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Vážení spoluobčané, 
opět jsou tu Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Čas, 
kdy si víc uvědomujeme sílu přátelství, úcty a lásky, 
ale i čas, kdy vzpomínáme na své blízké a známé, 
ale i na ty co již  mezi námi nejsou. Vánoce jsou 
svátky o radosti, štěstí, obdarování se a o vůni 
stromku. Svátky na které se těšíme jak mladí, tak 
staří. 
Dovolte, abych Vám nejen jménem svým, ale i 
jménem zastupitelů obce popřál krásné a radostné 
prožití vánočních svátků a do Nového roku  pevné 
zdraví, lásku, štěstí, pochopení, toleranci a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů. 
Krásné a veselé svátky a šťastný Nový rok ! 

Miroslav Myška, starosta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
www.pustakamenice.cz, starosta@pustakamenice.cz, mistostarosta@pustakamenice.cz, 
obec@pustakamenice.cz 
p. Myška – mobil: 773655691, p. Sklenář – mobil: 773655708 
úřední dny: středa 1600 –1800, ID DS: uavbp4z 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí:  
prosinec 2013 
- 75 let František Sodomka 
březen 2014 
- 80 let Růžena Kvízová 
- 80 let Helena Vařečková 
Narození:  
říjen 2013 
- Adéla Vičarová  
- Jakub Odehnal  
V letošním roce nás opustili: 
- únor  – František Socha 82 let 
- červenec – Kamil Dvořák 47 let 
- září – Libuše Hápová 87 let 
- listopad – Emil Bureš 91 let 
 

 

KOSTELEM SV. ANNY V PUSTÉ KAMENICI ZNĚLA VARHANNÍ HUDBA 
V neděli 24.11.2013 od 15:00 hodin zazněly varhany v jejich celé kráse a plném zvuku. 
Rozehrál je pan Jan Fajfr, na violu jej doprovodila paní Klára Fajfrová. Zazněly skladby 
varhanní hudby 18. století, ale i jeho vlastní tvorba. Je škoda, že si koncert přišlo poslechnout 
jen 35 posluchačů, kteří však zážitek z krásné hudby ocenili dlouhotrvajícím potleskem a při 
odchodu pochvalnými slovy. Jak se již stává tradicí, závěrečné slovo pronesl farář místní 
farnosti pan Vladimír Handl. Koncert pro své občany zorganizovala Obec Pustá Kamenice a 
dobrovolné vstupné jde na podporu aktivit místních seniorek. 
 



Plnění rozpočtu obce k 30.11.2013 v tis. Kč 
 

 ROZP. PLNĚNÍ  ROZP. PLNĚNÍ 

PŘÍJMY CELKEM 6 118 6 199 VÝDAJE CELKEM 6 118 6 775 
Daň z příjmů, DPH, z nem. 3 481 3 130 Pozemky a les 60 158 
Poplatek z odpadů 165 164 Služby, vodovod, silnice 195 372 
Poplatky ze psů, loterie, správní 15 22 Turistické odpočívadlo 455 455 
Splátka poskyt. půjčky MAS 120 120 Kanalizace (příprava) 250 428 
Neinv. dotace na Volby 48 39 Školství ZŠ, MŠ 505 513 
Neinv. dotace na státní správu 59 54 Zateplení budovy ZŠ a MŠ 1 267 1 301 
Neinv. průtoková dotace ZŠ  146 146 Knihovna,veř.osvětlení,pohřebnict. 277 305 
Neinv. dotace na veřejně pr. práce 154 120 Místní KD 200 109 
Inv. dotace Zateplení budovy ZŠ 864 864 Územní plán obce 50 122 
Inv. dotace Stavební úpravy OÚ 300 300 Kom. služby, odpady, veř. zeleň 900 993 
Inv. dotace Turist. odpočívadlo 300 300 SDH 40 73 
Inv. dotace Rekonstr. budovy SDH 100 100 Rekonstrukce budovy SDH 300 245 
Inv. dotace Návrh ÚP obce 50 50 Zastupitelstvo obce 440 411 
Příjmy z pozemků a lesa 119 427 Volby 48 30 
Příjmy – vodovod, rybník 3 2 Místní správa OÚ 550 648 
Služby pro obyvatelstvo 181 254 Stavební úpravy OÚ 500 430 
Převody mezi účty 0 102 Převody mezi účty 0 102 
Finanční operace 13 5 Finanční operace 81 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Již popáté od obnovení tradice v roce 2009 se v naší obci uskutečnilo slavnostní vítání 
občánků do života. V budově Základní a Mateřské školy se dne 6.10.2013 od 13:00 a 13:45 
hod. sešlo 5 rodin nejmladších občánků. Gratulaci od pana starosty Miroslava Myšky, dále 
finanční dar a pamětní list obdrželi rodiče Anny Tomáškové, Václava Chaloupky, Nikoly 
Najbertové, Emy Černé a Jiřího Kučery. 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 Jan Broklem st., 
rodiče se tedy mohou těšit na fotoalbum dokumentující vítání jejich děťátka do života v obci. 

Irena Tušlová 
SMLOUVY O NÁJMU HROBOVÝCH MÍST 
K 31.12.2013 končí většině nájemců Smlouva 
o nájmu hrobového místa na hřbitovech v 
Pusté Kamenici. Tímto žádáme nájemce, aby 
se dostavili na Obecní úřad v Pusté Kamenici, 
kde s nimi bude sepsána smlouva nová. 
Poplatek za nájemné na dobu 10 let je 200,-
Kč za hrob urnový, 400,-Kč za jednohrob a 
800,-Kč za dvojhrob. Poplatek bude vybírán 
při podepsání smlouvy. 

Jaroslav Sklenář, místostarosta 
 
PETICE ZA ZÁCHRANU POŠT  
Sdružení místních samospráv připravilo 
v reakci na návrh Českého telekomunikačního 
úřadu postupně zrušit nebo transformovat 
1100 ze 3200 poboček pošt na venkově petici 
směřovanou vládě ČR. Tuto petici je možno 
podepsat na obecním úřadě a na poště. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚZEMNÍ PLÁN 
V prosinci roku 2011 bylo na zasedání 
zastupitelstva obce schváleno pořízení 
nového územního plánu naší obce. 
Zpracování probíhá dle harmonogramu a 
v současné době jsou odeslány 
připomínky zpracovateli k zapracování. 
Počátkem roku 2013 naše obec podala 
žádost o grant z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje v rámci 
programu Podpora pořízení územních 
plánů v roce 2013. Grant ve výši 50000,-
Kč jsme získali. Schválení územního 
plánu je na konci I. pololetí roku 2014.  

Miroslav Myška, starosta 
 
KRÁTCE 
- Cena vody na rok 2014 činí 35,50 
Kč/m3. 
- Poplatek za odpady na rok 2014 činí  
550,- Kč/osoba a rekreační objekt. 
- Svoz nebezpečných odpadů v roce 
2014: v pondělí 26.5.2014 od 16:00 hod. 
         v pondělí 20.10.2014 od 16:00 hod.    
- Poslední úřední den v roce 2013 je 
18.prosince. V roce 2014 bude ve středu 
8. ledna. 
- 15.12.2013 došlo ke změně jízdních 
řádů, nově je opět zavedena vlaková 
doprava ve směru Žďárec u Skutče i 
v pracovní dny. 
 

KANALIZACE 
Jak jsme již informovali v minulém čísle 
Pustokamenických listů získala naše obec dotaci 
na „Kanalizaci a ČOV v obci Pustá Kamenice“. 
Od 3.5.2013 nám běží roční lhůta na splnění 
podmínek dotačního titulu v rámci Operačního 
programu životní prostředí. Máme splněno 
vodoprávní řízení, jednání s bankou na úvěr a 
ručení na úvěr, zpracování projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení, vybranou 
firmu na provedení výběrového zřízení na 
zhotovitele stavby a technický dozor investora. 
Zatím jde vše podle plánu a pokud nenastanou 
nepředvídatelné komplikace bude vše splněno 
v březnu 2014 a nebude nic bránit podpisu 
smlouvy mezi poskytovatelem dotace a naší 
obcí. Poté budou zahájeny stavební práce.  
                                      Miroslav Myška, starosta 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 11.1.2014 
Charita České republiky pořádá tradiční 
Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi 
v Pusté Kamenici dne 11.1.2014 od 9:00 hod. 
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. Záměr 
Tříkrálové sbírky 2013 na Poličsku: podpořit 
činnost Občanské poradny, podpořit 
nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce, 
podpořit Domácí hospicovou péči, přispět 
k pořízení auta pro středisko Šance pro rodinu, 
přispět na Přímou pomoc potřebným na Poličsku, 
poskytnout humanitární pomoc pro Indii. 

MAS SPRP  O.S. OSLOVUJE DROBNÉ  
PODNIKATELE, ŽIVNOSTNÍKY A 
ZEMĚDĚLCE…. 
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, o.s. zve 
drobné podnikatele, zemědělce a živnostníky, 
kteří  chtějí rozvíjet své firmy a  měli by zájem  o 
čerpání dotací v dalším programovacím období, 
na schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 
16.1.2014 v 15 hodin v Multifunkčním domě, 
nám. Na podkově 68 v Bystrém. 
Na schůzce bude mimo jiné prezentována 
činnost MAS v letech 2009 – 2013. Budou 
představeny projekty drobných podnikatelů a 
zemědělců, kteří v tomto období čerpali dotace. 
Pokusíme se od Vás zjistit, jaké projektové 
záměry byste chtěli s podporou MAS v letech 
2014 – 2020 realizovat a tyto záměry zahrnout do 
našeho strategického plánu. 

Petra Martinů,  manažerka MAS SpRP o.s. 

„VĚK A PÉČE NEMUSÍ BÝT 
PŘEKÁŽKOU“ 
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve 
Svitavách nabízí možnost zúčastnit se 
motivačních a vzdělávacích seminářů, 
které účastníkům pomohou při orientaci 
a uplatnění na trhu práce. 
Kromě získání dovedností obsluhy 
počítače potřebných pro samostatné 
hledání práce na pracovních portálech  a 
zvýšení pracovní kvalifikace nabízí 
možnost získat praxi u zaměstnavatele 
v délce 3 měsíců s mzdovým 
příspěvkem či možnost získat 
zaměstnání po dobu 6 měsíců 
s mzdovým příspěvkem.  
Všechny uvedené aktivity včetně 
výukových materiálů jsou zdarma, navíc 
je příspěvek na cestovné a stravné. 
Přihlášení do projektu přes společnost 
IdeaHELP, o.p.s. – Lucie Malá, tel. 
603813646, e-mail: mala@ideahelp.cz.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OD BARBORKY DO TŘÍ KRÁLŮ S KAMILOU 
SKOPOVOU 
V sobotu 23. listopadu 2013 se v kulturním domě v 
Pusté Kamenici uskutečnila další vydařená akce 
místního Klubu seniorek. 
U krásně ozdobeného vánočního stromu se sešlo 
téměř 80 návštěvníků , kteří přišli na besedu, kterou 
jsme nazvaly „ Od Barborky do Tří Králů. Velice 
rády jsme mezi námi přivítaly skvělou vypravěčku – 
spisovatelku a nadšenou folkloristku paní Kamilu 
Skopovou. Její poutavé připomenutí vánočních 
tradic, jejich původ a historii si se zájmem vyslechli 
všichni přítomní. Tak jako o velikonocích i tentokrát 
přinesla své nové knížky, které si mohli zájemci 
zakoupit a to i s jejím autogramem.  
Blížící se vánoční čas připomnělo i připravené 
pohoštění, jehož součástí bylo i vánoční cukroví a 
krásně ozdobené perníčky. Rovněž tak součástí 
besedy byla už tradiční prodejní výstavka ručních 
prací seniorek . A aby předvánoční atmosféra měla i 
tu správnou tečku, došlo i na zpívání při kytaře.  
Poděkování za návštěvu patří všem , kteří si přišli 
užít s námi příjemné sobotní odpoledne a 
připomenout si nadcházející adventní čas. 

Irena Gregorová 
 
KLUB SENIOREK 
Protože se opět přiblížila doba bilancování, ohlédněme se za končícím rokem 2013, jak jsme 
ho prožily v Klubu seniorek. 
Jsme velice rády, že se nám letos podařilo uskutečnit kromě pravidelného pátečního 
posezení i několik akcí, kterými jsme se mohly pochlubit i všem spoluobčanům.  
Už samozřejmostí se stala oslava MDŽ za účasti zástupců obce a kulturního programu dětí 
ze základní školy.  A hned následovala  velikonoční  beseda za přítomnosti spisovatelky paní 
Kamily Skopové. Jsme velice rády, že  přijala naše pozvání  a jistě i hojná návštěvnost  a 
příjemná atmosféra  při celé akci přispěla k tomu, že jsme  paní Skopovou  mohly přivítat i na 
předvánočním posezení „Od Barborky do Tří králů“.    
S velkým úspěchem se setkala i další  akce, do které jsme se pustily. Prošmejdily jsme půdy, 
skříně, objevily jsme zapomenuté  předměty, které dříve byly běžnou součástí každodenního 
života a dnes jsme u některých hádaly, k čemu by asi mohly sloužit. Všechno jsme vynesly 
na denní světlo, umyly, naleštily a nakonec ze všeho byla výstava v kulturním domě „Poklady 
z půdy“. Za všechnu práci nám bylo velkou odměnou, že se tato výstava setkala s velkým 
zájmem veřejnosti a hlavně dětí . Přišli se podívat školáčci z naší pustokamenické školy i děti 
ze základní školy v Borové.  
Součástí velikonoční i předvánoční výstavy byla vždy i prodejní výstavka ručních prací 
šikovných seniorek a tak jsme si vlastním přičiněním přivydělaly na to, abychom mohly v létě 
společně vyrazit na dva vydařené výlety. I když to bylo jen do blízkého okolí -  Litomyšl a 
Polička – výlety za  historií  a poznáním kulturních památek našeho kraje se nám všem velmi 
líbily.  
Když k tomuto výčtu akcí ještě přidáme oslavu Dne matek, každoroční turnaj v „Člověče 
nezlob se“ a vánoční  besedu s účastí a vystoupením dětí, jsme velice rády, že se nám 
podařilo toto vše uspořádat.  Touto cestou bychom chtěly poděkovat za podporu našich akcí 
starostovi obce panu Myškovi a místostarostovi panu Sklenářovi.   
Věříme, že i v tom přicházejících novém  roce se nám bude dařit  na našem babinci nejméně 
tak, jako letos.                                                                                                    Irena Gregorová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U VÝBUCHŮ - CYKLISTICKÝ VÝLET 
V říjnu se počasí konečně umoudřilo a 
tak jsme mohli vyrazit na pravidelný 
podzimní cyklistický výlet po zajímavých 
místech v našem okolí. Jako cíl jsme si 
tentokrát vybrali místo v lese nad 
Kamenicí „U Výbuchů“. Od školy jsme 
vyrazili chvíli po deváté hodině směrem 
na Bukovinu. Cesta do kopce nám 
zpočátku dala docela zabrat, ale v lese 
už se nám jelo dobře. Na kládách, na 
které svítilo sluníčko, jsme posvačili a 
děti chvilku odpočinku využily ke sběru 
hub. Po odpočinku jsme dojeli 
k Výbuchům. Pověděli jsme si o události, 
která se zde přihodila a připomněli jsme 
si i rizika, která přináší dnešní zábavná 
pyrotechnika. A pak už zpátky do školy 
na oběd. Někteří zdatní obchodníci 
vyměnili s paní vychovatelkou nasbírané 
houby za bonbóny, a tak si kromě 
sportovního zážitku odnesli domů i 
nějakou sladkost.             Jana Kulichová 
 

PROJEKT 72 HODIN – RUKU NA TO 
V letošním školním roce jsme se poprvé zapojili do druhého ročníku projektu 72 hodin – Ruku 
na to. Cílem projektu bylo během 72 hodin, od čtvrtka 10. 10. do neděle 13. 10, udělat něco 
prospěšného pro druhé, přírodu či své okolí. My jsme do terénu vyrazili hned ve čtvrtek po 
svačině. Nejprve jsme zamířili na horní zastávku a už cestou tam jsme posbírali odpadky, na 
které jsme narazili. Uklidili jsme okolí horní zastávky a pak jsme se vrhli na hrabání posekané 
trávy. Zpátky do školy jsme šli kolem potoka, někteří i potokem, a sbírali jsme odpadky 
z břehů i koryta. Do školy jsme se vrátili k obědu a přinesli jsme nejen dva pytle odpadků, ale 
i půl litru vody v gumácích.                                                                                  Jana Kulichová 
 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
8. října se vypravila celá naše škola na dopravní hřiště do Poličky. Po příchodu na dopravní  
hřiště se děti rozdělily. Školáci si prošli celé hřiště, poznávali značky a řešili křižovatky. Naši 
nejmenší se také seznámili s hřištěm, povídali si ale zejména o bezpečnosti a pohybu na 
silnici. A pak už se šlo jezdit. Školka ovládla odrážedla, tříkolky a motokáry, školáci zase kola. 
Protože všem pořádně vyhládlo, ještě na hřišti jsme posvačili. Do Kamenice jsme se vrátili 
v jedenáct hodin. Výuka na dopravním hřišti je pravidelnou součástí dopravní výchovy na 
naší škole a další návštěva dopravního hřiště nás čeká opět na jaře.                Jana Kulichová 
 

SÁZENÍ STROMU U PŘÍLEŽITOSTI DNE MÍRU 
Každoročně 21. září  se naše škola pravidelně zapojuje do celosvětového projektu „Sázení 
stromu“ u příležitosti Dne míru. V letošním roce připadl tento den na sobotu, proto si 
zapojené školy mohly pro sázení vybrat termín, který jim bude nejvíce vyhovovat. A protože 
v naší škole probíhal od 23. 9. do 30. 9. projekt věnovaný ovoci a jeho podzimní sklizni 
„Všechny švestky mají pecky“, rozhodli jsme se, zasadit si stromek v rámci tohoto projektu. A 
co jsme si na školní zahradě zasadili? Již v roce 2011, kdy jsme si u školy zasadili jabloň, 
přály si děti, zasadit si ještě švestku. I náš projekt měl švestku ve svém názvu, a tak byla 
volba stromku zcela jasná. Společné sazení švestky na školní zahradě v pondělí 30. 9., tak 
bylo nejen připojením k celosvětové akci, ale i krásným zakončením našeho školního 
„ovocného“ projektu.                                                                                           Jana Kulichová 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRAŠIDELNÝ TÝDEN  
Poslední říjnový týden patří již tradičně v naší škole 
Strašidelnému týdnu. Celý týden vyrábíme podzimní a 
strašidelné dekorace, učíme se básničky a zpíváme písničky 
s touto tématikou. Školáci mimo jiné píší strašidelný diktát a 
řeší strašidelné slovní úlohy. Připomínáme si také Památku 
zesnulých a srovnáváme tento svátek s oslavami halloweenu 
v anglicky mluvících zemích. Děti i dospělí se mohou 
převlékat do kostýmů a strašidelný máme i jídelníček. Letos 
jsme se rozhodli zakončit tento týden „Dýňohraním“ podzimní 
dílničkou pro děti z MŠ, ZŠ i Krtečka a jejich rodiče. Děti si 
mohly vyrobit různé podzimní dekorace, ozdobit si dýničku 
nebo si vytvořit zápich. Děkujeme paní Kaplanové, která na 
dílničku věnovala krásné okrasné dýně. 

                                                                 Jana Kulichová 
 
ŠKOLNÍ VÝLET DO KUTNÉ HORY 
Po roce jsme opět využili nabídky 
českých drah pro školy na výlet za 
zvýhodněné jízdné. Každoročně 
jezdíme do Prahy, ale letos se v 
nabídce objevila také Kutná Hora. Zde 
jsme navštívili chrám sv. Barbory a 
prošli si historické město. Během 
procházky po historickém hornickém 
městě jsme si prohlédli Kamennou 
kašnu a posilnili se v dobové restauraci. 
Zde jsme viděli ukázku husitských 
zbraní a erbů, na kterou jsme se velmi 
těšili. Po obědě jsme přejeli vlakem do 
Sedlce, kde jsme navštívili Kostnici a 
katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a 
sv. Jana Křtitele.  
Na výlet s námi jeli i dva lonští páťáci. 
Počasí nám přálo a výlet se podařil a 
tak všichni doufáme, že i v příštím roce 
připraví české dráhy pro školy opět 
nějakou zajímavou nabídku do našich 
měst. I přes menší obtíže při návratu, se 
nám výlet velmi líbil. 

Šárka Drahošová 

SBĚR PAPÍRU VE ŠKOLE 
První listopadový týden proběhl v naší škole sběr 
tříděného papíru. Sběr byl ukládán na obecním 
úřadu a po ukončení sběru pan starosta zajistil i 
jeho odvoz. Za odevzdaný papír škola získala 
devět set korun. Tyto peníze budou použity pro 
děti jako příspěvek na dopravu na školní výlet. 
Všem, kteří se do sběru zapojili, děkujeme a 
budeme rádi, když se k nám na jaře, kdy 
plánujeme další sběr, opět připojíte. 

Jana Kulichová 
 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V pátek 29.11.2013 se již počtvrté rozzářil 
vánoční stromeček v Pusté Kamenici. Stejně jako 
v předchozích letech předcházel rozsvícení 
stromečku lampionový průvod, který procházel 
dolní částí obce. V pět hodin děti odpočítaly 
rozsvícení stromečku a pan starosta popřál všem 
klidné prožití adventního období. Následovalo 
společné vystoupení současných i bývalých žáků 
naší školy, kteří si připravili program složený z 
vánočních písniček, koled a básniček. Jako 
každý rok jsme si také mohli vyzkoušet několik 
tradičních vánočních zvyků. Letos opět 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 a ozdobily děti ve škole. 
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. Těšíme se, 
že se budeme ve stejně hojném počtu společně 
potkávat i v následujících letech.  

Šárka Drahošová 
 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2014/2015 
ZŠ a MŠ Pustá Kamenice zve všechny 
budoucí prvňáčky a jejich rodiče na 
zápis do první třídy pro školní rok 
2014/2015, který se bude konat 
v pondělí 3. 2. 2014 od 14.30 hodin v 
budově školy. 
Na milé setkání s Vámi se těší paní 
učitelky a Vaši budoucí starší 
spolužáci.            

Jana Kulichová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNIHOVNA 
Knihovnice přejí všem čtenářům hodně štěstí, zdraví a 
spokojenosti v novém roce. 
V letošním roce byla v knihovně dokončena 
katalogizace knížek. Přehled  knížek je k nahlédnutí 
přes internetové stránky. Po otevření stránek Pusté 
Kamenice se přes knihovnu dostanete na on-line 
katalog, kde si v klidu domova můžete knihy i 
zarezervovat.  V knihovně je k dispozici i notebook 
k přehlednějšímu vyhledávání knih na místě. Tyto 
služby by měly být přínosem hlavně pro méně mobilní 
čtenáře a studenty. 
Stále probíhá Výměnný fond mezi knihovnami poličska, 
do kterého finančně přispívá i obec Pustá Kamenice. 
Dále byly zakoupeny nové knihy, které sponzorovala 
obec. Dětské čtenáře čeká 4.4.2014 další Noc 
s Andersenem. Stále platí podmínka přečtení alespoň 3 
knížek z naší knihovny a nástup školní docházky. 
Těšíme se na stálé i nové čtenáře v příštím roce. 

         Iveta Kynclová a Lenka Habalová 
 

CVIČENÍ S DĚTMI 
Cvičení s dětmi a jejich doprovodem probíhá každé pondělí od 15.30 v tělocvičně ZŠ a MŠ 
Pustá Kamenice již od listopadu, a proto bych ráda tuto aktivitu představila veřejnosti a 
zároveň ji tak trochu zhodnotila. Musím přiznat, že před první lekcí jsme přesně nevěděli, jak 
cvičení bude pojato, jak bude probíhat a zda se budou děti vůbec chtít aktivně zapojit. Myslím 
ale, že všichni jsme z první lekce odcházeli nadšení. Jsem ráda, že většině toto nadšení 
vydrželo. Cvičení se účastní děti ve věku 2 – 6 let, takže je velmi náročné připravit to tak, aby 
se všechny děti zabavily.  Paní učitelce Jitce Broulíkové se to dařilo velmi dobře. Jednotlivé 
aktivity (tancování s aerobikovými prvky na dětskou hudbu, překážkové dráhy, cvičební prvky 
jako např. kotoul) byly provázané soutěžemi, hrami a dětskými říkadly. Zároveň se maminky 
dověděli, jak doma s dětmi provádět cviky, které napomáhají ke správnému držení těla. 
Bohužel nám paní učitelka oznámila, že po Vánocích nemůže z rodinných důvodů v této 
činnosti pokračovat, což nás velmi mrzí. Podařilo se nám však sehnat náhradu, takže v lednu 
2014 může cvičení pokračovat. Zveme i další děti (věk není rozhodující), aby si přišly zacvičit, 
ať už s doprovodem, nebo samy. Připomínám, že tuto aktivitu podporuje i TJ Pustá 
Kamenice, která dětem na každou lekci přispívá finanční částkou, takže nás rodiče jedna 
lekce stojí pouhých 30Kč za dítě. Za tuto podporu děkujeme. V roce 2013 už poslední lekce 
proběhla, ale můžete se těšit na další, 6.1.2014. Nejen maminkám, ale i všem spoluobčanům 
přeji krásné vánoční svátky, dětem splnění jejich přání a do nového roku 2014 hodně zdraví a 
životní spokojenosti.                                                                              Lenka Tomášková 
 

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Od října se děti ve školce opět 
seznamují s anglickým jazykem. Každé 
úterý v osm hodin se zábavnou formou 
učí základní slovíčka, snaží se 
porozumět anglickým pokynům a 
poslouchají anglické písničky. 
Děti se rády do aktivit zapojují a stále 
více z nich si základní slovíčka 
pamatuje.                Kristýna Kalendová 

KROUNSKÝ POHÁR 2013 
Dne 29. června 2013 jsme se 
zúčastnili 9. ročníku soutěže 
požárního sportu dětí v Krouně. 
Soutěže se zúčastnili Jiří Holec, 
Michaela Holcová, Jiří Bukáček, 
Petr Kottoniak, Vojta Uchytil a 
Vojta Kratochvíl.  
Soutěžními disciplínami byla 
štafeta požárních dvojic a  
požární útok. A každá z disciplín 
proběhla dvěma pokusy. Opět 
nám jeden soutěžící chyběl a na 
první pokus nám byla zapůjčena 
soutěžící z Krouny.  Na druhý 
pokus soutěžící z Brněnce. 
Soutěž se nám vyvedla a děti 
byly s šestým místem 
spokojeny.       

za SDH Jiří Holec 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSVÍCENSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 
ŽENATÍ : SVOBODNÍ 
TJ Pustá Kamenice uspořádala v neděli 
27.10.2013 tradiční posvícenské 
fotbalové utkání mezi ženatými a 
svobodnými. Po pouťovém vítězství se 
ženatým podařilo svobodné přehrát i na 
posvícení. Tento zápas po dobrém 
výkonu vyhráli ženatí v poměru 5:2, 
když branky za ženaté vstřelili: 1 x 
Jaroslav Sklenář, 1 x Petr Novák, 1 x 
Milan Sršeň, 1 x Jiří Gregor a 1 x Marek 
Černý. Za svobodné obě branky vstřelil 
Martin Dvořák. Utkání se hrálo za 
krásného a teplého podzimního počasí, 
kterému přihlíželo 40 diváků. Sestavy 
týmů: Ženatí: Karel Chvála, Milan 
Černý, Miloš Černý, Miroslav Tušla, 
Milan Sršeň, Jaroslav Sklenář. Petr 
Novák, Jiří Gregor, Tomáš Dědič, Marek 
Černý. Svobodní: Martin Smažil, 
Jaromír Obrovský, David Zeman, Martin 
Dvořák, Jiří Jelínek, Tomáš Houdek, 
Zbyněk Oplištil, Jakub Oplištil, Martin 
Nepovím, Michal Černý, Ladislav Kyncl, 
Milan Petr, Jan Hubač. 

za TJ Jaroslav Sklenář 
 

O POHÁR SDH KAMENEC A KAMENECKÁ 
ŠEDESÁTKA 
Po prázdninové pauze se mladí hasiči vydali na 
soutěž do Kamence u Poličky a to 31.8.2013. 
Soutěžními disciplínami byla štafeta 4x60m, 
požární útok a závod jednotlivců na 60m s 
překážkami. Na soutěži jsme měli problém, 
protože jsme jeli jen s pěti mladými členy a těmi 
byli Míša Holcová, Jiří Holec ml., Vojta 
Kratochvíl, Petr Kottoniak a Michal Hromádko. 
Proto jsme si museli opět půjčit dva členy z 
jiného družstva. Tentokráte nám zapůjčilo 
družstvo z Pomezí. Po absolvování štafety a 
útoku naše družstvo obsadilo 20.místo. V soutěži 
jednotlivců v kategorii starší žáci obsadil Michal 
Hromádko 40.místo a Petr Kottoniak 41.místo z 
49 zúčastněných. V kategorii starší žákyně 
obsadila Míša Holcová 22.místo z 30 
zúčastněných a v kategorii mladší žáci obsadil 
Jiří Holec ml. 20.místo z 37 zúčastněných. 
Soutěž se opět líbila a všichni se těší na příští.                               

za SDH Jiří Holec 
 
VIII. ROČNÍK NETRADIČNÍ HASIČSKÉ 
SOUTĚŽE 
Stalo se každoroční zvyklostí, že se 
zúčastňujeme netradiční hasičské soutěže v 
České Rybné u Proseče. I letos jsme se 
zúčastnili a to 21.9.2013 s jedním družstvem 
mužů. I tentokráte pořadatelé připravili netradiční 
požární útok a pivní štafetu. Požární útok letos 
spočíval v co nejrychlejším opuštění osobního 
auta, otevření zamčených dveří a poté co 
nejrychleji provést požární útok přes překážky. 
Do útoku jsme museli pro nedostatek členů z řad 
starších obsadit i děti. Proto se soutěže 
zúčastnili Míša Holcová, Jiří Bukáček, Vojta 
Uchytil, Tomáš Smutný, Patrik Chvála, Miroslav 
Kratochvíl a Jiří Holec st. Po obsazení 7.místa 
na této soutěži, která se opět líbila, se všichni 
těší na další ročník.                 

za SDH Jiří Holec 

ZÁPASY HOKEJISTŮ TJ PUSTÁ KAMENICE 
Pustokameničtí hokejisté sehráli od začátku podzimu 2013 do současné doby osm utkání. 
Utkali se s hokejisty Pusté Rybné, Trhové Kamenice, Trpína, Krouny a HC Red Hornets. 
Jejich celková bilance je pět vítězství, dvě porážky a jedna remíza při celkovém aktivním 
skóre 53:40. Poslední tři zápasy se odehráli takto: 24.11.2013 - Pustá Kamenice : Trhová 
Kamenice 3:2 (branky – Černý Miloš 2x, Černý Marek 1x); 1.12.2013 - Pustá Kamenice : HC 
Red Hornets 8:2 (branky – Smažil Martin 3, Černý Miloš 2, Zeman David, Houser M. a Oplištil 
Zbyněk 1) a 8.12.2013 Pustá Kamenice : Krouna 9:7 (branky Gregor Jiří 3, Gregor Jaromír 2, 
Zeman Jan, Černý Marek, Černý Miloš a Černý Michal 1). Výkonný výbor TJ děkuje našim 
hokejistům za vzornou reprezentaci naší organizace a obce.                 za TJ Jaroslav Sklenář 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým 
příjemné prožití vánočních svátků a v novém 

roce pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti. 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tělovýchovná jednota  
Pustá Kamenice pořádá  

25.12.2013 od 15:00 do 16:30 hodin  
na zimním stadionu v Hlinsku  

VÁNOČNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ  
pro děti, rodiče, prarodiče a zkrátka pro 

všechny, kteří si chtějí o vánocích trochu 
zasportovat.  

Pronájem ledu hradí tělovýchovná jednota, 
dopravu na zimní stadion si každý zajistí 

sám. 
Srdečně zvou pořadatelé. 

 

TJ Pustá Kamenice zve všechny své členy na 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, 

která se koná v sobotu 11. ledna 2014  
od 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. 

Od 16:00 hod. bude výroční schůze pro děti. 

Součástí schůzí bude promítání fotografií, videí a 
diapozitivů z akcí TJ. 

 

MIKULÁŠ V PUSTÉ KAMENICI 
Mikuláš, anděl a čerti opět po roce navštívili 
pustokamenické děti. Obešli celkem 16 domů a 
obdarovali 25 nejmenších dětí, především za 
básničku či písničku. Balíčky se sladkostmi pro děti  
jako každoročně sponzorovala místní tělovýchovná 
jednota. 

za TJ Jaroslav Sklenář 
 

ZŠ a MŠ Pustá Kamenice 
Vás srdečně zve  

 na  
 

            VÁNOČNÍ KONCERT 
který se koná  

20. 12. 2013 v kostele sv.Anny v 18.00 hodin. 
 

Těšíme se na Vás. 
 

Pozvánka na dětský karneval 
V sobotu 15.2.2014 od 13:00 – 17:00 

hodin TJ Pustá Kamenice pořádá 
v kulturním domě tradiční DĚTSKÝ 

KARNEVAL. Srdečně zvou pořadatelé. 
Pozvánka na ŠIBŘINKY 

V sobotu 15.2.2014 od 20:00 do 02:00 
hodin TJ Pustá Kamenice pořádá  

tradiční ŠIBŘINKY se skupinou ŘEMEN.  
Srdečně zvou pořadatelé. 
Pozvánka na masopust 

V sobotu 1.3.2014 od 08:00 hodin pořádá 
TJ Pustá Kamenice Masopustní průvod 

obcí. 
 

SDH Pustá Kamenice pořádá v kulturním domě 

Tradiční hasičský ples  
v sobotu 25.1.2014 

hraje Melodie Rock Trpín 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hezké Vánoce, zdraví, štěstí a pohodu  
do nového roku přejí děti a zaměstnanci  
ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ať svátky vánoční 
a den novoroční 
jsou naplněné pohodou. 
Jste v světě radosti 
a nemáte žádné starosti, 
protože tam za vámi nemohou. 
Přeje SDH Pustá Kamenice 

 
 
 
 


