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Kanalizace	a	ČOV
Kolaudace	kanalizace	a	ČOV	je	naplánovaná	na	21.	7.	2016.	Od	měsíce	dubna	@irma	Gremis	„dolaďuje“	
veškeré	 nedodělky,	 které	 „napáchala“	 @irma	 Gregor.cz.	 Byly	 upraveny	 pozemky	 u	 ČOV,	 dále	 byly	
upraveny	 pozemky	 na	 stoce	 B	 od	 Chválových	 (Rychnov)	 k	Burešovým,	 byly	 a	 jsou	 odstraňovány	
nátoky	 balastních	 vod.	 Také	 byly	 provedeny	 úpravy	 pozemků	 fyzických	 osob.	 Provádí	 se	 oprava	
páteřní	komunikace	obce	-	sil.	III/3548,	která	je	ve	vlastnictví	Pardubického	kraje	a	tento	ji	také	bude	
přebírat.	Občany,	kteří	budou	do	domácností	používat	vodu	ze	své	studny	prosíme,	aby	se	dostavili	na	
obecní	 úřad,	 kde	 jim	 sdělíme	 a	 dáme	 návod,	 jak	 mají	 na	 přípojce	 z	 vlastní	 studny	 do	 domácnosti	
zhotovit	přípravu	na	osazení	vodoměru,	který	nainstaluje	obec	na	své	náklady.

místostarosta

V	minulém	vydání	našich	novin	jsme	v	článku	o	kanalizaci	a	ČOV	uváděli,	že	do	kanalizačního	systému	
jsou	vypouštěny	věci,	které	tam	nepatří.	Po	tříměsíční	době	opět	konstatujeme,	že	ve	sběrném	koši	na	
ČOV	jsou	i	nadále	zachycovány	dámské	vložky,	dámské	tampony,	odličovací	vatové	tampony,	vlhčené	
ubrousky,	hadry	a	další	různé	věci.	Dámy	a	slečny,	které	to	tam	házíte,	není	vás	hamba?	Je	to	tím,	že	
vaše	IQ	je	tak	nízké,	že	nedokážete	pochopit	obsah	tiskovin,	které	jste	dostali	do	domácnosti,	kde	bylo	
vše	vysvětleno	a	popsáno?	Nebo	to	děláte	natruc?	To	si	potom	budu	muset	myslet,	že	jste	partnerka	od	
býka.

starosta

Výsledky	soutěže	Vesnice	roku	Pardubického	kraje	2016
Vítězem	 krajského	 kola	 soutěže	 Vesnice	 roku	 2016	 a	
držitelem	 Zlaté	 stuhy	 se	 stala	 obec	 Sebranice	 na	
Svitavsku.	 Oranžovou	 stuhou	 za	 spolupráci	 obce	 se	
zemědělským	subjektem	byl	oceněn	Dolní	Újezd,	rovněž	
na	 Svitavsku.	 Bílou	 stuhu	 za	 činnost	 mládeže	 obdržela	
obec	 Leštinka	 na	 Chrudimsku.	 Ve	 22.	 ročníku	 oblíbené	
soutěže	 v	 Programu	 obnovy	 venkova	 se	 v	 Pardubickém	
kraji	přihlásilo	pouhých	deset	obcí.	Byla	to	třetí	nejnižší	
účast	 v	 celé	 historii	 této	 soutěže	 (v	 roce	 1995	 bylo	 9	
účastníků	a	v	roce	1998	pouze	3	účastníci).	Jelikož	podle	
pravidel	 soutěže	 se	 může	 udělit	 jen	 třetina	 stuh	 v	
poměru	k	 celkovému	počtu	účastníků,	 tak	byly	oceněny	
pouze	tři	obce.	Naše	obec	v	letošním	roce	nemohla	získat	
Bílou	 stuhu,	 kterou	 vyhrála	 v	 roce	 2012	 a	 Modrou	 stuhu,	 kterou	 vyhrála	 v	 roce	 2014.	 Dle	 dalších	
podmínek	 jednotlivá	ocenění,	 tj.	 stuhy,	mohou	být	 téže	obci	udělena	pouze	 jednou	za	5	 let,	přičemž	

obec,	 která	 zvítězila	 v	 celostátním	 kole,	 se	 pak	 soutěže	 po	 stejnou	
dobu	nemůže	zúčastnit.	Obec,	která	získala	v	krajském	kole	soutěže	
ocenění	 Zlatá	 stuha,	 se	 soutěže	 nemůže	 zúčastnit	 po	 dobu	
následujících	 2	 let.	 Obcím,	 které	 v	 letošním	 roce	 uspěly,	 srdečně	
gratulujeme.	 Všem,	 kteří	 se	 podíleli	 na	 přípravě	 a	 prezentaci	 naší	
obce	 před	 krajskou	 hodnotitelskou	 komisí	 ještě	 jednou	 srdečně	
děkujeme.

Společenská	rubrika
Narození:
			duben	2016:	Mirek	Fajmon
		červen	2016:	Zoe	Zemanová

http://www.pustakamenice.cz
mailto:mistostarosta@pustakamenice.cz
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Pustokamenické	listy	-	čtvrtletní	zpravodaj,	vydává	Obec	Pustá	Kamenice,	č.	p.	64,	569	82	Borová,	IČ:	277231,
na	základě	povolení	Ministerstva	kultury	ČR	číslo	MK	ČR	E	17408	ze	dne	19.	2.	2007.

Plnění	rozpočtu	k	31.	5.	2016	v	Js.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

5270 5531,
4

2508,7VÝDAJE CELKEM
PLNĚNÍ

2016,5PŘÍJMY CELKEM

911,4 170 74,5Pozemky a les356,8Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti

109,5 40 9,2Silnice38Daň z příjmů fyz. os. srážk. daň

13,3 1155 929,1Vodovod, infrastruktura a vrt4,9Daň z příjmů fyz. os. OSVČ

940,6 60 28,5Veřejné osvětlení266Daň z příjmů práv. osob

1950,2 285 135,8ZŠ a MŠ764,6DPH

285 75 49Kulturní dům1,3Daň z nemovitostí

59,5 30 8,2Knihovna24,8Neinvestiční dotace na státní správu

190 10 0,2Cestovní ruch184,4Poplatky z odpadů

4 516,5 65,1Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň4,5Poplatky ze psů

16 240 79,4Odpadové hospodářství10,5Poplatky správní, loterie

17 154,6 115,9Služby, příspěvky, kultura5,5Příjmy z nájmu byt, hřiště

490 45 35,6SDH260,4Příjmy z pozemků, lesa a železa

6 551 224,9Zastupitelstvo4,8Příjmy vodovod, rybník

64,5 700 318,8Činnost místní správy32,6Služby pro obyvatelstvo

1 34 32,5Pojištění majetku0,4Finanční operace

100 50 71,5Parkoviště u OÚ, zp. plocha + ohniště0Stočné za II. Pololetí roku 2016

0 120 0Rekonstrukce školní družiny39Dotace VPP doplatek 2015

112 300 99,2Provoz ČOV,  kanalizace28Dotace VPP 2016

270,3 0Nákup zahradní techniky

5 1,7Finanční operace

720 229,6Kanalizace splátka půjčky ČS a SFŽP

Toulaví	psi
Stále	se	na	mě	obracejí	občané	s	prosbou,	aby	se	něco	dělalo	s	toulavými	
psy	v	naší	obci.	Toulají	se	velcí,	malí,	černí,	bílí,	rezaví,	strakatí	no	prostě	
všelijací	psi.	Majitelé	psů	však	nikdo	nenapomene,	ale	běží	za	starostou	
ať	 sjedná	 nápravu.	 Máme	 Obecně	 závaznou	 vyhlášku	 obce	 Pustá	
Kamenice	č.	1/2009	platnou	od	1.	1.	2010,	kterou	se	stanovují	pravidla	
pro	pohyb	psů	na	veřejném	prostranství	v	naší	obci.	Majitel	psa,	který	
ho	nedokáže	nebo	nechce	zabezpečit	tak,	aby	po	veřejném	prostranství	
volně	 nepobíhal	 je	 hňup.	 Proto	 vyhlašuji	 pro	 všechny	 občany	 časově	
neomezenou	 fotogra@ickou	 soutěž	 o	 vyfocení	 volně	 pobíhajícího	 psa	
na	veřejném	 prostranství.	 Je	 nutno	 zdokumentovat	 den,	 místo	 a	 čas.	
Tyto	 podklady	 použijeme	 pro	 oznámení	majitele	 psa	 na	přestupkovou	
komisi.	Fotografům	garantuji	naprostou	anonymitu.
Nejvíce	 fotografovaný	 pejsek	 získá	 pro	 svého	 páníčka	 hrdý	 titul	 hňup	
obce	Pustá	Kamenice.																																																																																							

starosta
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Dopis	starostky	obce	Borová
Dobrý	den	z	Borové,	přátelé	starostky	a	starostové,
prosím	 o	 přetlumočení	 poznatku	 našich	 chlapů	 a	 zaměstnanců	 kompostárny	 mezi	 vaše	 občany.	
Současně	 to	 prosím	 berte	 jako	 moji	 prosbu	 a	 apel	 na	 Váš	 určitý	 dohled	 nad	 obsahy	 vyvážených	
kontejnerů.	Přikládám	pár	 fotogra@ií...	 samozřejmě	nevím,	odkud	"produkty	z	 fotogra@ií"	pocházejí,	
ale	pro	obsluhu	kompostárny	je	to	i	čichový	zážitek	-	o	škodách	na	technice	a	vybavení	kompostárny	
nemluvě.	Děkuji	za	pochopení...	:-)
Zdravím	a	těším	se	na	další	spolupráci!
A	teď	tak,	jak	mi	na	papír	napsali	naši	zaměstnanci:
Váženým	starostům	(starostkám)
Vzhledem	 k	 narůstajícím	 případům,	 kdy	
v	kontejnerech	 na	 bioodpad	 nacházíme:	 plasty,	
igelity,	el.	spotřebiče,	sklo	aj.
DOVOLUJEME	 SI	 VÁS	 UPOZORNIT,	 ŽE	 TAKOVÁ	
DODÁVKA	 MŮŽE	 BÝT	 ODMÍTNUTA.	 Žádáme	
o	předání	informace	vašim	občanům.
Bioodpad	je:	-	pouze	rostlinný	původ
-	větve	do	průměru	10	cm
S	pozdravem	zaměstnanci	kompostárny	Borová

Děkuji	a	jsem	s	pozdravem
Mgr.	Lenka	Tlustá
starostka	obce	Borová

VRT	PKV-1
Koncem	května	letošního	roku	naše	obec	obdržela	závěrečnou	zprávu	o	vyhotovení	vrtu	na	pozemku	
v	těsné	 blízkosti	 obecního	 vodojemu.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 při	 realizaci	 došlo	 k	 úspoře	 @inančních	
prostředků,	 budou	 tyto	 prostředky	 vynaloženy	 na	 druhý	 VRT	 PKV-2,	 který	 bude	 rovněž	 proveden	
v	blízkosti	 obecního	 vodojemu.	 Poté	 dojde	 k	 napojení	 obou	 vrtů	 do	 vodojemu.	 Nabádám	 k	 šetření	
s	pitnou	vodou	a	to	i	po	napojení	obou	vrtů	do	vodního	systému.

starosta

Elektrifikace	obce
Od	 července	 začne	 realizace	 ukládání	 elektrického	 kabelu	 do	 země	 v	 oblasti	
od	horního	 transformátoru	 (horní	 kravín)	 až	 po	 obecní	 vodojem.	 V	 této	 souvislosti	
budou	po	dobu	výstavby	průběžně	a	částečně	uzavírány	přilehlé	komunikace,	včetně	
silnice	III/3548.	Investorem	stavby	je	ČEZ,	zhotovitelem	ČEZ	montáže.	Občany	žádáme	
o	trpělivost	a	vstřícnost.
Takto	proběhne	ukládání	el.	kabelu	do	země	v	letech	2018,	2019	možná	až	2020	v	celé	

naší	 obci.	 Již	 se	 po	 naší	 obci	 pohybují	 projektanti	 a	 připravují	 projekt	 uložení	 kabelu	 do	 země	 a	
připojení	 k	 jednotlivým	nemovitostem	až	po	 el.	 hodiny.	 Je	 na	 každém	majiteli	 zda	dovolí	 kopání	na	
svém	pozemku	(hloubka	cca	80	cm)	a	zřízení	placeného	věcného	břemene	společností	ČEZ,	nebo	bude	
spekulovat	o	výši	ceny	(a	projeví	se	typicky	česká	vlastnost	chamtivost	a	nenažranost,	promiňte,	ale	
jinak	to	nemůžu	pojmenovat)	a	zpozdí	výstavbu	el.	kabelu	v	celé	obci	nebo	se	bude	nakonec	dívat	na	
betonový	 sloup.	 Obec	 umožní	 položit	 kabel	 do	 země	 na	 všech	 svých	 pozemcích,	 tak	 jak	 to	 je	
požadováno	CHKO	Žďárské	vrchy.	Celá	akce		je	investována	společností	ČEZ	a	máme	ideální	podmínky	
na	 bezdrátovou	 obec	 a	 opět	 se	 posunout	 v	 občanské	 vybavenosti	 výše	 než	 jsou	 jiné	 obce	 či	města.	
Současně	začínáme	bojovat	proti	nadzemnímu	vedení	na	pevné	domovní	telefonní	linky.

starosta



-	4	-Pustokamenické	listy	č.	2/2016

Dotazník
Přílohou	 tohoto	 vydání	 je	 Dotazník	 zda	 si	 občané	 přejí	
spalování	 suchých	 rostlinných	 materiálů	 bez	 omezení,	
nebo	spalování	upravit	stanovením	pálících	dnů	a	hodin	
ve	 veřejné	 vyhlášce.	 Vyhodnocení	 zveřejníme	 v	 příštím	
vydání	Pustokamenických	listů.

Volby
V	pátek	7.10.2016	od	14:00	hod.	do	
22:00	 hodin	 a	 v	 sobotu	 8.10.2016	
od	 08:00	 hod.	 do	 14:00	 hod.	 se	
uskuteční	 Volby	 do	 Zastupitelstva	
Pardubického	kraje.

Jízdní	řád	2016/2017
Připomínky	 k	 návrhu	 jízdního	 řádu	2016/2017	posílejte	 na	 níže	 uvedenou	 adresu	do	 15.	7.	2016	 a	
dále	 se	 pak	můžete	 zúčastnit	 projednání	 návrhu,	 které	 se	 uskuteční	 dne	 20.	7.	2016	 od	 09:00	 hod.	
v	1.	patře	v	prostorách	jednacího	sálu	KCOD	Pardubice,	nám.	Jana	Pernera	217	(nachází	se	v	objektu	
vlakového	nádraží).
Ing.	Leoš	Beran
odbor	dopravy	a	silničního	hospodářství
oddělení	silničního	hospodářství
Krajský	úřad	Pardubického	kraje
Komenského	náměstí	125
532	11	Pardubice
telefon:	466	026	663
leos.beran@pardubickykraj.cz
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Velikonoční	turnaj	ve	stolním	tenise
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	
uspořádala	 v	 sobotu	 26.	3.	2016	 tradiční	 turnaj	
ve	stolním	 tenise.	 Celkem	 17	 hráčů	 svádělo	
v	dopoledních	hodinách	tuhé	boje	ve	dvouhrách,	
odpoledne	 pak	 8	 dvojic	 ve	 čtyřhrách.	 Vítězem	
letošního	 turnaje	 se	 stal	 ve	 dvouhrách	 Martin	
Kleinbauer	 z	 Jedlové,	 který	 ve	 @inále	 porazil	
Milana	Sršně	z	Pusté	Kamenice	3:0.	Ve	čtyřhrách	
pak	zvítězila	dvojice	Marek	Černý,	Miroslav	Tušla,	
která	 zvítězila	3:1	nad	dvojicí	 Jaromír	Vařečka	a	
Roman	 Déduch.	 Turnaje	 se	 zúčastnili:	 Martin	
Kleinbauer,	 František	 Hegr,	 Petr	 Čípa,	 Antonín	
Jožák	 st.,	 Antonín	 Jožák	 ml.	 (všichni	 z	 Jedlové),	
Rostislav	Češka,	Roman	Coufal,	Miroslav	Propper	 (všichni	ze	Sádku),	Milan	Sršeň,	 Jaromír	Obrovský	
st.,	Miroslav	Tušla,	Marek	Černý,	Viktor	Bakos,	Milan	Černý,	Roman	Déduch,	Jaromír	Vařečka	(všichni	
z	Pusté	Kamenice)	a	David	Sršeň	z	Poličky.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

TJ	Pustá	Kamenice
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Čarodějnice	2016
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	
Kamenice	 uspořádala	 v	 sobotu	
30.	 dubna	 2016	 tradiční	 pálení	
čarodějnic.	 Akci	 navštívilo	 téměř	
100	lidí.	Pro	děti	byla	připravena	
soutěž	 o	 nej lepší	 výrobek	
ČARODĚJNICE.	 Za	 vlastnoručně	
vyrobenou	 čarodějnici	 byly	
nakonec	 oceněny	 všechny	 děti.	
Vzhledem	k	příznivému	počasí	se	
akce	 vydařila.	 Pořadatelé	 děkují	
všem	za	účast	a	těší	se	na	setkání	
na	dalších	akcích	TJ.

za	TJ	Pustá	Kamenice
Jaroslav	Sklenář

Jarní	turisJcký	pochod	2016
Přesně	třicet	turistů	vyrazilo	v	sobotu	9.4.2016	na	tradiční	jarní	pochod,	který	naše	organizace	pořádá	
každoročně	počátkem	jara.	V	letošním	roce	byla	cílem	pochodu	návštěva	Hřebečské	stezky	u	Moravské	
Třebové,	 kde	 drtivá	 většina	 našich	 členů	 nikdy	 nebyla.	 Výchozím	 bodem	 výletu	 bylo	 parkoviště	
hospody	 U	 tety,	 odkud	 jsme	 se	 	 všichni	 vydali	 na	 trasu	 Hřebečské	 důlní	 stezky.	 Samotná	 stezka	
prochází	 pozoruhodnou	 krajinou	 zaniklého	 hornictví.	 Tato	 krajina	 v	 minulosti	 svým	 nerostným	
bohatstvím		dávala	obživu	mnoha	generacím	obyvatel	žijících	v	blízkosti	Hřebečského	hřbetu.	Na	této	

naučné	 stezce	 jsme	
z í s k a l i	 z n a l o s t i	
o	regionální	 geologii	 a	
h is tor ickém	 vzniku	
důlního	 hospodářství.	
I 	přes	 nepříznivé	 a	
deštivé	počasí,	které	nás	
celou	 cestu	 provázelo	
jsme	 poznali	 lokalitu	
hřebečské	přírody,	která	
má	 jedinečný	 ráz	 a	
charakter.	 Samotný	
pochod	jsme	ukončili	po	
t ř i n á c t é	 h o d i n ě	
v	restauraci	 U	 tety,	 kde	
pro	nás	bylo	připraveno	
občerstvení.	Tímto	bych	

chtěl	 za	 všechny	 účastníky	 pochodu	 poděkovat	majitelce	 restaurace,	 která	 nám	 připravila	 výborný	
oběd	 a	 příjemné	posezení	 po	 turistickém	pochodu	 v	malebné	 vesnické	hospůdce.	 Věřím,	 že	 všichni	
účastníci	 pochodu	 byli	 s	 touto	 akcí	 spokojeni	 i	 přes	 nepříznivé	 počasí,	 které	 nás	 po	 celou	 dobu	
provázelo.	 Za	 výkonný	 výbor	TJ	 děkuji	 všem	 turistům	 za	 účast	 a	 těším	 se	 na	 shledanou	na	některé	
z	příštích	akcí.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Dětský	den	2016
V	 neděli	 5.	6.	2016	 TJ	 Pustá	 Kamenice	 uspořádala	 tradiční	 dětský	 den.	 Pro	 děti	 byly	 připraveny	
různé	 soutěže	 a	 hry.	 Za	 účast	 v	 soutěži	 pak	 byly	 děti	 oceněny	 sladkostmi	 a	 věcnými	 cenami.	
Nechyběla	 také	 tradiční	projížďka	na	koni,	které	využily	snad	všechny	přítomné	děti.	Až	na	 jednu	
dešťovou	přeháňku	celému	dětskému	odpoledni	přálo	příjemné	počasí.	Pořadatelé	děkují	všem	za	
účast	a	těší	se	na	setkání	na	některé	z	dalších	akcí.	

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

TurisJcký	výlet	s	dětmi	na	Březiny
Ve	 dnech	 25.	 –	 26.	6.	 se	
u s ku t e č n i l	 j i ž	 t r a d i č n í	
turistický	 výlet	 pro	 děti	 a	
jejich	rodiče	a	prarodiče.	Letos	
se	 tohoto	 výletu	 zúčastnilo	
rekordních	 59	 lidí,	 z	 toho	 30	
dětí	 převážně	 předškolního	 a	
mladšího	 školního	 věku.	
Tentokrát	 byl	 nejmladším	
účastníkem,	 který	 statečně	
zvládl	 i	 noc	 ve	 stanu,	 1	 roční	
Honzík	 Tomášek.	 V	 9	 hod.	
ráno	 jsme	 v	 horkém	 letním	
počasí	 vyrazi l i	 po	 nově	
upravených	 lesních	 cestách	
přes	 Plotník	 na	 Křižánky,	 kde	
byl	 pro	 nás	 v	 restauraci	
U	Bukáčka	 připraven	 chutný	
oběd.	Někteří	z	nás	 ještě	stihli	využít	chladivé	vody	místního	rybníka,	a	pak	 jsme	pokračovali	 lesem	
pod	 Čtyřmi	 palicemi	 na	 Březiny.	 Tam	 se	 pro	 nás	 celý	 den	 pekla	 na	 ohni	 krůta.	 Jako	 obvykle	 děti	
posbíraly	zbytky	své	energie	a	až	do	večerních	hodin	řádily	na	místním	dětském	hřišti	přímo	v	areálu	
bývalé	školy,	která	nám	sloužila	 jako	zázemí.	Podvečer	byl	pro	děti	zpestřen	šipkovanou	s	hledáním	
pokladu,	zakončenou	příjemným	osvěžením	v	místním	rybníce.	Druhý	den	po	tradiční	snídani	a	úklidu	
využívaných	prostor	jsme	za	drobného	deště	vyrazili	nejkratší	cestou	do	Pusté	Rybné,	kde	pro	nás	byl	
nachystán	 výtečný	 oběd.	 Odpoledne	 se	 počasí	 umoudřilo	 a	 my	 jsme	 tak	 mohli	 vyrazit	 na	 obvykle	
nejnáročnější	 úsek	 výletu	 směr	 Pustá	 Kamenice.	 Velké	 poděkování	 patří	 všem,	 kteří	 se	 podíleli	 na	
přípravě	 tohoto	výletu,	zejména	 Jardovi	Obrovskému	a	Vašku	Kašparovi	za	přípravu	krůtí	pečínky	a	
Petře	 Jelínkové	za	přípravu	bohaté	snídaně	v	podobě	rybí	a	vaječné	pomazánky.	Věříme,	že	se	všem	
účastníkům	 výlet	 líbil	 a	 že	 si	 ho	 i	 příští	 rok	 nenechají	 ujít.	 Překonáme	 v	 roce	 2017	 rekord	 v	 počtu	
výletníků?	Nechme	se	překvapit…

za	TJ	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková
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Připravovaná	akce:
Zájezd	do	Vysokých	Tater
TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 zájezd	 do	 Vysokých	
Tater	 na	 Slovensko	 v	 termínu	 od	 soboty	
24.	9.	2016	 do	 úterý	 27.	9.	2016.	 Přihlášky	
podávejte	 do	 neděle	 28.8.2016	 u	 předsedy	 TJ	
Milana	 Sršně.	 Předpokládaná	 cena	 zájezdu	 pro	
člena	 TJ	 bude	 cca	 1.200,-	 Kč,	 pro	 nečlena	 cca	
2.400,-	Kč.

RS	Vysočina	Polička

Rybářské	závody
KAMENICKÝ	LOSOS	2016
V	sobotu	7.	5.	2016	se	na	místním	rybníku	konal	další	ročník	
rybářských	 závodů.	 Za	 krásného	 jarního	 počasí	 se	 závodů	
zúčastnilo	 rekordních	 71	 závodníků,	 kteří	 zkoušeli	 své	
rybářské	 štěstí	 ve	 třech	 kolech	 4,5	 hodinového	 závodu.	
Celkem	se	ulovilo	350	ryb,	mezi	kterými	byli	i	nádherní	až	3	
kg	vážící	pstruzi.	Po	vyhodnocení	výsledků	předali	zástupci	
obce	 p.	 starosta	 a	 místostarosta	 poháry	 nejúspěšnějším	
závodníkům,	 stejně	 tak	 poháry	 za	 největší	 ulovenou	 rybu,	
dále	 nejstaršímu	 a	 nejmladšímu	 účastníku	 závodu.	 Díky	
přátelské	atmosféře,	 chutnému	občerstvení	 a	 libému	zvuku	
harmoniky	se	celá	akce	opět	vydařila.	Rybáři	děkují	všem	jež	
se	 podíleli	 na	 přípravě	 závodů,	 návštěvníkům,	 kteří	 se	 na	
akci	 přišli	 podívat	 a	 těšíme	 se	 na	 setkání	 při	 dalších	
závodech.

za	RS	Zdeněk	Petr
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Knihovna
Noc	s	Andersenem	2016
Noc	 s	 Andersenem	 -	 to	 je	 již	 tradiční	
pohádkové	 dobrodružství,	 které	 dětem	
chystají	 knihovníci	 	 po	 celé	 České	
republice	 i	 v	 zahraničí.	 Již	po	osmé	 jsme	
pozvaly	 děti	 do	 naší	 nové	 knihovny	 	 ke	
společnému	 pohádkovému	 nocování	 a	
čtení.	Pohádková	noc	proběhla	v	pátek	1.	
dubna	2016	od	17.30	hodin.	Sešly	jsme	se	
v	 počtu	 15	 dětí	 a	 2	 knihovnice.	 Děti	
vyrobily	 krásné	 záložky	 do	 knížek,	
p o k r a č o v a l y	 r ů z n ým i	 h r am i	 a	
vědomostními	 soutěžemi.	Protože	dětem	
vytrávilo,	 společně	 jsme	 si	 připravily	
večeři.	 Nechyběly	 ani	 výborné	 domácí	
zákusky	 od	 maminek.	 Již	 tradičně	 byla	

mládeží	pro	nás	připravena	všemi	oblíbená	Noční	stezka	odvahy,	která	tentokrát	vedla	kolem	rybníka.	
Potom	 jsme	se	vrátily	do	knihovny,	kde	následovalo	hraní,	 čtení	pohádek	a	pozvolné	usínání,	 což	se	
u	některých	protáhlo	až	přes	půlnoc.	Přesto	byli	všichni	ráno	čilí	a	usměvaví	a	všichni	se	těšili,	až	zase	
za	rok	stráví	Noc	s	Andersenem.	I	my	doufáme,	že	se	díky	takovým	akcím	zvýší	u	dětí	zájem	o	čtení	a	
knížky	 budou	 jejich	 skutečnými	 kamarády.	 Pokud	 děti	 vidí,	 že	 jejich	 rodiče,	 prarodiče,	 starší	
sourozenci	nebo	učitelé	čtou,	budou	to	dělat	také.	Přece	všichni	víme,	že	osobní	příklad	je	tou	nejlepší	
výchovnou	metodou.

knihovnice	Iveta	a	Lenka

Karel	IV.	a	já
Místní	lidová	knihovna	Pustá	Kamenice	ve	čtvrtek	9.	
června	 2016	 od	 18	 hodin	 v	 prostorách	 knihovny	
pořádala	 vypravěčskou	 inscenaci	 "Karel	 IV.	 (a	 já)".	
Obrazy	ze	života	Karla	 IV.	hrál	a	vyprávěl	vypravěč	
MARTIN	HAK.	Vypravěčská	inscenace	"Karel	IV.	a	já"	
se	skládala	ze	tří	vybraných	situací	z	Karlova	života.	
Ke	 každé	 z	 nich	 byla	 připojena	 jedna	 událost	
(krátký	 příběh)	 ze	 života	 vypravěče.	 Jednalo	 se	
o	přiblížení	 témat	 a	 motivů	 ze	 života	 velké	
historické	 osobnosti.	 Šlo	 o	 porozumění	 Karlu	 IV.		
jako	 člověku	 (jeho	 odvaze,	 obavám,	 motivům	
k	rozhodnutí	 a	 k	 činům).	 Naopak,	 nešlo	 při	 tom	
o	historická	 data,	 politický	 kontext,	 jeho	 kulturní	
otisk	 v	 historii,	 apod.	 Karel	 IV.	 není	 jen	 jméno		
dávného	úspěšného	vladaře.	Byl	to	člověk	a	skrze	několik	jeho	lidských	příběhů	mu	můžeme	rozumět	
i	dnes.	 Příklad:	 Karel	 IV.	 svého	 času	 vyvracel	 v	 naší	 zemi	 vojenskou	 silou	 hrady	 loupeživých	 rytířů.	
Jeden	 takový	 případ	 zazněl	 v	 detailním	 vhledu.	 K	 němu	 byl	 připojen	 tematický	 příběh	 z	 doby	
klukovské	o	"dobývání	hradu".	Ukazuje	se	tak,	že	témata	 jako	odvaha,	strach,	rozvaha,	odpovědnost,	
nejistota,	…	jsou	královská	a	stejně	tak	i	naše.	Děkujeme	všem	účastníkům	za	podporu	naší	akce	a	také	
Martinu	Hakovi	za	zpestření	dne	a	poutavému	vyprávění	o	Karlu	IV.

knihovnice	Iveta	a	Lenka
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Klub	seniorek
Letošní		jarní	měsíce	jsme	v	Klubu	seniorek	prožily	opravdu	aktivně.

Ve	 středu	 13.	 dubna	 jsme	 se	 vypravily	 na	 krátký	 výlet	 do	 Litomyšle.	 Tentokrát	 jsme	 navštívily	
Regionální	 muzeum,	 které	 uspořádalo	 ve	 spolupráci	 s	 Cechem	 česko-moravských	 uměleckých	
dráteníků	a	 se	 soukromými	dráteníky	největší	 výstavu	o	drátenictví,	 která	 se	kdy	v	České	 republice	
konala.	Na	výstavě	se	představilo	20	uměleckých	dráteníků	z	celé	České	republiky	a	co	člověk,	to	jiný	
typ	výrobků,	odlišný	materiál	 i	 způsob	zpracování,	ať	už	 to	 jsou	drátované	hodiny,	sbírka	klobouků,	
šperky,	obrázky	a	další	a	další.	Tato	výstava	se	nám	všem	opravdu	moc	líbila.

Druhou	 květnou	 neděli	 jsme	 uspořádaly	 již	 tradiční	
oslavu	 Dne	 matek.	 Děti	 ze	 základní	 školy	 pod	 vedením	
paní	učitelky	Drahošové	přednesly	svá	přání	maminkám	
a	 babičkám	 formou	 recitačního	 pásma,	 pan	 starosta	
Myška	 přidal	 ke	 svému	 přání	 kytičku,	 občerstvení	
napekly	 a	 připravily	 seniorky	 z	klubu	 a	 všichni	 jsme	 si	
užili	hezké	sváteční	odpoledne.

A	brzy	následoval	další	výlet.	Tentokrát	jsme	se	vydaly	do	
krajského	města.	 V	 Pardubicích	 jsme	 se	 prošly	 po	 nově	
zrekonstruované	Třídě	Míru,	prohlédly	si	nádvoří	zámku	
a	 přes	 park	 jsme	 zamířily	 k	 našemu	 cíli	 –	 k	 přístavišti	
parníku	 „Arnošt	 z	 Pardubic“.	 A	 protože	 do	 plánovaného	 vyplutí	 na	 trasu	 do	 Brozan	 bylo	 ještě	 dost	
času,	daly	 jsme	si	dobrý	oběd	a	potom	si	klidu	užívaly	plavbu	po	Labi	pod	Kunětickou	horu	a	 zpět.	
Počasí	bylo	perfektní,	takže	ke	spokojenosti	s	výletem	nechybělo	vůbec	nic.

Protože	 hezké	 počasí	 láká	 k	 venkovnímu	 posezení,	 tak	 jsme	 jeden	 pátek	 vyměnily	 klubovnu	 za	
odpočívadlo	 na	 hřišti	 a	 na	 nově	 zbudovaném	 ohništi	 se	 pustily	 do	 opékání.	 Vždyť	 špekáček	 vonící	
kouřem	z	ohýnku	chutná	všem	bez	rozdílu	věku	a	k	létu	prostě	patří.

A	 zrovna	 tak	 k	 tradici	 v	 klubu	 	 už	 patří	 turnaj	 v	 „Člověče	 nezlob	 se“.	 Již	 pátý	 ročník	 se	 uskutečnil	
poslední	 pátek	 v	 červnu,	 opět	 se	 odehrálo	 pět	 partií	 v	 základním	 kole	 a	 jedno	 @inále.	 Vítězství	 si	
tentokrát	 vybojovala	 trojice	 Růžena	 Kvízová,	 Hana	 Otradovská	 a	 Helena	 Vařečková.	 Vítězkám	 ještě	
jednou	blahopřejeme,	všem	Vám	přejeme	hezké	 léto,	dětem	senzační	prázdniny	a	 těšíme	se	na	další	
akce	Klubu	seniorek.

za	seniorky	Irena	Gregorová

SDH	Pustá	Kamenice

Mladí	hasiči	trénovali	v	Otradově
V	 sobotu	23.4.2016	vyjela	družstva	mladých	hasičů	do	Otradova,	 kde	na	místním	 sportovním	hřišti	
pilně	 trénovala	 nejrůznější	 disciplíny	 požárního	 sportu.	 Děti	 si	 během	 3	 hodin	 vyzkoušely	 štafetu	
4x60m,	požární	útok	 i	 speciální	kombinovanou	štafetu,	kterou	poběží	na	nejbližší	 soutěži	v	Pomezí.	
Musím	 dětem	 poděkovat	 za	 to,	 že	 trénink	 vyměnily	 za	 odpolední	 odpočinek	 a	 poctivě	 plnily	 námi	
zadané	úkoly.	Rodičům	děkuji	za	doprovod	dětí	a	pomoc	na	hřišti,	dále	děkuji	členům	našeho	sboru		
z	řad	mládeže,	kteří	pomáhali	s	přípravou	i	samotnou	organizací	celé	akce.	V	neposlední	řadě	musím	
také	poděkovat	SDH	Otradov	za	zapůjčení	areálu	i	překážek!

za	SDH	Lenka	Tomášková
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Dobráci	roku	2016
Rádi	 bychom	 touto	 cestou	 poděkovali	 všem,	 kteří	 nás	 podpořili	 v	 soutěži	 Dobráci	 roku,	 pořádanou	
Českým	rozhlasem.	Náš	sbor	získal	celkem	306	hlasů	a	umístili	 jsme	se	tak	na	22.místě	ze	40	sborů	
dobrovolných	hasičů	z	celého	Pardubického	kraje.	Vítězem	se	stal	SDH	Bystřec	s	3088	hlasů,	2.místo	
získal	 SDH	Městečko	 Trnávka	 s	 2100	 hlasy	 a	 na	 třetím	místě	 se	 umístila	 pro	 nás	 nedaleká	 Zderaz,	
která	získala	1489	hlasů.	Kompletní	výsledky	naleznete	na	stránkách	www.dobraciroku.cz.	Výhercům	
blahopřejeme!

za	SDH		Lenka	Tomášková

Hasičská	soutěž	O	pohár	starostky	obce	Pomezí
V	 sobotu	 7.	5.	 se	 3	 družstva	
mladých	 hasičů	 zúčastnila	
zahajovací	 soutěže	 Svitavské	
ligy	 v	 Pomezí.	 Soutěžilo	 se	
v 	 p o ž á r n í c h	 ú t o c í c h	 a	
v	doplňkové	 disciplíně,	 kterou	
byla	 štafeta	 sestavená	z	úseků	
různých	 disciplín	 požárního	
sportu	–	štafeta	4x60m,	štafeta	
CTIF.	Do	Pomezí	přijelo	celkem	
v	kategorii	mladších	22	družstev	a	16	družstev	v	kategorii	starších.	Nejprve	předvedla	své	požární	
pokusy	 2	 družstva	 přípravky,	 která	 se	 této	 soutěže	 účastnila	 v	 nesoutěžní	 kategorii.	 V	 prvním	
pokusu	děti	5	–	6let	zvládly	útok	za	56:65s,	v	druhém	se	zlepšily	a	celkový	čas	byl	41:49s.	Děti	3	–	4	
roky	 běžely	 požární	 útok	 na	 krátké	 hadice,	 tak	 nám	 časomíra	měřila	 pouze	 orientační	 čas.	 První	
pokus	 1:23:48s,	 druhý	 pokus	 1:03:42s.	 I	 soutěžnímu	 družstvu	mladších	 se	 povedl	 lépe	 až	 druhý	
pokus	požárního	útoku,	provedli	ho	za	36:81s.	Získali	tak	krásné	18.místo.	V	kategorii	starších	náš	
sbor	družstvo	nemá,	přesto	ale	náš	člen	Jiří	Holec	soutěžil	za	SDH	Pustá	Rybná.	Doplňkové	disciplíny	
se	 zúčastnila	 3	 čtyřčlenná	 družstva	 z	 přípravky	 a	 2	 čtyřčlenná	 družstva	 z	mladších.	 I	 zde	 se	 jim	
dařilo	a	všechny	překážky	se	 jim	podařilo	zdolat.	Volný	čas	mohly	děti	 trávit	na	místním	dětském	
hřišti	a	na	skákacím	hradě,	který	zajistili	pořadatelé.	Chtěla	bych	touto	cestou	poděkovat	dětem	za	
reprezentaci	 našeho	 sboru	 v	 této	 soutěži	 a	 za	 jejich	 „téměř“	 profesionální	 přístup.	 Děkuji	 také	
rodičům	nejmenších	dětí	za	 jejich	doprovod	a	pomoc	při	dohlídávání	ostatních	dětí	našeho	sboru.	
Díky	patří	také	všem,	kteří	se	podíleli	na	přípravě	a	doprovodu	dětí	na	soutěž.

za	SDH		Lenka	Tomášková

Úspěch	v	soutěži	Požární	ochrana	očima	děb	2016
Děti	 z	 hasičského	 kroužku	 se	 zapojily	 do	 výtvarné	 části	
soutěže	Požární	ochrana	očima	dětí,	která	probíhá	každý	
rok.	 Základní	 kolo	 proběhlo	 v	 březnu	 a	 komise	 vybraná	
z	členů	výboru	SDH	vybrala	v	každé	kategorii	maximálně	
3	 obrázky	 a	 poslala	 je	 do	 okresního	 kola.	 Máme	
obrovskou	radost,	že	v	tomto	kole	náš	člen	Matěj	Zahálka	
získal	ve	své	kategorii	krásné	2.	místo.	Předání	diplomu	a	
cen	 se	 uskutečnilo	 ve	 středu	 18.5.2016	 na	 HZS	 Svitavy.	
Součástí	 slavnostního	 vyhodnocení	 byla	 i	 prohlídka	
prostor	 a	 vybavení	 HZS	 Svitavy.	 Matějovi	 gratulujeme	 a	
přejeme	mnoho	dalších	úspěchů!

za	SDH	Lenka	Tomášková
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Pohár	Malé	Hané
V	sobotu	21.	5.	 jsme	s	dětmi	 jeli	
na	druhou	soutěž	za	tento	rok	a	
to	 do	 Jevíčka.	 Počasí	 nám	přálo,	
by l o	 t e p l o .	 S ou t ě ž i l o	 s e	
v	požárních	 útocích	 a	 běhu	 na	
60	 m	 s	 překážkami.	 	 Mladší	
běžely	 nejdříve	 požární	 útoky	 a	
pak	 běh	 na	 60	m	 s	 překážkami.	
Naše	 družstvo	 ve	 s ložení	
Miroslav	 Kottoniak,	 Andrea	
Odehnalová,	 Matěj	 Zahálka,	
Š á r k a	 B u k á č k o v á ,	 A l i c e	
Husáková,	Vlastimil	Suchý	a	Sára	
Kottoniaková	čelilo	překážkám	a	
snažili	se,	co	to	šlo,	aby	dosáhli	co	nejlepšího	výsledku.	Dětem	bylo	teplo	a	tak	se	při	nabírání	vody	
aspoň	zchladily.	Nakonec	získaly	18.	místo.	 	Běh	na	60	m	s	překážkami	běžela	Šárka	Bukáčková	a	
Miroslav	Kottoniak.	Mírovi	se	to	povedlo	a	umístil	se	na	9.	místě,	běžel	to	poprvé	a	nasadil	vysokou	
laťku.	Šárka	skončila	na	30.	místě.

za	SDH	Michaela	Holcová

Dvoudenní	soutěž
Moravská	Třebová
Dne	 27.	 května	 jsme	 jeli	 na	 dvoudenní	 soutěž	 do	
Moravské	 Třebové.	 Děti	 přišly	 s	 batůžkem	 a	
spacákem	 a	 jelo	 se.	 Nevěděly,	 o	 co	 půjde,	 bylo	 to	
poprvé,	 co	 tam	bude	úplně	 vše	 ze	hry	Plamen.	Na	
místě	 nás	 uvítali	 hasiči	 a	 vojáci,	 jelikož	 je	 to	
vojenský	prostor,	dávali	na	nás	pozor	vojáci.	Nástup	
se	 zahájil	 pochodem	 všech	 družstev	 i	 s	 vojáky.	
Na	schůzi	 vedoucích	 jsme	 se	 dozvěděli,	 že	 nás	
nepřipustí	 ke	 štafetě	 CTIF,	 protože	 jsme	 neměli	 9	
dětí	a	pravidla	nedovolují,	aby	jedno	dítě	běželo	za	
své	družstvo	a	půjčené	v	družstvě.	Vedlejší	družstvo	mělo	stejný	problém,	ale	tomu	chybělo	jen	jedno	
a	tak	jsme	půjčili	Míru	Kottoniaka,	aby	si	tuto	disciplínu	zaběhl.	Dopoledne	měly	děti	volnější,	mohly	si	
zahrát	 fotbal	 a	 házely	 si	 frisbeem.	 Odpoledne	 nás	 čekala	 štafeta	 požárních	 dvojic	 a	 běh	 na	 60	m	 s	
překážkami.	Štafeta	se	dětem	povedla	a	skončily	na	19.	místě.	Běh	na	60	m	s	překážkami	běžela	Šárka	
Bukáčková	 a	 Míra	 Kottoniak.	 Šárka	 skončila	 na	 33.	 místě	 a	 Míra	 na	 7.	 místě.	 Den	 byl	 zakončený	
karnevalem	pro	děti.
Druhý	 den	 ráno	 28.	 května	 za	 námi	 přijela	 přípravka.	 První	 jsme	 běželi	 požární	 útok	 a	 to	 na	 dvou	
stavech.	 První	 pokus	 se	 dětem	 povedl,	 ale	 druhý	 byl	 horší.	 Běželi	 na	 špatné	 terče,	 takže	 nám	 to	
neuznali.	V	útoku	jsme	skončili	na	22.	místě.	 	Přípravka	běžela	se	dvěma	družstvy	a	s	pomocí	kluků	
předvedli	útok.	Lidem	se	líbilo,	jak	běží	malé	děti	a	zasloužily	si	veliký	potlesk.	Protože	v	našem	okrese	
máme	jediní	přípravku,	byly	děti	za	snahu	odměněné	medailemi.	Druhá	disciplína	byla	štafeta	4x60	m.	
Tentokrát	 se	 běžela	 na	 ovále,	 takže	 to	 bylo	 pro	 děti	 těžší	 na	 předávky.	 Štafeta	 se	 jim	 povedla	 na	
výbornou,	 jen	 jim	chyběla	 rychlost.	Děti	 získaly	19.	místo	ze	štafety.	Celkově	 jsme	se	umístili	na	22.	
místě,	je	to	parádní	výsledek,	děti	se	mohou	rovnat	těm,	kteří	to	běhají	už	dlouho.	Doufám,	že	se	dětem	
soutěž	líbila	a	budou	dále	bojovat.

za	SDH	Michaela	Holcová
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Pasování	nejmenších	hasičů
V	pátek	24.6.	se	hasičský	kroužek	přípravky	nesl	v	duchu	slavnostního	
přijetí	 –	 pasování	 nově	 přijatých	 dětí	 do	 kolektivu	 mladých	 hasičů.	
Pozváni	 byli	 také	 rodiče	 a	 prarodiče	 nejmenších	 hasičů.	 Nejdříve	
shlédli	 své	 děti	 přímo	 v	 akci	 při	 tréninku,	 a	 poté	 je	 starosta	 sboru	
Milan	Dalibor	pasoval	šavlí	na	hasiče.	Všem	čtyřem	dětem,	Tondovi	a	
Vašíkovi	 Chaloupkovým,	 Aničce	 Tomáškové	 a	 Danečkovi	 Suchému,	
byly	 předány	 drobné	 dárky	 a	 pamětní	 list	 vydaný	 u	 této	 příležitosti.	
Pro	rodiče	bylo	nachystáno	občerstvení	v	podobě	kávy,	čaje,	či	vína.	A	
protože	 tento	 den	 panovalo	 tropické	 počasí,	 děti	 byly	 odměněny	 za	
svou	 snahu	 nanuky.	 Děkujeme	 všem	 rodičům,	 kteří	 přišli	 své	 děti	 v	 jejich	 snaze	 „stát	 se	 dobrým	
hasičem“	podpořit.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

SDH	Pustá	Kamenice	pořádá
turistický	zájezd

Babiččino	údolí	a	Kuks
v	sobotu	27.	8.	2016

Bližší	informace	budou	podány	na	plakátech	
či	osobně	u	p.	Milana	Dalibora.

V	 září	 bude	 SDH	 Pustá	 Kamenice	 pořádat	
výlet	pro	děti	z	hasičského	kroužku	a	 jejich	
rodiče.
Pravděpodobný	termín	bude	10.	nebo	17.	9.	
O	přesném	termínu	a	cíli	budou	rodiče	včas	
informováni!

Plánované	akce:
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ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice
Vynášení	zimy	ze	vsi
V	týdnu	od	pondělí	14.	března	do	pátku	18.	března	probíhal	ve	škole	
„Barevný	 týden“	 věnovaný	 vítání	 jara,	 který	 jsme	 zakončili	 v	 pátek	
„Vynesením	 zimy	 ze	 vsi“.	 Průvod	 dětí	 z	 MŠ,	 ZŠ	 i	 nejmladších	 dětí	 z	
vesnice	 v	 doprovodu	 maminek,	 babiček	 a	 pod	 dohledem	 pana	
starosty,	 se	vydal	v	deset	hodin	na	pochod	vesnicí.	Děti	 se	postupně	
střídaly	 v	 nesení	 Morany	 za	 zpěvu	 písniček	 a	 recitací	 básniček.	 Za	
lávkou	nad	Kamenickou	vodou	jsme	se	rozloučili	se	zimou	a	nejstarší	
chlapci	vhodili	Moranu	do	vody.	Za	veselého	pokřiku	„Smrt	plave	po	
vodě,	nové	líto	k	nám	jede“	vyprovodily	děti	zimu	ze	vsi.	Poté	si	děti	
ozdobily	větvičky	barevnými	mašličkami	a	s	„lítečky“,	symbolem	jara,	
jsme	se	za	zpěvu	jarních	písniček	vrátili	zpět	do	školy.	Každé	z	dětí	si	
odpoledne	odneslo	svoje	„jaro“	domů.
Děkujeme	všem,	kteří	s	námi,	 letos	 již	po	páté,	vynesli	zimu	ze	vsi	a	
pomáhají	nám	tak	v	obnovení	krásné	tradice.

Jana	Kulichová

Školní	výlet	KuněJcká	hora
Na	 společný	 výlet	 pro	 děti	 ze	 školky,	 ze	 školy,	mateřského	 centra	 Krteček	 a	 jejich	 rodiče	 jsme	 se	
vypravili	ve	čtvrtek	19.	května.	Tentokrát	byla	naším	cílem	Kunětická	hora.	Z	Kamenice	jsme	vyjeli	
autobusem	 v	 sedm	 hodin	 ráno.	 Autobus	 nás	 dovezl	 pouze	 do	 Pardubic,	 kde	 jsme	 přestoupili	 na	
výletní	parník.	Arnošt	z	Pardubic,	jak	se	parník	jmenoval,	nás	za	hodinku	a	půl	převezl	po	řece	Labi	z	
Pardubic	do	Kunětic.	Pobyt	na	horní	palubě	jsme	si	zpříjemnili	zmrzlinou.	Z	přístavu	jsme	se	vydali,	
teď	už	po	svých,	k	Perníkové	chaloupce.	Tady	jsme	si	nejdříve	poslechli	známou	pohádku,	i	když	v	
trochu	 netradičním	 pojetí,	 seznámili	 jsme	 se	 s	 výrobou	 perníčků	 a	 nakonec	 jsme	 si	 prohlédli	
pohádkové	 nebe	 a	 peklo.	 Poté	 jsme	 poobědvali	 v	 místní	 restauraci	 a	 posilněni	 obědem	 jsme	 se	

vypravili	 na	 hrad	 Kunětická	 hora.	 Protože	
jsme	si	zvolili	možnost	prohlédnout	si	hrad	
bez	 průvodce,	 mohli	 jsme	 si	 určit	 tempo	 i	
délku	 prohlídky	 sami,	 což	 přijali	 děti	 s	
velkým	 nadšením.	 Po	 prohlídce	 jsme	 sešli	
na	parkoviště	pod	hradem,	kde	nás	vyzvedl	
autobus,	který	nás	dovezl	zpět	do	Kamenice.		
Z	výletu	jsme	se	sice	vrátili	unavení,	ale	zato	
se	spoustou	zážitků.

Jana	Kulichová

„Poznávej	se“	–	návštěva	interakJvní	výstavy
V	pátek	17.	června		si	děti	ze	školky	i	ze	školy	zajely	do	Centra	Bohuslava	Martinů	v	Poličce	na	výstavu	
s	názvem	„Poznávej	se“.	Na	šedesáti	exponátech	zapůjčených	z	libereckého	centra	vědy	a	zábavy	si	děti	
mohly	vyzkoušet,	nejen	to,	jak	funguje	lidské	tělo	a	smysly,	ale	také	jak	nás	mohou	naše	smysly	klamat.	
Děti	si	zkusily	například	složit	model	lidského	těla,	vyzkoušely	si	posadit	se	na	hřebíky,	změřily	si	svůj	
postřeh	a	mnoho	dalšího.	Návštěva	výstavy	byla	zakončením	školního	projektu	věnovaného	lidskému	
tělu,	který	letos	ve	škole	probíhal	pod	názvem	„Srdce,	plíce,	mozek,	hmat,	tohle	všechno	budu	na	konci	
školního	roku	znát“	a	proto	vstupné	na	výstavu	uhradila	dětem	škola.

Jana	Kulichová
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Drak	Ajdar	–	divadelní	představení	dramaJckého	kroužku
Se	svým	prvním	velkým	divadelním	představením	vystoupily	
děti	 z	 dramatického	 kroužku	 v	 úterý	 28.	 června	 v	 16:00	
hodin	 ve	 škole.	 Naši	malí	 ochotníci,	 pod	 vedením	 paní	 Jany	
Hakové,	 zahráli	 pohádku	 s	 názvem	 „Drak	Ajdar“.	 V	 pohádce	
o	podzemním	 draku	 Ajdarovi,	 který	 se	 zlobí	 a	 obrátí	 osud	
malého	 království	 vzhůru	 nohama	 a	 holčičce	Matildě,	 která	
musí	 najít	 cestu	 k	 drakovi	 a	 království	 zachránit,	 si	 děti	
zahrály	 více	 rolí	 a	 vystřídaly	 i	 různé	 kostýmy.	 Veselé	
zpracování	 vtipně	 zahrané	 dětmi	 vyvolávalo	 smích	
obecenstva	 po	 celou	 dobu	 představení.	 Za	 svůj	 radostný	 a	
bezprostřední	 herecký	 výkon	 sklidily	 děti	 velký	 potlesk.	
Děkujeme	dětem	i	paní	Hakové	za	krásné	představení		a	už	se	
těšíme	na	další.

						Jana	Kulichová

Dopravní	hřiště
Ve	středu	8.6.2016	si	děti	 ze	ZŠ	a	MŠ	zajely	
do	Poličky	na	dopravní	hřiště	zopakovat	své	
znalosti	ze	silničního	provozu.	Štěstí,	že	jsme	
byli	pouze	na	trénovací	silnici,	neboť	někteří	
naši	 „piráti“	 zvládli	 „viset	 na	 plotě“,	 jezdit	
příkopem	i	předjíždět	v	křižovatkách.	Ovšem	
díky	 pánům	 instruktorům	 byli	 odhaleni,	
dopadeni	a	poučeni,	případně	při	opakování	
přestupků	 potrestáni	 formou	 dřepů.	
Nakonec	 všichni	 dostali	 za	 snahu	 malou	
odměnu.	 Počasí	 se	 nám	 vydařilo	 a	 proto	
dopo l edne	 n a	 ko l e ch ,	 t ř í ko l ká ch ,	
odrážedlech,	 koloběžkách	 a	 kárách	 bylo	
příjemné	a	snad	i	přínosné.

Dita	Hromádková

Cyklovýlet	–	29.	června	2016
V	úterý	jsme	se	rozloučili	se	školním	rokem,	přespali	
jsme	 ve	 škole	 a	 hned	 ve	 středu	 ráno	 na	 nás	 čekala	
další	 akce	 v	 podobě	 závěrečného	 cyklovýletu.	 Po	
společné	 snídani	 jsme	 si	 oblékli	 re@lexní	 vesty,	
nasadili	helmy,	vyhoupli	jsme	se	do	sedel	našich	kol		
a	plni	sil	jsme	vyrazili	směr	Krouna.	Do	Krouny	jsme	
to	 vzali	 přes	Rychnov	 a	Vápenky.	V	Krouně	 jsme	 se	
na	 chvíli	 zastavili,	 abychom	 se	 před	 další	 cestou	
občerstvili	 a	 hlavně	 zchladili	 zakoupenými	 nanuky.	
Z	Krouny	jsme	pak	jeli	polní	cestou	k	čachnovskému	
nádraží	 	a	odtud	už	 jsme	zamířili	po	silnici	zpět	do	
Kamenice.	Do	školy	 jsme	dorazili,	bez	větších	kolizí,	
chvíli	 před	 obědem.	 Už	 ne	 sice	 plni	 síly,	 ale	 zato	
s	pocitem,	že	jsme	si	to	pořádně	užili.	

Jana	Kulichová

Slavnostní	pasování	budoucích	prvňáčků	a	vyřazení	našich	páťáků
Slavnostní	 atmosféra	 vládla	 v	 úterý	
28.	6.	v	naší	škole	už	od	samého	rána.	
Čekaly	 nás	 totiž	 hned	 dvě	 slavnostní	
události	 –	 pasování	 budoucích	
prvňáčků	 a	 vyřazení	 žáků	 pátého	
ročníku.	 V	 půl	 desáté	 se	 horní	 třída	
z a p l n i l a	 d ě t m i	 z	 M Š	 i	 Z Š ,	
p e d a g o g i c k ým i	 p r a c o v n í k y,	
rodinnými	 příslušníky	 pasovaných	 a	
vyřazovaných	dětí	a	nechyběl	ani	pan	
starosta.	 Nejprve	 přišli	 na	 řadu	 naši	
budoucí	 prvňáčci.	 Rekordní	 počet	
devíti	 dětí	 jsme	 slavnostně	 pasovali	

na	prvňáčky	a	ošerpovali.	Jako	památku	na	pobyt	v	MŠ	děti	dostaly	knížku	s	věnováním,	tričko	a	CD	
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Ukončení	školního	roku	2015/2016
Ve	čtvrtek	30.	6.	 jsme	se	slavnostně	rozloučili	 se	školním	rokem	2015/2016.	 Ještě	před	rozdáváním			
vysvědčení	jsme	si	společně	připomněli	nebezpečí,	na		která	si	musejí	děti	dávat	během	léta		pozor.	A	

pak	 již	nastal	slavnostní	okamžik,	na	
který	 některé	 děti	 čekají	 snad	 již	 od	
září	 a	 to	 předávání	 vysvědčení.	
Všechny	děti	si	domů	odnášejí	pěkná	
vysvědčení,	 za	 která	 si	 jistě	 dva	
měsíce	 lenošení	 zaslouží.	 Nezbývá	
než	se	rozloučit	s	uplynulým	školním	
rokem	a	těšit	se	na	to,	co	nám	přinese	
rok	 příští.	 Touto	 cestou	 bych	 ráda	
poděkovala	všem	pracovníkům	školy	
za	 výbornou	 celoroční	 práci	 a	 hezký	
př ís tup	 k	 dětem,	 Obc i	 Pustá	
Kamenice	 za	 velkou	 podporu,	 které	
se	 škole	 dostává	 a	 také	 všem		

občanům	 Pusté	 Kamenice	 za	 přízeň,	 kterou	 škole	 projevují.	 Všem	 děkuji	 za	 příjemný	 a	 pohodový	
školní	rok	2015/2016	a	přeji	krásné	léto	plné	sluníčka.

Jana	Kulichová

Poděkování	za	sponzorské	dary
Děti	ze	ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice	by	touto	cestou	rády	poděkovaly	za	sponzorské	dary,	které	ve	školním	
roce	2015/2016	dostaly:
SDH	Pustá	Kamenice	za	sponzorský	dar	na	nákup	vánočních	dárků.
I.	AGRO	Oldříš	a.s.	a	Rolnickému	družstvu	Krouna	za	sponzorský	dar	na	školní	výlet	na	plavbu	
lodí	z	Pardubic	do	Kunětic.
Farnosti	Pustá	Kamenice	za	sponzorský	dar	na	potřeby	dětí.
Poděkování	 patří	 samozřejmě	 také	 obci,	 za	 rozpočet	 pro	 školu,	 který	 nám	 umožňuje	 pořádat	
nejrůznější	akce	a	také	za	každoroční	sponzorský	dar	na	dopravu	autobusem	na	náš	společný	školní	
výlet.

Děkujeme,
									děti	a	žáci	ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice.

s	fotogra@iemi.	Následovala	projekce	jejich	fotogra@ií	a	my	jsme	mohli	sledovat,	jak	se	z	dvouletých	a	
tříletých	 mrňousků	 postupně	 stali	 naši	 budoucí	 prvňáčci.	 Program	 poté	 pokračoval	 druhou	
slavnostní	událostí.	Po	absolvování	všech	pěti	ročníků	čekalo	naše	dva	kluky	Míru	a	Mílu,	slavnostní	
vyřazení	 z	 řad	 žáků	 naší	 školy.	 Kluci	 si	 jako	 památku	 na	 pustokamenickou	 školu	 odnesli	 tričko,	
Absolventský	list,	stříbrný	přívěšek	s	vyrytým	datem	odchodu	ze	školy	a	také	CD	s	fotogra@iemi.	Také	
po	 vyřazení	 páťáků	 proběhla	 projekce	 fotogra@ií	 zachycujících	 nejzajímavější	 okamžiky	 z	 jejich	
pětileté	docházky	do	školy.
Zatímco	 pasování	 budoucích	 prvňáčků	 bylo	 událostí	 radostnou,	 dalších	 pět	 let	 je	 budeme	 vídat	
v	naší	škole,	loučení	se	školáky	v	sobě	neslo	i	trošku	smutku,	ale	tak	už	to	bývá,	že	něco	končí	a	něco	
nového	 začíná.	 Našim	 klukům	 přejeme,	 aby	 motto,	 které	 si	 vybrali	 na	 svoje	 absolventská	 trička	
„Druhý	stupeň	–	no	problem“	–	nebyl	pouhým	nápisem	na	tričku,	ale	aby	se	pro	ně	stal	skutečností.	
„Tak	 ať	 Vám	 ten	 nový	 začátek	 naši	 páťáci	 vyjde,	 a	 ať	 se	 Vám	 na	 Vaší	 další	 cestě	 životem,	 daří	
minimálně	stejně	dobře,	jako	tomu	bylo	v	naší	škole“.

Jana	Kulichová


