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Zastupitelstvo	 obce	 na	 svém	 březnovém	
zasedání	rozhodlo	a	schválilo,	že	v	roce	2018	se	
naše	 obec	 opět	 přihlásí	 do	 soutěže	 VESNICE	
ROKU.	Přihláška	musí	být	odeslána	nejpozději	do	
30.	4.	2018.	 Následně	 v	květnu	 nebo	 červnu	
2018	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	 to	 jim	 předem	
děkujeme.

místostarosta

Poplatky	za	odpady	a	psy
Ke	dni	31.	3.	2018	je	termín	k	zaplacení	poplatků	
za	odvoz	odpadů	a	poplatku	za	psy.	Obecní	úřad	
děkuje	 všem,	 kteří	 v	termínu	 zaplatili.	 Ti	 co	
nemají	 poplatky	 zaplaceny	 rychle	 zjednejte	
nápravu.	Za	odpad	je	to	600,-	Kč	za	psa	100,-	Kč.	
Přehled	 poplatků	 a	 způsob	 placení	 je	 na	 našich	
webových	stránkách	v	sekci	DŮLEŽITÉ.

Společenská	rubrika
Narození:
			únor	2018:	Agáta	Lorencová
			březen	2018:	Zdeněk	Lorenc

Obecní	vodovod
Jak	 jsme	 již	 dříve	 informovali	 na	 vodojemu	 je	
měřící	 zařízení	 a	 vodárenský	 monitorovací	
systém,	 spočívající	 v	telemetrické	 stanici,	 sní-
mači	 hladiny,	 impulsním	 vysílači	 a	 snímači	
teploty	vody.	Průměrná	spotřeba	vody	ve	všední	
dny	 se	 pohybuje	 kolem	 20	 m3,	 o	 víkendu	 pak	
vzrůstá	ke	30	m3	a	ojediněle	tuto	hranici	mírně	
překročí.	 V	 úterý	 dne	 13.	2.	2018	 jsem	 byl	
informován	 pracovníky	 VHOSu,	 že	 o	 víkendu	
došlo	 k	 nenadálému	 nárůstu	 spotřeby	 vody.	
Pracovníci	 VHOSu	 provedli	 kontrolu	 vodo-
vodního	 řadu	 a	 nezaznamenali	 žádný	 únik.	
Občany	 jsme	 informovali	 na	 našich	 inter-
netových	 stránkách.	 Kontrolou	 telemetrických	
dat	 bylo	 zjištěno,	 že	 od	 17:00	 hod.	 prudce	
stoupla	spotřeba	vody	až	na	odběr	40	m3,	které	
bylo	 dosaženo	 v	 18:15	 hod.	 A	 pak	 sestupně	
spotřeba	do	19:00	hod.	klesala	na	29	m3.	Bazén	
asi	 nikdo	 v	 únoru	 nenapouštěl,	 spekuluji,	 že	 si	
někdo	před	 sezonou	 z	 obecního	 vodovodu	před	
vodoměrem	 napouští	 svoji	 studnu.	 Obec	

Příjemné	proži?	svátků	
velikonočních

přeje	zastupitelstvo	obce
Pustá	Kamenice
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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.

Podepsané	příspěvky	vyjadřují	názory	jejich	autora	a	nemusí	být	vždy	totožné	s	názory	vydavatele.	Za	obsah	příspěvků
zodpovídají	jejich	autoři.	Příspěvky	neprošly	jazykovou	korekturou.

Plnění	rozpočtu	k	28.	2.	2018	v	Hs.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

6183 6183 607,3VÝDAJE CELKEM
PLNĚNÍ

883,4PŘÍJMY CELKEM

1225,7 115 12,9Pozemky a les207Daň z příjmu FO plátci

31,8 40 0Místní a účelové komunikace3,8Daň z příjmu FO poplat

98,2 300 0,2Vodovod, infrastruktura a vrt17,5Daň z příjmů vyb.srážkou

1098,3 1308 5,6Veřejné osvětlení34,3Daň z příjmů práv. osob

2602,6 300 37,4Provoz ČOV,  kanalizace486,9DPH

290 201 8,1Kulturní dům + kultura3,5Daň z nemovitostí

13 30 1Knihovna7,7Daň z hazardních her

200 20 0Hřiště73,8Poplatky z odpadů

4,4 185 57,1ZŠ a MŠ1,4Poplatky ze psů

10 10 0Cestovní ruch0,4Poplatky správní, loterie

13 600 5,3Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň2,5Příjmy z nájmu byt, pošta

218 240 17,4Odpadové hospodářství0Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 47 0Služby obyvatelstvu4,8Příjmy vodovod, rybník

30,3 1003 119,2Zastupitelstvo0Příjmy sběr a odvoz odpadů

5 800 166,9Činnost místní správy0,4Služby pro obyvatelstvo

220 40 33,2Pojištění majetku, finanční služby0Stočné

1 0 23Volby prezidenta republiky0,2Finanční operace

64,7 1 0,6Finanční vyrovnání volby10,8Neinv. dotace na státní správu

20 5 0Krizová situace obce5,4Příjmy KD

5 45 16,5Jednotka požární ochrany obce0Příjmy hřiště

20 105 0Nákup vybavení KD0Poplatek odnětí poz. funkce lesa

5 88 47Finanční příspěvky, dotace0Příjmy TVO

Dotace Volby prezidenta 23 Kanalizace splátka půjčky ČS a SFŽP 55,97000

společně	s	VHOSem	přijala	opatření	k	zamezení	
takovéhoto	 jednání	 a	 k	 vystopování	 konkrétní	
osoby.

starosta

Zásobník	na	samolepky
Na	 stojanu	 úřední	 desky	 je	 nainstalován	
zásobník	 rejlexních	 samolepek	 se	 znakem	obce,	
které	 si	 občané	 mohou	 zdarma	 vyzvednout	 a	
použít	je	na	označení	např.	na	svůj	oděv.
V	zásobníku	 se	 nachází	 500	 ks	 těchto	 prvků,	
prosím	o	rozumné	odebírání.

Krátce
Dne	11.	4.	2018	od	7:00	do	19:00	se	bude	konat	
plánované	přerušení	dodávky	elektrické	energie.
Sběr	 nebezpečných	 odpadů	 a	 elektroodpadu	 je	
v	pondělí	dne	21.	5.	2018	od	16:00	hod.
Svoz	 železného	 odpadu	 se	 uskuteční	 v	pondělí	
dopoledne	dne	21.	5.	2018,	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.
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Výročí	založení	samostatného	Československa
V	letošním	roce	 si	připomeneme	vznik	 samostatného	státu.	Všichni	víme,	 že	 tomu	předcházel	 jeden	
z	největších	válečných	konjliktů	v	dějinách.	I	pro	naši	obec	a	občany	měla	tato	válka	velmi	nepříjemné	
důsledky.
Chtěl	bych	vás	seznámit	s	fakty	o	mužích,	kteří	museli	odejít	 	z	domova	a	bojovat	v	rakousko-uherské	
armádě.	Postupně	do	války	narukovalo	z	Pusté	Kamenice	asi	120		mužů	.	V	červenci	roku	1914	to	byli	
muži	v	aktivní	službě	a	záložníci		od	18	do	39	roků,	pak	muži	do	42	roků	věku	a	od	září	1915	rukovali	
muži	až	do	stáří	50	roků.	Většinou	bojovali	jako	obyčejní	vojíni	v	pěších	plucích	č.98,	č.30,	č.21	a	č.100.	
Během	 války	 se	 dostali	 někteří	 do	 zajetí,	 část	 těchto	 zajatců	 vstoupila	 do	 Legií	 –	 Bouška	 Jan,	
Kostelecký	Josef,	Pantůček	František,	Svoboda	Josef,	Vodička	Václav,	Černý	Josef,	Netolický	František,	
Stružinský	František,	Šlechta	Josef	a	Vtípil	Josef.	Tito	se	vraceli	z	války	dlouho	po	jejím	skončení	v	roce	
1919	i	v	roce1920.	Bojovali	většinou	v	legiích	v	Rusku,	ale	i	v	Itálii	a	Francii.
Bohužel	25	mužů,	kteří	se	v	Pusté	Kamenici	buď	narodili	nebo	tady	bydleli,	se	nevrátilo	vůbec.	Jejich	
hroby	jsou	rozesety	po		bojištích	celé	Evropy.	V	evidenci	padlých	Vojenského	archivu		a	v	matrikách	se	
mě	 podařilo	 najít	 téměř	 všechny	 údaje,	 ale	 jen	 u	 části	 z	 nich	 znám	 místo	 jejich	 posledního	
odpočinku.Někteří	byli	prohlášeni	za	nezvěstné	nebo	mrtvé	soudem	a	u	některých	jsem	po	100	letech	
nenašel	o	jejich	smrti	vůbec	nic.

Vincenc	Bodlák	čp.	125	*30.1.1882	Svratouch,		byl	prohlášen	1.9.1916	za	mrtvého	soudem.
Karel	Cach	čp.	123	*3.4.1883	Oldřetice,	padl	5.5.1915	u	Sviecan,	Halič.
Josef	Cimburek	čp.110	*27.2.1880,	zemřel	9.4.1916	v	Podgorici,	Černá	Hora.
Josef	Hubáček	čp.	37	*13.3.1887,	zemřel	–	nezvěstný	od	10.7.1915	z	jižní	fronty	v	Srbsku.	
Josef	Chmelík	čp.	83	*19.3.1880	Otradov,	(údaje	o	úmrtí	nedohledány).
Josef	 Jestřebecký	 čp.	 61	 *12.8.1880,	 dne	 23.10.1917	 byl	 prohlášen	 za	 mrtvého	 (od	 roku	 1915	
nezvěstný	z	ruského	bojiště).	
Jaroslav	Kučera	čp.	30	*24.4.1896,	zemřel	5.3.1919.
Jan	Luňáček	čp.	24	*9.2.1893,	padl	2.7.1915	u	Polichna,	Ruské	Polsko.
Josef	Luňáček	čp.	92	*29.2.1884,	zemřel	24.11.1915.	
Josef	Luňáček	čp.	121	*4.8.1893,	zemřel	24.11.1914	na	výšině	Majlen,	Srbsko.
Josef	Michaličko	čp.	36	*20.1.1881,	zemřel	3.8.1915.
Václav	 Nadrchal	 čp.	 18	 *6.3.1877,	 dne	 15.9.1915	 byl	 prohlášen	 za	 mrtvého	 (nezvěstný	 z	ruského	
bojiště).
František	Otradovský	čp.	101	*30.7.1879,	padl	13.6.1915	u	Kalnikova,	Halič.	
Josef	Oliva	čp.	2	*17.10.1888,	(údaje	o	úmrtí	nedohledány).
Josef	Oliva	čp.	101	*7.9.1879	zemřel	27.6.1917.
Josef	Otradovský	čp.	38	*1.10.1890,	zemřel	23.7.1914	Gorlice,	Halič.
František	Paulus	čp.	127	*5.4.1893,	zemřel	25.3.1915	Wadowice,	Halič.
Josef	Paulus	čp.	127	12.6.1890,	dne	19.1.1923	byl	prohlášen	za	mrtvého.	
Josef	Pavlík	čp.	78	*29.11.1878,	zemřel	17.5.1915.
Josef	Pešek	čp.	43	*31.12.1893,	padl	29.10.1915	Gorizia,	severní	Itálie.	
František	Sklenář	čp.	29	*3.9.1894,	(údaje	o	úmrtí	nedohledány).
Antonín	Stoklas	čp.	85	*1893(1894)	Vídeň,	nezvěstný	z	ruského	zajetí.	
Alois	Ströbl	čp.	66	*16.4.1873,	padl	1.10.1914	u	Přemyslu,	Halič.
Jan	Tlustý	čp.	28	*30.1.1893,	(údaje	o	úmrtí	nedohledány).
Josef	Venzara	čp.	26	*25.12.1885,	zemřel	3.11.1916	Montelfalcone,	severní	Itálie.

Toto	 jsou	 všechny	 údaje	 co	 se	 mě	 podařilo	 ve	Vojenském	 	archivu	 a	 v	matrikách	 farností	 Pustá	
Kamenice	a	Krouna	dohledat.Všem	těmto	mužům	bude	k	výročí	založení	republiky	odhalena	pamětní	
deska	u	obecního	úřadu.

Zdeněk	Kašpar
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DIECÉZNÍ	 KATOLICKÁ	 CHARITA	 HRADEC	
KRÁLOVÉ	 -	 OBLASTNÍ	 CHARITA	 POLIČKA	 na	
pomoc	lidem	v	nouzi	u	nás	i	v	zahraničí.	Výtěžek	
v	naší	obci	byl	10	895	Kč.	Všem	dárcům	upřímně	
děkujeme	 a	 děkujeme	 i	 našim	 ochotným	
koledníkům.

starosta

Charita	–	diakonie
Občanské	 sdružení	 Diakonie	 Broumov	 vyhlásilo	
SBÍRKU	 POUŽITÉHO	 OŠACENÍ,	 která	 se	 v	naší	
obci	uskuteční	ve	dnech	16.4.	až	22.4.2018.	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	 bude	 na	 internetových	
stránkách	OÚ	a	na	vývěskách	v	obci.

starosta

Poděkování	za	tříkrálovou	sbírku
V	 sobotu	 dne	 6.	1.	2018	 se	 v	 naší	 obci	 usku-
tečnila	tradiční	tříkrálová	sbírka,	kterou	 	pořádá	

Nebezpečné	odpady
V	pondělí	dne	21.	5.	2018	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	 jiltry,	
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	17.	5.	-	21.	5.	2018	můžete	do	kontejneru	u	váhy	dávat	velkoobjemový	odpad	jako	matrace,	
větší	 plasty	 (ne	 autodíly),	 podlahové	 krytiny	 (koberce,	 lina).	 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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Vandalismus
Tak	nám	v	obci	dorostla	nová	generace	vandalů	a	
ničitelů	obecního	majetku.	Jistě	jste	zaznamenali,	
že	od	pátku	23.	2.	2018	od	pozdních	odpoledních	
hodin	 došlo	 k	 vyřazení	 meteostanice	 na	 našich	
webových	stránkách	obce.	Podle	stop	ve	sněhu	si	
dva	 nezletilci	 donesli	 klacek	 a	 tímto	 pak	 urazili	
čidlo	 umístěné	 na	 severní	 straně	 budovy	
obecního	 úřadu.	 Je	možné	 se	 domnívat,	 že	mají	
na	svědomí	zatarasení	vchodových	dveří	velkým	
kamenem	 u	 jedné	 naší	 seniorky.	 Nebo	 je	 to	
souhra	náhod?

starosta

Očkování	psů	proH	vzteklině
Vážení	 občané	 Pusté	 Kamenice,	 v	 sobotu	
8.	5.	2018	 bude	 probíhat	 očkování	 psů	 proti	
vzteklině.	 PEC	 13:45	 –	 14:00,	 VÁHA	 14:00	 –	
14:30.
MVDr.	Michaela	Halamková,	veterinární	lékařka

Pustokamenič?	hokejisté	získali	
bronzové	medaile	v	AHL	Polička	
v	sezóně	2017/2018	a	navázali	
tak	na	loňské	druhé	místo
V	 neděli	 11.	3.	2018	 skončila	 pro	 pustokame-
nické	hokejisty	 sezóna	v	AHL	Polička	a	 skončila	
velice	 úspěšně.	 Po	 senzačním	 loňském	 druhém	
místě	 naši	 letos	 skončili	 na	 výborném	 třetím	
místě	 a	 získali	 tak	 bronzové	 medaile.	 Od	
loňského	 podzimu	 do	 začátku	 letošního	 jara	
odehráli	 v	 AHL	 Polička	 celkem	 21	 utkání.	
V	jedenácti	 utkáních	 vyhráli,	 v	 devíti	 odešli	
poraženi	 a	 jednou	 remizovali	 při	 celkovém	
aktivním	skóre	107:94.	Po	základní	skupině,	kde	
hrál	každý	s	každým	dvakrát	skončili	na	čtvrtém	
místě	 a	 ve	 čtvrtjinále	narazili	 na	mužstvo	Pusté	
Rybné.	 V	 sérii	 hrané	 na	 dva	 vítězné	 zápasy	
přehráli	 Pustou	 Rybnou	 2:1,	 když	 jednotlivé	
zápasy	skončili:	(10:7,	3:4	SN	a	8:1).	V	semijinále	
pak	narazili	 na	nejtěžšího	 soupeře	 celé	 soutěže,	
celek	 Jedlové.	 Toto	 mužstvo	 do	 prvního	
semijinálového	 zápasu	 nepoznalo	 hořkost	
porážky.	 Až	 naši	 hokejisté	 ho	 v	 prvním	
semijinálovém	zápase	porazili	5:4	v	prodloužení.	
V	 dalších	 dvou	 zápasech	 však	 na	 Jedlovou	 již	
nestačili	(1:8	a	2:5)	a	celou	sérii	prohráli	1:2	na	
zápasy.	Jako	poražený	semijinalista	sehráli	zápas	
s	 poraženým	 z	 druhého	 semijinále,	 mužstvem	
Borovnice	 o	 konečné	 třetí	 místo.	 V	 jediném	
zápase	 zvítězili	 nad	Borovnicí	 7:6	 a	 skončili	 tak	
na	 krásném	 třetím	 místě.	 Tímto	 jim	 srdečně	
blahopřejeme	k	dalšímu	sportovnímu	úspěchu	a	
zejména	 pak	 k	 výborné	 reprezentaci	 naší	 obce.	
Hokejisté	 by	 pak	 touto	 cestou	 chtěli	 poděkovat	
všem	fanouškům,	kteří	za	nimi	do	Poličky	jezdili	
a	 povzbuzovali	 je,	 dále	 pak	 všem	 lidem,	 kteří	 je	
po	 celou	 hokejovou	 sezónu	 podporovali.	
Zejména	děkují	 sponzorům	za	 jinanční	podporu	
celé	sezóny.	Jedná	se	o	tyto	sponzory:	Obec	Pustá	
Kamenice,	 Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kame-
nice,	 Aleš	 Suchý,	Nell	 servis	 s.r.o.	 Krásné,	 Štefan	
Vlček	 Polička,	 Karel	 Chvála	 K.CH.	 Mont	 s.r.o.	
Pustá	Kamenice,	Elektro	Zdeněk	Dvořák	Polička,	
Zbyněk	Oplištil	-	Atelier,	Pustá	Kamenice.	Těšíme	
se	 na	 další	 sezónu	 v	 AHL	 a	 další	 spolupráci	
s	uvedenými	 sponzory.	 Celkovým	 vítězem	 AHL	
Polička	se	 stalo	mužstvo	 Jedlové,	které	ve	 jinále	
porazilo	J+J	Polička	3:2.	Gratulujeme.

místostarosta	a	hokejisté
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Výsledky	našich	hokejistů:
Pustá	Kamenice	:	Lezník		4:4	a	2:6
Pustá	Kamenice	:	ŘKF	Polička	8:5	a	8:2
Pustá	Kamenice	:	Krouna	3:6	a	11:1
Pustá	Kamenice	:	Borovnice	1:3	a	6:2
Pustá	Kamenice	:	Pustá	Rybná	6:3	a	7:6
Pustá	Kamenice	:	Jedlová	1:9	a	5:6
Pustá	Kamenice	:	J+J	Polička	7:1	a	2:5

Čtvrt\inále:
Pustá	Kamenice	:	Pustá	Rybná	(10:7;	3:4	SN;	8:1)	
celkem	2:1	na	zápasy
Semi\inále:
Pustá	 Kamenice	 :	 Jedlová	 (5:4	 PP;	 1:8;	 2:5)	
celkem	1:2	na	zápasy	
O	3.	místo:
Pustá	Kamenice	:	Borovnice	7:6

Přátelský	zápas	Pustá	Kamenice	-	
Stará	garda	Betlém	Polička	7:4
Naši	 hokejisté	 na	 první	 svátek	 vánoční	 sehráli	
přátelské	 utkání	 s	celkem	 staré	 gardy	 Betlém	
Polička.	 Po	 slušném	 výkonu	 naši	 zvítězili	 7:4,	
když	 branky	 za	 naše	 mužstvo	 vstřelili:	 David	
Zeman	 4x,	 Adam	 Pekař	 1x,	 Marek	 Černý	 1x	 a	
Oplištil	Zbyněk	1x.	První	 třetina	byla	vyrovnaná	
a	 skončila	 2:2.	 Ve	 druhé	 třetině	 naši	 vstřelili	 tři	
branky	 a	 do	 šatny	 se	 odcházelo	 za	 stavu	 5:2.	

TJ	Pustá	Kamenice

Vánoční	veřejné	bruslení	pro	
děH,	rodiče,	prarodiče
TJ	 Pustá	 Kamenice	 uspořádala	 na	 první	 svátek	
vánoční	 na	 zimním	 stadionu	 v	 Poličce	 tradiční	
vánoční	 bruslení.	 Přijelo	 si	 zabruslit	 70	 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 Jaroslav Sklenář
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Třetí	třetina	opět	skončila	remízou	2:2	a	naši	se	
tak	mohli	těšit	z	celkového	vítězství	7:4.	Famózní	
výkon	 v	utkání	 podal	 náš	 brankář	 Karel	 Chvála.	
Hokejisté	 děkují	 30	 fanouškům,	 kteří	 je	 v	tomto	
utkání	přišli	 podpořit.	Utkání	bylo	 sehráno	 jako	
odveta	za	pouťové	utkání	ve	fotbale,	kde	jsme	se	
stejným	 soupeřem	 na	 pouťovou	 neděli	 v	Pusté	
Kamenici	prohráli	6:8.

Za TJ Jaroslav Sklenář

Masopust	2018
Dvaadvacet	 masek,	 tři	 fotografové	 a	 dva	
muzikanti	 vyrazili	 v	 sobotu	 10.	2.	2018	 na	 tra-
diční	 masopustní	 obchůzku	 obcí.	 Po	 celý	 den,	
dům	 od	 domu,	 staročeská	 maškara	 procházela	
naší	 obcí.	 Nejdříve	 však	 dostala	 povolení	 od	
starosty	 obce	pana	Miroslava	Myšky.	Ráno	 jsme	
se	 vydali	 směrem	 na	 horní	 konec	 obce	 a	
v	odpoledních	hodinách	pak	na	dolní	konec	obce.	
Nevěsta	se	ženichem,	kominík,	vodník,	tanečnice,	
medvěd	s	medvídětem,	cikánka,	atd.,	ti	všichni	se	
celý	 den	 bavili	 a	 veselili	 s	občany	 naší	 obce.	
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	penízky,	které	věnovali	
do	masopustní	pokladničky.

Za TJ Jaroslav Sklenář

Dětský	karneval	2018
V	sobotu	17.	2.	2018	Tělovýchovná	jednota	Pustá	
Kamenice	 uspořádala	 tradiční	 dětský	 karneval.	
Letošní	 výzdoba	 se	 nesla	 v	duchu	 zimních	
olympijských	her.	Nebyla	 to	 však	 klasická	 zimní	
olympiáda,	která	právě	probíhá	v	Jižní	Koreji,	ale	

naše	 pustokamenická	 olympiáda.	 U	 stropu	 sálu	
visely	 olympijské	 kruhy,	 všude	 kolem	 pak	
výzdoba	 s	tématikou	 ZOH.	 Dětský	 karneval	
krátce	 po	 třinácté	 hodině	 zahájily	 mažoretky	
Hvězdičky	a	poté	již	mohly	být	zahájeny	samotné	
olympijské	 soutěže	 pro	 všechny	 přítomné	 děti.	
Soutěžilo	 se	 až	 do	 sedmnácté	 hodiny	 a	 všechny	
děti	 si	 z	pustokamenické	 olympiády	 odnesly	
nejen	 věcné	 ceny	 a	 sladkosti,	 ale	 především	
krásné	 zážitky.	 Opět	 nechybělo	 vyhlášení	
nejkrásnějších	masek	a	přetahování	 lanem	mezi	
dámskou	 a	 pánskou	 společností.	 Podruhé	 za	
sebou	 v	této	 soutěži	 uspěly	 dámy	 a	 dívky.	 Pro	
pořadatele	 bylo	 potěšující,	 že	 kulturní	 dům	 byl	
opět	 zcela	 zaplněn	 návštěvníky,	 zejména	 pak	
dětmi.	 Pořadatelé	 děkují	 všem	 sponzorům	 za	
ceny	 do	 soutěží ,	 především	 pak	 j irmě	
Ravensburger	 Polička,	 která	 darovala	 nejvíce	
věcných	cen.	Dále	děkují	všem,	kteří	připravovali	
letošní	 výzdobu	 a	 všem,	 kteří	 na	 karnevale	
sloužili.	 Poděkování	 za	 účast	 na	 akci	 pak	 patří	
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Připravované	akce	
TJ	Pustá	Kamenice
Pálení čarodějnic 30. 4. 2018
TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 v	pondělí	 30.4.2018	
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 3. 6. 2018
Tělovýchovná	jednota	Pustá	Kamenice	uspořádá	
v	neděli	 3.6.2018	 tradiční	 DĚTSKÝ	 DEN	 u	pří-
ležitosti	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.	Srdečně	zvou	pořadatelé.

Turistický výlet pro děti, rodiče a prarodiče 
23. - 24. 6. 2018
TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 o	 víkendu	 23.	-	
24.	6.	2018	dvoudenní	turistický	výlet	pro	rodiče	
a	 prarodiče	 s	 dětmi.	 V	 letošním	 roce	 půjdeme	
opět	 na	 Březiny.	 Zájemci	 se	 mohou	 hlásit	 do	
20.	6.	2018	 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.

Turistický zájezd do Belanských a 
Vysokých Tater 27. - 30. 9. 2018
TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 ve	 dnech	 27.	-	
30.	9.	2018	 čtyřdenní	 turistický	 zájezd	 do	
Belanských	 a	 Vysokých	 Tater.	 Ubytování	 je	
zajištěno	 v	penzionu	 PANORAMA	 ve	 Ždiaru.	
Přihlášky	 na	 zájezd	 se	 podávají	 u	 předsedy	 TJ	
Milana	Sršně	do	konce	srpna	2018.	Cena	zájezdu	
bude	 teprve	 stanovena,	 kapacita	 je	 vzhledem	
k	ubytování	 omezena	 na	 40	 účastníků.	 Srdečně	
zvou	pořadatelé.

zejména	 návštěvníkům.	 I	 letos	 většina	 rodičů	 a	
prarodičů	 využila	 se	 svými	 ratolestmi	 služeb	
miniatelieru	 fotografa	 pana	 Radka	 Pavlíka	
z	Hlinska	 a	 odnesli	 si	 z	karnevalu	 krásné	
fotograjie.	 Těšíme	 se	 na	 shledanou	 na	 některé	
z	příštích	 akcí,	 které	 budeme	 v	roce	 2018	
pořádat.

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Šibřinky	2018
Zimní	olympijské	hry	Pustá	Kamenice	2018.	Toť	
ojiciální	 název	 letošních	 ŠIBŘINEK.	 Výzdoba,	
která	 byla	 zhotovena	 také	 k	odpolednímu	
dětskému	 karnevalu,	 se	 nesla	 v	duchu	 zimních	
olympijských	 her.	 Nad	 sálem	 visely	 olympijské	
kruhy,	 všude	 poté	 výzdoba	 s	olympijskou	
tématikou.	 Výzdobu	 kulturního	 domu	 připravili	
členové	 spolku	 za	 přispění	 žáků	 ZŠ	 a	MŠ	 Pustá	
Kamenice.	 K	 tanci	 a	 poslechu	 hrála	 skupina	
Řemen.	 Šibřinky	 se	 uskutečnily	 před	 slušnou	
návštěvou,	 nechyběly	 masky,	 i	 když	 jich	 bylo	
méně	 než	 v	minulosti.	 Před	 půlnocí	 bylo	
vyhlášeno	 deset	 nejlepších	 masek	 v	tomto	
pořadí:	 10.	 Tráva,	 9.	 Sněhurka,	 8.	 Červené	
karkulky,	 7.	 Šmloula	 a	 Šmoulinka,	 6.	 Šachové	
královny,	 5.	 Vodník	 a	 vodnice,	 4.	 Lovec	 a	 jeho	
trofeje,	 3.	 Jahoda,	 2.	 Počasí	 a	 1.	 Parašutisté.	
Jménem	 výkonného	 výboru	 TJ	 Pustá	 Kamenice	
děkuji	maskám,	hostům	ŠIBŘINEK	a	hlavně	také	
pořadatelům	za	krásně	prožitý	maškarní	večer	v	
Pusté	 Kamenici.	 Děkujeme	 také	 fotografům	 –	
Janu	Broklovi,	Radku	Pavlíkovi	a	Petru	Novákovi	
za	 krásné	 fotograjie	 z	této	 akce.	 Těšíme	 se	 na	
setkání	na	ŠIBŘINKÁCH	v	roce	2019.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Klub	seniorek
Přesto,	 že	 se	 zima	 zdála	 nekonečná,	 pravidelné	
páteční	 posezení	 v	klubu	 seniorek	 nám	 nepře-
kazily	 ani	 šedivé	 pošmourné	 dny,	 nepříjemný	
mráz,	 ani	 chřipková	 epidemie.	 Pro	 vylepšení	
nálady	přece	někdy	stačí	málo	-		sejít	se	s	přáteli,	
popovídat	si	a	společně	se	těšit,	že	se	zase	ukáže	
sluníčko	a	jaro	jako	každý	rok	zase	přijde.	A	než	
jsme	se	nadály,	oslavily	 jsme	MDŽ.	 Jak	 jinak	než	
malým	pohoštěním	a	kytičkou	pro	každou	z	nás.	
Další	 březnové	 pátky	 jsou	 pracovní,	 velikonoční	
dekorace	nám	přece	udělají	největší	radost,	když	
si	 je	 společně	 vyrobíme	 samy.	 Jak	 se	 nám	
povedly,	 ukážeme	 příště.	 Centrum	 Bohuslava	
Martinů	 v	Poličce	 pořádá	 výstavu	 „Síla	 vody	
očistná	 Velikonoce	 nachystá“.	 A	 právě	 návštěva	
této	 výstavy	 bude	 našim	 prvním	 letošním	
(mini)výletem	 a	 zároveň	 symbolickým	 zako-
nčením	 zimního	 času.	 Na	 jaro	 už	 máme	
naplánované	 další	 aktivity,	 mezi	 nimiž	 nemůže	
chybět	 už	 tradiční	 květnová	 oslava	 Dne	 matek.	
Už	 teď	se	 těšíme	na	společné	setkání,	pozvánku	
včas	 zveřejníme	 a	 zatím	 přejeme	 všem	 hezké	
jarní	dny	a	radostné	Velikonoce.

za	seniorky	Irena	Gregorová

SDH	Pustá	Kamenice

Hasičská	sezóna	úspěšně	
zahájena!
V	 sobotu	10.	2.	2018	opět	po	 roce	 vyrazila	 naše	
hasičská	 přípravka	 na	 soutěž	 Kostěnické	 hrátky	
s	hasičátky.	Do	kulturního	domu	v	Kostěnicích	se	
tentokrát	sjelo	celkem	22	5členných	družstev	ze	
všech	okresů	Pardubického	kraje.	Okres	 Svitavy	
jsme	 reprezentovali	pouze	my,	 ale	 zato	 se	 třemi	
týmy!	 Stali	 jsme	 se	 tak	 opět	 nejpočetnější	
skupinou.	 Děti	 soutěžily	 ve	 4	 disciplínách	 –	
štafeta	s	nejrůznějšími	překážkami,	motání	hadic	
na	čas,	určování	 technických	značek	a	štafeta	se	
zapojováním	hadic	C.	Konkurence	byla	veliká,	ale	
naše	 děti	 se	 vůbec	 neztratily.	 Tým	 C	 ve	 složení	
Lili	 Hodovancová	 (4roky),	 Johanka	 Broklová	
(3roky),	 Jiřík	 Zahálka	 (3roky),	 Anička	 Suchá	

(2roky)	a	Honzík	Tomášek	(2roky)	jel	především	
sbírat	 zkušenosti.	 Svým	výkonem	 tito	 nejmladší	
závodníci	 dokázali,	 že	 pro	 ně	 smotat	 či	 zapojit	
hadici	 C	 není	 vůbec	 žádný	 problém,	 a	 byli	 vždy	
náležitě	 oceněni	 velkým	 potleskem.	 Za	 svůj	
výkon	 obdrželi	 bronzové	 medaile	 a	 22.	 místo.	
Tým	 B	 ve	 složení	 Melichar	 Hak	 (5let),	 Filip	
Sodomka	 (5let),	 Daneček	 Suchý	 (5let),	 Adélka	
Vičarová	 (4roky)	 a	 Kubík	 Odehnal	 (4roky)	 nám	
udělal	 velkou	 radost.	 Posunul	 umístění	 týmu	 B	
z	loňského	 13.	 místa	 na	 9.	 místo	 a	 jen	 těsně	
získal	 stříbrné	 medaile.	 Nejzkušenějším	 týmem	
byl	tým	A	ve	složení	Daneček	Vičar	(6let),	Eliška	
Broklová	 (6let),	 Mareček	 Zahálka	 (6let),	 Anička	
Tomášková	 (5let)	 a	Vašík	Chaloupka	 (5let).	 Tito	
závodníci	 měli	 nejtěžší	 pozici,	 protože	 si	 už	
uvědomovali,	že	jedou	obhajovat	loňské	1.	místo.	
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I	 přestože	 se	 z	 loňského	 vítězného	 družstva	 A	
v	tom	 letošním	objevil	pouze	Daneček	Vičar,	 tak	
děti	1.	místo	obhájily	a	přivezly	si	zlaté	medaile	a	
pohár	 pro	 vítěze.	 Svým	 výkonem	 tak	 potvrdily,	
SDH	 Pustá	 Kamenice	 má	 jednu	 z	 nejlepších	
přípravek	 v	 Pardubickém	 kraji.	 Děkuji	 všem	
dětem	 za	 vzornou	 reprezentaci	 nejen	 našeho	
sboru,	ale	 také	okresu	Svitavy,	a	především	naší	
obce,	protože	se	po	našem	výkonu	všichni	začali	
zajímat,	 „kde	 že	 ta	 Pustá	 Kamenice	 leží,	 že	 tam	
mají	 tak	 šikovné	 děti“!	 Děkuji	 také	 všem	
rodičům,	 kteří	 jeli	 své	 děti	 podpořit	 a	 zároveň	
nám	tam	velmi	pomáhali	se	samotnou	organizací	
dětí.	 Poděkování	 také	 patří	 vedení	 obce	 za	
zapůjčení	 dodávky	 k	 dopravě	 dětí	 na	 soutěž.	
Obrovské	poděkování	 si	 zaslouží	 SDH	Kostěnice	
za	 precizně	 připravenou	 a	 zorganizovanou	
soutěž,	 která	 je	 navíc	 obohacena	 velmi	
příjemnou,	 usměvavou	 a	 radostnou	 atmosférou	
ze	 strany	 pořadatelů	 i	 kolegů	 vedoucích.	 Díky	
tomu	 jsme	 ze	 soutěže	 odjížděli	 nejen	 s	 radostí	
z	úspěchu	našich	dětí,	ale	také	s	pozitivní	energií	
do	další	práce!

za	SDH	Lenka	Tomášková

Školení	vedoucích	mládeže	SDH
Ve	dnech	2.	–	3.	března	se	v	KD	v	naší	obci	konalo	
školení	 vedoucích	 hasičské	 mládeže,	 které	 ve	
spolupráci	 s	 naším	 SDH	 pořádala	 Okresní	
odborná	 rada	 mládeže	 Okresního	 sdružení	
hasičů	 Svitavy.	 Na	 tuto	 akci	 přijelo	 téměř	 100	
vedoucích	 a	 instruktorů	 z	 26	 sborů	 okresu	
Svitavy.	 Účastnili	 se	 i	 dva	 zástupci	 našeho	
sousedního	SDH	Svratouch.	Většina	účastníků	do	
naší	 obce	 zavítala	 vůbec	 poprvé.	 Vedoucí	 se	

vzdělávali	 z	 oblasti	 všeobecných	 podmínek	 hry	
Plamen	 a	 pravidel	 jednotlivých	 disciplín,	
z	oblasti	pojištění,	zdravovědy	a	také	pedagogiky	
a	 psychologie.	 Na	 toto	 školení	 zavítali	 také	
starosta	 Okresního	 sdružení	 hasičů	 pan	 Jan	
Soural	 a	 starosta	 Krajského	 sdružení	 hasičů	 a	
vedoucí	Ústřední	odborné	rady	mládeže	SH	ČMS	
pan	 Josef	 Bidmon.	 Úkolem	 našeho	 sboru	 bylo	
zajistit	prostory,	ozvučení	a	stravování.	Přestože	
to	 byla	 naše	 první	 zkušenost	 s	 pořádáním	
takovéto	 akce,	 myslím,	 že	 se	 nám	 organizace	
podařila.	 Touto	 cestou	 bych	 chtěla	 poděkovat	
všem,	 kteří	 se	 podíleli	 na	 přípravě	 a	 samotné	
organizaci	 školení,	 ať	 už	 upečením	 moučníků,	
nebo	 samotnou	 obsluhou	 na	 akci.	 Velmi	 děkuji	
také	 panu	 Broklovi	 nejen	 za	 fotodokumentaci,	
ale	především	za	zajištění	technického	zázemí	po	
celé	školení.

za	SDH	Lenka	Tomášková

Český	den	proH	rakovině	2018
V	 letošním	 roce	 proběhne	 Český	 den	 proti	
rakovině	 ve	 středu	16.	5.	 I	 letos	 se	 do	 této	 akce	
zapojí	 děti	 z	 kolektivu	 mladých	 hasičů,	 a	 tak	
tento	 den	 v	 odpoledních	 hodinách	 vyrazí	
s	dospělými	po	naší	obci	prodávat	 žluté	kytičky,	
které	 jsou	 symbolem	 této	 akce.	 Koupí	 těchto	
květin	 za	 minimální	 částku	 20	Kč	 přispějete	 na	
prevenci	 a	 léčbu	 rakoviny.	 V	 letošním	 roce	 se	
organizace	Liga	proti	rakovině,	která	tuto	sbírku	
pořádá,	 tematicky	 zaměří	 na	 rakovinu	 tlustého	
střeva.	Předem	děkujeme	za	vaše	vstřícné	přijetí.

za	SDH	Lenka	Tomášková

Požární	ochrana	očima	dě?	2018
Na	 přelomu	 února	 a	 března	 letošního	 roku	 se	
děti	 z	 hasičského	 kroužku	 zapojily	 do	 výtvarné	
části	soutěže	Požární	ochrana	očima	dětí.	Celkem	
se	 základního	 kola	 zúčastnilo	 16	 dětí	 ve	 4	
kategoriích.	Některé	 děti	 odevzdaly	 i	 více	 než	 1	
obrázek,	protože	mohly	malovat	i	doma.	V	neděli	
11.	3.	 se	 sešla	 porota	 složená	 ze	 členů	 výboru	
SDH	 a	 hostů,	 aby	 vybrala	 v	 každé	 kategorie	 3	
nejzajímavější	 obrázky,	 které	 poputují	 do	 kola	
okresního.	 Všechny	 obrázky	 byly	 velmi	
povedené,	 a	 tak	 v	 některých	 kategoriích	 bylo	
rozhodování	velmi	těžké.	Obrázky	si	budete	moct	
prohlédnou	na	nástěnce	hasičské	zbrojnice,	kam	
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je	 budeme	 postupně	 umísťovat.	 Chtěla	 bych	
touto	 cestou	 poděkovat	 všem	 dětem	 za	 jejich	
účast	v	soutěži	a	vybraným	autorům	popřát,	aby	
jejich	výtvory	zaujaly	i	porotu	v	okresním	kole.

Vybráni	byli:

Kategorie	M1	(3	–	5	let):	
Melichar	Hak,	Jan	Tomášek,	Jiří	Zahálka

Kategorie	M2	(5	–	6	let):	
Marek	Zahálka,	Filip	Sodomka,	Anna	Tomášková

Kategorie	ZŠ1	(1.	–	2.	tř.):	
Tereza	Sejkorová,	Kristýna	Tomášková,	Vlastimil	
Suchý

Kategorie	ZŠ2	(3.	–	5.	tř.):	
Matěj	Zahálka,	Hana	Haková,	Alice	Husáková

za	SDH	Lenka	Tomášková

Plánované	akce	SDH
Děti:

14.	4.	Svratecký	soptík	–	Svratka	(tělocvična	ZŠ)	
–	přípravka	(dle	věku	od	nejstarších),	mladší

5.	5.	 Liga	 MH	 Pomezí	 nebo	 soustředění	 –	
přípravka,	mladší

12.	5.	 soustředění	 (pokud	 nebude	 týden	
předtím)	–	přípravka,	mladší

16.	5.		Český	den	proti	rakovině	–	prodej	kytiček

19.	5.		Liga	MH	Jevíčko	–	přípravka,	mladší

25.	–	26.	5.	Okresní	kolo	hry	Plamen	Dolní	Újezd	
–	pátek	mladší	+	některé	děti	z	přípravky	sobota	
-	přípravka,	mladší

3.	6.	Krouna	-	zvažujeme

30.	6.	Liga	MH	Polička	–	přípravka,	mladší

Během	 dubna	 –	 května	 dle	 počasí	 plánujeme	
výlet	do	lanového	parku	v	Borové.

Dospělí:

13.	4.	námětové	cvičení	JPO	Pustá	Rybná

3.	6.	okrskové	kolo	PS	Kamenec

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Zdravá	5
Naše	 škola	 absolvovala	 8.	 ledna	 vzdělávací	
program	 Nadačního	 fondu	 Albert	 zaměřený	 na	
správnou	 výživu.	 Přijela	 paní	 lektorka,	 která	
navštívila	 se	 svým	 kujříkem	 plným	 zdravých	
dobrot	nejdříve	děti	ve	školce	a	pak	se	přemístila	
i	k	dětem	školního	věku.	Všichni	 jsme	se	během	
tohoto	 programu	 dozvěděli	 mnoho	 užitečných	
věcí.	 Nyní	 víme,	 z	 jakých	 druhů	 a	 množství	
potravin	 se	 mají	 skládat	 naše	 jídla	 během	
jednotlivého	dne.	Už	 také	víme,	že	 jídel	by	mělo	
být	během	dne	pět	 a	 že	by	na	pomyslném	 talíři	
mělo	 být	 od	 každého	 druhu	 potravin	 kousek.	
Děti	 si	 na	 závěr	 připravily	 z	 různých	 druhů	
zeleniny	krásné	mini	špízy.	Věříme,	že	si	z	tohoto	
programu	 děti	 odnesly	 informace,	 které	 budou	
moci	ve	svém	budoucím	životě	správně	využít.	A	

pokud	 si	 je	 chtějí	 připomenout	 (a	 ne	 jen	 děti,	
rodiče	 mohou	 také…:))	 najdou	 je	 na	 webových	
stránkách	www.zdrava5.cz.	

Tereza	Dudková
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"BEJBY	TANEČNÍ"
Také	 letos	 během	 ledna	 měly	 děti	 možnost	
navštěvovat	"Bejbytaneční",	které	se	již	podruhé	
uskutečňovalo	v	odpoledním	čase	a	i	 letos	se	ho	
mohly	kromě	dětí	 ze	 školky	účastnit	 žáci	1.	 a	2.	
třídy.	 Kromě	 druhé	 lekce,	 která	musela	 být	 pro	
nemocnost	 dětí	 přesunuta	 na	 jiný	 týden,	 byla	
vždy	účast	 na	 tanečních	hojná	 a	 je	 uspokojující,	
že	 pohyb	 dětem	 nevadí,	 ale	 naopak	 je	 těší.	
Děkujeme	 paní	 tanečnici	 Martině	 za	 milou	
zábavu.

Dita	Hromádková

PŘEŽILA	JSEM	GULAG	-	svědectví	
Věry	Sosnarové
Knihovnice	Iveta	a	Lenka	si	Vás	dovolují	pozvat	na	
společnou	 akci	 knihoven.	 Připravili	 jsme	 pro	 Vás	
besedu	 s	 paní	 Sosnarovou,	 která	 se	 bude	 konat	
v	Oldříši	 u	 Poličky	 v	 sobotu	 dne	 7.	4.	2018	 od	 17	
hodin	 v	 sokolovně.	 Těžký	 život	 paní	 Sosnarové	 je	
sepsán	v	knize	Krvavé	jahody	od	J.	S.	Kupky.

Krvavé	 jahody	 vypraví	 děsivé	 svědectví	 Věry	
Sosnarové	 deportované	 ve	 čtrnácti	 letech	 spolu	 s	
devítiletou	sestrou	Naďou	a	jejich	ruskou	matkou	–	
petrohradskou	 emigrantkou	 –	 z	 Brna	 do	
Sovětského	svazu.	
Sestra	 Naďa	 již	 zemřela,	 ale	 Věra	 jezdí	 nadále	
vyprávět	 svůj	 životní	 příběh	 zájemcům	 a	
studentům	nejen	po	celé	republice,	i	když	jí	je	už	87	
let.	

Kniha	bude	na	přednášce	ke	koupi.

Knihovna

RS	Vysočina	Polička
Kamenický	losos
RS	 Vysočina	 Polička	 pořádá	 v	sobotu	 19.	5.	2018	 na	 místním	 rybníku	 5.	 ročník	 rybářských	 závodů	
KAMENICKÝ	LOSOS.	Všichni	občané	jsou	srdečně	zváni	ke	shlédnutí	této	akce.	Občerstvení	zajištěno.


