K a m ý c k é l i s t y II
zpravodaj nezávislých
----------------------------------------------------------Ročník XVIII. / číslo 6, říjen 2015, zdarma
volně navazuje na KL ročník XXI.
Neprošlo jazykovou úpravou
 Petr Halada

Vážení spoluobčané,
srdečně si Vás dovoluji pozvat na připomenutí „Památky zesnulých“ , která se bude konat
2.11.2015 od 17 hodin na hřbitově v Kamýku nad Vltavou. Pokud přijmete pozvání, chtěli
bychom společně vzpomenout na přátele, příbuzné a známé, kterých si vážíme, s úctou na ně
vzpomínáme, ale bohužel již nejsou mezi námi. Přijít samozřejmě můžete i vy, kteří na
kamýckém hřbitově nemáte nikoho z příbuzných nebo známých pochovaného.
Vzpomínku zahájíme liturgií slova u pomníku padlých z 1. světové války, pokračovat
budeme promluvou a modlitbou za zesnulé. Celý program bude doprovázet také hudba a na
závěr by každý z přítomných zapálil plamínek vzpomínky.
Spolu se mnou Vás zvou důstojný pán Zbigniev Grzyb a pan František Říha.

*
Mateřská škola zve občany na

oslavu svátku Svatého Martina
kdy 11. listopadu 2015 v 16 hodin vyjde průvod s lucerničkami od mateřské školy
a kolem 17 hodiny jej zakončíme v altánu na dvoře základní školy, kde bude
připraveno malé pohoštění v podobě svatomartinské husy, svatomartinského vína
a příjemné hudby

*
Obec Kamýk nad Vltavou ve spolupráci se základní a mateřskou školou
zve všechny místní i přespolní občany na již tradiční

rozsvícení vánočního stromečku
spojené se zpěvem koled, punčem, prskavkami a ohňostrojem. Stromeček přijďte
rozsvítit v pátek 27.11.2015 v 17 hodin před obecní úřad.

*
Základní škola Kamýk nad Vltavou zve na

vánoční trhy a kavárnu

spojené se dnem otevřených dveří základní školy pro všechny občany a příznivce
školy. Zahájení trhů bude v pátek 27. 11. ve 14 hodin.

*

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
- pokus o rekord 2015. Zatím se to nezdá, ale Vánoce se blíží! Proto zveme
všechny děti i jejich rodiče dne 4. 12. 2015 ke kulturnímu domu v Kamýku na
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Balónky vzlétnou přesně v 15.15 h,
ale přijďte dříve, ať si stihnete napsat přáníčka a také se občerstvit - od 14 h se
na vás těší Unie rodičů při ZŠ Kamýk nad Vltavou a Pionýr.

*
Srdečně zveme na

dětskou mikulášskou párty,
která se uskuteční v pátek 4.prosince v kulturním domě od 15:30, po
vypouštění balónků pro Ježíška. Těšit se můžete na různé soutěže s čertovskou
tématikou, dětskou diskotéku a občerstvení. Čertovské masky jsou vítány. Pro
malé čerty a čertice je připravena odměna. Za organizační tým Lukáš Galko.
 Informace pro vás:

 I humna jsou naše – obec Kamýk nad Vltavou vyhlašuje pro občany možnost podat
individuální projekty.
Výraz „humna“ či „za humny“, převážně v pomnožném tvaru, přešel na přírodní prostředí vesnice za
stodolami, přechod mezi zastavěným územím a volnou krajinou, kde byl pás sadů a zahrad nebo polní
cesta a polnosti. Někdy tak byl označován prostor mezi domem a sadem, jindy až prostor za zahradami.
Při ulicovém typu vsi tvoří humna jednotlivých usedlostí ucelený pás. Humna byla často využívána k
pasení hus a kachen, ohrazená humna („rajčůr“) i k chovu koz, ovcí, či telat. Humna byla také
oblíbeným místem pobytu a setkávání vesnických dětí a mládeže
Cíl projektu: úprava veřejných prostranství okolo vašeho domu nebo veřejných prostranství
navazujících na vaši nemovitost. Projekt může například obsahovat výsadbu zeleně, údržbu
zeleně, drobné stavby – lavičky, pítka, úpravy chodníku, posezení,
herní prvky. Přihlásit projekt může každý občan Kamýku a Velké
nad Vltavou.
Termín odevzdání projektu je do 30.12.2015 v zalepené obálce
s nápisem projekt „I humna jsou naše“ do podatelny obecního
úřadu. Vyhodnocení projektů a oznámení rozhodnutí žadatelům
bude provedeno do konce února 2016.
Termín realizace projektu od 1.4.2016 do 30.9.2016.
Termín odevzdání vyúčtování dotace je do 1.12.2016. Maximální výše dotace na projekt je
10.000,- Kč. Projekt musí obsahovat: jméno žadatele, bydliště, místo realizace projektu, popis
záměru projektu s jednoduchým nákresem situace, rozpis předpokládaných nákladů
projektu

 Z deníčku kamýckého vandala:





zřejmě nějakému zahrádkáři se hodily lavičky, které byly u přehrady a u rybníku Pod
Brůnou, proto je neváhal odcizit
po skončení 1. Kamýcké pivoslávy se neudržel nenechavý poberta a odvezl si od
hradu 4 skládací stoly. Zatím je však nevrátil.

Krajský úřad a Správa a údržba Středočeského kraje odkládají rekonstrukci mostu
přes Vápenický potok ve Velké na začátek druhého čtvrtletí roku 2016 /pokud bude na
rekonstrukci mostu vyčleněno dostatek finančních prostředků/. Oprava tarasu na téže silnici
ve Velké se v současné době soutěží o dodavatele stavby. Pokud bude výběrové řízení
uzavřeno, pak s největší pravděpodobností budou ještě v letošním roce zahájeny přípravné
práce na stavbě a samotná stavba proběhne na jaře 2016.

 Činnost kontrolního výboru obce Kamýk nad Vltavou

Kontrolní výbor obce pod vedením Hany Skupilové se pravidelně schází. Pracuje na základě
pokynů starosty obce, zastupitelstva obce nebo připomínek občanů. Z každé kontroly jsou
zpracovány zápisy ve dvou výtiscích, jeden zápis je založen na obecním úřadu a druhý u
předsedy kontrolního výboru. Taktéž s výsledky kontroly je seznámeno zastupitelstvo obce
na svém nejbližším jednání.
V letošním roce provedl kontrolní výbor dvě kontroly, první u neziskových organizací
v čerpání financí dotovaných od obce a druhou u mateřské školy ve využívání financí
získaných formou příspěvku od rodičů dětí. Zde bychom chtěli jen podotknout, že
k dnešnímu dni za školní rok 2014/15 dluh některých rodičů činí 6 900,- Kč. Je potřeba, aby
tito rodiče si uvědomili, že za tyto finance jsme mohli vylepšit prostředí školky. Při kontrole
a doložení veškerých dokladů jsme nezjistili nedostatky, účetní evidence je přehledně vedená
a veškeré doklady doložitelné. Žádáme všechny občany naší obce, pokud mají podněty
ke kontrolám v obci, aby informovali přímo předsedu kontrolního výboru nebo jednotlivé
členy.

 Obecní úřad vyhlašuje záměr pronájmu:

- garáže pro osobní vozidlo v horním autoparku o výměře 16 m2
- hospůdky v kulturním domě v Kamýku nad Vltavou
Dotazy o pronájmu u starosty obce, své žádosti o pronájem předkládejte do podatelny
obecního úřadu nejpozději 11.11.2015.

 Žádáme řidiče motorových vozidel, aby v pondělí ráno od 4 do 12 hodin neparkovali
před nádobami na směsný odpad, protože pak se nedají vyvážet. Podobný problém nastává
v pátek před nádobami na papír a plasty. Před nimi prosím neparkujte v pátek od 7 do 16
hodin.



Na základě rozhodnutí a usnesení Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou se od
1.1.2016 spojí Mateřská škola Kamýk nad Vltavou a Základní škola Kamýk nad Vltavou do
jednoho právního subjektu. Důvodem rozhodnutí o tomto spojení je zejména úspora
finančních prostředků na provoz, účetnictví a správu zařízení. Výchovně vzdělávací a

stravovací provoz obou bývalých subjektů se však vůbec měnit nebude. Školní vzdělávací
programy budou naplňovány stejně jako doposud, děti budou chodit do stejných tříd. Změní
se tedy název a některé administrativní úkony v provozu obou zařízení.

 Byla provedena oprava místní komunikace v lokalitě Habrov, spojující RZ Metro Praha
a hydroforní stanici. Celkové náklad činily 140.814,- Kč.

 Cvičení s Bárou, aneb dostaňte se do formy!
-

každou středu od 19 do 20 hodin v tělocvičně základní školy, s sebou podložku na
cvičení
Cvičení s dětmi
každé úterý v tělocvičně základní školy, pro děti od 1,5 roku do 3 let od 15.15 do 16
hodin a pro děti od 3 do 6 let od 16.15 do 17 hodin

 Při zahájení topné sezony si mnozí všimnete, jaké barevné sloupce stoupají z některých
komínů po obci. Někde totiž ještě lidé topí vším, co jim přijde pod ruku. Raději si
nepředstavuji, kolik nečistot a jedů asi musí za celou zimu spadnout z několika málo
okolních komínů, které nám často poskytují svým zápachem a černým i různobarevným
kouřem nevyvratitelný důkaz o spalování odpadu. To je zakázáno a většina lidí ví, že při
tom vzniká celá řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší a poškozují nás všechny i
naše okolí. Zvlášť citlivé jsou na tyto jedy děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící
astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Hlavní příčinou vzniku škodlivin je
nedokonalé spalování při nízké teplotě a nedostatečném přísunu kyslíku. Spalováním plastů,
které obsahují celou řadu chemických přísad, dochází k uvolňování těchto přísad ve formě
plynu a může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin než např. v průměrné spalovně.
To si pravděpodobně nikdo z těch, kdo odpad spalují, ani neuvědomuje.
Spalováním plastických hmot (polyvinylchloridy – PVC, např. kelímky, lahve, domácí zboží
a hračky) se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny a chlorované furany. Ty
mohou zapříčinit vznik vrozených vad nebo třeba rakoviny. Dioxiny se hromadí a setrvávají
v potravních řetězcích lidí.
Při spalování polystyrénů (např. šálků, jídelních tácků, kartonů na vajíčka, plastických
příborů) výpar z jejich hoření může poškodit oči i sliznice. Při spalování polyuretanů
(žaluzie, pěny, lepidla, látky, kterými se povrchově upravuje dřevo) se uvolňuje žlutý kouř,
který obsahuje kolísající množství kyanovodíku a fosgenu.
Při spalování gumy, dřeva ošetřeného impregnačními prostředky, drátů z izolací, baterií,
olejů, azbestu a elektronických součástek aj. se uvolňují další jedovaté plyny.
Marie Jelínková

 Z kamýckého vysílače v současné době můžete naladit TV digitální signál těchto stanic

Čt 1, Čt 24, Čt 2, Čt Sport, Čt D/ART, Nova, Nova Cinema, Fanda, Prima, Prima Cool, Prima
Love, Prima Zoom, Barandov, Barandov Kino, Barandov Plus, Očko, Očko Gold, Sport 5, TV
Kamýk, Šlágr



Vážení čtenáři,

dva měsíce prázdnin utekly jako voda a opět začaly školní povinnosti, děti plné energie je
třeba usměrnit a vrátit jim řád všedních dnů. Dovolte mi proto několik slov o „životě“
v místní základní škole. Sice začal nový školní rok, rok 2015/2016, teprve nedávno, ale
přesto se ve škole událo již mnoho zajímavých událostí. O všech akcích školy jste pravidelně
informováni na webových stránkách školy www.zskamyknv.cz, kde si můžete přečíst, kdy a
jaké akce naše děti již v tomto školním roce prožily. A není jich málo, stále se v budově školy
i mimo ni něco děje. V září jsme mezi sebou přivítali devět nových prvňáčků, přestože
zápisu ke školní docházce se v lednu 2015 zúčastnilo dvacet jedna dětí. V současné době
žádají rodiče o odklady školní docházky ve větší míře, než bylo zvykem kdykoliv dříve.
Z důvodu velkého počtu odkladů školní docházky jsme otevřeli jako naprostou novinku
v kamýcké škole přípravnou třídu, kterou navštěvuje také devět dětí. Jde o předškolní
vzdělávání, kde se děti kromě hraní a zábavy začínají seznamovat s určitými pravidly a
režimem a učí se nové věci stejně jako předškoláci v mateřské škole. Výhodou pro ně je
znalost prostředí základní školy, kam by měli příští rok nastoupit již jako školáci.
Dovolte mi také zmínit zde pojetí učitelské profese. Učitel by měl být inteligentní,
svědomitý, důsledný, přívětivý atd., zkrátka by měl být osobnost. Zásadní problém školy je
však v motivaci vychovávaných a vzdělávaných. Učitel motivuje především svou osobností,
tím jak na žáky působí. I když zapomínáme velkou část toho, co jsme si ve školních lavicích
vtloukali do hlavy, nikdo z nás jistě nezapomene na atmosféru, kterou učitel ve třídě vytvářel
a šířil. V paměti uchováváme ty tvrdší a neústupnější, kteří po nás něco požadovali a chtěli,
abychom si ze školy odnesli maximum. Teprve později pochopíme, že takoví učitelé kladli
vyšší nároky v první řadě sami na sebe. Psycholog Pavel Říčan říká: „Posílení autority učitele
vyžaduje, aby byl překonán tzv. mýtus dokonalého učitele. Tento mýtus spočívá v představě,
že dobrý učitel dokáže zaujmout učební látkou každé dítě, že má respekt, lásku a důvěru
všech, že zvládne po dobrém každý problém, který se ve třídě vyskytne“. Přiznejme prostě
učitelům lidské rozměry a věřme, že je takto vnímá většina žáků i rodičů. I v naší škole jsou
takoví učitelé, kteří dělají maximum pro to, aby děti co nejlépe připravili na běžný život. Je
na ně často vyvíjen tlak ze stran veřejnosti, rodičů, a přesto vykonávají svoji práci, jak nejlépe
dovedou. Uvědomme si, že „není na světě člověk ten, který by se mohl zavděčit lidem
všem“. Zamysleme se i nad slovy Kantovými: „Spal jsem a zdálo se mi, že je život krása.
Probudil jsem se a zjistil jsem, že je povinnost“.
Přeji všem příjemné prožití krásně
barevného podzimu.
Alena Suchopárová, ředitelka školy

 Lišky se vrátily do lesů okolo Kamejka
Možná jste si všimli, že v okolních lesích pobíhají podivná individua
se sluchátky na uších a záhadným přístrojem v ruce. Jde z nich trochu
strach, ale bát se jich nemusíte. Jsou to neškodní členové místního
klubu rádiového orientačního běhu, zvaného také „Hon na lišku“.
A co vlastně rádiový orientační běh je?

Je to sport, při němž závodník pomocí zaměřovacího přístroje vyhledává v terénu ukryté
vysílače (lišky), které vysílají v pravidelných intervalech znaky Morseovy abecedy.
Složité?
Ale vůbec ne, jen do toho proniknout.
Pokud tedy v lese náhodou naleznete oranžově bílý lampion, případně blikající černou
krabičku, ze které čouhají dráty, nejde o časovanou bombu, případně pytláckou nástrahu, ale
kontrolu, kterou má za úkol najít závodník. Tímto bych Vás chtěl poprosit o ponechání
uvedeného zařízení na místě. Vám k ničemu nebude a my ho budeme postrádat.
Máte-li chuť si tento sport pro všechny od 9 do 99 let nezávazně vyzkoušet a přidat se k nám,
volejte: 602 355 376, nebo napište na e-mail: plavidla@seznam.cz .
O tom, že tento sport umíme, svědčí naše letošní úspěchy:
Kryštof Milanovský (kat. M12 – mladší žáci)
1. místo Mistrovství ČR klasická trať (144 MHz)
2. místo Mistrovství SR klasická trať (3,5 MHz)
3. místo Mistrovství ČR krátká trať (3,5 MHz)
1. místo Krajský přebor klasická trať (3,5 MHz)
2. místo Krajský přebor krátká trať (144 MHz)
Monika Balková (kat. D12 – mladší žákyně)
3. místo Mistrovství ČR klasická trať (3,5 MHz)
Lenka Marešová (kat. D12 – mladší žákyně)
4. místo Mistrovství ČR klasická trať (3,5 MHz)
4. místo Mistrovství ČR klasická trať (144 MHz)
1. místo Krajský přebor klasická trať (3,5 MHz)
2. místo Krajský přebor krátká trať (144 MHz)
Zdena Němcová (kat. D12 – mladší žákyně)
1. místo Krajský přebor krátká trať (144 MHz)
3. místo Krajský přebor klasická trať (3,5 MHz)
Anna Němcová (kat. D14 – starší žákyně)
1. místo Krajský přebor krátká trať (144 MHz)

 Zprávičky z mateřské školičky říjen 2015
V červenci a srpnu jsme řešili možnost kladného řešení všech žádostí rodičů o přijetí dětí do
naší mateřské školy, protože jich bylo více, než povoluje naše kapacita. Dopadlo to výborně s
pomocí ZŠ, která využila novou možnost zřídit přípravnou třídu pro děti s odkladem školní
docházky a také pro děti předškolní, jejichž rodiče se pro tuto variantu rozhodli. V ZŠ je tedy
9 nových žáčků a tak MŠ mohla přijmout všechny děti, jejichž rodiče podali žádost o přijetí
pro školní rok 2015/2016.
Počet dětí v MŠ je tedy stále v plné kapacitě, ve školní jídelně ZŠ, která patří pod MŠ, se
stravuje 100 dětí. Ti mají možnost jakož i cizí strávníci výběru ze dvou jídel / zkušebně v
úterý a ve čtvrtek /v případě osvědčení se připravuje tento výběr od ledna 2016 na celý
týden /rozhodnutí padne 2.11.2015.
A teď o tom, co jsme kromě adaptace na nové prostředí prožili:
Na třídách probíhala Výstava ovoce, zeleniny a květin, Bramborová soutěž o největší,
nejmenší a nejlegračnější bramboru, doma jsme s rodiči vytvářeli bramborového ježečka a
potom nastal týden lesa, který se připravuje k zimnímu spánku.
Shlédli jsme také krásné divadlo „ O dobrém jídle aneb jak zdravě baštit „. Dále jsme se

seznámili s interaktivními rámečky / byla by to dobrá pomůcka pro práci dětí, ale finančně
dost náročná /, besedovali jsme s autorkou a ilustrátorkou o knize „O velrybě ze Sedlčan“,
kde se píše i o našem Vrškamýku.
Slavíme narozeniny s pohádkou O perníkové chaloupce s dárkem – pohádkovou knihou a
svátky s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků s dárkem – hra Sněhurkový Černý Petr. Také
jsme opět pomohli přivítat nové občánky a v prosinci se opět těšíme na další Vítání.
Teď:
Povídáme si o rodině a prohlížíme si naše fotečky, když jsme byli malí a když měli taťka s
mamkou svatbu. A přecházíme na téma Broučci s využitím knihy Jana Karafiáta. Čeká nás
velká svatba broučků ve školce i se svatební hostinou, na kterou jsme pozvali děti a paní
učitelky z přípravné i první třídy ZŠ.
Potom:
Svatomartinským průvodem s lucerničkami od 16:00 hodin od MŠ oznámíme všem, že je
potřeba zamknout les, protože přichází zimní období a po průvodu obcí zamíříme na
Svatomartinské hody k altánu ZŠ, kde se asi v 17:00 hodin představíme malým programem a
pochutnáme si na Svatomartinských husách a vínu. PŘIJĎTE SE TAKÉ PODÍVAT A
OSLAVIT SVÁTEK SVATÉHO MARTINA.
A nebude to dlouho trvat a přijde k nám Mikuláš. Nejdříve/ 27.11.2015 /se však půjdeme
podívat na rozsvícení stromku u obecního úřadu.
A už tu budou VÁNOCE – zveme všechny na naši již tradiční Vánoční slavnost v kulturním
domě 16.12.2015 od 16:00 hodin. Přijďte si s námi posedět a uvolnit se po celoročním
maratonu.
Na základě schválení Zastupitelstva obce bude naše Mateřská škola spojena od 1.1.2016 se
školou základní a vznikne tak subjekt : Základní škola a mateřská škola Kamýk nad Vltavou,
příspěvková organizace. Zůstáváme v samostatné budově a práce všech zaměstnanců pro
Vaše děti se nezmění. Školní vzdělávací program naší školky bude stále ve stejném stylu.
Sváťa Lajbnerová, ředitelka MŠ

RYBIČKY pro vás připravují....

29. 10. – strašidelný hrad
5. 11. – lucerničky
12. 11. – ozdobičky ze slaného těsta
19. 11. – Vánoční světýlko
26. 11. – dortíčky (Rybičky slaví 4. narozeniny)
3. 12. – zdobení stromečku
10. 12. – malovaná taška
Scházíme se každý čtvrtek v 16 hodin v naší
klubovně č.p. 182 (vchod vedle zubní ordinace).
Těší se na vás Dáša, Iva a Tereza.
www.facebook.com/rybicky.kamyk

 Drakiáda v Kamýku nad Vltavou
V sobotu 10. října 2015 se konala v Kamýku nad Vltavou Drakiáda, kterou si ti, kteří přišli,
určitě užili. Pořádala ji kamýcká pionýrská skupina s klubem Rybičky. Hned na prvním
stanovišti bylo tvoření z barevných papírů a každý si tam mohl udělat malou medúzu podle

svých představ. Další stanoviště patřilo zdatným. Museli zde zdolat několikametrovou
lanovou síť. Zájem byl velký, síly bylo potřeba hodně a mnozí si uvědomili, že budou muset
dál trénovat.Návštěvníky zaujala lesní křížovka, kterou museli zvládnout, aby mohli
pokračovat dál, menším dětem pomáhali i rodiče. Na jednom ze stanovišť byl i Paintball, kde
si zájemci vyzkoušeli přesnost střelby, stříleli na plechovky. Poté je čekala jízda na čtyřkolce.
Museli projet vyznačenou trasu, někteří chtěli i vícekrát, tvořil se tam i zástup čekajících.
I létání draků se povedlo. Byl slušný vítr, proto vydrželi ve vzduchu dlouho, i celé
odpoledne…
Pro malé účastníky bylo také připravené občerstvení, mohli si opéct vuřtíka, k pití měli teplý
čaj a dokonce i domácí štrúdl a perník. Díky všem dobrovolníkům nejen za jejich pomoc a
organizaci této akce, ale za všechny další, které během roku pro děti dělali a dělají. Letos
chystají ještě na 4.12. Mikulášskou párty v kulturním domě a v příštím roce karneval, další a
další…
Zdeňka Recmanová

Jarní prázdniny na horách
V době jarních prázdnin v termínu od 13. do 20. února 2016 organizuje Pionýrská skupina
Kamýk nad Vltavou lyžařský pobyt v hotelu Jizera v Horní Sytové. Cena za stravu,
ubytování a výlet do Liberce s návštěvou Zábavného centra Babylon činí 3500,- Kč, doprava
bude společným autobusem, na který budeme žádat dotaci od MŠMT. V případě zájmu se
lze informovat na emailu: info@kamyk.pionyr.cz případně na tel. 775627732.
Na Vaši účast se těší organizátoři.

Protančený rok 2015

Tak se naše (i vaše) soubory Minikamýček, Kamýček, Kamýčan a Káčko protancovaly rokem
Léta Páně 2015 až do podzimu. A kde všude věhlas Kamejka rozšiřovaly? V Hluboši, v
Sedlčanech, v Krňanech, ve Smečně, v Toulcově Dvoře, v Kolči, dokonce v Praze a
samozřejmě v naší milé obci. Naposledy do domu kulturního Kamýček sezval sousedy i
přespolní na bál, a ne ledasjaký, na kántry / country (či jak se to píše). Jenže málo, tuze málo
občanů si udělalo čas, možná hodně práce měli, a tak přijít nemohli. Ale ti, co přišli, si snad
tance, muziky a dobré zábavy užili. A jim patří velký dík, jakožto i těm, kteří se na bále
podíleli, kteří pomáhali a darem přispěli. Ale to není
všechno, stále máme plné nohy práce. Ještě nějaké
tancování a pochůzky naše soubory čekají – 14. listopadu
oslavíme sv. Martina v Kosově Hoře, do Přibyslavi na
soutěž se vypravíme a taky do Zduchovic k sousedům ke
stromečku zatančiti s radostí přijdeme a pak až do Jihlavy
se v předvánočním čase vydáme. Mějte se všichni dobře,
na sv. Lucii pořádně chalupy vygruntujte, neb mátohy
podivné po Kamejku smejčiti budou a nakonec budeme moc rádi, když 19. prosince na
Vánoce s Kamýčkem do domu kulturního opět zavítáte!

