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KANALIZACE A ČOV
Po šestiletém úsilí, na jehož začátku bylo zjištění, že občané naší obce mají zájem o
vybudování obecní kanalizace a ČOV, byla naše žádost podaná na Ministerstvo životního
prostředí ČR úspěšná a ministr Tomáš Chalupa podepsal dne 3. května 2013 na základě
doporučení 31. Řídicího výboru seznam schválených žádostí a žádostí zařazených do
zásobníku projektů z XXXIX. výzvy zaměřené na prioritní osu 1 v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Celkové náklady na naší kanalizaci jsou 48 911 936 Kč, uznatelné náklady
jsou 43 694 399 Kč, požadovaná dotace z Fondu soudržnosti (EU) je 37 140 239 Kč,
požadovaná dotace ze Státního fondu životního prostředí (dále jen SFŽP) je 2 184 719 Kč,
požadovaná půjčka ze SFŽP je 4 369 440 Kč, požadovaná podpora ze SFŽP celkem (dotace
+ půjčka) je 6 554 159 Kč. Obec nyní do konce listopadu musí splnit podmínky přidělení
dotace, např. stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele (současná situace nám dává
velkou naději vysoutěžit podstatně nižší cenu za dílo), finanční zajištění akce, atd. Začátek
prací lze očekávat na jaře 2014 a kompletní dokončení nejpozději na podzim 2015.
Kanalizace je gravitační (spádová), jen oblast Pece se bude shromažďovat na čerpací stanici
na obecním pozemku a odtud bude přečerpávána do ČOV. Občané se budou připojovat
postupně, tak jak bude kanalizace budována od ČOV. Stočné se bude účtovat od roku 2015,
do té doby bude zkušební provoz zdarma.
Poděkování patří všem našim spoluobčanům, kteří jsou vstřícní a povolili vést kanalizační
stoky přes své pozemky, neboť jsou i tací, že kanalizaci chtějí, ale ne na svých pozemcích.
Miroslav Myška, starosta
DALŠÍ INFORMACE KE KANALIZACI A ČOV ZE SCHŮZE V KULTURNÍM DOMĚ DNE
14.6.2013
Na schůzi zazněly tyto informace – přehled v bodech:
- Délka kanalizačního řadu: 6,31 km
- Rozpočet akce: 49 mil.
- vlastní zdroje: 9,6 mil. Kč
- z toho 4,4 mil. Kč půjčka SFŽP, úrok 1%
- z toho 5,2 mil. Kč půjčka od banky, splatnost 10 let, splátka cca 950 tis. Kč/rok
- Pokud ve výběrovém řízení nabídne vítězná firma za stavbu cenu nižší, což odhadem může
být až o 30%, pak splátka úvěru může klesnout na 650 tis. Kč/rok.
- V rozpočtu obce nezbude na takové investice, jako jsme byli zvyklí doposud, ani na
stotisícové spoluúčasti k různým dotacím.
- V rozpočtu akce je počítáno s rezervou na vícepráce 5% ze stavebních nákladů.
- Součástí stavby je oprava povrchů a silnic v šíři kanalizace.
- Životnost stavby 80-100 let, technologie cca 20-30 let.
- Přečerpávací šachta u Peci je dimenzovaná na dvojnásobek kapacity a při výpadku proudu
vydrží 16 hod, bude dořešeno další náhradní napájení pro případ delšího výpadku proudu.
pokračování na straně 2

Plnění rozpočtu obce k 31.5.2013 v tis. Kč
Rozpočet
2013

Ke dni
31.5.
2013

4 225
700
21
76

1 848
300
7
35

Daň z příjmu právnických os.
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatky z komun. odpadů
Poplatky ze psa, daň z loterie,
správní poplatky

771
1 545
285
165
15

277
680
1
152
16

Příjmy z obecního lesa
Dotační vztahy
Příjmy z pronájmů apod.
Příjmy od Ekokomu
Příjmy ostatní
Úroky přijaté
Vrácení půjčky MAS

100
58,9
60,1
25
50
13,14
120

0
25
23
5
35
2
120

Dotace ze SR a Pard.kraje

169,86

PŘÍJMY CELKEM

Daň z příjmu fyz. os. záv. čin.
Daň z příjmu OSVČ
Daň fyz. os. z kapit. výnosů

Rozpočet

Ke dni
31.5.
2013

4 225
30
50
450

2 511
2
210
426

Školství ZŠ, MŠ
Veřejné osvětlení
Komunální odpady
SDH
Veř. zeleň, technika, kom. služby

360
50
300
40
800

177
13
78
21
507

Místní komunikace
Kultura, KD
Obecní zastupitelstvo
Správa místní obce
Úpravy školní zahrady

50
200
440
550
315
150
200

46
74
183
420
58
47
0

240

249

VÝDAJE CELKEM

Obecní les
Vodovod

Úpravy
OÚ,
vybudování
turistických odpočívadel

Příspěvky spolkům, MLK, dary
Rekonstrukce hasičárny

170 Ostatní výdaje

pokračování ze strany 1

- Přípojky budou z dotace budovány po šachtu na hranici soukromého pozemku, kde stojí
stavba napojovaná na kanalizaci. Dále k domu si uhradí vlastník objektu sám, cena cca 1 000
až 1 500,- Kč/m – výkopové práce, položení trubek, zahrnutí, včetně materiálu.
- Ochranné pásmo není stanoveno, musí se dodržet ochrana pásma v šířce samotné
kanalizace – cca 30 cm.
- Odpad z ČOV: dusík se uvolňuje do ovzduší a kaly po zahuštění lze vyvážet na větší ČOV
za poplatek nebo se kaly odvodní a odvážejí se za poplatek na skládku.
- Zápach z ČOV by neměl být, pokud je ČOV v provozním režimu, jde o mírný zápach jako
z kompostu, který by neměl dosahovat k nejbližší zástavbě.
- Kanalizace je nepropustná, těsná, neměla by ohrožovat podzemní vody.
- V případě kolize se studnou či dešťovou kanalizací apod. je řešení na domluvě se stavební
firmou – viz. stavební rezerva.
- Obec musí min. 10 let zabezpečovat provoz sama.
- Pro splnění podmínek dotace se musí napojit 450 EO (ekvivalentních obyvatel) – každá
osoba = 1 EO, další EO jsou z provozoven podnikání (hospoda, obchod, pošta,..) a objektů
organizací (škola, KD,..) + v tomto je zahrnuta i rezerva na budoucí rozvoj obce. Pokud se
nesplní počet připojených, bude krácena dotace.
- Cena stočného byla stanovena již při tvorbě žádosti o dotaci, půjde zpočátku o částku cca
29,90 Kč/m3 a každoročně dojde k navýšení o cca 1,20 Kč. Stočné se stanovuje buď dle
skutečného odběru vody při odběru vody z obecního vodovodu nebo při odběru vody z vlastní
studny s obecním vodoměrem. V ostatních případech je stočné stanoveno jako paušální
částka podle průměrné spotřeby 80 - 100 l /osoba /den.
zpracovala Ing. Hana Broklová

VÝSLEDKY SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2013
PARDUBICKÉHO KRAJE
Dne 31.5.2013 byly zveřejněny kompletní
výsledky
soutěže
Vesnice
roku
2013
Pardubického kraje. Po loňském historickém
úspěchu, kdy jsme získali Bílou stuhu a dotace v
celkové výši 700.000,-Kč se nám bohužel uspět
nepodařilo. Jsme rádi, že jsme se po roce opět
této soutěže zúčastnili a opět mohli před
krajskou hodnotitelskou komisí prezentovat
záměry, které se nám již podařily zrealizovat a
dále
ty,
které
budeme
v budoucnu
realizovat. Všem obcím, které v letošním ročníku
soutěže uspěly, srdečně gratulujeme.
Výsledky:
Zlatá stuha – Dolní Újezd (okres Svitavy)
Modrá stuha - Ostrov (okres Chrudim)
Bílá stuha – Dříteč (okres Pardubice)
Oranžová stuha – Vysočina (okres Chrudim)
Zelená stuha – Bystré (okres Svitavy)
za obec Jaroslav Sklenář
ZATEPLENÍ BUDOVY ŠKOLY
Dotace z evropských fondů na zateplení
obvodového pláště budovy, zateplení stropu pod
střechou, zateplení střechy a výměnu oken a
dveří byla v červnu schválena. Jak jsme
informovali v minulém vydání, spolupráci s firmou
zpracovávající žádost o dotaci jsme ukončili a
administraci dotace provedeme vlastními silami.
V průběhu měsíce června jsme zrealizovali
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
Nejnižší podaná nabídka od firmy Libor
Jindřichovský, Hlinsko činila 1 065 754,- Kč vč.
DPH. Tato cena je o 30% nižší než původně
předpokládaná. S firmou bude v nejbližší době
podepsána smlouva o dílo a ještě o prázdninách
budou zahájeny i stavební práce.
Dotace ve výši 866 929,- je poskytnuta
z Operačního programu Životní prostředí, obec
z vlastních zdrojů uhradí spoluúčast ve výši
252 825,- Kč.
Ing. Hana Broklová
KRÁTCE
- Upomínáme některé naše spoluobčany, že do
31.3.2013 nezaplatili za odpady.
- Zastupitelé schválili finanční dar na povodně ve
výši 10 000,- Kč pro Diecézní katolickou charitu
Hradec Králové, která bude dále finanční
prostředky přeposílat nejvíce potřebným.
- Sbor dobrovolných hasičů schválil pro hasiče
z obce Tuhan na Mělnicku finanční dar ve výši
2 000,- Kč na likvidaci škod v zaplavené hasičské
zbrojnici.

HRÁBĚ MÍSTO VLAJKY
„Máme nárok na evropské peníze„.
Cedule s takovýmto nápisem vyvěsilo
600 obcí v naší republice dne 10.4.2013
u vjezdů do svých obcí. Následně pak
15.5.2013 od 09:00 hod. byly vyvěšeny
hrábě do držáků místo státní vlajky. Co
to má znamenat? Vyvěšené hrábě
znamenají symbol pohotovosti obcí při
vyjednávání zástupců Sdružení místních
samospráv s vládou a ministerstvy o
novém nastavení eurofondů pro regiony
na léta 2014 – 2020. Hrábě vyjadřují
odpor vůči hrabivosti velkých hráčů,
neboť nepoměrně více peněz putuje do
velkých měst. Aby regiony a venkov
dostaly
z evropských
fondů
více
prostředků než nyní a aby se maximálně
pamatovalo na obce a malá města.
Osvědčené a dlouhodobé heslo SMS
ČR: Náš stát nezbohatne, pokud jeho
obce zchudnou. Miroslav Myška,starosta
KONTEJNER NA BIO ODPAD
Statisticky v naší obci není negramotná
osoba, fakticky tu však někdo takový
zcela jistě je. Jak si jinak vysvětlit, že v
kontejneru na bio odpad (zelený
kontejner se čtyřmi poklopy, umístěný
samostatně na točně autobusů před
cedulí, kde je velkými písmeny napsáno,
co do kontejneru patří a co nepatří) se
nacházejí keramické květináče, umělé
květiny, plastové tašky, papírové krabice,
plastový kufr s vrtačkou, apod. Jedná se
o nepochopení textu na ceduli, nebo je
to cílený úmysl škodit.
Těžko pochopitelná pro slušného občana
je následující příhoda: Unavený a
znuděný mladý muž (18 let) sedí na
lavičce v čekárně autobusu, kouří a před
sebou má plechový odpadkový koš.
Dokouří cigaretu a nedopalek místo do
koše cvrnkne na zem. Okolo jdoucí
občan se mladého
muže ptá, proč
nedopalek hází místo do koše na zem,
dočká se odpovědi, že to dělá proto, aby
zítra pracovníci pracující u obecního
úřadu měli co dělat.
Pokud by snad někteří rodiče v tomto
chování poznali svého syna, mohou se
za mnou přijít informovat, aby v nich
nehlodal červíček pochybností po zbytek
života.
Miroslav Myška, starosta

NAŠI VANDALOVÉ
Všichni je známe, potkáváme je, mají rozšířené zorničky očí, je jim osmnáct, některým o
trochu více, jsou mrtví, ani o tom nevědí. Nic je nebaví a jsou unudění k smrti. Nevědí, co s
časem, o nic se nezajímají, flákají se a čekají, že přijde nějaký den, kdy se něco stane, ale
pak zjistí, že zestárli a žádný takový den nepřišel. Žijí život nanečisto v jiném světě, ničí nám
obecní zařízení, autobusovou i obě vlakové zastávky, turistickou mapu, ve své vlastní
hlouposti a drogovém opojení se i podepíší pod svůj výtvor, jako nám dobře známý z
minulosti Maik. Jejich život sponzorují rodiče nebo opakující se půjčky. Fet je drahý a
zásobovatel z Hlinska v černém vozidle Audi Avant jezdí pravidelně. Pro nezletilé a mladistvé
v naší obci jsou „vzorem“, vždyť jim dají cigaretu, aby si zakouřili a později i cigaretu
s marihuanou. Ani si neuvědomují, že jsou trestně odpovědní za svádění k zahálčivému
životu a ohrožování mravní výchovy mládeže.
Miroslav Myška, starosta
Z ČINNOSTI KLUBU SENIOREK PUSTÁ KAMENICE
Druhá květnová neděle tradičně patří všem maminkám a jejich svátku. I v našem klubu
seniorek jsme Svátek matek patřičně oslavily. Za všechny děti nám přišly recitačním
pásmem popřát a poděkovat Eva a Petra Jelínkovy, na trubku zahrál Mirek Halamka. O
občerstvení se postaraly paní Anička Sklenářová a Hana Otradovská - jejich napečené
koláče byly jedna báseň - a hlavně zásluhou Lídy Skokanové malý ručně vyrobený dáreček
dostala každá z nás. Sešlo se nás 27 a hezky jsme si sváteční podvečer společně užily.
Hezké počasí láká k výletům, nějakou korunku máme ušetřenou, významná památka
UNESCO je takřka za rohem a tak hurá na výlet. V úterý 14.5.2013 se nás sešlo 15
seniorek na zastávce v Pusté Kamenici a vyrazily jsme přes Poličku do Litomyšle. Tamní
zámek, zámecké zahrady i samotné město stojí určitě za návštěvu a za prohlídku.
Zámeckým divadlem a reprezentačními sály nás provedla průvodkyně, prošly jsme se po
krásných zahradách. A jaký by to byl výlet bez posezení u příjemného oběda? I ten byl
zajištěn a tak hodnocení našeho výletu - zkrátka na jedničku.
za seniorky Růžena Nováková a Irena Gregorová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014 POD ZÁŠTITOU OBCE, ZŠ A MŠ PUSTÁ KAMENICE A
MÍSTNÍCH SPOLKŮ
O prázdninách v roce 2014 bychom rády uspořádaly týdenní příměstský tábor s možností
každoročního opakování. Tábor by byl určen pro pustokamenické děti MŠ a 1.st.ZŠ (tj. od 3
let do 5.třídy ZŠ). Pozváni by byli i rodiče s mladšími dětmi. Jednalo by se o týdenní
celodenní program bez spaní. Dáváme vědět takto brzy, abychom mohly v případě
dostatečného zájmu dětí a jejich rodičů napsat žádost o grant, a získat tak i finanční podporu.
Touto cestou prosíme rodiče místních dětí, aby nám dali vědět, zda by tuto formu využití
volného času dětí o prázdninách využili.
Děkujeme.
Mgr. et Mgr. Kristýna Kalendová a Mgr. Lenka Tomášková

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
Na jednání zastupitelstva obce, které se
konalo ve středu 26. 6., bylo projednáváno i
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
Pro školní rok 2012/2013 bylo přijato všech
jedenáct dětí, jejichž rodiče podali žádost o
přijetí. Při zápisu v květnu letošního roku
bylo vyhověno třem žádostem a pouze
jedna žádost byla zamítnuta a to zákonným
zástupcům dítěte, které nemá v obci trvalý
pobyt. Škola se i nadále bude snažit, za
využití nejrůznějších možností, mezi které
patří i tzv. sdílená místa, vyhovět pokud
možno všem žádostem.
Jana Kulichová
BESÍDKA ZŠ A MŠ KE DNI MATEK
Ve čtvrtek 9. května 2013 se v naší škole
konala tradiční besídka ke Dni matek.
Vystoupení zahájily děti z MŠ, které si
připravily
pásmo
veselých
básniček,
písniček a své vystoupení zpestřily i
tanečkem. Za své krásné vystoupení sklidily
děti zasloužený potlesk. Po dětech z MŠ
vystoupily děti ze školy. První část jejich
vystoupení byla věnovaná jaru, druhá část
pak maminkám a tatínkům. Školáci ve svém
vystoupení slíbili, že už budou hodní, tak
uvidíme, jak dlouho jim jejich slib vydrží. Po
skončení besídky předaly děti maminkám
dárečky a jako vždy nechybělo ani malé
pohoštění pro děti i rodiče. Jana Kulichová

PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM
Naše škola je od loňského školního roku
zapojena do projektu EU peníze školám,
který je financován v rámci Operačního
programu
Vzdělávání
pro
Konkurenceschopnost (OP VK). Projekt byl
zahájen v říjnu 2011 a předpokládaný termín
jeho ukončení je v dubnu 2014. Celková výše
finanční podpory, kterou škola získala je 364
147 korun. Projekt je zaměřen na inovaci a
zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT,
individualizaci výuky a také na vzdělávání
pedagogických pracovníků. Hlavním cílem
projektu je tvorba nových vzdělávacích
materiálů, jejich začlenění do výuky a
modernizace
a
rozšíření
materiálního
vybavení školy především v oblasti
informačních a komunikačních technologií.
V současné době má již škola vypracované
dvě sady nových digitálních učebních
materiálů - Anglický jazyk pro 5. ročník a
Matematiku pro 2. ročník. Pokud byste měli o
výukové materiály zájem, obraťte se prosím
na nás, rádi Vám je zašleme. Jana Kulichová

VÝLET ZŠ A MŠ - MOŘSKÝ SVĚT PRAHA
V úterý 14. května 2013 se naši školáci vypravili na výlet do Mořského světa v Praze.
Návštěvu Prahy jsme zahájili na Pražském hradě, kde jsme si připomněli vše, co o hradu i
katedrále sv. Víta víme a vydali jsme se na Petřín. Před výstupem na rozhlednu jsme se
trochu posilnili a pak už po schodech vzhůru. Počasí nám přálo a tak jsme viděli nejen
památky Prahy, ale dohlédli jsme i na Říp a Milešovku. Z Petřína jsme již zamířili do
Mořského světa. Tady jsme měli možnost prohlédnout si velké množství obyvatel
podmořského světa. Jediné co nám zde chybělo, byli mořští koníci. Z peněz získaných za
sběr pomerančové kůry jsme zakoupili krmení pro ryby a tak si všechny děti vyzkoušely, jaké
to je, krmit obrovské ryby a želvy přímo z ruky.
Výlet byl pro děti odměnou za účast v projektu Recyklohraní, v jehož rámci děti získaly za
sběr baterií, elektra a plnění nejrůznějších úkolů body, které si vyměnily za vstupenky do
Mořského světa.
Jana Kulichová

ŠKOLNÍ VÝLET MACOCHA
Letos poprvé jsme se vypravili na dvoudenní školní výlet. Našim cílem byla návštěva
Moravského krasu. Ze školy jsme vyrazili ve čtvrtek 13. 6. v sedm hodin ráno a již chvíli po
desáté jsme vystoupili z autobusu v malé vesničce Nové Dvory. Odtud jsme se, již pěšky
vydali k chatě Macocha, kde jsme měli domluvené ubytování a stravování. Po cestě jsme se
ještě zastavili na zřícenině hradu Blanskem. Po obědě a ubytování jsme zamířili na prohlídku
Kateřinské jeskyni. Od jeskyně jsme se vláčkem svezli k nástupišti lanovky, která nás vyvezla
zpět k chatě. Po večeři jsme si zahráli naši oblíbenou hru Tik, tak, bum a nesměl chybět ani
fotbal. A pak už jen hygiena a spát. Hned po snídani jsme se zase, k velké radosti dětí, svezli
lanovkou dolů na prohlídku Punkevní jeskyně. Zde nás čekala krásná krápníková výzdoba,
sestup až na dno propasti, které jsme včera jen stěží zahlédli, a zejména projížďka jeskyní na
lodičce, která díky vysoké hladině vody, byla opravdu dobrodružná. Po obědě jsme vyrazili na
autobus, který nás dovezl do Blanska a odtud již vlakem zpátky do Kamenice. Výlet se
opravdu vydařil a na mou otázku, zda i příští rok pojedeme na výlet zase na dva dny, mi děti
odpověděly „ne, na dva dny je málo, aspoň tak na týden“. Tak uvidíme.
Jana Kulichová
SPOLEČNÝ VÝLET MŠ A ZŠ
V úterý 18. 6. celá naše škola, děti z MŠ, ZŠ i dvě
maminky s dětmi z mateřského centra Krteček,
vyrazila na výlet. Chvíli po sedmé hodině jsme
zamávali Kamenici a hurá do Nasavrk. Tady jsme
společně navštívili Keltské muzeum, kde jsme si
nejen prohlédli, jak Keltové žili, oblékali se a
bydleli, ale také jsme si mohli vyzkoušet, jak se
mlelo obilí nebo jak těžký byl keltský meč a štít. Po
návštěvě muzea jsme se rozdělili. Děti z MŠ po
svačině pokračovaly do Slatiňan na Kočičí Hrádek
a taky na slíbenou zmrzlinu. Školáci se vydali
pěšky na exkurzi do zdejšího včelařského učiliště a
na návštěvu ojedinělého včelařského arboreta.
Odtud zamířili ke zbytkům nedalekému keltského
opida, kde počkali na autobus, který se vracel s
dětmi ze školky. Společně jsme se ještě zajeli
podívat na nedalekou rozhlednu a pak už honem
zpátky do školy.
Jana Kulichová
UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
Se školním rokem 2012/2013 jsme se slavnostně
rozloučili v pátek 28. 6. Předávání vysvědčení již
tradičně předcházelo upozornění na nebezpečí, na
která si musejí děti během léta dávat pozor. A pak
již nic nebránilo slavnostnímu okamžiku, na který
některé děti čekají snad již od září a to předávání
vysvědčení. Všechny děti si domů odnesly pěkná
vysvědčení a tak nezbývá než se rozloučit
s uplynulým školním rokem a těšit se na to, co nám
přinese rok příští. I na konci letošního školního
roku bych opět ráda poděkovala pracovníkům
školy za výbornou celoroční práci a hezký přístup
k dětem, Obci za velkou podporu, které se škole
dostává a také všem občanům za přízeň, kterou
škole projevují. Všem děkuji za klidný a pohodový
školní rok 2012/2013 a přeji krásné léto plné
sluníčka.
Jana Kulichová

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ A
VYŘAZENÍ NAŠICH PÁŤÁKŮ
Ve středu 26. 6. se v naší škole konaly
hned dvě slavnostní události –
pasování budoucích prvňáčků a
vyřazení žáků pátého ročníku. V deset
hodin se horní třída zaplnila dětmi
z MŠ i ZŠ, pedagogickými pracovníky,
rodinnými příslušníky pasovaných a
vyřazovaných dětí a nechyběl ani pan
starosta. Nejprve proběhlo pasování
budoucích prvňáčků. Všichni čtyři
budoucí prvňáčci, Izabelka, Matyášek,
Honzíček a Jeníček, postupně poklekli
na kolínko, byli slavnostně pasováni na
prvňáčky a ošerpováni. Jako památku
na pobyt v MŠ jim předala paní učitelka
knížku
s věnováním
a
CD
s fotografiemi. Následovala projekce
fotografií z pobytu dětí v MŠ.
Program poté pokračoval druhou
slavnostní událostí. Po opravdu
úspěšném absolvování všech pěti
ročníků v naší škole čekalo naše dva
páťáky, Jiříka a Toníka, slavnostní
vyřazení z řad žáků naší školy. Kluci si
jako památku na školu odnesli
Absolventský list, stříbrný přívěšek
s vyrytým datem odchodu ze školy a
také CD s fotografiemi. Také po
vyřazení kluků proběhla projekce
fotografií zachycujících pět let jejich
docházky do naší školy. „Tak ať se
Vám kluci na Vaší další cestě životem,
daří stejně dobře, jako tomu bylo v naší
škole“.
Jana Kulichová

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Tradiční loučení se školním rokem spojené s opékáním buřtů
a přespáním ve škole se konalo ve středu 26. 6. Počasí nám
ale nepřálo, a tak jsme nemohli podniknout ani projížďku na
koních na Bukovině a bohužel ani opékání buřtů na zahradě.
Na řadu tak přišel náhradní program. Tělocvična školy se
proměnila v atletické bojiště, na kterém se děti snažily
vytvořit rekordy školy v nejrůznějších disciplínách. Tyto
rekordy budou vyvěšeny na nástěnce v tělocvičně a každý
rok budou mít děti možnost stávající rekordy překonat. Po
namáhavém atletickém souboji přišly dětem k chuti i buřty
opečené jen na pánvičce. Večer potom patřil promítání filmu
na interaktivní tabuli. Ráno děti posnídaly, a protože počasí
nám překazilo i naplánovaný cyklistický výlet, na řadu přišel
úklid třídy, hry i film.
Přesto, že počasí nám nedovolilo uskutečnit program, tak jak
jsme si přáli, o hlavní zážitek „spaní ve škole“, děti nepřišly. A
projížďku na koních i cyklistický výlet si snad vynahradíme
hned v září příštího školního roku.
Jana Kulichová
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
TJ Pustá Kamenice uspořádala v sobotu
30.3.2013 tradiční turnaj ve stolním tenise.
Celkem osm dvojic svádělo od ranních hodin do
pozdního odpoledne tuhé boje ve skupinách,
následně čtvrtfinále, semifinále a finále.
Vítězem letošního turnaje se nakonec stala
dvojice Karel Suchý (ročník 1948) a Roman
Pohorský. Na druhém místě se umístili Michal
Černý a Michal Kulhavý, třetí pak skončili
Marek Černý a Miroslav Tušla. Nejlepším
jednotlivcem se stal Roman Déduch.
za TJ Jaroslav Sklenář
ČARODĚJNICE 2013
TJ
Pustá
Kamenice
uspořádala
v
úterý 30.4.2013 tradiční pálení čarodějnic.
Díky slušnému
jarnímu počasí
tuto
akci
navštívilo velké množství našich občanů,
zejména však dětí a dalších občanů z okolních
obcí. Děti, kterých se sešlo tradičně hodně, byly
oceněny za přinesený vlastní výrobek
čarodějnice - lampionkem. Pořadatelé tímto
děkují všem za návštěvu na uvedené akci.
za TJ Jaroslav Sklenář

JARNÍ POCHOD VYSOČINOU 2013
Sedmnáct skalních turistů vyrazilo v
sobotu 6.4.2013 na tradiční jarní pochod,
který naše organizace pořádá každoročně
počátkem jara. V letošním roce byla cílem
pochodu návštěva míst v okolí Hlinska v
Čechách, kde řada z nás již dlouhá léta
nebyla. Výchozím bodem výletu byla
místní část Hlinska - Kouty. Dále jsme šli
přes Vítanov, Stan, Královu pilu až na
Veselý Kopec. Po návštěvě místního
SKANZENU jsme šli dále přes Dřevíkov
do Svobodných Hamrů. Zde jsme se
nezapomněli stavit v nádherné staročeské
Hamerské krčmě, která hostí generace již
od L.P. 1613 a trochu se občerstvit
místním
pivem
a
staročeskými
specialitami. Odtud jsme se zašli podívat k
Trhovokamenickým rybníkům a pak jsme
už pokračovali přes Petrkov a Srní
směrem do Hlinska. Cestou jsme se také
zastavili u Lomových rybníků. Do cíle do
Ski restaurantu Pod sjezdovkou v Hlinsku
jsme všichni dorazili kolem šestnácté
hodiny spokojeni a těšící se na pozdní
odpolední oběd. Věřím, že všichni
účastníci pochodu byli s touto akcí
spokojeni i přes to, že nebylo klasické jarní
počasí a na polovině cca 22 km pochodu
byl sníh. Za výkonný výbor TJ děkuji všem
turistům za účast a těším se na shledanou
na některé z příštích akcí.
za TJ Jaroslav Sklenář

DĚTSKÝ DEN 2013
Tělovýchovná jednota Pustá kamenice uspořádala v neděli 9.6.2013 dětský den, který byl
původně plánován na sobotu 1.6.2013. Vzhledem k vydatnému dešti však nemohl být v tento
termín uspořádán. Po celé nedělní odpoledne byly pro děti připraveny různé soutěže a hry.
Děti si pak za účast v soutěži mohly vybrat věcnou cenu, které pro ně pořadatelé připravili a
která se jim samotným nejvíce líbila. Nechyběla také soutěž pro rodiče s dětmi. Pořadatelé
jako vždy zajistili pro děti zdarma občerstvení. S opečením špekáčků na ohni jim pomohli
rodiče. Vzhledem k předpovědi počasí, zejména srážek, byl letošní dětský den uspořádán na
dětském hřišti a jako zázemí pro hudbu a občerstvení byla využita budova obecního úřadu.
Příjemné teplé počasí bez deště vydrželo po celou dobu akce a tak všichni účastníci mohli
odcházet domů spokojeni.
za TJ Jaroslav Sklenář
TURISTICKÝ VÝLET PRO DĚTI A
RODIČE - BŘEZINY 2013
O víkendu 22.6.2013 - 23.6.2013 TJ
Pustá Kamenice uspořádala tradiční
turistický výlet pro rodiče s dětmi. V
letošním roce jsme šli opět na Březiny.
V sobotu ráno jsme vyrazili vlakem z
Pusté Kamenice do Borové a pak již
pěšky přes Borovou – Bukovinu, Blatinu,
Lucký vrch a Pustou Rybnou. Do cíle
výletu, tedy bývalé školy na Březinách
jsme dorazili kolem šestnácté hodiny.
Zde již nám dva naši kamarádi, Jarda
Obrovský a Tomáš Dědič, připravovali
večeři v podobě grilované krůty. K
večeru pak byly pro děti připraveny hry.
V neděli ráno po úklidu budovy jsme
pokračovali ve výletu zpět do Pusté
Kamenice. Za pěkného počasí jsme
vyšli k chatě Lověnka, dále pak kolem
Zkamenělého zámku a Karlštejna do
Svratouchu. Po výborném obědě, který
nám v místním hostinci připravil pan
Kořínek, jsme se vydali směrem na
Čachnov a zpět do Pusté Kamenice.
Věřím, že všem 43 účastníkům (25
dospělých a 18 dětí) se letošní výlet líbil
a především děti budou mít na co
vzpomínat. Jestliže v roce 2011 byla
nejmladší účastnicí výletu desetiměsíční
Kristýnka Tomášková a v roce 2012
osmiměsíční Eliška Broklová tak věřte,
že v roce 2013 to byl teprve
sedmiměsíční Vašík Chaloupka. Na
závěr bych chtěl tímto ještě poděkovat
OÚ Březiny, že nám opětovně vyšli
vstříc a umožnili nám ubytování v bývalé
škole a využití prostor u tohoto objektu.
Rovněž děkujeme za spolupráci i SDH,
zejména Pepovi Boháčovi, který nám
zajistil odvoz věcí na Březiny a zpět.
za TJ Jaroslav Sklenář

TENISOVÝ TURNAJ VE DVOUHŘE 2013
V sobotu 22.6.2013 TJ Pustá Kamenice
uspořádala tradiční turnaj v tenise. Jako
každoročně
se
turnaje
zúčastnilo
osm
jednotlivců, kteří byli nalosováni do dvou skupin
po čtyřech. Vítězové skupin postupovali pak
přímo do semifinále, hráči na druhém a třetím
místě ve skupině hráli čtvrtfinále, křížem proti
sobě. I když se hrálo na jeden vítězný set, celý
turnaj trval až do večerních hodin a pro hráče
byl dosti vyčerpávající. Celkovým vítězem
turnaje se stal Josef Chalupník, který ve finále
porazil Marka Černého. Josef Chalupník tak
zopakoval své vítězství z finále turnaje 2011.
Třetí místo obsadil Marcel Novotný ze Skutče,
čtvrté pak David Sršeň. O umístění na dalších
místech se nehrálo.
za TJ Jaroslav Sklenář
3. MÍSTO NAŠICH NA FOTBALOVÉM
TURNAJI SDH RYCHNOV
Mužstvo TJ Pustá Kamenice se zúčastnilo
fotbalového turnaje, který pořádal SDH Rychnov.
Turnaj se odehrál v pátek 5.7.2013 na místním
hřišti a naši hráči získali historické umístění,
kterým
je
3.
místo.
Naše
mužstvo
reprezentovali tito hráči: Martin Smažil, Martin
Tušla, Miroslav Tušla, Milan Černý, Jan Kaplan,
Zbyněk Oplištil, Jiří Jelínek, Petr Kottoniak,
Michal Kulhavý (Krouna), Dalibor Adámek
(Kameničky), Ondřej Novotný (Osík), Ondřej
Hladík (Horní Újezd). Všichni hostující hráči hráli
se svolením našeho spolku a plně se podíleli na
našem úspěchu, kterým bylo uvedené třetí místo.
Dalibor Adámek vstřelil za náš tým 5 branek, po
jedné brance poté vstřelili: Ondřej Hladík, Jan
Kaplan a Martin Tušla. Výkonný výbor TJ děkuje
všem hráčům za předvedenou hru a za skvělé
umístění v turnaji a dále děkuje všem fanouškům
a fanynkám, kteří přijeli náš tým do Rychnova
podpořit. Výsledky našich v turnaji:
Krouna : Pustá Kamenice 1:0, Pustá Kamenice :
Mířetín 3:0, o 3. místo Pustá Kamenice : Kladno
5:0.
za TJ PK Jaroslav Sklenář

O POHÁR MALÉ HANÉ
První jarní soutěží našich mladých hasičů byla pohárová soutěž ve Velkých Opatovicích
“O POHÁR MALÉ HANÉ" a to 11.5.2013 v areálu místní základní školy. Zúčastnili jsme se se
sedmičlenným družstvem starších žáků ve složení Vojta Kratochvíl, Michaela Holcová, Jiří
Holec, Vojta Uchytil, Lucie Sodomková, Michal Hromádko a Jiří Bukáček. Soutěžními
disciplínami byl požární útok, štafetový běh s překážkami CTIF a přebor jednotlivců na 60 m.
Na štafetu jsme neměli dostatečný počet dětí a tak k nám byli připojeny 2 děti z družstva
Jevíčka. Po absolvování štafety proběhly požární útoky a s časem 22,61 jsme obsadili
13.místo. Poté jsme nastoupili na přebor jednotlivců na 60 m s překážkami a to v kategorii
starší žákyně, kde Míša Holcová obsadila 11.místo a Lucka Sodomková 10.místo. V kategorii
starších žáků obsadil Jiří Bukáček 20.místo a Vojta Uchytil 18.místo a nakonec v kategorii
mladších žáků jsme získali pohár a to výborným druhým místem Jiřího Holce. Soutěž
proběhla za deštivého dne a tak dětem patří dík za trpělivé plnění soutěžních disciplín při
takovém počasí a doufáme, že příště bude tepleji a dočkáme se i sluníčka. za SDH Jiří Holec
POMEZSKÝ ZÁVOD V POŽÁRNÍM SPORTU DĚTÍ
Uběhl týden a naše děti čekala druhá soutěž a to 18.5.1013 druhý ročník Pomezského
závodu v požárním sportu dětí. Stejné družstvo ve složení Míša Holcová, Jiří Holec, Vojta
Kratochvíl, Vojta Uchytil, Jiří Bukáček, Lucie Sodomková a Michal Hromádko bojovalo ve
štafetě požárních dvojic a v požárním útoku. Na začátku to vypadalo, že opět vše proběhne
za deště, ale po absolvování štafety požárních dvojic se počasí umoudřilo a na požární útoky
dokonce vysvitlo sluníčko. Útok se nevyvedl tak, jak v předešlé soutěži, a tak nakonec s
časem 24,65 děti obsadili 12.místo. Po tomto menším zaváhání si děti daly závazek vše si
vynahradit na další soutěži. Tak uvidíme, jak vše dopadne.
za SDH Jiří Holec
POLIČSKÁ POHÁROVÁ SOUTĚŽ
Po nezdaru v pomezském závodě byly
děti odhodlány udělat vše pro úspěch v
další soutěži a to 25.5.2013 v Poličce na
pohárové soutěži. Ve složení Jiří
Bukáček, Jiří Holec, Michal Hromádko,
Míša Holcová, Vojta Uchytil a Vojta
Kratochvíl,
tentokrát
bez
Lucie
Sodomkové, která onemocněla, jsme jeli
bojovat v požárních útocích a štafetách
jednotlivců na 60 m s překážkami. Na
požární útok jsme si museli půjčit
jednoho člena z družstva Jevíčka, ale ani
to nepomohlo, celý den byl pro požární
útoky jak zakletý a nedařilo se ani
zkušeným družstvům a opět jsme
pohořeli a s časem 27.09 s jsme obsadili
12.místo. Lépe se nám dařilo na 60 m v
jednotlivcích kde v kategorii mladších
žáků opět bojoval Jiří Holec, který získal
6.místo, v kategorii starších žáků obsadili
29.místo Michal Hromádko, 22.místo
Jirka Bukáček a 20.místo Vojta Uchytil a
nakonec v kategorii starších žákyň
obsadila Míša Holcová 16.místo. I když
se méně daří jsou děti odhodlány
nevzdávat se a s nepřízní se poprat a
bojovat dál a tak snad získat i lepší
umístění.
za SDH Jiří Holec

CYKLO MAŠTALE 2013
I tento rok jsme se zúčastnili cyklistických závodů
v Proseči a to 8.6.2013. Do závodů se přihlásilo
pět dětí, ale pro nemoc jeden odstoupil a tak
nakonec závodily jenom čtyři. Na trase 10km
mladší žáci nás reprezentoval Jiří Holec, který
získal 2. místo. V kategorii 10km starší žákyně
nás reprezentovala Michaela Holcová, která
získala 3. místo a na trase 25km v kategorii
junioři nás reprezentovali Vojta Uchytil a Patrik
Chvála. Oba se závodu výborně zhostili a mezi
silnou konkurencí asi 150 závodníků se umístili v
první stovce. Všichni byli se svými výsledky
spokojeni a příští rok by se rádi opět závodu
zúčastnili.
za SDH Jiří Holec

POUŤOVÉ POSEZENÍ
TJ Pustá Kamenice pořádá v sobotu 27.7.2013 od 17 hod.
pouťové posezení u grilovaného vepřového. Za zvuku hudby ze
70. – 90. let minulého století bude čepováno vychlazené
poličského pivo a kofola. Posezení se bude konat na sportovním
hřišti v nově vybudovaném turistickém a volnočasovém
odpočívadle. Vstupné nebude žádné, vepřové, pivo, limo a
kořalka se platí. Srdečně zvou pořadatelé.
TURNAJ V NOHEJBALE TROJIC
TJ Pustá Kamenice pořádá
v sobotu 3.8.2013
tradiční turnaj v nohejbale trojic.
ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ NA VELKÉM DÁŘKU
Závod se pojede v sobotu 24.8.2013 od 08:00
hodin. Zájemci o účast v posádce dračí lodi ať
se hlásí u předsedy TJ Milana Sršně. Jinak
zveme fanoušky a příznivce naší lodi, aby nás
přijeli na Velké Dářko podpořit.

POUŤOVÝ FOTBAL
TJ Pustá Kamenice
pořádá
v neděli 28.7.2013
od 14:00 hodin
na místním hřišti tradiční
pouťové fotbalové utkání
ženatí : svobodní.
Bude se podávat
vychlazené pivo, kofola a
možná i trochu
vepřového (snad zbude
z večera). Jinak se bude
samozřejmě podávat
kvalitní pouťový fotbal
plný zábavy.
Srdečně zvou pořadatelé.

CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD NA LIPNO
TJ Pustá Kamenice pořádá ve dnech
26.9.2013 – 29.9.2013 cykloturistický
zájezd NA LIPNO. Ubytování bude
zajištěno v penzionu Kovářov. Přihlášky
na zájezd přijímá předseda TJ Milan Sršeň
do neděle 8.9.2013. Cena zájezdu bude
upřesněna v měsíci srpnu, ale lze
předpokládat, že bude cca 1.000,- až
1.200,- Kč pro člena TJ a 2.000,- až
2.200.-Kč pro ostatní.
SDH Pustá Kamenice pořádá
HASIČSKÝ VÝLET PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

BROUMOVSKO – Broumovský
klášter, Kovářova rokle,…
17.8.2013
200,- Kč dospělí, 100,- Kč děti

