Pustokamenické listy
Číslo 1/2012, čtvrtletní zpravodaj, vydává Obec Pustá Kamenice, č.p. 64, 569 82 Borová, IČ: 277231, dne 2.4.2012,

na základě povolení Ministerstva kultury ČR číslo MK ČR E 17408 ze dne 19.2.2007
FENOMÉN DOBY: DOTACE
Při pohledu na seznam článků v aktuálním vydání
Pustokamenických listů nelze přehlédnout, že většina z nich
starosta@pustakamenice.cz
se týká projektů s přívlastkem dotační. Dotace jsou prostě
mistostarosta@pustakamenice.cz
trendem doby a představitelé obce nemohou tento fenomén
obec@pustakamenice.cz
ignorovat. Přidělené prostředky stačí obci sotva na provoz,
p. Myška – mobil: 773 655 691
p. Sklenář – mobil: 606 159 910
ale ne na rozvoj, dotace tak jsou jediný prostředek
00
00
úřední dny: středa 16 –18
k uskutečnění rozvojových plánů. Co si ale budeme povídat,
ID DS: uavbp4z
přerozdělení prostředků ze strany státu přímo obcím a
zrušení dotačních programů by bylo určitě efektivnější.
O přestavbě v budově ZŠ a MŠ na prostory mateřské školky jsme psali již v minulém vydání.
Projekt s názvem „Naše budoucí pohádková školička, kam se bude těšit každý kluk i
holčička“ byl zpracován do žádosti o dotaci a odevzdán na Ministerstvo pro místní rozvoj
s rozpočtem 576.520,-Kč a požadavkem na dotaci ve výši 400.000,-Kč.
I další projekt se týká ZŠ a MŠ, tentokrát se jedná o zateplení samotné budovy, výměnu oken a
dveří. Projekt s názvem „Zateplení objektu: Základní a mateřská škola Pustá Kamenice“
zpracovala firma EUROPOINT dodávky staveb Pardubice s rozpočtem 1.504.000,-Kč a
nárokem na dotaci ve výši: 1.212.770,-Kč.
Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí bylo hektické – výzva byla
otevřena pouhé dva dny. Firma za nás žádost odevzdala hned první den – tj. 29.2.2012.
K projektu „Turistické a volnočasové odpočívadlo Pustá Kamenice“ na pozemku u
fotbalového hřiště byl zpracován stavební projekt s rozpočtem 614.350,-Kč a žádost o grant ve
výši 250.000,-Kč z programu budování infrastruktury cestovního ruchu byla odevzdána na
Pardubický kraj.
Již tradičně byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova administrovaná
Pardubickým krajem – tentokrát na akci Dětské hřiště – II. etapa. Rozpočet je odhadován na
300.000,- Kč a dotace může být až 150.000,- Kč. Obvykle je však schválena částka 100.000,Kč. Jak jsme již informovali dříve, bude se budovat nové pískoviště, lávka propojující dětské
hřiště se školní zahradou a dlážděné prostranství se stoly a lavičkami.
K možnosti získání dotace na výstavbu kanalizace a ČOV je situace taková, že snad bude
v co nejbližší době vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci. Je to malá naděje, ale stále
situaci sledujeme.
Obec dále podala žádost o dotaci pro hasiče na Pardubický kraj na
velkoprostorový stan SVITAP Schanel 4,4 x 4,3 m v ceně 30.202,-Kč.
Žádost o dotaci ve výši 21.141,-Kč.
Naše obec se aktivně zapojila do projektu „Hřbitovy - naše kamenná
historie“ a již po druhé požádala o sponzorský dar od Lesů ČR na projekt
„Modernizace ZŠ a MŠ“. Knihovna se zapojila do projektu „Modernizace
a rozvoj obecních neprofesionálních knihoven na Poličsku – knihovna
Pustá Kamenice“ – více v samostatných článcích.
V neposlední řadě se snažíme vyčerpat 100.000,- Kč dotace, která je
výhrou za 2. místo v soutěži Obec přátelská rodině. V březnu tak byla
objednána opona do kulturního domu od firmy Divadelní služba Chrast za
30.000,- Kč a nábytek do Klubu seniorek za 40 000,- Kč.
starosta
INFORMAČNÍ SERVIS
www.pustakamenice.cz

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2011 v tis. Kč

PŘÍJMY CELKEM

Daň z příjmu fyz. os. záv. čin.
Daň z příjmu OSVČ
Daň fyz. os. z kapit. výnosů
Daň z příjmu právnických os.
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatky z komun. odpadů
Poplatky ze psa

Příjmy z obecního lesa
Dotační vztahy
Příjmy z pronájmů apod.
Příjmy od Ekokomu
Příjmy ostatní
Úroky přijaté
Kultura, prodej pozemků
Dotace ze SR a Pardub.kraje

Rok k 31.12.
2011
2011
3 500
5 055 VÝDAJE CELKEM
590
587 Obecní les
25
25 Vodovod
70
55 Dětské hřiště a sportovní hřiště
600
578 Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička
1 360
1 297 Veřejné osvětlení
200
260 Komunální odpady
160
170 SDH
5
6 Veřejná zeleň, technika
250
870 Místní komunikace
104
104 Kultura, KD
40
42 Obecní zastupitelstvo
30
35 Správa místní obce
16
253 Komunální služby
20
33 Příspěvky spolkům,MLK, dary
30
13 Služby banky, pojištění

Rok
2011
3 500
60
250
900
320
100
270
40
405
90
130
400
400
40
65
30

k 31.12.
2011
5 908
250
410
1 835
562
116
335
16
536
104
171
440
411
81
113
32

727 Ostatní výdaje (vratka pokuty

0

496

0

Petra spol.s.r.o. 285 tis., úz. plán 40
tis.)

Deficit rozpočtu za rok 2011 ve výši 853 tis. Kč byl pokryt přebytky hospodaření z minulých let.
Návrh rozpočtu obce na rok 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 Pardub.kraje

Rok
2012
3 688
590
16
63
611
1 430
240
165
5
350
90,7
40
32
20
20
15,3
0

VÝDAJE CELKEM

Obecní les
Vodovod

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

Příspěvky spolkům,MLK, dary
Půjčka MAS SpRP Poličsko o.s.

Ostatní výdaje

Rok
2012
3 688
100
20
200
350
50
310
40
360
696
240
440
450
177
85
120
50

HŘBITOVY - NAŠE KAMENNÁ HISTORIE
Naše obec jakožto člen MAS Sdružení pro rozvoj
Poličska o.s. se aktivně zapojila do projektu
„Hřbitovy - naše kamenná historie“, který bude
připraven k žádosti o dotaci do Programu rozvoje
venkova. Půjde o partnerský projekt místních
akčních skupin (MAS): MAS Boskovicko PLUS,
o.s., MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. a
MAS Partnerství venkova. Náš podíl bude ve výši
6.048,-Kč, přičemž celkové náklady projektu jsou
3.750.000,-Kč. Smyslem partnerského projektu je
nabídnout jednotlivým obcím (většinou i
správcům hřbitovů) aktualizaci a elektronizaci dat
ohledně evidence hřbitovních míst (tzv.
digitalizace hřbitovních míst), vytvořit aktuální
elektronické mapy, zpříjemnit, zjednodušit a
elektronizovat samotnou správu hřbitovů
a
vytvořit na základě sesbíraných dat další
produkty
(www
stránky
s vyhledáváním
zesnulých osob pro jejich příbuzné nebo
kamarády,
unikátní
historickou
publikaci
s mapami a popisem historie hřbitovů, ale i jejich
souvislostí). Součástí projektu bude i tvorba
několika naučných okruhů po regionech
s názvem „Stezky historie“ po místech hřbitovů,
které mohou nabídnout zajímavě popisovanou
historii našeho území - informace o slavných
pohřbených rodácích, unikátních stavbách na
hřbitovech, historických stromech a dalších
zajímavostech). Tyto stezky budou koncipovány
formou nabídky tras po regionu s jednotlivými
zastaveními. Trasy budou koncipovány v rozsahu
max. 25-30 km. Jednotlivé trasy budou
zaznamenány do map, které budou součástí
informačního letáku o dané trase.
starosta

MODERNIZACE KNIHOVNY
Obec si cestou Poličské knihovny podala
žádost na projekt: Modernizace a rozvoj
obecních neprofesionálních knihoven na
Poličsku – knihovna Pustá Kamenice.
Požadovaná výše dotace: 54 000,- Kč,
celkové náklady na projekt: 77 400,- Kč.
Projekt obsahuje: zahájení automatizace
knihovny, zavedení systému Clavius –
provedení
katalogizace
knihovního
fondu, vylepšení služeb knihovny pro
uživatele, zefektivnění práce knihovnic a
jejich rozvoj.
starosta
LESY ČR
Obec Pustá Kamenice požádala o
sponzorský dar od Lesů České
republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68
Hradec Králové na vylepšení vybavení
školy v částce 10 000,-.Kč na projekt
„Modernizace ZŠ a MŠ“. Cílem projektu
je doplnit zázemí ZŠ a MŠ v oblasti
výpočetní techniky, která je v dnešní
době
považována
za
základní
předpoklad
pro
uskutečňování
moderních výukových metod.
starosta

ZLATÝ ERB
V pátek 23.3.2012 od 10:00 hodin se v budově Krajského úřadu Pardubického kraje konal
slavnostní ceremoniál, na kterém byly vyhlášeny výsledky soutěže ZLATÝ ERB 2012 krajského kola Pardubického kraje. Byly zde vyhlášeny výsledky třech kategorií: nejlepší
webové stránky města, nejlepší webové stránky obce a nejlepší elektronická služba. Naše
obec
přihlásila
dvou z těchto kategorií a v konečném umístění obsadila výborné 2.
MAS –semístní
akčnído
skupina
místo v kategorii: nejlepší elektronická služba. Umístění mezi první Poličkou a třetím
Pardubickým krajem je opravdu prestižní, zvlášť, když si uvědomíme, že tyto subjekty
zaměstnávají na správu informačních technologií několikačlenné týmy. Slavnostní ceremoniál
proběhl za účasti hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka, který předal ocenění
vítězným obcím a ředitele krajského úřadu Ing. Jaroslava Folprechta. Za naši obec převzali
ocenění starosta Miroslav Myška, místostarosta Jaroslav Sklenář a webmaster našich
webových stránek Ing. Jiří Zahálka. Zvláště Ing. Zahálkovi patří poděkování za umístění naší
obce v soutěži, zejména za jeho nápad s meteostanicí, která pomocí přístroje odesílá
každých pět minut data na internetové stránky obce. Zde se základní data z meteostanice
zobrazují v pravém sloupci stránek a podrobnější informace se zobrazují na samostatné
stránce meteostanice. Návštěvník stránek tedy vidí, jaké je aktuální počasí v centru naší
obce. Může se také podívat na webkameru, která je rovněž umístěna na budově obecního
úřadu.
Jaroslav Sklenář

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V loňském roce vybudované dětské hřiště je
otevřeno veřejnosti. Vstup je možný jen
brankou u obecního úřadu. Návštěvníky
upozorňujeme, že je třeba dbát zvýšené
opatrnosti, neboť navazujeme II. etapou
výstavby za provozu. Zařízení dětského
hřiště je konstruováno pro děti do 12-ti let.
ÚZEMNÍ PLÁN PUSTÁ KAMENICE
Obec Pustá Kamenice, jako zadavatel díla,
vyzvala potenciální uchazeče k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu - zpracování „Územního plánu
Pustá Kamenice “
Návrh Územního plánu Pustá Kamenice
bude zpracován v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, a v souladu s prováděcími
vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu.
Zájemci o zpracování se mohly přihlásit
v období od 22.2.2012 do 23.3.2012. Do
6.4. 20112 bude vybrán zpracovatel.
Zadavatel stanovil tyto etapy prací:
1. etapa - Doplňující průzkumy a rozbory.
2. etapa - Návrh zadání, projednání – zajistí
pořizovatel .
3. etapa - Návrh pro společné jednání
s dotčenými orgány.
4. etapa - Upravený návrh.
5. etapa – Konečné znění (čistopis) ve
formě opatření obecné povahy.
PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU
SBÍRKU
Děkujeme Vám dárcům, Vám koledníkům a
Vám všem, kdo jste Tříkrálovou sbírku u
Vás v obci připravovali za to, že jste nám
pomohli tento ještě nedávno nedosažitelný
sen uskutečnit. Náš údiv a vděčnost za Vaši
štědrost je větší o všechna slova, která vloni
média vyslovila o hospodářské krizi. Možná,
že je krize v ekonomice, ale rozhodně není
v dobročinnosti. To jsou slova poděkování
Oblastní charity Polička . Podíl naší obce na
této sbírce činí 9 233 Kč.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 19.4.2012 od 07:45 hod. do 15:00 hod.
bude v naší obci přerušena dodávka
elektřiny. Důvodem jsou nezbytné práce na
zařízení distribuční soustavy a cílem je
kontrolovat
stav
sítě
a
zabezpečit
spolehlivou
dodávku
elektřiny
k odběratelům.

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
Sportovní hřiště je v provozu a do doby
vyhotovení a odzkoušení objednávkového
systému, který bude na našich internetových
stránkách, je bez poplatku. Klíče mají stejní
lidé jako v minulém roce. Na jednání
zastupitelstva obce bylo přijato zpoplatnění
60,-Kč/hod. pro přespolní a 30,-Kč/hod. pro
trvale žijící obyvatele naší obce a členy TJ a
SDH.
VESNICE ROKU 2012
I v letošním roce se naše obec přihlásí do
soutěže Vesnice roku 2012. V současné době
je ze strany obce připravována přihláška do
soutěže, která musí být odeslána nejpozději
do 30.4.2012. Desetičlenná komise pak naši
obec navštíví v průběhu měsíce května 2012.
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
ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Dle informace od společnosti Oredo s.r.o.
dochází od 1.4.2012 ke změnám v jízdních
řádech – konkrétně ke zrušení těchto spojů
na lince Pustá Kamenice – Skuteč:
7:47 Skuteč – Pustá Kamenice (spoj bude
končit v Krouně)
8:37 Pustá Kamenice – Skuteč (spoj pojede
do Skutče jen z Krouny)
16:03 Pustá Kamenice – Skuteč (spoj pojede
do Skutče jen z Krouny)
Základním požadavkem na spoje je přeprava
dětí do škol, ze škol a lidí do zaměstnání.
Pokud by touto změnou došlo k porušení
uvedeného záměru, budou v odůvodněných
případech spoje obnoveny k 10.6.2012.
Připomínky k těmto změnám lze uplatnit u
společnosti Oredo s.r.o. nebo na OÚ.
ZAMRZLÝ VODOVOD
Letošní krutá zima ( dne 3.2.2012 v 07:17
hod. -25,0 C) potrápila nejméně tři majitele
rekreačních objektů – zamrzla voda na
přípojkách. V posledních letech nás tak velké
mrazy nepostihly, ale nelze předpokládat, že
příští zimu se silné mrazy nebudou opakovat.
Apelujeme na naše spoluobčany, aby učinili
vhodná opatření na zabezpečení svých
vodovodních přípojek a nevystavovali se
stresovým situacím v zimním období.

AUTA NA KOMUNIKACI
Stále se na nás obracíte s požadavkem, aby byla zjednána náprava ohledně parkování
vozidel našich spoluobčanů na silnici III/3548 v uzavřené obci. Situaci nemáme v úmyslu
řešit např. rozmístěním dopravních značek o zákazu stání. Každý řidič absolvoval autoškolu a
měl by se podle zákona o silničním provozu řídit. Takže, můžeme se na vlastní oči
přesvědčit, jak je na tom se znalostí zákona konkrétní řidič v naší obci, majitelé aut asi všichni
známe. Jen namátkou uvádím, že řidič musí mít cit pro řízení, patřičnou znalost a zkušenost
s ovládáním vozidla, ohleduplnost k ostatním účastníkům silničního provozu. Ale hlavně
nesmí být lenoch, protože ne vždy je možné parkovat před brankou svého domu či pozemku.
starosta
ŠKOLSTVÍ – PARDUBICKÝ KRAJ - ODKAZ
Na redakci našich listů se obrátil Mgr. Ivan Hudeček, odbor školství, kultury a tělovýchovy
Pardubického kraje.
„Vážená redakce, z pověření krajské radní Ing. Jany Pernicové se na vás obracím se žádostí
o zveřejnění přiloženého souboru v nejbližším možném vydání vašeho periodika „Staňte se
mistry svého oboru“. Více na: www.janapernicova.cz
NEBEZPEČNÉ ODPADY A ELEKTROODPADY
V pondělí dne 21.5.2012 se uskuteční sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadu. Vozidlo
svozu bude přistaveno v 16:30 hod. u Skalických, v 16:40 u mostu, v 16:50 u hasičské
zbrojnice, v 17:00 u kovárny u Chválových, v 17:10 u Peci u Sklenářových.
Stále platí, že 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.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
V sobotu dne 19.5.2012 TJ Pustá Kamenice
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 rozkradení nepřizpůsobivými občany
jiných obcí.
CHARITA – DIAKONIE
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlásilo
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ, která se v naší
obci uskuteční ve dnech 26.3. až 6.4.2012. 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.

KRÁTCE
- Na pozemku u točny autobusů se
nachází kontejner na bioodpad (zelený,
uzamčený), který se bude používat
v letošním roce od léta, poté co bude
spuštěn provoz Kompostárny v Borové.
- Letošní zima byla mírná a tak náklady
na údržbu místních komunikací dosáhly
celkem částky 28.971,-Kč.
Petici
za
záchranu
českého
regionálního školství podepsalo 183
občanů obce.
Apelujeme
na
občany,
aby
neumísťovali větve na fotbalové hřiště.
- Změnou času jsme i v knihovně přešli
na letní čas. Výpůjční doba bude každý
lichý čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
celému obecnímu úřadu za dárek a gratulaci k 80-tým narozeninám mého
bratra Jaroslava Nunváře. Pro ty, co ho neznají, je to občan Pusté
Kamenice a má tady u mě trvalé bydliště. Také se tady narodil. Teď jeho
domovem je na Slunečných jezerách v Senci v léčebně. Zároveň tlumočím
velké poděkování od jeho slovenské rodiny, dětí a vnoučat za nezvyklou
pozornost, která mu udělala nesmírnou radost, že rodná ves na něj
nezapomněla.
sestra Kvízová R.
NEPLATIČI ODPADY 2009-2012
V současné době nemá zaplaceno
poplatky za odpady za rok 2009: 1
majitel rekreačního objektu, za rok
2010: 3 majitelé rekreačních objektů a za
rok 2011: 4 majitelé rekreačních objektů.
Rok 2012 není zatím ukončen, ale je
třeba uvést, že platební morálka
převážné většiny našich spoluobčanů je
dobrá až na pravidelně se opakující
výjimky. Nepatříte náhodou mezi ně ?
Pokud ano, nebo si nejste jisti
kontaktujte OÚ, jinak hrozí exekuce.
Děkujeme všem, kteří platí včas a bez
upomínek.
NOC S ANDERSENEM
V pátek 30.3.2012 jsme se již počtvrté sešli na NOCI S ANDERSENEM s mladými čtenáři,
kteří to mají za odměnu za celoroční čtení. Dětí přišlo šest, jeden nám bohužel onemocněl.
Letošním tématem byly pohádky, pověsti a vyprávění z Vysočiny. Na pomoc jsme si vzali
knížku Zpívající lípa, která zachycuje příběhy a vyprávění z našeho okolí. Děti si potom
vyrobily každý svůj stromeček z korálků a drátku. Nechyběla ani dobrá večeře.
Protože počasí nám nepřálo, šli jsme jen na kratší noční procházku spojenou s hádankami a
pak rychle do tepla knihovny. Aby se děti trochu unavily, byly připraveny různé hry a soutěže,
některé si i sami vymýšlely a celkově se podílely na jejich pokračování. A protože se sešly
moc šikovné děti, pomalovaly si obličeje různými motivy. Toho jsme nebyly ušetřeny ani my
knihovnice. Ale, protože všechno jednou končí, musely jsme i my vrátit děti jejich rodičům.
Nám všem se tato noc moc líbila a těšíme se na další setkání.
I. Kynclová, L. Habalová
KLUB SENIOREK
Koncem března 2012 uplyne pět měsíců od prvního setkání klubu seniorek. Ráda bych Vás
seznámila s naší činností. Před Vánocemi jsme se sešly u stromečku, kde nám Terezka
Lorencová zahrála několik vánočních písní a zarecitovala vánoční básně. Každá z nás si
odnesla dárek, zvoneček. Pod vedením paní Gregorové jsme se naučily plést netradiční
šálky. V měsíci lednu nám promítl své fotografie Petr Novák. Dne 9.3.2012 jsme společně
oslavily MDŽ. Pozvání přijal i starosta Miroslav Myška a místostarosta Jaroslav Sklenář, kteří
s přáním všeho nejlepšího každé ženě předali kytičku. K tanci a poslechu zahrála dechová
kapela pod vedením pana Jaroslava Lorence. Oslava MDŽ se vydařila. Následující pátek
16.3.2012 nám Jan Brokl promítal diapozitivy ze života v Pusté Kamenici z let 1975 - 1986.
Pokud má někdo ze seniorek narozeniny, tak si nezapomínáme popřát a obdarovat se
květinou. V pátek 23.3.2012 nám Michaela Sklenářová ukázala malování vajíček a kraslic
voskem. Některé ženy si tuto techniku malování i vyzkoušely. V pondělí 26.3.2012 jsme
navštívily Předhradí, kde jsme se zúčastnily besedy na téma: "Půst, předjaří, velikonoce“. Na
závěr bych za všechny chtěla popřát krásné prožití svátků jara.
Růžena Nováková

OSLAVA MDŽ V KLUBU SENIOREK
Klub místních seniorek, který vznikl v měsíci říjnu 2011, po dlouhé době oslavil MDŽ. Setkání
žen, které dříve organizoval ČČK a ČSŽ se uskutečnilo v místním kulturním domě. Ve
spolupráci klubu seniorek a obce Pustá Kamenice byl uspořádán večírek k oslavě MDŽ 2012.
Na úvod večera předsedkyně místních seniorek paní Růžena Nováková přivítala jak třicet
příchozích žen, tak i starostu obce Pustá Kamenice pana Miroslava Myšku a místostarostu
pana Jaroslava Sklenáře, tak i místní dechovou skupinu pod vedením pana Jaroslava
Lorence. Starosta obce pan Miroslav Myška přítomným ženám osobně pogratuloval a za
osobního polibku všem přítomným ženám předal kytičku s přáním zdraví, štěstí a osobní
pohody. Při slavnostní řeči připomněl, že Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající
každoročně na 8. března, bývá někdy uváděn jako socialistický svátek. Vůbec se však
nejedná o nějaký svátek uměle vyrobený československým socialistickým režimem, ale o
mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Po
slavnostní řeči nastala volná zábava. Při této zábavě nechyběla tombola, do které místní
ženy přinesly své vlastní výrobky, které poté další ženy vyhrály. K tanci a poslechu místním
ženám zahrála dechová skupina pod vedením pana Jaroslava Lorence. Po oslavě všechny
ženy spokojeně odcházely a již se těšily na další týden, kdy jim pan Jan Brokl. st. v pátek v
podvečer promítal diapozitivy z akcí z let mezi roky 1975-1985.
za obec Jaroslav Sklenář

SENIORKY
SE
UČILY
MALOVAT
KRASLICE
Další setkání seniorek proběhlo v pátek
23.3.2012 v kulturním domě. Tentokrát jim
Michaela Sklenářová ukázala, jak se malují
kraslice. Skoro všechny seniorky si poté
techniku
malování
sami
vyzkoušely.
Program této schůzky se velice líbil a
seniorky se již těší na další program.
ŠKOLA - VÝLET NA BĚŽKÁCH
Úspěšné zvládnutí prvního pololetí letošního školního roku jsme se rozhodli oslavit výletem
na běžkách. Po slavnostním předání vysvědčení a vydatné svačině jsme okolo desáté hodiny
vyrazili od školy směrem k železniční zastávce. Stoupání k zastávce nám sice dělalo menší
problémy, ale ty zmizely hned, jakmile jsme odbočili na pole a zamířili jsme k bývalé hájence
na Plotníku. Odtud jsme po krátkém občerstvení pokračovali dál k Roubené studni a na
Bukovinu. Z Bukoviny jsme dojeli až ke kravínu, kde jsme si sundali lyže a zbytek cesty
zpátky ke škole jsme již došli pěšky. Počasí nám přálo a bylo i dost sněhu na to, aby ani
případné pády nebolely. A tak doufám, že si tento den děti domů odnesly nejen pěkné
vysvědčení, ale také hezký sportovní zážitek.
Jana Kulichová

UKÁZKA VÝCVIKU DRAVCŮ
V březnu jsme využili nabídky ZŠ Krouna,
přijet se podívat na ukázku výcviku dravců.
Představit dětem osm dravců, mezi kterými
nechyběl ani orel skalní, přijeli do Krouny
zaměstnanci zoologické zahrady v Jihlavě.
Ukázka probíhala venku za školou a děti měly
možnost prohlédnout si dravce zblízka a
dozvědět se mnoho zajímavého z jejich
života. Na závěr se děti s jedním z dravců
vyfotily.
Jana Kulichová

ZÁPIS DO MŠ
zápis do MŠ se bude konat
v úterý 17. dubna od 14.00 do 16.30
hodin v budově školy
Na budoucí předškoláky se těší děti i
zaměstnanci školy.
VESELÉ ZOUBKY 2012
Škola se zapojila do projektu Dm
drogerie Veselé zoubky 2012. V rámci
projektu děti získaly balíček preventivní
péče, který obsahoval nejen zubní
kartáček a pastu, ale i identifikátor
zubního plaku a také balíček žvýkaček
bez cukru.
Jana Kulichová

VYNÁŠENÍ ZIMY
Na naší škole již tradičně vítáme příchod jara
Barevným týdnem. Letos jsme si řekli, že si jaro do
školy rovnou přineseme. Poohlédli jsme se do
minulosti a pokusili se obnovit jednu z nejstarších
tradic - vynášení Moreny, Smrti, symbolu zimy.
Vynášení Moreny dříve připadalo na Smrtnou
neděli /tj. neděle dva týdny před Velikonoční/, ale
my jsme se rozhodli vynést Morenu už ve
středu 21. 3. v první jarní den.
V deset hodin se průvod vydal za zpěvu a
recitování básniček na pochod vesnicí. V průvodu
šly nejen děti z MŠ a ZŠ, ale i nejmladší děti v
doprovodu rodičů i prarodičů. Na mostku u Habalu
jsme se rozloučili se zimou a chlapci hodili
Morenu do vody. Je vidět, že se zde zimě daří,
z vesnice se jí nechtělo, několikrát se ve vodě
zachytila, ale nakonec za pomoci dětí přece jen
odplavala.
Poté si děti ozdobily větvičky
mašličkami a s „lítečky“ symbolem jara jsme se
vydali zpět ke škole, kde si děti daly svoje lítečka
do vázy.
Děkujeme všem, kteří nám přišli s vynášením
zimy pomoci a doufáme, že se nám společně
podařilo obnovit jednu z tradic, která dříve byla
nedílnou součástí života na vesnici.
Jana Kulichová

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ 2011
Tělovýchovná
jednota
Pustá
Kamenice uspořádala dne 25.12.2011
- na Boží hod vánoční - vánoční
bruslení pro všechny občany naší
obce. To se uskutečnilo na zimním
stadionu v Hlinsku v Čechách
od 11:45 do 13:15 hodin. Tradičního
vánočního bruslení se v letošním roce
zúčastnilo celkem třicet dětí a
dospělých. Pronájem ledové plochy
hradila naše organizace, dopravu na
místo si každý zajistil sám. Děkujeme
všem, kteří si v tomto vánočním čase
našli chviličku a šli si s námi na
půldruhé hodiny trochu zasportovat.
za TJ PK Jaroslav Sklenář

PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ VÁCLAVA
SEDLÁČKA Z KENI A TANZANIE
TJ Pustá Kamenice uspořádala ve středu
28.12.2011 od 17:00 hodin promítání fotografií
Václava Sedláčka ze Sedliště u Litomyšle
z návštěvy národních parků v Keni a Tanzanii a
z výstupů na dvě nejvyšší hory Afriky - Mont Keňa
a Kilimandžaro. Promítání proběhlo ve výčepu
kulturního domu a zúčastnilo se ho 48
návštěvníků. Nejmladšímu bylo deset let,
nejstaršímu skoro sedmdesát. Všichni přítomní tak
po dvouhodinovém promítání odcházeli velice
spokojeni. Nechyběl závěrečný potlesk pro
prezentujícího Václava Sedláčka, kterému tímto
jménem TJ Pustá Kamenice děkuji za příjemné
kulturní zpestření doby mezi vánočními svátky a
Novým rokem.
za TJ PK Jaroslav Sklenář

TURNAJ STOLNÍCH TENISTŮ
V KOROUHVI
Dne 27.12.2011 se stolní tenista TJ Pustá
Kamenice David Sršeň zúčastnil turnaje
neregistrovaných v obci Korouhev. Po
odehraných
zápasech
obsadil v
konečném pořadí vynikající první místo,
za které mu tímto blahopřejeme a
děkujeme, že výborně reprezentoval naši
organizaci.
za TJ PK Jaroslav Sklenář

TURNAJ STOLNÍCH TENISTŮ V POLIČCE
V sobotu 7.1.2012 se v Poličce uskutečnil turnaj
registrovaných tenistů okresní soutěže, kde
mohli startovat i neregistrovaní. Tohoto využili
pouze dva naši členové - David Sršeň a Milan
Sršeň. Bohužel se našim tenistům nepodařilo
postoupit ze základních skupin a postoupit tak
do dalších bojů o celkové umístění. Přesto jim
tímto děkujeme
za
reprezentaci
naší
organizace.
za TJ PK Jaroslav Sklenář

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2012
V sobotu 18.2.2012 uspořádala TJ Pustá
Kamenice již osmnáctý masopustní průvod obcí v
novodobé historii pořádání těchto průvodů. Přes
čtyřicet staročeských maškar se po osmé hodině
vydalo za starostou obce Pustá Kamenice panem
Myškou, aby ho požádaly o svolení průvodu po
obci. Po získání povolení se masopustní průvod
vydal směrem na horní konec obce, aby se
pobavil a poveselil s občany naší obce. K tomuto
nám zahráli naši kamarádi, harmonikáři Zdenda
Kvapil a Pepa Netolický. S vozembouchem je
tradičně doprovázel Jaromír Vařečka st..
Odpoledne průvod odešel na dolní konec obce,
aby zde v 17:00 hodin masopustní taškařici
ukončil. Účastníci masopustního průvodu tímto
děkují všem občanům obce za velice chutné
občerstvení a kořaličku, kterou pro masky
připravili. Rovněž děkujeme i za finanční
příspěvky, které průvod od občanů obdržel. I v
letošním roce nás navštívila šéfredaktorka Deníku
Svitavsko paní Iveta Nádvorníková, která s
průvodem strávila bezmála tři hodiny. Fotografie s
článkem o masopustním průvodu z Pusté
Kamenice byly uveřejněny ve Svitavském deníku v
pondělí 20.2.2012.
za TJ PK Jaroslav Sklenář

DĚTSKÝ KARNEVAL 2012
TJ Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 25.2.2012 tradiční dětský karneval. Ráz výzdoby
kulturního domu v letošním roce zněl: "Ponořte se s námi do hlubin Kamenického rybníka".
Nad sálem Pustokamenického kulturního domu visela krásná ryba, na zdech pak obrázky
s tématikou, která k rybníku patří, jako např. žáby, čáp, vodník apod. Některé obrázky byly
vyrobeny dětmi ze ZŠ a MŠ Pustá Kamenice, za což jim tímto ještě jednou děkujeme.
Po třinácté hodině odpolední se v našem kulturním domě sešlo na 250 hostů, zejména dětí,
jejich rodičů, babiček a dědečků, aby se pobavili při karnevalovém reji dětských masek.
Pro děti byla jako každoročně připravena desítka soutěží a her, nechybělo vyhlášení
nejlepších masek a odměny pro děti v podobě sladkostí či věcných cen. V letošním roce
dětský karneval opět zpestřily mažoretky z Poličky, které zde předvedly jedno číslo ze svých
vystoupení. Na závěr karnevalu proběhlo přetahování lanem mezi mužským a ženským
týmem, které vyhrálo ženské družstvo. Pořadatelé věří, že všichni přítomní, kteří náš
karneval navštívili, odcházeli z karnevalu s krásným zážitkem. Tělovýchovná jednota Pustá
Kamenice děkuje všem za účast a těší na shledanou na některé z příštích akcí. Článek
z akce včetně fotografií byl otištěn ve Svitavském deníku 29.2.2012.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

ŠIBŘINKY 2012
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 25.2.2012 tradiční taneční
maškarní zábavu pro dospělé "ŠIBŘINKY". V letošním roce to byly již čtyřicáté osmé
šibřinky, které naše organizace pořádá nepřetržitě od roku 1964. Ráz výzdoby byl zvolen s
tématikou: "Ponořte se s námi do hlubin Kamenického rybníka". U stropu na sále visela
veliká ryba a kolem sálu byly pověšeny obrázky s uvedenou tématikou, jako např. žáby, čáp,
vodník, rak, apod. I v letošním roce zde hrála hudební skupina ŘEMEN z Chlumce nad
Cidlinou. K výborné atmosféře taneční zábavy přispěly i masky, kterých zde v letošním roce
bylo více jak sto. Pořadatelé poté vyhlásili osm nejlepších masek. Vítěznou maskou se stal
"Střihoruký Edvard", který byl skutečně nejlepší maskou a hvězdou šibřinkového večera. Na
druhém místě skončili sokolníci, třetí pak Rumcajs, Manka a Cipísek. Mezi umístěnými na
dalším pořadí byl i krásný páv, pankáči či sprchový kout, nebo mrtvý ženich a mrtvá nevěsta.
Kapela pak pro účastníky zábavy připravila soutěže, za které byli účastníci těchto soutěží
oceněny. Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice tímto děkuje všem za účast a těší se na
shledanou na 49. Šibřinkách, které uspořádáme v roce 2013. Článek z akce včetně fotografií
byl otištěn ve Svitavském deníku 29.2.2012.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

PUSTOKAMENIČTÍ HOKEJISTÉ
DEKLASOVALI KROUNU 14:3
V neděli 8.1.2012 odehráli naši hokejisté další ze
svých zápasů, první v roce 2012. Na zimním
stadionu v Hlinsku v Čechách po předvedeném
výborném výkonu deklasovali hokejisty z Krouny
v poměru 14:3. Střelci branek: 5 x Michal Černý;
3 x David Zeman; 2 x Miloš Černý; 1x Jiří
Gregor, 1 x Jaromír Gregor; 1 x Marek Černý, 1
x Martin Smažil. Tímto jim rovněž děkujeme za
reprezentaci naší organizace a naší obce.
PUSTOKAMENIČTÍ HOKEJISTÉ PROHRÁLI
PODRUHÉ V TÉTO SEZÓNĚ
Mužstvo Pustokamenických hokejistů podruhé
prohrálo zápas v této sezóně. V neděli 19.2.2012
prohráli naši hokejisté s mužstvem Krouny v
poměru 2:7, když soupeř v tomto zápase byl po
všech stránkách lepší a vyhrál zcela zaslouženě.
Zápas se odehrál na zimním stadionu v Hlinsku
v Čechách a za naše mužstvo branky vstřelili
Oplištil Jan ml. a Gregor Jiří.

PUSTOKAMENIČTÍ HOKEJISTÉ
VYHRÁLI DALŠÍ DVA ZÁPASY
Pustokameničtí hokejisté sehráli další
dva vítězné zápasy. V prvním zápase,
který se hrál v pátek 3.2.2012 na
zimním stadionu v Hlinsku v Čechách
přesvědčivě porazili výběr Vysočiny v
poměru 10:3. Ve druhém zápase, který
se odehrál v neděli 12.2.2012 na témže
stadionu naši hokejisté opět přehráli
mužstvo Krouny v poměru 8:4. Branky
za vítěze vstřelili: 3 x Michal Černý, 1x
Miloš Černý, 1 x Pavel Mlynář, 1 x Jiří
Gregor, 1 x Jaromír Gregor, 1 x Zbyněk
Oplištil. Na celkovém výsledku má však
největší podíl brankář Karel Chvála,
který
svým
výborným
výkonem
Pustokamenické hokejisty podržel od
dalších inkasovaných branek.

PUSTOKAMENIČTÍ HOKEJISTÉ ZAVRŠILI SVOJI SEZÓNU VÍTĚZSTVÍM NA TURNAJI O
POHÁR MĚSTA PROSEČ
Hokejisté Tělovýchovné jednoty HC Pustá Kamenice se v sobotu 17.3.2012 zúčastnili turnaje
o pohár města PROSEČ. Jednalo se o první ročník turnaje, který se odehrál na zimním
stadionu v Litomyšli. Turnaje se zúčastnila celkem čtyři hokejová mužstva a systém turnaje
byl stanoven tak, že každý odehrál utkání s každým 2x20 minut hrubého času. V prvním
zápase naši porazili celek HC LEGENDY PROSEČ v poměru 8:2, když za naše mužstvo
branky vstřelili: 2x Zeman David, 2x Oplištil Zbyněk, 2x Chmel Petr, 1 x Smažil Martin a 1 x
Černý Michal. Ve druhém zápase naši přehráli hokejisty HC HVĚZDY PROSEČ v poměru
6:1, když branky vstřelili: 3 x Černý Michal, 1 x Zeman David, 1 x Zeman Zdeněk a 1 x
Smažil Martin. V Posledním zápase, který rozhodl o celovém vítězství našich v prvním
ročníku turnaje, naši hokejisté deklasovali hokejisty HC STRNADI BOR U SKUTČE 8:0.
Branky našich hokejistů vstřelili: 3x Zeman David, 2 x Chmel Petr, 2 x Černý Michal a 1 x
Smažil Martin.
Při závěrečném vyhodnocení turnaje byl prvním třem mužstvům předán pohár za jejich
umístění. Rovněž byl předán i pohár pro nejlepšího střelce turnaje, kterým se stal David
Zeman z celku TJ HC Pustá Kamenice. Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice tímto děkuje všem
hráčům za perfektní výkon v turnaji a za vynikající reprezentaci naší organizace a naší obce.
Díky patří celému týmu ve složení: Karel Chvála (brankář), Brokl Jan, Zeman Zdeněk, Mlynář
Pavel (obránci) a Zeman David, Chmel Petr, Oplištil Zbyněk, Smažil Martin, Černý Michal a
Gregor Jiří (útočníci). Zvláště pak brankáři Karlu Chválovi a nejlepšímu střelci turnaje Davidu
Zemanovi. Ačkoli náš gólman pustil ve třech zápasech pouze tři branky, bohužel nebyl zvolen
nejlepším gólmanem turnaje.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

JARNÍ TURISTICKÝ POCHOD 2012
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 31.3.2012 tradiční jarní turistický
pochod. V letošním roce 23 turistů odjelo autobusem do Skutče, kde byl výchozí bod
turistického pochodu. Z náměstí ve Skutči jsme se vydali směrem na Skutíčko a Vrbatův
Kostelec, kde jsme se napojili na "Naučnou stezku Chrastecka". Dále jsme pokračovali
údolím říčky Žejbro a směrem do Podlažic. V Podlažicích jsme poté navštívili barokní kostel
sv. Markéty, který byl vystavěn v letech 1696-1721 na místě někdejšího klášterního kostela.
Zde nám průvodce pan Miroslav Pošvář z Chrasti u Chrudimi řekl něco o minulosti
benediktinského kláštera až po současnost kostela sv. Markéty. Dále nás provedl celým
kostelem včetně výstupu na jednu z věží kostela, ve které je umístěn zvon. Jako bonus
prohlídky nám pak zahrál několik skladeb na kostelní varhany. Po bezmála hodině a půl
příjemně stráveného času v kostele jsme se vydali k Horeckému rybníku a dále do Chrasti k
zámku, kde byl v zámecké restauraci zajištěn pozdní sobotní oběd. Zpět do Pusté Kamenice
jsme se vrátili vlakem. Turistický pochod provázel silný vítr, déšť nás zastihl až při odchodu z
restaurace na nádraží. Všem turistům se výlet líbil a již se těší na další akci, kterou bude
naše organizace pořádat.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
VE STOLNÍM TENISE 2012
TJ Pustá Kamenice pořádá v sobotu
7.4.2012 turnaj neregistrovaných hráčů ve
stolním tenise. Samotný turnaj se uskuteční
v kulturním domě od 09:00 hodin,
prezentace neregistrovaných účastníků je
přímo na místě do 08:30 hodin. Srdečně
zvou pořadatelé.
ČARODĚJNICE 2012
Pálení ČARODĚJNIC, které v letošním roce
opět uspořádá TJ Pustá Kamenice, vychází
na pondělí 30.4.2012. Začátek programu
bude od 18.00 hodin na místním hřišti. 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. V případě nepřízně počasí bude akce
přeložena o týden později, jako tomu bylo v
loňském roce. Srdečně zvou pořadatelé.

DĚTSKÝ DEN 2012
TJ Pustá Kamenice uspořádá v sobotu
2.6.2012 DĚTSKÝ DEN u příležitosti
Mezinárodního dne dětí, který připadá na
1.6.2012. 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. V případě nepřízně
počasí bude stanoven jiný termín, o kterém
budete včas vyrozuměni na webových
stránkách obce a prostřednictvím plakátů.
Pořadatelé tímto zvou jak všechny místní děti,
tak i děti přespolní.
TURISTICKÝ VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI
– BŘEZINY 2012
TJ Pustá Kamenice pořádá ve dnech
30.6.2012 – 1.7.2012 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. Bližší informace
ohledně pochodu budou zveřejněny v
Pustokamenických listech č. 2, které vyjdou
cca týden před výletem. Srdečně zvou
pořadatelé.

