovaný	
vítání	jara	jsme	zakončili	v	pátek	24.	3.	vynesením	zimy	ze	vsi.	Průvod	
dětí	 z	MŠ,	 ZŠ	 i	 nejmladších	 děti	 z	 vesnice	 v	 doprovodu	 maminek	 a	
pana	 starosty,	 se	 vydal	 v	deset	 hodin	 na	 pochod	 vesnicí.	 Děti	 se	
postupně	 střídaly	 v	nesení	 Morany	 a	 za	 zpěvu	 jarních	 písniček	 a	
recitací	 básniček	 jsme	 brzy	 dorazili	 k	 lávce	 nad	Kamenickou	 vodou.	
Tady	jsme	se	rozloučili	se	zimou,	a	nejstarší	chlapci	vhodili	Moranu	do	
vody.	Zimě	se	od	nás	opravdu	nechtělo.	Neustále	se	zachytávala	a	tak	
jí	 museli	 nejstarší	 kluci,	 za	 vydatné	 pomoci	 všech	 dětí,	 které	 na	
Moranu	házely	kameny	a	volaly	„smrt	plave	po	vodě,	nové	líto	k	nám	
jede“,	 postrkávat	 až	 na	 konec	 vesnice.	 Poté	 si	 děti	 ozdobily	 větvičky	
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barevnými	 mašličkami	 a	 s	 „lítečky“,	 symbolem	 jara,	 jsme	 se	 vrátili	 zpět	 do	školy.	 Každé	 z	dětí	 si	
odpoledne	odneslo	svoje	„jaro“	domů.		
Děkujeme	všem,	kteří	s	námi	 již	pošesté	vynesli	zimu	ze	vsi	a	pomáhají	nám	tak	v	obnovení	 tradice,	
která	byla	dříve	nedílnou	součástí	života	na	vesnici.

Jana	Kulichová

Noc	s	Andersenem	2017
V	pátek	31.	3.	2017	jsme	se	již	po	deváté	sešli	u	nás	v	knihovně	na	"Noc	
s	Andersenem"	 -	 akce	 na	 podporu	 dětského	 čtenářství	 u	 příležitosti	
výročí	 narození	 dánského	 pohádkáře	 Hanse	 Christiana	 Andersena.	
Letošního	ročníku	se	zúčastnilo	třináct	našich	malých	čtenářů	a	čtenářek.	A	protože	bylo	krásné	jarní	
počasí,	 vydaly	 se	 děti	 hledat	 poklad.	 Pátraly	 podle	mapy.	 Dalo	 jim	 to	 trochu	 zabrat,	 ale	 odměny	 se	
dopátraly.	 Kromě	 sladkostí	 objevily	 i	 buřty,	 a	 tak	 jsme	 je	 společně	 opekli	 a	 snědli.	 Po	 vydatné	
procházce	 a	 večeři	 jsme	 se	 pustili	 do	 výroby	 placek.	 Děti	 byly	 moc	 šikovné	 a	 samy	 si	 navrhly,	
namalovaly	 a	 vyrobily	 placky,	 kterými	 si	 vyzdobily	 trička.	 Nechyběla	 ani	malá	 noční	 stezka	 odvahy	
s	připravenými	 úkoly.	 Nezapomněli	 jsme	 na	 pohádky	 a	 vyprávění.	 A	 to	 už	 si	 pro	 děti	 začali	 chodit	
rodiče	 a	 my	 jsme	 se	 kolem	 jedenácté	 hodiny	 museli	 rozloučit	 a	 popřát	 jim	 dobrou	 noc,	 protože	
tentokrát	spaly	děti	doma	ve	svých	postýlkách.	Těšíme	se	na	další	setkání.

knihovnice	Iveta	a	Lenka

Rybářské	závody
RS	Vysočina	Polička	pořádá	v	sobotu	20.	5.	 2017	na	místním	rybníku	 rybářské	 závody	KAMENICKÝ	
LOSOS.	Všichni	občané	jsou	srdečně	zváni	ke	shlédnutí	této	akce.	Občerstvení	zajištěno.

Knihovna

RS	Vysočina	Polička

"Kdysi	žil	pan	Andersen,
který	napsal	dětem	všem	
o	tom,	co	je	všechno	v	nás,
a	že	svět	je	plný	krás!"


