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- 80 let Josef Socha
- 75 let Vladimír Filipi
leden 2013
- 90 let Blažena Nadrchalová
- 75 let Josef Otradovský
Narození: listopad 2012
- Václav Chaloupka 
V letošním roce nás opustili:
- listopad 2012 – Bouška Ladislav
– Oplištilová Marie
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelů
obce i jménem svým popřál klidné a
pohodové prožití adventního období, které
přejde v nejkrásnější svátky v roce Vánoce. Čas vánoční je období, kdy si
příbuzní a známí posílají přáníčka a přejí si
vše nejlepší, lásku, zdraví a štěstí, všude je
spousta radosti, citů a štědrosti. Určitě si
zavzpomínáme i na naše blízké, kteří již
bohužel nejsou mezi námi, ale v našich
myšlenkách a srdcích jsou stále s námi.
Zachovejme si posvátnou úctu k těmto
svátkům, svátkům pokoje, lásky a
porozumění, svátkům, kdy by se měly
urovnat neshody a došlo k naplnění
očekávání a předsevzetí. Asi největším
přáním je bohatá vánoční nadílka. Přeji
Vám ty nejkrásnější a nejklidnější Vánoce.
Do nového roku bych Vám všem chtěl
popřát hodně štěstí, zdraví, lásky a
osobních
i
pracovních
úspěchů.
Nezapomeňte do nového roku vstoupit tou
správnou nohou plnou optimismu a
tolerance.
Miroslav Myška, starosta

Plnění rozpočtu obce k 30.11.2012 v tis. Kč

PŘÍJMY CELKEM

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

Příjmy z obecního lesa
Dotační vztahy
Příjmy z pronájmů apod.
Příjmy od Ekokomu
Příjmy ostatní
Úroky přijaté
Prodej pozemků
Dotace ze SR a Pard.kraje

Rozpočet
po
změnách

k
30.11.
2012

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

4 640
546
7
61
606
1 164
226
167
5
570
84
45
18
85
14
7

652

VÝDAJE CELKEM

Obecní les
Vodovod

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

Příspěvky spolkům, MLK, dary
Služby banky, pojištění

1 035 Ostatní výdaje

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2012
Již počtvrté od obnovení tradice v roce 2009 se
v naší obci uskutečnilo slavnostní vítání
občánků do života. V budově Základní a
mateřské školy se dne 7.10.2012 od 13:00
hodin sešly hned tři rodiny nejmladších
občánků. Gratulaci od pana starosty Miroslava
Myšky, dále finanční dar a pamětní list obdrželi
rodiče Elišky Broklové, Marka Zahálky a Filipa
Sodomky.
Proběhlo
také
slavnostní
podepisování rodičů do kroniky a fotografování
u kolébky. Celý program příjemně doplnilo
představení současných i bývalých žáčků školy.
Celá slavnost byla zachycena fotografem
panem Janem Broklem st., rodiče tedy obdrželi
fotoalbum dokumentující vítání jejich děťátka do
života v obci.
Hana Broklová

Rozpočet
po
změnách

k 30.11.
2012

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

5 209
156
526
305
553
36
199
32
626
41
469
405
490
700
209
32

184

430

VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE
SVATÉ ANNY
Prosluněný kostelík sv. Anny v Pusté
Kamenici se v tomto roce již podruhé
rozezněl varhanní hudbou. V neděli, po
prázdninové důkladné opravě, varhany
v jejich celé kráse a plném zvuku rozehrál
pan Mgr. Jan Fajfr, učitel hudby, varhaník,
sbormistr a dirigent. V jeho podání tu
zazněly skladby varhanní hudby 18. století
i jeho vlastní tvorba. On byl také ten, který
opravy provedl, s varhanami se důkladně
seznámil
a
doporučil
jejich
další
vylepšení. Varhanní hudba byla doplněna
houslovými skladbami, které nám zahrál
bývalý pustokamenický občan Michal
Skalický. Koncert si přišla poslechnout
téměř stovka posluchačů. Závěrečné slovo
pronesl pan farář místní farnosti p.
Vladimír Handl. Mimo jiné ocenil, že se tu
pomocí kombinace pouhých sedmi
základních
tónů
podařilo
skloubit
velebnost varhan a vroucnost houslí.
Dík za krásný závěr „babího léta“ patří
proto nejen virtuózům, ale i místnímu
obecnímu úřadu, jenž takové aktivity nejen
podporuje, ale opravy varhan financuje.
Mgr. Ivo Voříšek

OSLAVY 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU V PUSTÉ KAMENICI A 50.
VÝROČÍ ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY V PUSTÉ KAMENICI
Obec Pustá Kamenice ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Pustá Kamenice uspořádali v
sobotu 27.10.2012 oslavy při příležitosti 50. výročí otevření kulturního domu v Pusté
Kamenici a 50. výročí založení Tělovýchovné jednoty v Pusté Kamenici. Program oslav začal
již v 11:00 hodin dopoledne, kdy se otevřel kulturní dům pro návštěvníky výstavy fotografií z
činnosti TJ Pustá Kamenice, výstavby kulturního domu a dále fotografií z činnosti složek, kteří
v kulturním domě pořádali společenské a kulturní akce. Součástí výstavy byly i plakáty z let,
kdy se v našem kulturním domě konalo mnoho kulturních akcí. Od 15:00 hodin poté začala
oficiální část oslav. Starosta obce Miroslav Myška před svým projevem o historii kulturního
domu požádal přítomné spoluobčany a hosty, aby tichou vzpomínkou uctili památku všech,
kteří tento kulturní dům budovali, účinkovali v něm a při těchto oslavách již nemohou být mezi
námi. Za tělovýchovnou jednotu poté vystoupil Jaroslav Sklenář a v několika minutách shrnul
práci TJ v Pusté Kamenici od založení v roce 1962 do současnosti. Následovalo vystoupení
žáků ze ZŠ a MŠ Pustá Kamenice, kteří pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Kulichové a
paní Ilony Petrové nacvičili zábavný program, ve kterém děti předvedly průřez sportovních a
kulturních aktivit, které pořádá místní tělovýchovná jednota. Po vystoupení dětí ZŠ a MŠ
Pustá Kamenice nastoupil na pódium dětský dívčí soubor MAŽORETKY TŘPYTILKY z
Mozaiky Polička. Od 16:00 hodin v kulturním domě vystoupila taneční skupina BESEDA při
penzionu v Poličce, která zde zatancovala ČESKOU BESEDU a COUNTRY TANCE. V této
taneční skupině mimo jiné vystoupil i pan Bohuslav Chvála se svojí manželkou Danou, který
je kamenickým rodákem a byl spoluzakladatelem TJ v Pusté Kamenici. S ochotnickým
divadlem v naší obci odehrál nesčetné množství divadelních her. Na závěr odpoledního
programu na jeviště vystoupili divadelníci z divadelního spolku Tyl Polička a POPRASKD,
kteří zde sehráli komediální divadelní hru P. Aplima KONEC ZLODUCHA BOBA. Odpolední
část oslav vyvrcholila krátce po devatenácté hodině před kulturním domem nádherným
ohňostrojem.
Večer oslavy pokračovaly dále, neboť zde byla uspořádána posvícenská taneční zábava. K
tanci a poslechu nám zahrála hudební skupina VEPŘO KNEDLO ZELO. Za pořadatele bych
chtěl tímto poděkovat jak všem účinkujícím, tak i všem spoluobčanům a hostům, kteří se na
oslavy dostavili i přes nepříznivé sněhové počasí. Rovněž děkuji i všem pořadatelům, kteří
zajistili důstojný a nerušený průběh oslav. Z reakcí mnoha účastníků je patrno, že oslavy se
opravdu vydařily a účastníci těchto oslav odcházeli domů velice spokojeni.
za TJ a Obec Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

KANALIZACE
Naše obec podala prostřednictvím pana Ing. Radka
Gregora v srpnu 2012 žádost
na Ministerstvo
životního prostředí, Operační program životního
prostředí o dotaci na akci „Kanalizace a ČOV v obci
Pustá Kamenice„. V současné době se rozhoduje o
tom, jak naše žádost obstála a jaká bude výše dotace.
Projekční kancelář připravila pro majitele nemovitostí
naší obce formulář o připojované nemovitosti. Prosíme
o dodržení termínu vrácení a to i v případě, že majitel
nemovitosti se nechce připojit na případnou kanalizaci
(přípojka ke kanalizaci bude hrazena z projektu – kdo
nevrátí formuláře, bude si v budoucnu přípojku hradit
na své náklady).
Miroslav Myška, starosta
SLAVNOSTNÍ
SETKÁNÍ
VÍTĚZŮ
SOUTĚŽE
VESNICE ROKU 2012 V SENÁTU PČR
Starosta naší obce Miroslav Myška se dne 6.
prosince 2012 zúčastnil slavnostního setkání vítězů
soutěže VESNICE ROKU 2012, které se konalo pod
záštitou předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha
v Hlavním sále Senátu PČR.
V reprezentativních prostorách pražského Hradu
prezident Václav Klas přijal letošní vítěze krajských
kol soutěže Vesnice roku. Prezident všem oceněným
poblahopřál, zdůraznil, že mnohé vesnice osobně
navštívil během svých cest a váží se práce všech
podílejících se na rozvoji venkova. Po slavnostním
přípitku následovalo neformální přijetí s možností
krátce si s panem prezidentem osobně promluvit.
Slavnostnímu
setkání
na
pražském
Hradě
předcházelo představení vítězů všech kategorií
soutěže v Senátu Parlamentu ČR. Po zahájení
předsedy Senátu Milana Štěcha a předsedkyně Stálé
komise Senátu pro rozvoj venkova Dagmar Zvěřinové
pozdravili přítomné také vyhlašovatelé soutěže. Z
Spolek pro obnovu venkova ČR promluvil Eduard
Kavala, Ministerstvo pro místní rozvoj zastupoval
náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní
ruch Michal Janeba, Ministerstvo zemědělství ministr
Petr Bendl a za Svaz přítomné pozdravil Antonín
Lízner.
O potřebě nebát se a mít odvahu ukázat dlouhodobou
práci a úsilí všech, kteří v obci žijí, mluvili všichni
řečníci. Oceňovali práci obcí zapojených do soutěže a
shodli se na potřebě dále rozvoj venkova podporovat.
Zároveň apelovali i na ostatní obce, aby následovaly
příkladu oceněných a zapojily se do soutěže.
Svaz na slavnostním setkání dne 6. prosince 2012
zastupoval předseda Dan Jiránek, člen Předsednictva
Antonín Lízner a z Kanceláře Svazu Petra Kubařová.
Svaz měst a obcí České republiky

SOUTĚŽ STAROSTA ROKU 2012
Jak jsme Vás již informovali,
starosta obce Miroslav Myška byl
občany
obce
nominován
do
soutěže Starosta roku 2012. Do
druhého kola bohužel nepostoupil a
tak o titul Era Starosta roku se letos
ucházelo
pět
postoupivších
finalistů: Bohumil Cempírek z obce
Polnička (kraj Vysočina, okres Žďár
nad Sázavou), Petr Halada z obce
Kamýk
nad
Vltavou
(kraj
Středočeský, okres Příbram), Jana
Kuthanová z obce Hoříněves (kraj
Královehradecký, okres Hradec
Králové), Josef Lněníček z obce
Nepomyšl (kraj Ústecký, okres
Louny) a Vlasta Mokrá z obce
Násedlovice (kraj Jihomoravský,
okres Hodonín). Celkovou vítězkou
soutěže se stala starostka obce
Násedlovice paní Vlasta Mokrá.
Blahopřejeme.
Jaroslav Sklenář, místostarosta

SMLOUVY O NÁJMU
HROBOVÝCH MÍST
K
31.12.2012
končí
většině
nájemců
Smlouva
o
nájmu
hrobového místa na hřbitovech
v Pusté Kamenici. Tímto žádáme
nájemce,
aby
se
postupně
v průběhu roku 2013 dostavili
na Obecní úřad v Pusté Kamenici,
kde s nimi bude sepsána smlouva
nová. Poplatek za nájemné na dobu
10 let ve výši 400,-Kč za jednohrob
bude
vybírán
při
podepsání
smlouvy.
Jaroslav Sklenář, místostarosta

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012
Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením č. 5
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku : č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Mimo jiné je ve vyhlášce např. uvedeno: Sazba poplatku činí pro rok 2013 : 500,-Kč za
fyzickou osobu nebo stavbu určenou pro individuální rekreaci.
Zrušuje se část VI. článek 25 až 29 Obecně závazné vyhlášky č.1/2010 O místních
poplatcích, schválené usnesením zastupitelstva č. 4 ze dne 15.12.2010 účinné od 1.1.2011.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013
Plné znění vyhlášky je k dispozici na obecním úřadě a na našich internetových stránkách.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Charita České republiky pořádá tradiční Tříkrálovou
sbírku na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
V době připomínky svátku Tří králů tak budou do
domácností, institucí a po ulicích celé naší republiky
chodit skupinky tří králů s koledou a prosbou o
příspěvek do pokladničky. Sbírka je v souladu
s platnými právními předpisy, zejména pak zákonem
č. 117/2001 Sb. O veřejných sbírkách a koná se na
základě osvědčení Magistrátem hlavního města
Prahy ze dne 15.10.2012.
Záměr Tříkrálové sbírky 2013 na Poličsku :
1. Částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním
služby Občanské poradny a AC dílen pro osoby
s mentálním postižením
2. Přímá pomoc sociálně slabým v místě působení
OCH Polička, případně humanitární pomoc.
3. Podpora výstavby vodárny v Nirmal Nagar v Indii.
Tříkrálová sbírka 2013 proběhne v naší obci dne 5.
ledna.
VOLBA PREZIDENTA
Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve
dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo ve
dnech 25. a 26. ledna 2013). Volební místnost bude
v zasedací místnosti Obecního úřadu a všechny
informace budou k dispozici na úřední desce obce a
na internetových stránkách.

KNIHOVNA
Knihovnice děkují za přízeň všem
svým dospělým i dětským čtenářům a
přejí do Nového roku hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Na příští rok chystáme v knihovně
velké
změny.
Začaly
jsme
s katalogizací knížek do programu,
který
bude
v nejbližší
době
zpřístupněn k nahlédnutí i přes
obecní stránky. Pro naše čtenáře
v knihovně bude k dispozici notebook
k přehlednějšímu vyhledávání knížek.
Tyto služby budou velkým přínosem
hlavně pro mladší generaci.
Stále probíhá „Výměnný fond“ mezi
knihovnami
poličského
regionu.
Poličská knihovna vyměňuje mezi
jednotlivými knihovnami přibližně 150
knih ročně.
Dále bychom chtěly upozornit dětské
čtenáře,
že
se
blíží
„Noc
s Andersenem“,
která
proběhne
29.3.2013. Platí stejná podmínka
k účasti: přečtení alespoň 3 knížek
z naší knihovny.
Těšíme se na shledání v příštím roce
Iveta Kynclová a Lenka Habalová

O ČEM BYSTE SI RÁDI POČETLI V PŘIPRAVOVANÉ KNIZE O NAŠÍ OBCI?
Po vydání Almanachu v r. 2004 se vedení obce rozhodlo vydat obsažnější knihu, shrnující
současnost obce v historických, ale hlavně zajímavých souvislostech. Slyšeli jste někdy o
majitelích rychmburského panství a kolik jich vůbec bylo? Pamatujete si ještě tři nejznámější
pověsti, které se vážou ke Kamenici? Nebo víte třeba, kolik stálých obyvatel v Kamenici
nejvíce žilo a kdy? Co všechno by podle vašeho názoru měla kniha zmínit? Na co můžeme
být hrdí? O čem všem by měla pojednat? Kniha by měla vyjít v r. 2014, to znamená, že do
září roku 2013 máte příležitost se vyjádřit, nabídnout své tipy a náměty či přispět nebo doplnit
informace o dění ve vsi. Zkuste si povzpomínat a ozvěte se nám. Děkujeme.
redakční rada (starosta a místostarosta, manželé Tušlovi, paní Kynclová a Procházková)

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Třídění odpadů v České republice má početnou komunitu. Třídí se do více než 214 000
kontejnerů a možnost třídění má 99 % obyvatel a z toho 2/3 tak aktivně již činí. Díky třídění
se výtěžnost tříděného odpadu postupně rok od roku zvyšuje a u některých lidí se stalo již
naprostou samozřejmostí. Šetří se tím místo na skládkách, které se následně nemusí
rozšiřovat či zakládat nové. Nikoho jistě nepřekvapí, že tříděním šetříme primární zdroje
surovin a zjednodušeně řečeno, neplýtváme zbytečně surovinami, ať už se jedná o uhlí, ropu
nebo energii. Přitom třídění odpadů nezabere mnoho času, stačí si osvojit pár základních
pravidel a pak jde vše samo. Nikdo nechce, aby se odpady pečlivě vymývaly a tím se plýtvalo
vodou. Stačí vyhazovat odpady do kontejnerů bez obsahu zbytků potravin a vypláchnout je
pouze v případě, pokud se jedná o silně znečištěný nebo mastný obal. Pokud obaly
nevymýváme, je třeba je včas vytřídit, aby nezačaly zapáchat. Nejsou v tom žádné složitosti
ani záludnosti, jedná se jen o naši vůli třídit a nepodlehnout lenivosti a zcela nelogické
výmluvě „Platím, netřídím“. Netříděním odpadů se dosáhne jen neustálého zvyšování
poplatků.
Miroslav Myška, starosta
KRÁTCE
- Cena vody na rok 2013 činí 35,Kč/m3.
- Svoz nebezpečných odpadů v roce
2013 proběhne v termínech:
27.5.2013 od 16:00 hod.
21.10.2013 od 16:00 hod.
- Poplatek za psa v roce 2013 se
nemění a činí 100,-Kč.

VÝLOV RYBNÍKA
V sobotu 27. 10. 2012 se za chladného
podzimního počasí uskutečnil již po jedenácté
výlov pustokamenického rybníka. Výlovu se jako
vždy zúčastnil hospodář Rybářského sdružení
Vysočina Polička pan Jaroslav Martinů, který se
vyjádřil slovy: „Myslím, že se opět prokázala velká
šikovnost rybářů, kdy velká většina z celkového
počtu vysazených kaprů byla odlovena.“ Po
sezónním rybaření se z vysazených více než 1100
kusů kaprů vylovilo pouze 100. Dále pak několik
amurů, štik a také 3 trofejní kapři o velikosti kolem
80 cm. Po výlovu si návštěvníci měli možnost
zakoupit živého kapra. Rybáři tímto děkují všem,
kteří se přišli podívat, zakoupit rybu a zároveň
navštívit hezké místo v naší obci. Příští rok u
dalšího výlovu se těší rybáři.
Zdeněk Petr

KLUB SENIOREK
Klub seniorek oslavil 1. výročí své činnosti. Společně jsme sfoukly svíčku na narozeninovém
dortu a zbilancovaly uplynulý rok naší činnosti. A bylo opravdu co bilancovat. Když jsme se
28. října 2011sešly poprvé, netušily jsme, kolik se nás sejde příště, jestli náš „babinec“ bude
životaschopný a bude tím správným místem pro schůzky seniorek naší obce. Ale ukázalo se,
že to byl správný nápad – založit tenhle klub.
Scházely jsme se v hojném počtu i přes celé léto a pomalu se připravovaly na prodejní
výstavky našich výrobků. Při povídání nám šla práce hezky od ruky a vánoční dekorace jsou
pro nás hračkou. Ať už to jsou zvonečky a stromky pletené z papíru nebo kouzelné
háčkované vánoční ozdoby. Samy máme radost, jak se dílo podařilo.
A protože jsme byly pilné, mohly jsme se našimi výrobky poprvé pochlubit při oslavách
50.výročí otevření KD a založení tělovýchovné jednoty 28.října 2012. Oslava byla vskutku
velkolepá včetně krásného ohňostroje a i my jsme byly spokojeny s úspěchem naší výstavky.
O další práci jsme měly postaráno, musely jsme doplnit sortiment na další akci na začátku
adventu u příležitosti rozsvícení vánočního stromku v obci. I tato výstavka byla úspěšná.
Další vydařená práce, ze které jsme měly radost, bylo ušití textilních hraček pro děti trpící
„nemocí motýlích křídel“ , které se léčí na oddělení brněnské nemocnice. Alespoň malou
měrou jsme mohly takto přispět ke zpříjemnění jejich nelehkého života.
Ještě nás čeká výroba vánočních svícnů a na závěr samozřejmě vánoční posezení a
všechny se těšíme, že i v dalším roce se budeme všechny rády scházet.
Irena Gregorová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2012
V pátek 30.11.2012 se již potřetí rozzářil vánoční stromeček v Pusté Kamenici. Stejně jako
v předchozích dvou letech předcházel rozsvícení stromečku lampionový průvod, který
tentokrát procházel horní částí obce. V pět hodin děti odpočítaly rozsvícení stromečku a pan
starosta popřál všem klidné prožití nadcházejícího adventního období. Následovalo společné
vystoupení současných i bývalých žáků naší školy, kteří si připravili program složený z
vánočních písniček, koled a básniček. Jako každoročně jsme si také mohli vyzkoušet několik
tradičních vánočních zvyků. Poprvé obohatila program prodejní výstavka krásných prací žen
z klubu seniorek. Pro zahřátí byl přichystaný čaj, svařené víno a punč, který zajistila obec a
perníčky, které upekly děti ve škole. Slavnostní rozsvícení zakončilo vypuštění lampionu
popsaného a pokresleného nejrůznějšími přáními. Doufáme, že si všichni domů odnesli nejen
větvičku jmelí a kapří šupinku pro štěstí, ale i trošku slavnostní nálady.
Děkujeme všem, kteří přišli, aby společně s námi rozsvítili vánoční stromeček a pomohli nám
vytvořit příjemnou vánoční atmosféru. Jsme moc rádi, že se rozsvícení stromečku stává
tradiční akcí a těšíme se, že se na ni budeme ve stejně hojném počtu společně potkávat i
v následujících letech.
Jana Kulichová
VÝLET DO BRNA – 4. 12. 2012
ZŠ a MŠ Pustá Kamenice ve spolupráci s obcí
Pustá Kamenice uspořádala letos již podruhé
společný výlet pro děti a rodiče z mateřského
centra Krteček a MŠ, pro žáky školy a ženy
z klubu seniorek. Volná místa byla nabídnuta
bývalým žákům školy, kteří pravidelně škole
pomáhají při různých vystoupeních. Výlet byl
dárkem pro děti k Mikuláši a tak se konal
čtvrtého prosince. Z Kamenice jsme vyjeli
v sedm hodin a naše první zastávka v Brně
vedla do dětského muzea, které slaví dvacáté
výročí svého založení. Při této příležitosti
uspořádalo interaktivní výstavu složenou z těch
nejúspěšnějších akcí pořádaných během své
existence. Bylo možné si vyzkoušet ražení
mincí, dobové kostýmy, ale i pomůcky pro
postižené. Dospělí si mohli vybrat, zda s námi
půjdou do muzea nebo se zajdou podívat na
vánoční trhy. Je vidět, že duše dítěte je stále
v každém z nás, protože drtivá většina si zvolila
muzeum. Program v muzeu byl hodinový, a byl
natolik zajímavý, že bychom zde mohli strávit
celé dopoledne. Po návštěvě muzea nám
zůstala ještě chvilička, abychom se zastavili u
vánočního stromečku a betlému. Poté jsme
autobusem odjeli na hvězdárnu. Program
v hvězdárně se odehrával pod umělou
hvězdnou oblohou a provedl nás celou naší
Sluneční soustavou. Z hvězdárny jsme již
zamířili zpátky do Kamenice, kam jsme dorazili
okolo čtvrté hodiny. Výlet byl pro všechny
zdarma, jízdné bylo hrazeno z dotace, kterou
obec získala a vstupné uhradila obec. Touto
cestou bych ráda za všechny poděkovala obci
za pěkný předvánoční výlet, který pro nás ve
spolupráci se školou připravila. Jana Kulichová

VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI
Letos poprvé se škola zapojila do celorepublikové akce Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi. Tato akce se koná vždy v první polovině adventu. Jejím cílem je posílení
soudržnosti a pocitu sounáležitosti se svojí školou, vesnicí či městem. Pro letošní rok byl
vybrán pátek 14. prosince. Škola byla pro děti a rodiče otevřena již od 14.00 hodin, tak
abychom stihli napsat naše přáníčka a připravit balónky k vypouštění. Doprovodným
programem bylo malování obrázků „Co si přeji od Ježíška “. Všechny obrázky budou
vyvěšeny v prostorách školy a stanou se krásným doplňkem její vánoční výzdoby. Společné
vypouštění balónku odstartoval v 15.15 herec Václav Vydra, prostřednictvím radia Impuls.
Všechny balónky na daný povel vzlétly a tak určitě donesly všechna přání přímo k Ježíškovi.
Na závěr akce si děti mohly společně zařádit ve sněhu na školní zahradě. Příjemně strávené
odpoledne nám pokazila skutečnost, že přestože škola zakoupila od odborné firmy láhev
helia s garancí napuštění padesáti balónku, podařilo se jich nafouknout pouze čtrnáct. Děti si
tak musely balonky pouštět ve dvojici. I přesto doufám, že se dětem tato akce líbila.
Jana Kulichová
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Milí budoucí prvňáčci,
zveme Vás a Vaše rodiče na
zápis do první třídy pro školní rok
2013/2014,
s názvem
Stopy
zvířátek nás povedou, ze školky
do školy nás zavedou, který se
bude konat ve středu 11.2.2013
od 14.30 hodin v budově školy.
Na milé setkání s Vámi se těší
paní učitelky a Vaši budoucí starší
spolužáci.
Jana Kulichová
POSVÍCENSKÝ FOTBALOVÝ
ZÁPAS SVOBODNÍ:ŽENATÍ BYL
ZRUŠEN
Původně plánovaný posvícenský
fotbalový zápas svobodní:ženatí,
který měl být odehrán v neděli
28.10.2012 od 14:00 hodin
v rámci oslav 50. výročí založení
TJ v Pusté Kamenici byl zrušen
z důvodu nezpůsobilosti hrací
plochy.
ZÁPASY MÍSTNÍCH HOKEJISTŮ
Pustokameničtí
hokejisté
za
letošní podzim odehráli celkem
šest utkání, přičemž ve třech
zvítězili a ve třech byli poraženi.
K 5.12.2012
odehráli
utkání
s celky SKULS Hlinsko (2x) a HC
Proseč (4x). Všechna utkání se
hrála
na
zimním
stadionu
v Hlinsku v Čechách.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav
Sklenář

MIKULÁŠ V PUSTÉ KAMENICI 2012
Mikuláš, anděl a čerti opět po roce navštívili
pustokamenické děti. Obešli celkem 12 domů a
obdarovali 18 nejmenších dětí, především za básničku
či písničku. Vzhledem k tomu, že letošní obchůzka vyšla
na středu, nezapomněli během úředních hodin navštívit
i starostu obce. Balíčky se sladkostmi jako každoročně
sponzorovala místní tělovýchovná jednota.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář
NETRADIČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ ČESKÁ RYBNÁ
Dne 22.9.2012 jsme se již po šesté zúčastnili netradiční
hasičské soutěže v České Rybné u Proseče. Pořadatelé
opět připravili zpestření soutěže požárních útoků a to při
startu rozebrat hasící přístroj na několik dílů a poté
zahájit požární útok přes překážky. Družstvu ve složení
Sodomka Miroslav ml., Sodomka Tomáš, Patrik Chvála,
Jiří Holec st., Kamil Dvořák, Kratochvíl Miroslav ml. a
Jan Holec z družstva České Rybné, se v tomto ročníku
nepovedlo navázat na loňské 3.místo a několik chyb
v požárním útoku jej zařadilo na konečné 10.místo. Nic
na tom nezměnila ani druhá disciplína a to pivní štafeta.
Konečné 10.místo nám zůstalo. Přesto všem soutěžícím
patří dík za snahu se těchto soutěží alespoň zúčastnit a
tak reprezentovat místní SDH.
za SDH Jiří Holec

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI
Když před pár týdny přišel podzim, znamenalo to pro naše mladé hasiče zahájení dalšího
ročníku hry ,,PLAMEN“. Letošní zahájení proběhlo v Rozhraní a to právě závodem
požárnické všestrannosti. Proto jsme se dne 20.10.2012 této soutěže zúčastnili s jedním
družstvem starších žáků. Počasí se opět vyvedlo a tak za krásného slunného dne se na
závodní trať vydalo družstvo ve složení Vojta Uchytil, Vojta Kratochvíl, Jiří Bukáček, Jiří a
Míša Holcovi. Za úkol měli splnit střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, první
pomoc, požární ochranu a překonání zavěšeného lana. Soutěže se zúčastnilo opět mnoho
družstev a tak v konkurenci 41 starších hlídek se ta naše neztratila a obsadila pěkné
24.místo. Všem dětem děkujeme za reprezentování a přejeme jim, aby v dalších soutěžích
dosahovaly lepších a lepších výsledků.
za SDH Jiří Holec
III.ROČNÍK POHÁRU STAROSTKY OBCE MLADĚJOV
Jedna z dalších soutěží mladých hasičů a zároveň i
poslední v okresní lize požárních útoků se konala
v sobotu 6.10.2012 v Mladějově na Moravě. Naši mladí
hasiči ve složení Michal Hromádko, Tomáš Smutný, Vojta
Uchytil, Vojta Kratochvíl, Jiří a Míša Holcovi a Jiří
Bukáček zahájili soutěž štafetami 4x60m a to dvěma
pokusy. Úvod závodu děti rozjely dobře a tak se čekalo
na hlavní disciplínu a to požární útok. První pokus vyšel
na výbornou a to časem 23,27, druhý nebyl uznán kvůli
technické závadě na časomíře a ten třetí se nepovedl.
Přesto naši mladí diky času prvního pokusu obsadili
9.místo z 16 zúčastněných. Všem patří dík za snahu, se
kterou nastupují do všech soutěží a kdy je vidět, že jejich
úsilí přináší i pěkná umístění.
za SDH Jiří Holec
LIGA OKRESU SVITAVY V POŽÁRNÍCH ÚTOCÍCH
Liga, které se děti z našeho sboru zúčastnily, začala
jarními soutěžemi na různých místech našeho okresu a
skončila právě Mladějovským pohárem. Na začátku bylo
krušno,časem 31,94 jsme si mysleli, že nemůžeme
konkurovat silnějším soupeřům, ale poslední soutěž
ukázala, že na to máme a čas 23,27 děti přiblížil k těm
lepším týmům. Není to ještě úplně to pravé, ale stačí málo
a třeba se povede i malý zázrak. Všechny děti ze sebe
vydaly vše, co se zatím naučily a jejich celoroční snaha
byla oceněna 10. místem na okrese Svitavy z celkových
28 zúčastněných družstev. Proto jim náleží velký dík za
reprezentaci nejen našeho sboru, ale i celé vesnice
v okresní soutěži mladých hasičů, ale i obdiv za odvahu,
že když se něco nepovedlo, tak se nevzdaly a bojovaly
dál.
za SDH Jiří Holec
Tělovýchovná jednota
Pustá Kamenice pořádá
23.12.2012 od 11:45 do 13:15 hodin
na zimním stadionu v Hlinsku
VÁNOČNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
pro děti a dospělé z celé naší obce.
Dopravu na zimní stadion si každý zajistí
sám.
Srdečně zvou pořadatelé.

Děti z Pusté Kamenice a Čachnova
Vás srdečně zvou
na
VÁNOČNÍ KONCERT
který se koná
21. 12. 2012 v kostele sv.Anny v 18.00 hodin.
Těšíme se na Vás.

TJ Pustá Kamenice zve všechny své členy na

Pozvánka na dětský karneval

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

V sobotu 23.2.2013 od 13:00 – 17:00
hodin TJ Pustá Kamenice pořádá v
kulturním domě tradiční DĚTSKÝ
KARNEVAL. Srdečně zvou pořadatelé.

která se koná v sobotu 12. ledna 2013
od 18:00 hod. v přísálí kulturního domu.
Součástí této schůze bude volba nového
výkonného výboru na další čtyřleté období.
Proto prosíme členy, aby se dostavili v co
největším počtu.
Od 16:00 hodin bude výroční schůze pro děti.
Součástí schůzí bude promítání fotografií, videí a
diapozitivů z akcí TJ.

Pozvánka na ŠIBŘINKY
V sobotu 23.2.2013 od 20:00 do 02:00
hodin TJ Pustá Kamenice pořádá
tradiční ŠIBŘINKY se skupinou ŘEMEN.
Srdečně zvou pořadatelé.

SDH Pustá Kamenice pořádá v kulturním domě

Pozvánka na masopust

Tradiční hasičský ples

V sobotu 9.2.2013 od 08:00 hodin
pořádá TJ Pustá Kamenice Masopustní
průvod obcí.

v sobotu 19.1.2013
hraje Na Ex

Radostné a pohodové prožití
vánočních svátků,
šťastné vykročení a úspěšnou cestu
celým přicházejícím rokem 2013
všem přeje Klub seniorek

přeje SDH Pustá Kamenice

Vločky se tiše snášejí na zem,
ta krása bere dech a hřeje u srdce.
Přejeme Vám šťastný nový rok

Příjemné prožití vánočních svátků,

a pohádkové Vánoce.

hodně štěstí a zdraví v novém roce
přeje všem občanům naší obce
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice.

Děti a zaměstnanci
ZŠ a MŠ Pustá Kamenice

