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KANALIZACE A ČOV V OBCI PUSTÁ KAMENICE 
Ve výběrovém řízení byla vybrána nejvýhodnější nabídka s cenou 29.230.320,-Kč bez DPH. 
Dne 4.9.2014 předala naše obec staveniště na akci vybranému zhotoviteli Sdružení firem 
pro stavbu kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice GREMIS, s.r.o. a GREGOR CZ, s.r.o. 
Ve středu 24.9.2014 proběhl slavnostní výkop a v současné době již probíhají stavební práce 
na výstavbě mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 450 EO, splaškové gravitační kanalizaci 
o celkové délce 6 335 m včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, výtlačného řádu o délce 
241 m a čerpací stanice. Součástí stavby je také příjezdová komunikace k ČOV, zpevněné 
plochy, elektrická kabelová přípojka a vodovodní přípojka. Předmětná stavba představuje 
realizaci stavby zajišťující odvádění a čištění odpadních vod v obci Pustá Kamenice. 

 
Obec zajišťuje cestou projekční kanceláře Ing. Radka Gregora zpracování hromadné žádosti 
o stavební povolení kanalizačních přípojek pro domácnosti, které v dotaznících potvrdily 
vybudování stok na svých pozemcích a vyznačily, jak se budou na kanalizační řad připojovat. 
V těchto případech budou zájemci vyzváni k podepsání plné moci na zastupování a nic jiného si 
nebudou vyřizovat. Náklady na vyřízení stavebního povolení ponese obec. 
Kdo této možnosti nevyužije, bude si žádat na Stavební úřad Polička sám, včetně zajištění 
vyznačení v mapě, vyjádření majitelů sítí a správního poplatku 500,-Kč.   
 
Všechny požadavky občanů směrem ke stavební firmě je možné realizovat jen cestou obce 
přes starostu nebo místostarostu. Žádné melouchy nebudou ze strany stavební firmy trpěny. 
V souvislosti s výstavbou žádáme občany naší obce, majitele a uživatele rekreačních objektů 
o maximální vstřícnost a tolerantnost po dobu výstavby tj. do října roku 2015, neboť se celá 
obec zřejmě stane jedním staveništěm. Zvláště pak žádáme o všímavost občanů, neboť v obci 
bude větší množství stavební techniky a určitě se neubráníme zlodějům nafty, ale i součástek 
z této techniky.  
 
Přílohou těchto novin je cenová nabídka firmy GREGOR CZ, s.r.o. na vybudování kanalizačních 
přípojek pro domácnosti. Cenová nabídka je zveřejněna také na vývěsce a internetových 
stránkách. 

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 
 
Narození: 
- srpen – Jiří Zahálka ☺ 
 
Opustili nás:  
- srpen – Vlasta Kolářová, 86 let 



Plnění rozpočtu obce k 31.8.2014 v tis. Kč 
 

 ROZP. PLNĚNÍ  ROZP. PLNĚNÍ
PŘÍJMY CELKEM 7454,5 6 054 VÝDAJE CELKEM 7455,6 3 828
Daň z příjmů, DPH, z nem. 3 348 2 466 Pozemky a les 80 28
Poplatek z odpadů 185 184 Služby, vodovod, silnice 148 82
Poplatky ze psů, loterie, správní 22 16 Kniha o obci + mapa +  pohledy 200 153
Neinv. dotace na státní správu 57,9 39 Kanalizace (příprava) 3 422 1 380
Neinv.dotace na volby do EP 18 18 Školství ZŠ, MŠ 337 207
Dotace ÚP SY 2013 0 11 Projekt knihovna -půjčka 87 87
Dotace ÚP SY 2014 154 66 Knihovna,veř.osvětlení,pohřebnict. 200 171
Invest. dotace Chodníky 232,5 0 Místní KD 100 33
Invest. dotace Rekonstr. třídy ZŠ 100 100 Územní plán obce 24 24
Invest.přijaté transf. od krajů 3 000 3 000 Kom.služby, odpady, veřejná zeleň 740 337
Příjmy z pozemků a lesa 180 2 SDH 80 36
Příjmy – vodovod, rybník 5,1 4 Oslavy 120 let SDH 50 59
Služby pro obyvatelstvo 100 101 Erb, vlajka obce 80 70
Prodej knihy 50 45 Zastupitelstvo obce 553 369
Finanční operace 2 2 Volby EP 19,1 19
  Místní správa OÚ 700 578
  Rekonstrukce třídy ZŠ + chodníky 555,5 151
  Finanční operace 80 44

ÚP SY – Úřad práce Svitavy, EP – Evropský parlament 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2014 
V neděli 27.7.2014 se zástupci naší obce, starosta Miroslav Myška a místostarosta Jaroslav 
Sklenář, zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2014. Slavnostní vyhlášení 
soutěže proběhlo ve vítězné obci Pardubického kraje, Dříteči. Před slavnostním aktem jsme 
si připravili svůj stánek, kde jsme prezentovali naši obec. Této prezentace mohly využít 
pouze obce, které byly oceněny stuhou. Vystavili jsme zde fotografie naší obce a dále 
fotografie z některých akcí našeho společenského života, které pro nás nafotil Jan Brokl 
starší. Dále zde byly vystaveny pohlednice, prospekt o Pusté Kamenici, kniha Naše Pustá 
Kamenice, Almanach a další různé věci jako mapy naší obce nebo keramika s obecní 
symbolikou. Po prohlídce obce Dříteč a po kulturním vystoupení místních občanů došlo 
na očekávaný slavnostní akt. Kolem patnácté hodiny jsme převzali ocenění v podobě Modré 
stuhy - za společenský život a šek ve výši 100.000,-Kč od Pardubického kraje. Dalších 
600.000,-Kč za umístění v soutěži bude naše obec čerpat v roce 2015 od Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. V letošním roce se do soutěže přihlásilo šestnáct obcí z Pardubického 
kraje a celkovým vítězem soutěže se stala již zmiňovaná obec Dříteč z Pardubicka, která na 
slavnostním vyhlášení převzala Zlatou stuhu. Gratulujeme.    Jaroslav Sklenář, místostarosta 

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ LIDOVÉ 
KNIHOVNY 
Na jednání zastupitelstva obce dne 
18.8.2014 byl doplněn Program obnovy 
venkova o akci „Rekonstrukce vnitřních 
prostor Místní lidové knihovny v Pusté 
Kamenici“ a zároveň bylo schváleno 
podání žádosti o dotaci na Pardubický 
kraj v Programu obnovy venkova 
na rok 2015 na tuto akci. 

Miroslav Myška, starosta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH V PUSTÉ KAMENICI A SRAZ RODÁKŮ 
Sobota 26.7.2014 žila v naší obci v duchu oslav 120. výročí založení sboru dobrovolných 
hasičů a srazu rodáků. Aby si nikdo nenechal tento den ujít, vyrazil v 8 hod. ráno kočár 
tažený koňmi po celé obci a trubači pod dohledem velitele sboru dobrovolných hasičů budili 
celou ves slavnostním budíčkem. Již od 10hod. byl pro veřejnost otevřen kulturní dům, kde 
byla nachystána výstava mapující život v naší obci. Místní občané i hosté si také mohli 
prohlédnout hasičskou zbrojnici a prostory ZŠ a MŚ Pustá Kamenice, kde byl mimo jiné také 
promítán filmový dokument o Pusté Kamenici. Od 12hod.se všichni hosté, ale i místní 
spoluobčané scházeli u kulturního domu a řadili se do slavnostního průvodu. Průvod, v němž 
šli převážně hasiči z 9 pozvaných sborů, za doprovodu dechové hudby Mrákotínka vyrazil 
v 13hod. směrem na místní sportoviště. V 13.30 byla slavnost oficiálně zahájena hymnou a 
proslovem starosty obce, který přivítal všechny přítomné a připomněl důležitost spolku 
dobrovolných hasičů. Starosta SDH seznámil přítomné s historií našeho sboru. Poté 
následovalo žehnání obrazu svatého Floriana, který pro náš sbor zhotovila paní 
restaurátorka Magda Slavíková, a obecní symbolice naší obce, jejíž autor Mgr. Oldřich 
Pakosta, ředitel Státního archivu Svitavy, se sídlem v Litomyšli, byl také přítomen. Ještě před 
samotným církevním obřadem, který vedli farář Římskokatolické církve v Krouně, p. Vladimír 
Handl a farář Českobratrské církve evangelické v Krouně, p. David Sedláček, seznámil 
místostarosta obce, p. Jaroslav Sklenář všechny přítomné s popisem obecní symboliky. Pan 
místostarosta ještě po církevním obřadu připevnil k obecnímu praporu stuhu. Následovalo 
slavnostní předávání ocenění dlouholetým aktivním členům SDH Pustá Kamenice. Tohoto 
úkolu se zhostil p. Josef Jiruše, starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
ve Svitavách a náměstek starosty SDH Pustá Kamenice, p. Jiří Holec. Okresní sdružení 
hasičů ve Svitavech udělilo našemu sboru Medaili za příkladnou práci. Za sbor ji převzal 
velitel p. Miroslav Tušla. Na závěr slavnostního ceremoniálu byla občanům představena 
nová kniha Naše Pustá Kamenice, která byla vydána právě u příležitosti těchto oslav a 
kterou si všichni přítomní mohli zakoupit. Celým odpolednem všechny účastníky oslav 
provedla dechová hudba Mrákotínka. Nechybělo ani taneční vystoupení mažoretek Třpytilek 
z Poličky, či ukázka zásahu HZS Polička u dopravní nehody. V průběhu celého odpoledne si 
návštěvníci akce mohli prohlédnout hasičská auta a starou hasičskou techniku, s dětmi si 
zasoutěžit na dětském hřišti, svézt se na koni na školní zahradě, či kočárem taženým koňmi. 
Nechybělo občerstvení v podobě grilovaného masa, chlazených nápojů či zmrzliny. 
I odpoledne mohli návštěvníci zavítat do KD, ZŠ a MŠ a hasičské zbrojnice. Navečer 
Mrákotínku vystřídala kapela Pohoda Dřez, která svým vystoupením vytvořila příjemnou 
atmosféru. S nastávajícím večerem se na pódiu opět změnila hudební formace. Kapela 
Quattro s charizmatickým hlasem zpěvačky Moniky všechny návštěvníky večerní pouťové 
zábavy doslova rozproudila. V 22.00 všichni s úžasem sledovali pořadateli objednaný 
ohňostroj. Věříme, že se oslavy líbily a že si každý z návštěvníků našel v průběhu celého 
odpoledne a večera to své. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na této akci, 
pořadatelé děkují!                                                                                  Mgr. Lenka Tomášková 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKONSTRUKCE TŘÍDY V ZŠ A MŠ 
PUSTÁ KAMENICE 
Během měsíce srpna 2014 se nám podařilo 
zrealizovat další dotační akci.  Z dotačního 
projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
jsme provedli rekonstrukci třídy v patře 
budovy ZŠ a MŠ, která nesla název "Naše 
třída plná pohody a hry na podlaze co nás 
pobaví". Za uvedené období se ve třídě 
podařilo zhotovit nové omítky, 
elektroinstalaci včetně osvětlení, zateplení 
stropu z podhledu, novou výmalbu a novou 
podlahu.  
Naši školáci tak mohli do školního roku 
2014/2015 nastoupit do nových a krásných 
prostor nové učebny. Přejeme, aby se jim 
zde dobře učilo a celkově ve škole dařilo.  
Dotace od MMR byla ve výši 70% (232 
558,-Kč), spoluúčast obce pak ve výši 30% 
(100 910,-Kč).  
Zhotovitel akce Miroslav Tušla provedl 
stavební práce v požadované kvalitě a ve 
sjednaném termínu. Za to mu touto cestou 
ještě jednou děkujeme.  
Na www.pustakamenice.cz je celá 
rekonstrukce zachycena na fotografiích a vy 
si ji tam můžete prohlédnout. 

 Jaroslav Sklenář, místostarosta 

CHODNÍK PŘED ZŠ A MŠ JE JIŽ HOTOV 
Rekonstrukce chodníku před budovou ZŠ a 
MŠ je hotova. Jak jste již byli informováni 
v Pustokamenických listech č. 2/2014, 
uvedená akce je spolufinancována z 
Programu obnovy venkova Pardubického 
kraje a naše spoluúčast je 50%. V rámci 
tohoto programu a stejné dotace ještě zbývá 
zhotovit odstavnou plochu přes silnici u 
budovy ZŠ a MŠ a odstavnou plochu u 
obecního úřadu. Obě zbývající akce budou 
zrealizovány v průběhu podzimu. Na 
webových stránkách www.pustakamenice.cz 
je na několika fotografiích zachycen celý 
průběh rekonstrukce chodníku a vy si jej tam 
můžete prohlédnout. 

     Jaroslav Sklenář, místostarosta

KRÁTCE 
- Letní čas končí v 03:00 hod. dne 
26.10.2014 a proto si ručičky hodinek 
přesuneme o hodinu zpět na 02:00 hodin. 
- V současné době nemají zaplaceno 
poplatky za odpady za rok 2014 dva trvale 
žijící občané a 4 majitelé rekreačních 
objektů. Proč musíme jedny a ty samé 
neplatiče stále upomínat? Nepatříte 
náhodou mezi ně? Pokud ano, nebo si 
nejste jisti kontaktujte OÚ, jinak hrozí 
exekuce. Děkujeme všem, kteří platí včas a 
bez upomínek.  
- V neděli dne 5. října 2014 od 13:00 hod. 
se uskuteční v budově ZŠ a MŠ Pustá 
Kamenice vítání našich nejmladších 
občánku narozených za uplynulý rok. 
- V průběhu prázdnin vylepšovalo vzhled 
obce 6 studentů brigádníků a 2 zaměstnanci 
obce, kteří sekali trávu, prováděli výkopové 
a zemní práce, ale i další úklidové práce při 
zvelebování naší obce. Všem těmto 
brigádníkům ale i ostatním, kteří pro obec 
pracovali děkujeme za odvedenou práci. 

KRÁTCE 
- Občanské sdružení Diakonie Broumov 
vyhlásilo Sbírku použitého ošacení, která se 
v naší obci uskuteční ve dnech 27. až 
31.10.2014. Věci zabalené do igelitových 
pytlů či krabic můžete odevzdávat v pracovní 
době pošty v kulturním domě v uvedených 
dnech. Leták obsahující přehled věcí bude 
na internetových stránkách a na vývěskách. 
- V září proběhla v naší obci informační 
kampaň projektu „Vzdělávání dospělých aneb 
učíme se celý život“, zaměřená na zjištění 
počtu zájemců o jednotlivé kurzy. Vzdělávání 
bude probíhat v prostorách ZŠ a MŠ, 
případně v klubu seniorek. 
- Od 25.6.2014 je v platnosti nový Územní 
plán Pustá Kamenice, který nahradil 
předchozí územně plánovací dokumentaci 
z prosince 2006, včetně změny z února 2011. 
- Okrádání seniorů: Buďte všímaví, 
nedůvěřujte nikomu a nikoho cizího si do bytu 
nepouštějte. Při odchodu z domu, byť na 
malou chvilku (např. na zahradu, do obchodu, 
k sousedům), vždy uzamkněte dveře! 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NEBEZPEČNÉ ODPADY 
V pondělí dne 20.10.2014 se uskuteční sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadu. Vozidlo 
svozu bude přistaveno v 16:00 hod. u Skalických, v 16:05 u mostu, v 16:10 u hasičské 
zbrojnice, v 16:15 u kovárny u Chválových, v 16:20 u Peci u Sklenářových.  
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. 
PNEUMATIKY DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEPATŘÍ. 
Sběr železného šrotu bude organizován v květnu 2015. 

NAŠE DRUŽSTVO ZÍSKALO 3. MÍSTO NA VESNICKÝCH HRÁCH V KRÁSNÉM 
V sobotu 19.7.2014 se v obci Krásné (okres Žďár nad Sázavou) uskutečnily 22. Vesnické hry 
dospělých. Podruhé se jich zúčastnila i naše obec, zastoupená družstvem třech žen a třech 
mužů ve složení Olinka Kašparová, Eva Oplištilová, Líba Machová, Honza Tomášek, Honza 
Brokl a Honza Oplištil. Naše družstvo již vědělo co je čeká a tak cestou na hry i během nich 
panovala skvělá nálada. Družstva změřila své síly v celkem 8 bláznivých disciplínách 
(mlíkaři, slepá koza, dvůr plný slepičáků, běhavka, vesnický piknik, honem prší, pekař peče 
housky a jehla v kupce sena), které probíhaly před kulturním domem v Krásném. Náš tým si 
vedl víc než skvěle, o čemž svědčí konečné krásné 3. místo! Na prvním místě se opět umístil 
Sádek a na druhém Daňkovice. Celé soutěžní klání sledovala početná skupina 
pustokamenických fanoušků, která náš tým hlasitě povzbuzovala. Družstvo tímto děkuje 
nejen fanouškům, ale zejména obci za finanční podporu a za zapůjčení triček a SDH Pustá 
Kamenice za zajištění dopravy hasičským vozem. Dík patří také pořadatelům za skvělé 
zázemí a organizaci her. Věříme, že na další ročník této soutěže, který se uskuteční příští 
rok v Sádku, pojede náš tým se stejným odhodláním a nadšením! 
Celkové umístění: 1. Sádek, 2. Daňkovice, 3. Pustá Kamenice, 4. Březiny, 5. Krásné, 
6. Haluzáci (Bor u Skutče), 7. Voldřišáci (Oldříš), 8. Javorek.  Jaroslav Sklenář, místostarosta

BRANKA U EVANGELICKÉHO 
HŘBITOVA 
V průběhu měsíce července 2014 
se nám podařilo vybudovat branku 
u evangelického hřbitova. Obec 
vyslyšela požadavek občanů a 
branku směrem ke kontejneru 
na bioodpad vybudovala. Věříme, 
že jsme tím usnadnili pohyb 
občanům mezi oběma hřbitovy a 
kontejnerem. Zejména návštěvníci 
evangelického hřbitova cestou 
ke kontejneru již nemusí obcházet 
celý evangelický hřbitov.                     

Jaroslav Sklenář, místostarosta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMLOUVY O NÁJMU HROBOVÝCH MÍST 
Připomínáme občany, že se stále uzavírají smlouvy na nájem hrobových míst na období od 
1.1.2014 do 31.12.2023. Smlouvu již má uzavřeno více jak 90% nájemců, ale stále jsou ještě 
smlouvy, které nebyly obnoveny. Proto prosíme občany, kteří nájemní smlouvu ještě 
neprodloužili, aby se dostavili na OÚ k sepsání smlouvy nové. Děkujeme. 

ZNAK A VLAJKA OBCE PUSTÁ KAMENICE  
Při návrhu znaku a vlajky obce Pustá Kamenice vycházel autor návrhu pan Mgr. Oldřich 
Pakosta a zastupitelé obce především z historie obce.  
Obec Pustá Kamenice leží v nejzápadnější části okresu Svitavy a rozprostírá se v okolí 
potoka zvaného Kamenická voda. První písemná zmínka o lokalitě (staré hornické osadě) 
pochází z roku 1392, kdy příslušela k rychmburskému panství, které držel Tas z Mrdic, 
stavebník hradu Rychmburk. Později vlastnili ves páni z Pardubic a poté další šlechtické rody. 
Název vsi byl odvozen nejspíše od pusté krajiny „Pustá“ a od starého významu slova 
„Kamenice“, resp. kamenné komory – části to vesnického obydlí. Součástí vsi byla lokalita 
s pomístním označením Pec, jež vznikla v době, kdy se v nedaleké osadě Čachnov – Ruda 
začala dolovat železná ruda a v osadě Pec byla vystavěna vysoká pec k její tavbě. Původní 
kostel existoval patrně již kolem roku 1350, později byl však pobořen. Kostel sv. Anny byl 
vystavěn v roce 1680 s přispěním Františka Antonína Berky z Dubé, pána Rychmburku, což 
dokládá erb umístěný na portálu kostela. 
Součástí rychmburského panství byla ves Pustá Kamenice až do zániku patrimoniální správy 
v roce 1849. Od roku 1850 byla součástí politického okresu Vysoké Mýto, a to až do roku 
1949, kdy se stala součástí okresu Polička. Od roku 1960 byla součástí okresu Svitavy, nyní 
přísluší do Pardubického kraje. Znakové privilegium vsi Pustá Kamenice nebylo nikdy 
v minulosti vydáno. Symbolika obce se dochovala na otiscích úředních razítek z první 
poloviny 20. století, na nichž shledáváme jelena. 
Při zpracování návrhu znaku a vlajky obce Pustá Kamenice bylo vycházeno z výše 
uvedených skutečností. Na znaku i vlajce je tak zobrazena erbovní figura dochovaná na 
otiscích razítek – tedy jelen, erbovní figura pánů z Mrdic, symbolika okolních hlubokých lesů 
(smrk) a symbolika Kamenického potoka (resp. Kamenické vody). 
Na základě našeho návrhu, po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 
tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny, 
rozhodl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček udělit 
obci Pustá Kamenice znak a vlajku. 
ZNAK - Popis:  
Červeno-stříbrně dělený štít. Nahoře stříbrný kráčející jelen mezi dvěma volnými zlatými 
smrky, dole modré břevno. 
VLAJKA - Popis: 
List tvoří čtyři vodorovné pruhy, červený, bílý, modrý a bílý, v poměru 9:2:2:2. V červeném 
pruhu bílý kráčející jelen mezi dvěma volnými žlutými smrky. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 
ZNAK A VLAJKA BYLA UDĚLENA PARLAMENTEM ČR 27.2.2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHVILKA PRO SEBE ANEB NĚCO HEZKÉHO SI VYTVOŘ 
Dne 4.8.2014 od 15.30 hod proběhlo společné dámské odpoledne, kde jsme se těšily, že si 
s pomocí lektorky, vyrobíme peněženku patchworkovou technikou. A to jsme ještě netušily, 
do čeho jdeme. Na prvotní kurz jsme si vymyslely velice těžký úkol. Začalo to nepřízní 
počasí v podobě bouřek a následného výpadku elektřiny. Ale nám to nevadilo, pustily jsme 
se do měření a řezání, které nám zabralo spoustu času. Než se setmělo, zajásaly jsme, 
pustily nám elektřinu. Mohly jsme zasednout k šicím strojům. Po nějaké době šití se dílko 
začalo rýsovat. Stálo to spoustu sil, ale konečným výsledkem byly krásné peněženky. Čekal 
nás ještě domácí úkol, ruční sešití matracovým stehem, aby peněženky byly dokonalé. 
Končily jsme v pozdních nočních hodinách, všichni nadšeni z krásného vlastnoručně 
vyrobeného výrobku. Věříme, že toto setkání bude mít pokračování a uvítáme nové nápady. 
Akci organizovala místní knihovna v rámci projektu "Nezapomeňte se vrátit".  

knihovnice Iveta Kynclová a Lenka Habalová. 

Z ČINNOSTI KNIHOVNY 
Knihovna na konci školního roku 
uspořádala pro děti ze základní i 
mateřské školy další exkurzi 
do knihovny. Děti byly hodné a 
pozorné a s chutí si prohlížely knížky. 
Většina dětí knihovnu dobře znají, 
protože jí pravidelně navštěvují sami 
nebo v doprovodu maminek nebo 
babiček. 
Další akcí pro děti byla výzdoba 
knihovny. Mladí čtenáři si 
do pomalovaných květináčů zasadili 
svojí rostlinku, kterou si chodí 
ve výpůjčních hodinách zalévat. 
V letošním roce se knihovna připojila 
do projektu MAS s názvem 
"Nezapomeňte (se) vrátit, který má 
podporovat kulturní rozmanitost a 
kreativitu a posilovat zájem 
o literaturu, vědu a umění. V rámci 
tohoto projektu jsme vybraly jako 
cílovou skupinu dívky a ženy 
bez omezení věku a předškolní a 
školní děti. Z poskytnutých dotačních 
finančních prostředků jsme uspořádaly 
akci pro ženy "Chvilka pro sebe aneb 
něco hezkého si vytvoř" a akci pro děti 
"Hurá do přírody aneb neválej se 
doma". Byly zakoupeny pomůcky na 
patchwork, a pro děti stolní fotbálek, 
šipky a stolní hry. Pro malé děti máme 
kobereček s polštářky a stolečky na 
malování. Toto vše přispělo 
ke zpříjemnění chvilek strávených 
v knihovně. 
Knihovna je celoročně otevřena každý 
čtvrtek v době od 17.30 do 19.00 
hodin. Na Vaši návštěvu se těší 
knihovnice Iveta a Lenka 

HURÁ DO PŘÍRODY ANEB NEVÁLEJ SE DOMA 
Místní knihovna Pustá kamenice uspořádala 
v rámci projektu "Nezapomeňte (se) vrátit" v úterý 
26. 8.2014 od 13 hodin výlet do přírody. I přes 
nepřízeň počasí jsme se sešli v dostatečném 
počtu. V knihovně jsme chvíli čekali, jestli se 
počasí umoudří. Děti si zatím mohly vyzkoušet 
nový stolní fotbálek, šipky a jiné stolní hry, které 
pro ně byly připraveny jako překvapení. Malé děti 
se pustily do vyplňování a malování obrázků. 
Přesto většina trvala na výletě, a tak i přes trvalý 
drobný deštík, jsme vyrazili do přírody. Cestou 
jsme si zahráli několik her, které jsme museli 
přizpůsobit počasí. Naše kroky vedly přes les, kde 
největší zábavou bylo sbírání hub. Ukončení naší 
cca 10 km trasy bylo v Borové v místní roubence, 
kde jsme se posilnili po náročném odpoledni. Ani 
po jídle děti nezahálely a vyzkoušely si hádanky, 
hlavolamy a rébusy. Cestu zpátky do Pusté 
Kamenice jsme už absolvovali vlakem. V knihovně 
jsme se zahřáli teplým čajem. Neúnavné děti 
nezdolal ani náročný den a pustily se znovu 
do hraní. Po dvacáté hodině jsme se vydali 
do svých domovů. Věříme, že všichni jsme si 
odnesli nezapomenutelné zážitky.  

knihovnice Iveta a Lenka 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÉTO V KLUBU SENIOREK 
Prázdniny jsme začaly v klubu seniorek velice příjemně. Využily jsme toho, že alespoň přes 
léto upravily České dráhy jízdní řád tak, že bylo možné  cestovat ve vhodný čas i směrem 
na Chrudim a v přiměřenou dobu i zpět. 
A tak se nás v prvním prázdninovém týdnu sešlo 25 seniorek a vydaly jsme se vlakem 
do Slatiňan, kde jsme měly předem objednanou prohlídku státního zámku. Z nabídky 
prohlídkových okruhů jsme si vybraly prohlídku reprezentačních  zámeckých komnat. 
Součástí okruhu byla i prohlídka zámecké kuchyně s původním vybavením a velmi zajímavá 
prohlídka zámecké kotelny, prostřednictvím které byl celý zámek vytápěn. 
A jaká by to byla návštěva Slatiňan bez koní. Prošly jsme se krásným zámeckým parkem a 
došly až k výběhům, kde byla radost se dívat na stáda koní. 
Po vydařené procházce přišel velmi vhod oběd v Zámecké restauraci a pak byl už akorát čas 
ke zpáteční cestě vláčkem až do Kamenice. Návštěvu slatiňanského zámku můžeme  všem 
vřele doporučit.  
V týdnu od 14. 7. do 18. 7. jsme se aktivně zapojily do pořádání příměstského tábora pro děti. 
Po tři odpoledne jsme s většími dětmi vyráběly papírové maňásky, dalekohledy, vázičky. Děti 
byly velice šikovné a byla radost s nimi tahle malá výtvarná dílka tvořit. A v pátek se celý klub 
seniorek zúčastnil i slavnostního ukončení tábora na hřišti. Přispěly jsme i napečeným 
cukrovím, společně s dětmi si pochutnaly na opečených buřtech a užily jsme si se všemi  
přítomnými  velmi příjemné odpoledne.  
V sobotu 26. 7. 2014 se konala v obci oslava 120. výročí založení SDH a sraz rodáků. A 
do přípravy se zapojily i seniorky. A jak jinak, než tím, co babičky přece umějí nejlépe. 
Ke každému přátelskému posezení patří i sváteční koláče a ty musí někdo napéct. Proto 
jsme se v plném počtu sešly v pátek v kulturním domě ne jako obvykle odpoledne ve čtyři 
hodiny, ale ráno v pět a daly se do práce. A v poledne bylo hotovo – plné stoly voňaných 
koláčů připravených pro návštěvníky a hosty sobotní slavnosti. Tak jak se vydařila celá akce, 
určitě chutnaly i koláče od seniorek. 
Druhá polovina prázdniny utekla jako voda a v klubu se už připravujeme na podzimní a i když 
se to zdá ještě moc daleko – i na předvánoční akce. Věříme, že se nám opět vydaří. 

Irena Gregorová 

PROSBA K ŘIDIČŮM 
Dovoluji si touto cestou poprosit všechny řidiče, aby 
jezdili v naší obci s maximální opatrností v místech, 
kde se pohybují děti, tj. u ZŠ a MŠ, v okolí dětského 
hřiště apod., zejména však u hasičárny 
při odbočování z hlavní komunikace na Radčany. 
Toto místo je velmi nepřehledné a věřte mi, že i když 
se maminka sebevíc snaží jít po kraji, je to mnohdy 
velmi obtížné (tlačí kočárek, druhé dítě vede za ruku, 
nebo se snaží při kraji udržet dítě na odrážedle). 
Každý, kdo máte děti, jistě víte, že můžete stokrát 
dítěti říkat, aby jelo, šlo po kraji, že tam může vyjet 
auto, ale nikdy na 100% nemůžete vědět, co v tu 
chvíli dítě udělá. Možná si říkáte, proč tady o tom 
píšu, vždyť se tam ani nedá jet rychle, všichni řidiči 
vědí, kolik se jezdí v obci a že je to tam nepřehledné, 
proč nás poučuje… ale věřte, že bohužel jsou mezi 
námi i ti řidiči, kteří při odbočování na tomto místě, 
nebo při míjení dětí, které stojí na kraji silnice, ani 
nezpomalí! Přestože mají vlastní děti a mohli by mít 
pochopení! Všem řidičům děkuji za ohleduplnost! 

  maminka z Pusté Kamenice 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESEDY PRO RODIČE  
ZŠ a MŠ Pustá Kamenice ve spolupráci s Mateřským centrem Krteček by ráda uspořádala 
besedu na témata, která by zajímala rodiče (prarodiče) v naší obci. Byla jsem vedením školy 
pověřena, abych mezi rodiči zjistila, která témata by je zajímala nejvíce. Napadají mě témata: 
Školní zralost (kdy dát či nedat dítěti odklad školní docházky, co by měl předškolák umět…), 
Vady řeči (kdy navštívit logopeda, důsledky špatné výslovnosti ve vzdělávání dítěte…), Jak 
na ně? (beseda s psychologem, jak reagovat na projevy vzteku u dítěte, různé názory 
na výchovu dítěte…), Poruchy učení (dyslexie, dysgrafie a další, možnosti jejich řešení, 
v jakém věku lze tyto poruchy u dítěte zjistit…), Šikana ve škole apod. Jistě jsou i další 
témata, která vás už teď napadají. Nenechte si je pro sebe! Stejně tak přivítám jakýkoli názor 
na výše uvedená témata. Můžete mne kontaktovat osobně, emailem lenitom@centrum.cz  
nebo sms na tel. 605046868. Děkuji za váš názor či námět!                 Mgr. Lenka Tomášková 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
2014/2015 
V pondělí 1. září 2014 v 8.00 hodin 
jsme v naší škole přivítali nový 
školní rok. Školní rok zahájil pan 
starosta a poté následovalo 
slavnostní vítání nových školáčků. 
Letos jsme přivítali nejen tři 
prvňáčky, ale také novou posilu 
do druhé třídy. Noví školáčci si 
domů odnesli Pamětní list na svůj 
první školní den, a aby byl pro ně 
začátek školní docházky sladký, 
také pastelku plnou dobrot. Počet 
dětí ve škole se, k naší radosti, 
zvyšuje a tak v letošním školním 
roce bude vedle sebe usedat 
do lavic třináct dětí ze čtyř ročníků. 
Na všechny školáky letos čekalo 
překvapení v podobě nově 
zrekonstruované třídy. 
Po rekonstrukci MŠ v roce 2012, 
zateplení budovy a výměně oken 
v roce 2013, přišla na řadu 
kompletní rekonstrukce třídy ZŠ. 
Touto cestou bych ráda poděkovala 
vedení obce za dlouhodobé a 
systematické zlepšování prostor 
školy, které poskytuje nejen pěkné 
prostředí dětem, ale vytváří i 
kvalitnější a modernější podmínky 
pro práci pedagogů s dětmi. 
Doufám, že se bude školákům 
v nové třídě líbit, a že si z ní budou 
domů odnášet jen pěkné známky. 
Všem školákům, pracovníkům školy 
i rodičům přeji klidných a 
spokojených deset měsíců školního 
roku 2014/2015.  

Jana Kulichová 

VÝLET DO TOULOVCOVÝCH MAŠTALÍ ZŠ A MŠ 
Na začátku školního roku pravidelně vyrážíme 
na cyklistický výlet po zajímavých místech v okolí 
Kamenice, v rámci školního projektu Poznáváme okolí 
našeho domova. Letos padla volba na Toulovcovy 
maštale a tak jsme pro tentokrát vyměnili kola 
za autobus a na výlet přizvali i děti z MŠ. Po příjezdu 
do Toulovcových maštalí jsme se společně seznámili 
s pověstí o rytíři Toulovci. Pak se cesty dětí rozdělily. 
Školku čekala trasa v délce 3,6 km, zatímco školáci se 
vydali po delší a náročnější stezce v délce 6 km. Hned 
na začátku své trasy narazili školáci na nejvyšší skálu 
Toulovcových maštalí Petrovnu. Řekli jsme si, z jaké 
horniny je tato skála, jak tato hornina vznikla i čím je 
toto skalní město unikátní. Samozřejmě nemohlo 
chybět ani prolézání skalního bludiště. Dále jsme 
cestou poznávali různé rostliny a při svačině u rozcestí 
pod Kostelíčkem jsme pozorovali vodní hmyz 
v potoce. Cesta školáků končila v obci Jarošov, kde 
jsme se setkali se školkou a společně jsme 
pokračovali do záchranné stanice Pasíčka. Tam jsme 
si prohlédli zvířata, která žijí v okolních lesích. 
Největším zážitkem se pro většinu dětí stala prohlídka 
výběhu divokých prasat. Jedno mládě uteklo a děti 
prohnalo. Za odměnu ho děti nakrmili zbytky 
ze svačiny.             Šárka Drahošová a Jana Kulichová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁZENÍ STROMU  
Naše škola se letos již počtvrté připojila k mezinárodnímu 
projektu organizace Leaf International a společnosti ENO 
„Zasaď strom pro mír“, který se koná u příležitosti 
Mezinárodního dne míru vyhlašovaného OSN. 21. září 
připadlo na neděli a tak si školy mohly vybrat, zda budou 
sázet stromy v  pátek nebo v pondělí. My jsme si zvolili 
pondělí. A jaký strom a jaké místo jsme si pro tentokrát 
vybrali? Všichni rádi chodíme na vycházku k rybníku a 
tak jsme se rozhodli zasadit stromek, černou jeřabinu, 
právě tady.  V pondělí dopoledne posilněni svačinou 
jsme vyrazili. Po příchodu k rybníku se školáci hned 
pustili do práce a za vydatné pomoci dětí ze školky, brzy 
jeřabinu zasadili. Doufáme, že se stromku bude u rybníka 
dařit a že poroste nám všem pro radost. A protože tento 
den byl věnován stromům, nezapomněli jsme se na 
zpáteční cestě zastavit u památné lípy, kterou si děti 
pořádně prohlédly, a to jak zvenku tak i zevnitř.  

                                                  Jana Kulichová 

TURISTICKÝ VÝLET PRO DĚTI, RODIČE A PRARODIČE 
Ve dnech 28.- 29.6.2014 se uskutečnil tradiční dvoudenní turistický výlet pro děti a jejich 
rodiče. Letošního výletu, který byl poprvé směřován do Zderaze, se zúčastnilo celkem 18 
dospělých a 10 dětí do 15let, z nichž 7 bylo předškolního věku. Abychom ušetřili čas a hlavně 
síly, využili jsme autobusovou dopravu a nechali se odvézt do Otradova. Odtud jsme 
pokračovali již pěšky přes kopec do Mířetína. Tam na nás čekalo občerstvení, které pro nás 
připravil místní sbor dobrovolných hasičů. Poté jsme se vydali po cyklostezce do Kutřína. 
V Kutříně jsme mohli zhlédnout divoká prasata, daňky a další zvířata. Krátkou dešťovou 
přeháňku, která střídala jinak slunečné a teplé počasí, jsme přečkali v místním pohostinství 
Přístav. Pak jsme pokračovali přímo do Zderaze, kde na nás čekala odměna v podobě 
chlazených nápojů a výborné grilované krůty, o kterou se postarali naši členové Jaromír 
Obrovský a Václav Kašpar. Zázemí nám poskytl zdejší sportovní areál, a tak jsme měli 
možnost proběhnout se po hřišti, zahrát si fotbal či si pohrát s dětským padákem. 
Samozřejmě nechyběly soutěže o ceny pro nejmenší děti, které připravily Líba Machová a 
Petra Jelínková se svými dcerami. Do soutěží se se zaujetím zapojili i rodiče a starší „děti“. 
Druhý den dopoledne jsme zamířili po cyklostezce okolo Renospondu do Proseče. Cestou 
jsme navštívili Záchrannou stanici Pasíčka, kde si děti mohly prohlédnout nejrůznější zvířata 
a pohrát si na malém hřišti. Odtud jsme pokračovali do Restaurace U Toulovce, kde byl 
pro nás připraven vynikající oběd. Ještě před poslední a asi nejnáročnější části naší cesty 
nechybělo osvěžení v podobě točené zmrzliny. A pak už jen nezbývalo než stoupat vzhůru 
přes Martinice a Františky až domů do Pusté Kamenice. Děkujeme všem, kteří výlet 
připravovali, zejména J. Obrovskému a V. Kašparovi za večeři a snídani, Líbě a Petře 
za program pro děti a Josefu Boháčovi za ochotu odvézt naše zavazadla do Zderaze a zpět. 
Věříme, že se všem výlet líbil a že se ho v příštím roce zúčastní ještě větší počet dětí. 

za TJ Lenka Tomášková

HRAJEME SI S KRTEČKEM 
V úterý 7.10.2014 opět 
zahajujeme provoz mateřského 
centra  Krteček. 
Zveme  všechny děti  
od 1 do 3 let  a jejich  
rodiče na pravidelná úterní 
setkávání v novém čase 15.00 – 
16.30 hod. v budově ZŠ a MŠ 
Pustá Kamenice. První setkání 
bude věnováno společnému 
muzicírování. S sebou přezůvky 
a dobrou náladu. Nehradí se 
žádný poplatek. Těšíme se na 
Vás.                    Jana Kulichová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PUSTÁ KAMENICE 2014  
V týdnu od 14.- 18.7.2014 proběhl v naší vesnici historický první Příměstský tábor Z pohádky 
do pohádky pro děti od 3 let až do 5. třídy ZŠ a pro děti mladší 3 let s doprovodem rodičů. 
O tuto akci byl velký zájem, a tak kapacita 30 dětí byla zcela naplněna. Nutno říci, že pouze 
5 dětí bylo mladšího školního věku. V pondělí hned po úvodním seznámení a svačině jsme 
vyrazili do přírody. Po průchodu pohádkovou bránou jsme se ocitli ve světě Sněhurky a 
sedmi trpaslíků, pro které jsme museli postavit domeček, o kousek dál na nás čekali ohniví 
mužíčci s dalším úkolem - postavit hranici z pastelek, v lesíku opodál stál Budulínek, který 
potřeboval, abychom mu pomohli vylákat svým zpěvem lištičky z jejich nory, na hrázi rybníka 
jsme pomohli vodníkovi a vodní víle ulovit rybičky a na závěr jsme pomohli princezně vylovit 
perly z jejího náhrdelníku. Po splnění všech úkolů jsme vyrazili zpět do budovy školy, na naši 
základnu, kde nás čekal výtečný oběd. Odpoledne jsme společně malovali trička v barvě své 
skupinky. Na závěr celého dne jsme si zasportovali na dětském hřišti. V úterý nás čekal výlet 
do pohádkové vesničky Podlesíčko. Celou vesničkou nás provázela Červená Karkulka a 
Ježibaba Kanimůra. Ukázali nám, kde bydlí Rumcajs s Mankou a Cipískem, Křemílek a 
Vochomůrka, Budulínek a další pohádkové bytosti. Za splnění připravených úkolů jsme byli 
sladce odměněni. Podlesíčko se s námi rozloučilo deštivým počasím, ale Kamenice nás už 
opět vítala rozesmátým sluníčkem. Celý den jsme si tak mohli vesele prozpěvovat naší 
hymnu Není, nutno, a to i odpoledne, které jsme strávili výtvarnými aktivitami s milými 
seniorkami. Závěr dne opět patřil hrám a sportu na hřišti. Třetí den nás provázel Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký. V rámci olympiády jsme si vyzkoušeli, jak je těžké chodit na chůdách a 
být vysoký jako Dlouhý, s polštáři kolem pasu prolézt obručí a cítit se jako Široký a jako 
Bystrozraký jsme poslepu poznávali ovoce a zeleninu. Odpoledne jsme se seniorkami 
vyráběli dalekohled pro Bystrozrakého. Na závěr horkého olympijského dne nesmělo chybět 
vyhodnocení a předání diplomů a medailí. Ve čtvrtek nás přivítala ježibaba z Perníkové 
chaloupky a my po svačině šli tu její chaloupku hledat. Cestou jsme se zastavili na Bukovině, 
kde jsme si mohli pohladit, vyčistit a nakrmit koně. Odvahu jsme prokázali i jízdou na jejich 
hřbetě. Odpoledne jsme si upekli perníčky jako z pohádky a na cestu domu si zpívali nově 
naučené písně Statistika a Tři čuníci. V pátek jsme spolu se všemi pohádkovými bytostmi 
hledali poklad. Indicie k pokladu jsme si museli vybojovat splněním nelehkých úkolů. 
Všechny skupinky svůj poklad nalezly, a tak nezbývalo než projít pohádkovou bránou ven a 
pohádkovému světu na rozloučenou zamávat. Po výtvarném odpoledni jsme si spolu s rodiči 
a prarodiči zazpívali, opekli buřty a ukončili tak pestrý táborový týden. Celá akce se konala 
pod záštitou Tělovýchovné jednoty Pustá Kamenice, za podpory obce Pustá Kamenice, ZŠ a 
MŠ Pustá Kamenice a Sboru dobrovolných hasičů Pustá Kamenice. Akci také podpořil 
Pardubický kraj, který nám poskytl dotaci z dotačního programu Podpora sportovního vyžití 
občanů v Pardubickém kraji, zejména dětí a mládeže. Tábor by se také nemohl uskutečnit 
bez plného nasazení 16 dobrovolnic, které program pro děti nezištně připravovaly. Všem, 
kteří se jakýmkoli způsobem na konání této akce podíleli, děkujeme!          Lenka Tomášková 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENISOVÝ TURNAJ VE DVOUHŘE 2014 
V sobotu 5.7.2014 Tělovýchovná jednota 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. Turnaj se hrál až 
do večerních hodin a samotné finále začínalo po dvacáté hodině. Celkovým vítězem turnaje 
se stal Josef Chalupník, který ve finále porazil Marka Černého a obhájil tak loňské prvenství. 
Pořadatelé děkují hráčům za účast a předvedenou hru a těší se na účast na dalších 
sportovních akcích pořádaných naším spolkem.                                   za TJ Jaroslav Sklenář 

PODĚKOVÁNÍ ZA BRIGÁDU V ZÁDUŠNÍM 
Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice tímto děkuje všem brigádníkům, kteří se podíleli 
na sečení, odklizení a odvozu trávy z pozemků „V ZÁDUŠNÍM“. Tyto pozemky 
obhospodařuje naše organizace více jak 10 let a získané finanční prostředky z této brigády 
jsou poté použity na akce, které naše organizace pořádá.                    za TJ Jaroslav Sklenář 

TENISOVÝ TURNAJ  
VE ČTYŘHŘE 2014 - 3. ROČNÍK 
TJ Pustá Kamenice uspořádala dne 
30.8.2014 3. ročník tenisového 
turnaje ve čtyřhře. Turnaje se 
zúčastnilo osm dvojic, které byly 
nalosovány do dvou skupin. 
Vítězové skupin se kvalifikovali 
přímo do semifinále, druzí a třetí 
ve skupinách sehráli čtvrtfinálový 
zápas o postup do semifinále. 
Zápasy se hrály na jeden set. 
Vítězem 3. ročníku tenisového 
turnaje ve čtyřhře se stala dvojice: 
Zdeněk Brokl a p. Herynek 
ze Skutče. Na druhém místě skončili 
Sršeň David a Milan Černý a na 
třetím pak bratři Gregorovi. TJ Pustá 
Kamenice děkuje všem dvojicím za 
účast a za předvedenou hru a těší se 
na další ročník, který bude pořádán v 
roce 2015. 

za TJ Jaroslav Sklenář 

PUSTOKAMENIČTÍ FOTBALISTÉ VYHRÁLI 9. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE SDH 
RYCHNOV 
Naši fotbalisté dosáhli skvělého úspěchu. V devátém ročníku fotbalového turnaje SDH 
Rychnov dokázali zvítězit. V sobotu 12.7.2014 porazili ve své skupině nejdříve mužstvo 
Kladna 2:0, dále si poradili s mužstvem Otradova 2:0 a své vítězství ve skupině potvrdili 
porážkou Zbožnova 1:0. Jako vítězové skupiny se dostali do finále turnaje, kde si poradili 
s mužstvem Krouny 4:0. Své suverénní vítězství v turnaji potvrdili neobdržením branky 
nejlepším brankářem turnaje Martinem Smažilem a také nejlepším střelcem turnaje Martinem 
Tušlou, který vstřelil celkem 5 gólů. V souboji o třetí místo zvítězil Miřetín nad Otradovem  
2:1. Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice tímto děkuje všem hráčům za předvedené výkony a 
vítězství v turnaji a dále všem fanouškům, kteří naše mužstvo přijeli na turnaj podpořit. Je 
pouze škoda, že všichni fanoušci nevydrželi až do slavnostního vyhodnocení turnaje a 
na společné fotografii s vítězným  mužstvem chybí.                              za TJ Jaroslav Sklenář 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD DO NÍZKÝCH TATER - 2014 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala ve dnech 25.9.2014 – 28.9.2014 
cykloturistický zájezd do Nízkých Tater. Na první den zájezdu připadla pro turisty 
čtyřhodinová trasa v okolí Demanovské doliny s výstupem na Sedlo Machnaté (1450 m 
n.m.), cyklisté jeli trasu do Jasenské doliny a Liptovského Mikuláše. Druhý den zájezdu nám 
vůbec nepřálo počasí, neboť již od rána pršelo. Přesto se skupina několika turistů vydala na 
Chopok (2024 m n.m.) a Ďumbier (2043 m n.m.) a cyklisté odpoledne jeli ze Srdiečka do 
Lopeje, kde jsme byli ubytováni. Třetí den jsme odjeli do Telgártu, abychom uskutečnili 
výstup na Královu hoľu (1946 m n.m.). Tento den již bylo počasí lepší, ale Králova hoľa byla 
opět zahalena do mlhy. Skupina, která šla hřebenovku do Pohorelé byla ochuzena o krásné 
výhledy, neboť mlha po celý den neustoupila. Druhá skupina, která šla směrem do Šumiace 
již měla výhledy mnohem hezčí. Cyklisté pak jeli téměř 60 km trasu z Telgártu do Lopeje. 
Poslední den jsme se při zpáteční cestě stavili v obci Vlkolínec. Vlkolínec je součást města 
Ružomberok a je památkovou rezervací lidové architektury, která byla v roce 1993 zapsaná 
do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nachází se v 
jihovýchodním výběžku Národního parku Veľká Fatra, na jižním úpatí vrchu Sidorovo v 
nadmořské výšce 718 m n.m. Měli jsme zrovna štěstí, že zde probíhal 2. ročník oslav, který 
nesl název Poděkování za úrodu ve Vlkolínci a mohli tak shlédnout kulturní program k této 
slavnosti. Po celý tento den nás provázelo krásné a slunečné počasí. Věřím, že se všem 39 
účastníkům zájezdu prohlídka Vlkolínce líbila. Personálu hotelu sv. Juraj v Lopeji touto 
cestou jménem všech účastníků zájezdu děkuji, jak se o nás po celou dobu našeho pobytu 
hezky starali. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obec Pustá Kamenice Vás srdečně zve na 
 

VARHANNÍ KONCERT  
 

kostel sv. Anny 
                Pustá Kamenice 

 

u příležitosti 120 let od narození klavíristy  
Emila Mikelky, pustokamenického rodáka 
 
na varhany zahraje pan Marek Kozák,  
laureát Mezinárodní smetanovské  
klavírní soutěže v Plzni 2014 
 
v programu zazní díla J.S. Bacha,  
A. Dvořáka, R. Shumanna a další 
 

9.11.2014 v 15 hod. 
vstupné dobrovolné 

TJ Pustá Kamenice pořádá v KD 
POSVÍCENSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU 

v sobotu 25.10.2014 
k tanci a poslechu hraje hudební skupina 

Quattro 
začátek ve 20:00 hodin 

TJ Pustá Kamenice Vás srdečně zve na  
 

POSVÍCENSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 
ženatí:svobodní 

  
v neděli 26.10.2014 od 14:00 hodin  

na místním hřišti. Občerstvení bude zajištěno. 
Srdečně zvou pořadatelé. 

 

VÝLOV RYBNÍKA 
v úterý 28. října 2014 (státní svátek) 

od 10:00 hod. 
se uskuteční výlov místního rybníka, který 
obhospodařuje Rybářské sdružení Vysočina a 
kameničtí rybáři.  
I letos mají místní obyvatelé i přespolní možnost 
si vylovené kapry zakoupit od 10:30 hodin.            

CVIČENÍ S DĚTMI 
Od října bude opět probíhat cvičení 
rodičů (prarodičů) s dětmi v tělocvičně 
ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. Zveme proto 
všechny zájemce na úvodní cvičení, 
které se uskuteční 6.10.2014 od 16hod. 
S sebou vezměte sportovní oblečení, 
boty do tělocvičny a pití. Stejně jako před 
prázdninami k nám bude dojíždět Mgr. 
Hana Vobejdová, která v současnosti 
pracuje jako učitelka v MŠ Proseč. 
Cvičení není náročné, je naplněné 
hrami, písněmi a básničkami. Jeho cílem 
není vychovat profesionálního sportovce, 
ale zdokonalovat pohybové schopnosti 
dětí, vést je k smysluplné činnosti, 
k ohleduplnosti k druhým, k trpělivosti a 
také dát dětem možnost vybít svoji 
energii. Z vlastní zkušenosti vím, že 
cvičení zvládne dítě již od 1 roku věku. 
Pokud by někomu z rodičů nevyhovoval 
čas (16.00 – 17.00), přijďte prosím na 
úvodní cvičení a můžeme se domluvit na 
jiné variantě. Neseďte doma a přijďte 
mezi nás!                  

 Mgr. Lenka Tomášková 
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