
Internetové	stránky:	www.pustakamenice.cz,	p.	Myška	–	mobil:	773	655	691,	p.	Sklenář	–	mobil:	773	655	708,
e-mailové	adresy:	starosta@pustakamenice.cz,	mistostarosta@pustakamenice.cz,	obec@pustakamenice.cz,

úřední	dny	obecního	úřadu:	středa	16:00	–18:00,	ID	datové	schránky:	uavbp4z

Pustokamenické listy
Číslo	3/2016 www.pustakamenice.cz 3.	10.	2016

Kanalizace	a	ČOV
Vážení	 spoluobčané.	Kolaudace	akce	Kanalizace	a	ČOV	Pustá	Kamenice	 se	uskutečnila	21.	7.	2016	a	
celá	stavba	včetně	ČOV	a	ČS	byla	zkolaudována.	Od	této	doby	přestal	běžet	zkušební	provoz	a	najelo	se	
na	 běžný	 provoz	 splaškové	 obecní	 kanalizace.	 V	 měsíci	 srpnu	 byly	 provedeny	 odečty	 vodoměrů.	
Na	základě	těchto	odečtů	se	bude	vycházet	pro	určení	množství	spotřebované	vody	pro	stočné.	Stočné	
se	 bude	 samozřejmě	 týkat	 pouze	 nemovitostí,	 které	 byly	 v	 době	 odečtu	 již	 napojeny	 na	 veřejnou	
kanalizační	síť.	Těm,	kteří	 se	budou	připojovat	později,	bude	stočné	počítáno	ode	dne	napojení,	kdy	
bude	také	proveden	odečet	jejich	vodoměru.	Nejzazší	možný	termín	napojení	na	kanalizaci,	kdy	také	
skončí	 platnost	 stavebního	 povolení	 na	 vybudování	 domovní	 přípojky	 je	 31.	 12.	 2017.	 Majitelům	
nemovitostí,	 kteří	 při	 napojení	 a	 poté	 také	 do	 čestných	 prohlášení	 uvedli,	 že	 budou	 do	 domácnosti	
používat	 vodu	 ze	 své	 studny,	 byly	 a	 jsou	 instalovány	 obecní	 vodoměry.	 Z	těchto	 vodoměrů	 budou	
občané	platit	pouze	stočné.	Stočné	se	bude	platit	jednou	ročně	(srpen-září	po	doručení	faktury)	buď	
přímo	 na	 obecním	 úřadě	 nebo	 převodem	 z	 účtu	 fyzické	 osoby	 na	 účet	 obce.	 Finanční	 prostředky	
ze	stočného	 mohou	 být	 dle	 podmínek	 dotace	 použity	 pouze	 na	 provoz	 a	 údržbu	 kanalizace.	 Cena	
stočného	 byla	 vypočítána	 na	 základě	 \inanční	 analýzy	 SFŽP.	 Pro	 rok	 2016	 byla	 usnesením	
zastupitelstva	obce	schválena	cena	stočného	ve	výši	25,50	Kč	za	m3.	Tato	cena	se	bude	po	dobu	10	let	
(dle	 podmínek	 dotace)	 každý	 rok	 zvyšovat	 o	 cca	 1,50	 Kč	 za	 m3.	 Během	měsíce	 října	 2016	 budou	
do	domácností,	které	jsou	napojeny	na	kanalizaci,	doručeny	SMLOUVY	O	ODVÁDĚNÍ	ODPADNÍCH	VOD.	
Současně	 se	 smlouvou	 bude	 také	 doručena	 příloha	 č.	 1	 -	 VŠEOBECNÉ	 PODMÍNKY	 ODVÁDĚNÍ	
ODPADNÍCH	VOD.

starosta	a	místostarosta	

Den	otevřených	dveří	na	ČOV
V	sobotu	 29.	 10.	 2016	 v	době	 od	 09:00	 –	
12:00	a	od	13:00	–	15:00	hod.	se	uskuteční	
DEN	 OTEVŘENÝCH	 DVEŘÍ	 na	 ČOV	 v	Pusté	
Kamenici.	Případní	 zájemci	 se	 zde	 seznámí,	
jak	 probíhá	čištění	 odpadních	 vod	 v	naší	
obci.

Společenská	rubrika
Výročí:
			prosinec	2016:	Jaroslav	Černý
Narození:
			červenec	2016:	Michala	Odehnalová
Úmrtí:
			srpen	2016:	Blažena	Nadrchalová	-	93	let
			srpen	2016:	Karel	Leksa	-	64	let
			září	2016:	Anna	Burešová	-	91	let

Dotazník
Společně	s	minulým	vydáním	Pustokamenických	listů	
byl	 distribuován	 „Dotazník“	 zda	 si	 občané	 přejí	
spalování	suchých	rostlinných	materiálů	bez	omezení,	
nebo	 spalování	 upravit	 stanovením	 pálících	 dnů	 a	
hodin	 ve	 veřejné	 vyhlášce.	 Ze	 150	 rozeslaných	
dotazníků	 bylo	 ve	 stanoveném	 termínu	 do	 konce	
srpna	 2016	 na	 obecní	 úřad	 nebo	 poštu	 předáno	
celkem	 65	 vyplněných	 dotazníků.	 U	 54	 byl	 označen	
nesouhlas	 s	vydáním	 vyhlášky,	 10	 bylo	 pro	 vydání	
vyhlášky,	 1	 kde	 nebylo	 nic	 označeno.	 Vyhlášku	 obec	
vydávat	nebude,	ale	je	třeba	při	pálení	používat	hlavu	
a	 zvážit,	 zda	 pálením	 nebudeme	 obtěžovat	 své	
sousedy.	Nejhorší	případy	jsou,	když	se	navečer	začne	
pálit	 nedostatečně	 suchá	 tráva,	 klestí	 a	 podobně,	 to	
mají	 sousedé	 po	 větru	 opravdu	 radost	 a	 začouzený	
celý	dům	smradem	z	nedokonalého	spalování.	Děkuji	
všem	 co	 vyplnili	 dotazník,	 neboť	 prokázali,	 že	 se	
zajímají	 o	dění	 v	naší	 obci	 a	 že	 mají	 svůj	 názor	
na	řešení	problémů.	Bohužel	je	to	jen	43	%	obyvatel.

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.	8.	2016	v	Hs.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚN

Í6014 6509,6 4133,4VÝDAJE CELKEM
PLNĚNÍ

4206,4PŘÍJMY CELKEM

911,4 170 74,5Pozemky a les502,1Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti

109,5 40 9,2Silnice73,5Daň z příjmů fyz. os. srážk. daň

13,3 1715 969,6Vodovod, infrastruktura a vrt9,4Daň z příjmů fyz. os. OSVČ

940,6 60 50,2Veřejné osvětlení645,2Daň z příjmů práv. osob

1950,2 285 227,8ZŠ a MŠ1357,8DPH

285 96 89,5Kulturní dům224,5Daň z nemovitostí

59,5 30 17,1Knihovna44,6Neinvestiční dotace na státní správu

190 10 2,7Cestovní ruch188,5Poplatky z odpadů

4 730,5 415,6Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň4,5Poplatky ze psů

16 240 160,6Odpadové hospodářství16,5Poplatky správní, loterie

17 199,9 152,3Služby, příspěvky, kultura11,7Příjmy z nájmu byt, hřiště

490 45 38,4SDH264,8Příjmy z pozemků, lesa a železa

6 551 413,9Zastupitelstvo4,8Příjmy vodovod, rybník

64,5 700 450,1Činnost místní správy47,0Služby pro obyvatelstvo

1 34 32,5Pojištění majetku0,5Finanční operace

100 88 88,3Parkoviště u OÚ, zp. plocha + ohniště0Stočné za II. Pololetí roku 2016

0 120 0Rekonstrukce školní družiny39Dotace VPP doplatek 2015

196 300 162,8Provoz ČOV,  kanalizace112Dotace VPP 2016

100 370,2 371,8Nákup zahradní techniky100Investiční dotace zahradní technika

560 5 3,2Finanční operace560Investiční dotace vrt PK1

720 403,3Kanalizace splátka půjčky ČS a SFŽP

VRT	PKV	–	2
Dne	 6.9.2016	 byl	 proveden	
v	těsné	 blízkosti	 vodojemu	
druhý	 vrt,	 který	měl	 sloužit	 na	
posílení	 zásobování	 vodou	 pro	
naší	obec.	Do	hloubky	25	metrů	
se	 však	 žádná	 voda	 neobjevila,	
proto	byl	vrt	zasypán.	Následně	
pak	 zastupitelé	 obce	 rozhodli,	
že	 v	dalších	 vrtech	 se	 již	
nebude	pokračovat	 a	VHOS	a.s.	
Moravská	 Třebová	 byl	 vyzván	
k	urychlenému	 napojení	 VRTu	
PKV	–	1	na	vodojem.																						

starosta

Umístění	retranslačních	stanic	firmou	
COMA	s.r.o.	Polička
V	průběhu	 měsíců	 června	 a	 července	 \irma	 COMA	 s.r.o.	 Polička	
pro	 zlepšení	 kvality	 příjmu	 bezdrátového	 internetu	 instalovala	
v	obci	dvě	retranslační	stanice.	Jedna	je	umístěna	na	domě	čp.	29	
u	 Sklenářových	 k	pokrytí	 signálu	 pro	 celou	 Pec,	 druhá	 poté	 na	
domě	 čp.	 14	 u	 Sochových	 k	pokrytí	 sousedních	 domů	 v	této	
lokalitě.

místostarosta
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Slavnostní	vyhlášení	soutěže	VESNICE	ROKU	2016
V	 sobotu	 6.8.2016	 se	 zástupci	 naší	
obce,	 starosta	 Miroslav	 Myška	 a	
místostarosta	 Jaroslav	 Sklenář,	
zúčastnili	 slavnostního	 vyhlášení	
soutěže	Vesnice	 roku	2016.	Slavnostní	
vyhlášení	 soutěže	proběhlo	ve	 vítězné	

obci	 Pardubického	 kraje,	 Sebranicích.	 Starosta	 zde	
převzal	diplom	za	vzorné	vedení	kroniky	a	šek	ve	výši	
20.000,-Kč	 od	 Pardubického	 kraje.	 V	 letošním	 roce	 se	
do	soutěže	přihlásilo	deset	obcí	z	Pardubického	kraje	a	
celkovým	vítězem	soutěže	se	stala	 již	zmiňovaná	obec	
Sebranice	ze	Svitavska,	která	na	slavnostním	vyhlášení	
převzala	 Zlatou	 stuhu.	 Gratulujeme.	 Vítězem	
celostátního	 kola	 a	 nositelem	 titulu	 "Vesnice	 roku	
2016"	se	stala	valašská	obec	Kašava.	Na	druhém	místě	
se	umístila	obec	Prysk	z	Libereckého	kraje	a	třetí	místo	
obsadila	 obec	 Kozojídky	 z	 Jihomoravského	 kraje.	 V	
rámci	 celostátního	kola	byla	 již	 podruhé	udělena	 také	
"Vesnice	roku	2016	-	Cena	veřejnosti".	Tu	získala	obec	
Velké	 Hoštice	 z	Moravskoslezského	 kraje.	 Koláčovou	
cenu	 za	 nejlepší	 domácí	 koláče	 komise	 udělila	 obci	
Sebranice	z	Pardubického	kraje.

místostarosta

InvesHční	akce	v	Pusté	Kamenici	v	roce	2016
V	letošním	 roce	 byly	 ze	 strany	 obce	 realizovány	
níže	 uvedené	 investiční	 akce.	 Samotná	 díla	 si	
můžete	 prohlédnout	 na	 přiložených	 fotogra\iích.	
Jednalo	se	o	zhotovení	odstavné	plochy	u	obecního	
úřadu,	 dále	 byl	 vystavěn	 chodníček	 kolem	
turistického	 a	 volnočasového	 odpočívadla	 včetně	
ohniště.	 Byla	 postavena	 garáž,	 kde	 najde	 své	
zázemí	 vozidlo	 Mercedes	 pro	 potřeby	 místního	
SDH	 a	 obecní	 traktůrek	 s	valníkem.	 Dále	 byl	
zateplen	 strop	 přísálí	 kulturního	 domu	 a	 strop	

obecního	 úřadu.	 Nakonec	 byly	 také	 odizolovány	 zdi	
u	kulturního	domu	pod	jevištěm.
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Hokejové	dresy	se	znakem	obce
Dne	 19.	 5.	 2016	 zastupitelé	 obce	 projednali	 a	 schválili	 žádost	 místních	 hokejistů	 o	 nákup	
hokejových	 dresů.	 V	měsíci	 srpnu	 byly	 dresy	 vyrobeny	 a	 vy	 si	 je	 můžete	 prohlédnout	
na	přiložených	fotogra\iích.

místostarosta

Nebezpečné	odpady
V	pondělí	dne	17.	10.	2016	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	 \iltry,	
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	2017.

Komunální	odpad
V	pondělí	dne	26.	9.	2016	jsem	se	při	pohledu	do	kontejneru	na	komunální	odpad	zhrozil,	co	to	mezi	
námi	žije	za	tupouny	(tím	nechci	urazit	skutečné	tupouny).	V	kontejneru,	který	nahrazuje	popelnice	se	
nachází	šveláky	(a	 to	opakovaně	vždy	po	víkendu),	rozkládací	sedačka,	pytel	s	trávou,	pytel	s	plasty,	
zemina,	kovový	šrot,	atd.
Opakovaně	uvádím,	 že	 to	 je	 vždy	více	 jak	polovina	 toho	 co	do	 tohoto	kontejneru	nepatří.	 Za	 ta	 léta	
snad	již	mohl	každý	pochopit,	že	dvakrát	ročně	je	svoz	nebezpečných	odpadů	a	elektroodpadu	(nyní	
17.	10.	2016),	kam	většina	uložených	věcí	patří	a	to	beztrestně.	Již	nyní	avizuji,	že	v	roce	2017	bude	
zvýšen	poplatek	za	odpady,	neboť	obec	již	3	roky	doplácí	nemalou	částku	na	obyvatele.	Výši	poplatku	
máme	všichni	ve	svých	rukách,	ti	co	řádně	třídí	bohužel	doplácí	na	lajdáky,	škůdce	a	tupouny.																																																																																												

starosta
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Noční	klid
Vzhledem	 k	tomu,	 že	 sdělovací	 prostředky	 svojí	 mediální	 kampaní	 masírují	 občany	 všelijakými	
nesmysly	 ohledně	 nočního	 klidu,	 dáváme	 k	dispozici	 na	 dané	 téma	 výklad	 odboru	 veřejné	 správy,	
dozoru	a	kontroly	Ministerstva	vnitra:
Doba	nočního	 klidu	 je	 regulována	 zákonem,	 a	 to	 zákonem	 č.	 200/1990	 Sb.,	 o	 přestupcích,	 ve	 znění	
pozdějších	předpisů	(dále	 jen	 „zákon	o	přestupcích“),	dle	 jehož	ustanovení	§	47	odst.	1	písm.	c)	 (ve	
znění	 účinném	 od	 1.	 října	 2016)	 je	 rušení	 nočního	 klidu	 přestupkem,	 za	 jehož	 spáchání	 lze	 uložit	
zákonem	stanovenou	sankci.	 (ustanovení	§	47	odst.	1	písm.	c):	 „Přestupku	se	dopustí	 ten,	kdo	poruší	
noční	klid.“	,	ustanovení	§	47	odst.	3:	„Za	přestupek	podle	odstavce	1	písm.	c)		lze	uložit	pokutu	do	10	000	
Kč,	 	ustanovení	§	47	odst.	4	písm.	a):	„Je-li	přestupek	podle	odstavce	1	spáchán	opakovaně	(§	91a)	po	
nabytí	 právní	 moci	 rozhodnutí	 o	 přestupku	 podle	 odstavce	 1,	 uloží	 se	 pokuta	 do	 15	 000	 Kč,	 jde-li	 o	
přestupek	podle	odstavce	1	písm.	a)	až	d),	f)	a	g).“,	ustanovení	§	47	odst.	5:	„Za	přestupek	podle	odstavce	
1	písm.	c)	až	h)	lze	spolu	s	pokutou	uložit	zákaz	pobytu.“).

I	 když	 je	 doba	 nočního	 klidu	 regulována	 na	 úrovni	 zákona,	 neznamená	 to	 absenci	 oprávnění	 obce	
regulovat	za	určitých	podmínek	dobu	nočního	klidu	v	samostatné	působnosti	formou	obecně	závazné	
vyhlášky.

V	oblasti	právní	úpravy	doby	nočního	klidu	je	v	ustanovení	§	47	odst.	6	zákona	o	přestupcích	(ve	znění	
účinném	od	1.	 října	2016)	de\inována	doba	nočního	klidu,	 jakožto	doba	od	22:00	do	6:00	hodiny.	
Obce	 jsou	 oprávněny	 obecně	 závaznou	 vyhláškou	 ve	 výjimečných	 případech	 upravit	 dobu	 nočního	
klidu	 odlišně,	 a	 to	 pouze	 jejím	 zkrácením	 (např.	 až	 od	 01:00	 hod),	 neboť	 prodloužit	 dobu	 nočního	
klidu	(např.	do	08:00	hod)	zákon	neumožňuje.	Pokud	se	obec	rozhodne	stanovit	výjimečné	případy,	
kdy	 je	 doba	 nočního	 klidu	 zkrácena,	 popř.	 není	 pro	 daný	 den	 stanovena,	 přímo	 v	 obecně	 závazné	
vyhlášce,	 musí	 postupovat	 na	 základě	 obecných	 kritérií,	 nikoliv	 např.	 pouze	 na	 základě	 osoby	
pořadatele	 akce.	 V	 takovém	případě	 by	 se	 totiž	 jednalo	 o	 nedůvodně	 nerovný	 přístup	 obce	 k	 takto	
určenému	 pořadateli	 (např.	 i	 k	 sobě	 samé)	 na	 straně	 jedné	 a	 k	 ostatním	 fyzickým	 a	 právnickým	
osobám	na	 straně	druhé,	neboť	by	mohl	být	 zaveden	odlišný	právní	 režim	pro	druhově	obdobné	či	
shodné	akce	pouze	na	základě	osoby	pořadatele	akce.	Jde	o	porušení	práv	dotčených	osob,	jestliže	je	
individuální	rozhodování	o	výjimce	ze	zákazu	stanovené	činnosti,	odůvodněného	ochranou	veřejného	
zájmu,	 nahrazeno	 pro	 akce	 pořádané	 určitou	 osobou	 obecnou	 výjimkou,	 zakotvenou	 přímo	
ustanovením	 obecně	 závazné	 vyhlášky.	 Obec	 může	 obecně	 závaznou	 vyhláškou	 stanovit	 výjimečné	
případy,	zejména	slavnosti	nebo	obdobné	společenské	nebo	rodinné	akce,	při	nichž	 je	doba	nočního	
klidu	vymezena	dobou	kratší	nebo	žádnou.“.

K	výkladu	pojmu	 „výjimečné	případy“	 s	využitím	Slovníku	současné	češtiny	 (kolektiv;	Brno:	Lingea,	
2011)	 uvádíme:	 „Případem“	 je	 událost,	 která	 se	 stala	 nebo	 stane,	 předpokládaný	 jev.	 „Výjimečný“	
znamená	„odchylující	se	od	průměru,	zvyklosti“.	Podobně	„výjimkou“	je	odchylka	od	pravidla,	běžného	
chodu	událostí.	Výjimečným	případem	v	tomto	kontextu	je	tedy	událost,	v	souvislosti	s	níž	se	 lze	od	
pravidla,	kterým	je	to,	že	dobou	nočního	klidu	se	rozumí	doba	od	22.	do	6.	hodiny,	odchýlit	(a	to	tak,	že	
se	doba	nočního	klidu	vymezí	dobou	kratší	nebo	žádnou).

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	
Vo l by	 d o	 Z a s t u p i t e l s t va	
Pardubického	kraje.

Krátce
K	 nastávající	 zimní	 údržbě	 komunikací	 žádáme	 občany,	 aby	 svá	
motorová	 vozidla	 parkovala	 mimo	 komunikaci.	 Usnadníte	 tím	
kvalitnější	údržbu	těchto	komunikací.

Letní	čas	končí	v	03:00	hod.	dne	30.	10.	2016	(neděle)	a	proto	si	
ručičky	hodinek	přesuneme	o	hodinu	zpět	na	02:00	hodin.
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Stanovením	výjimečných	případů	podle	zákona	o	přestupcích,	kdy	je	doba	nočního	klidu	kratší	nebo	
žádná,	se	zabýval	i	Ústavní	soud,	který	ve	svém	nejaktuálnějším	nálezu	sp.	zn.	Pl.	ÚS	4/16	(Chrastava)	
judikoval,	 že:	 „Veřejný	 zájem,	 jakým	 je	 nerušený	 odpočinek	 v	 noční	 době,	má	 být	 zájmem	 na	 udržení	
místních	 tradic	 a	 na	 upevňování	 mezilidských	 vazeb	 skrze	 hlasité	 noční	 aktivity	 převážen	 toliko	 ve	
výjimečných	 případech.	 Tyto	 výjimečné	 případy,	 kdy	 se	 doba	 nočního	 klidu	 stanoví	 jako	 kratší	 nebo	
žádná,	je	třeba	vymezit	natolik	určitě,	aby	lidé	v	obci	žijící	mohli	počet	a	rozložení	potenciálně	částečně	
či	 úplně	 probdělých	 nocí	 v	 roce	 předvídat,	 tedy	 aby	 lidé	 žijící	 v	 obci	 přesně	 věděli,	 kdy	 či	 za	 jakých	
okolností	na	nerušný	odpočinek	v	délce	osmi	hodin	vzhledem	k	místním	speciWikům	nárok	nemají,	protože	
osoby	 tento	 jejich	 odpočinek	 narušující	 za	 to	 nebudou	 podléhat	 veřejnoprávní	 sankci.	 Takovéto	 dny	 je	
třeba	 vymezit	 buď	konkrétním	datem	 (například	 1.	 1.),	 datovatelným	obdobím	 (například	velikonoční	
svátky)	 či	 událostí,	 jejíž	 datum	 je	 vzhledem	 k	místním	 tradicím	 předvídatelné.	 Vymezení	 výjimečných	
případů,	kdy	je	doba	nočního	klidu	stanovena	dobou	kratší	než	stanoví	zákon,	nelze	vázat	na	konkrétního	
pořadatele	akce,	byť	by	jím	byla	obec	samotná.“
Ústavní	soud	tedy	jasně	judikoval,	jak	mají	být	výjimečné	případy,	kdy	je	doba	nočního	klidu	kratší	nebo	
žádná,	 stanoveny,	 a	 to	 buď	 konkrétním	 datem,	 datovatelným	 obdobím	 nebo	 událostí,	 jejíž	 datum	 je	
vzhledem	k	místním	tradicím	předvídatelné.	Jak	ze	zákona	o	přestupcích,	tak	i	z	nálezu	Ústavního	soudu	
tedy	 jasně	 vyplývá,	 že	 kratší	 nebo	 žádná	 doba	 nočního	 klidu	 by	 měla	 být	 stanovena	 jen	 a	 pouze	 ve	
výjimečných	případech,	 a	 to	 tak,	 aby	byl	 počet	 těchto	nocí	pro	 lidi	 žijící	 v	 obci	 předvídatelný	a	 aby	 se	
mohli	 tito	 lidé	 na	 tyto	 výjimečné	 případy	 předem	 připravit.	 Zákonem	 chráněný	 zájem	 na	 ochraně	
nočního	 klidu	má	 proto	přednost	 před	 konáním	 akcí	 či	 oslav,	 při	 kterých	 by	 byla	 doba	 nočního	 klidu	
kratší	nebo	žádná.

Závěr:
Obce	mohou	v	obecně	závazné	vyhlášce	anebo	na	základě	obecně	závazné	vyhlášky	 (pouze	do	1.	 října	
2016)	stanovit	výjimečné	případy	(zejména	slavnosti	nebo	obdobné	společenské	nebo	rodinné	akce),	při	
nichž	je	doba	nočního	klidu	vymezena	dobou	kratší	nebo	žádnou.	Obce	mohou	v	obecně	závazné	vyhlášce	
stanovit	 výjimečné	 případy,	 kdy	 je	 doba	 nočního	 klidu	 vymezena	 dobou	 kratší	 nebo	 žádnou,	 a	 to	 buď	
konkrétním	datem,	datovatelným	obdobím	či	událostí,	jejíž	datum	je	pro	osoby	žijící	v	obci	předvídatelné.	
Obce	proto	mohou	stanovit	tyto	výjimečné	případy	jen	a	pouze	takovým	způsobem,	aby	byl	počet	těchto	
nocí	pro	osoby	žijící	v	obci	předvídatelný	a	aby	se	tyto	osoby	mohly	na	tyto	výjimečné	případy	předem	
připravit.

K	akcím	v	naší	obci:
Akce	 pořádané	 obecním	 úřadem,	 TJ,	 SDH	 či	 našimi	 občany	 nekončí	 ve	 22:00	 hodin,	 ale	 normálně	
pokračují	dle	libosti,	avšak	po	22:00	hodině	se	musí	účastníci	akce	chovat	tak,	aby	nezavdali	příčinu	ke	
stížnosti	 na	 jejich	 konkrétní	 chování,	 které	 bude	 obtěžovat	 spoluobčany.	 Za	 přestupkové	 jednání	 je	
zodpovědný	konkrétní	jedinec,	proti	kterému	je	vedeno	oznámení	obtěžovaného	občana	např.	cestou	
Policie	ČR.	U	soukromých	akcí	 to	znamená,	že	pokud	nechci	mít	po	22:00	hodině	problém,	tak	si	na	
svoji	 akci	 pozvu	 jen	 slušné	 lidi,	 které	 nemají	 v	době	 nočního	 klidu	 potřebu	 vyřvávat	 na	 celou	 obec	
nesrozumitelné	 skřeky,	 opilecké	 plky,	 pískat,	 tropit	 jakýkoliv	 neúměrný	 hluk	 včetně	 hudební	
produkce,	apod.	Zavolat	Policii	ČR	a	učinit	oznámení	o	rušení	nočního	klidu	má	právo	každý	občan.																												

starosta
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TJ	Pustá	Kamenice
11.	ročník	Rychnovského	hasičského	fotbalového	turnaje
Na	 11.	 ročník	 Rychnovského	 hasičského	
fotbalového	 turnaje	 jsme	 v	tomto	 roce	 jeli	 jako	
dvojnásobní	obhájci	prvenství.	Letošního	turnaje	
se	 zúčastnilo	 pouze	 šest	 mužstev.	 Mužstva	 byla	
nalosována	 do	 dvou	 skupin	 po	 třech.	 Další	
program	 turnaje	byl	 takový,	 že	první	 ze	 skupiny	
A	se	utkal	v	semi\inále	s	druhým	ze	skupiny	B	a	
obráceně,	mužstva	na	poslední	příčce	se	utkala	o	
konečné	 páté	 a	 šesté	místo.	 Vítězové	 semi\inále	
postoupili	 přímo	do	 \inále,	 poražení	 si	 zahráli	 o	
konečné	 třetí	 a	 čtvrté	 místo.	 Naše	 mužstvo	
vstoupilo	 do	 turnaje	 výhrou	 	 1:0	 s	mužstvem	
Kladna,	 když	 jedinou	 branku	 vstřelil	 Marek	
Černý.	 V	dalším	 zápase	 našeho	 týmu	 jsme	
porazili	 celek	 Otradova	 2:0	 a	 tímto	 jsme	 se	
umístili	 v	naší	 skupině	na	prvním	místě.	Branky	
za	naše	mužstvo	vstřelili	Marek	Černý	a	Martin	Tušla.		V	semi\inále	nás	pak	čekal	soupeř	z	nejtěžších,	
domácí	 celek	Rychnova.	 I	 když	 jsme	 v	průběhu	 zápasu	prohrávali	 0:3,	 dokázali	 jsme	 snížit	 na	2:3	 a	
měli	další	vyložené	šance,	abychom	zápas	vyrovnali	nebo	otočili.	Toto	se	však	nepodařilo,	a	tak	jsme	
zůstali	poraženi	2:3.	V	zápase	o	třetí	místo	jsme	vedli	nad	Kladnem	1:0	po	gólu	Michala	Obrovského,	
ale	soupeř	dokázal	vyrovnat	na	konečných	1:1.	O	třetím	místě	se	tak	rozhodovalo	v	penaltách.	Bohužel	
	ani	v	tomto	rozstřelu	jsme	nedokázali	soupeři	odolat,	a	tak	jsme	na	penalty	prohráli	1:4.	Jedinou	naši	
penaltu	 vstřelil	 11	 letý	 Milan	 Otradovský,	 který	 spolu	 s	Adamem	 Lorencem	 nastoupil	 pouze	 na	
penaltový	rozstřel.	Obsadili	jsme	konečné	čtvrté	místo,	které	je	určitě	zklamáním.		Ve	všech	zápasech	
jsme	neproměnili	několik	vyložených	šancí,	což	se	nám	stalo	osudným.	Celkovým	vítězem	turnaje	se	
stal	celek	Miřetína,	který	ve	\inále	porazil	domácí	Rychnov	2:1.	I	přes	nepříznivý	a	nečekaný	výsledek	
děkujeme	 našemu	mužstvu	 za	 výkon	 a	 předvedenou	 hru	 a	 těšíme	 se,	 že	 v	 příštím	 ročníku	 letošní	
nezdar	odčiníme	a	skončíme	„na	bedně“.	Také	děkujeme	všem	fanouškům,	kteří	naše	mužstvo	přijeli	
do	Rychnova	podpořit.	Hrálo	se	2	x	15	minut	a	naši	nastoupili	v	této	sestavě:	Martin	Smažil	–	brankář,	
v	poli:	Michal	Obrovský,	Jaromír	Obrovský,	Marek	Černý,	Martin	Tušla,	Jan	Kaplan,	Martin	Bureš	a	Jiří	
Jelínek.	Na	penalty	poté	nastoupili:	Milan	Otradovský	ml.	a	Adam	Lorenc.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Tenisový	turnaj	ve	dvouhře	2016
V	 sobotu	 23.	 7.	 2016	 Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	 uspořádala	 tradiční	
turnaj	 v	 tenise.	V	 letošním	roce	 se	 turnaje	 zúčastnilo	osm	 jednotlivců,	 kteří	byli	
nalosováni	do	dvou	 skupin	po	 čtyřech.	Vítězem	 turnaje	 se	 stal	 opětovně	 Josef	
Chalupník,	který	ve	\inále	porazil	Davida	Sršně	a	již	čtyři	roky	ve	\inále	tohoto	
turnaje	 nenašel	 přemožitele.	 Na	 třetím	místě	 se	 umístil	 Jiří	 Gregor,	 který	
v	souboji	 o	 třetí	 místo	 porazil	 Zdeňka	 Brokla.	 Turnaj	 se	 odehrál	
za	příjemného	letního	počasí.

za	TJ	Pustá	Kamenice
Jaroslav	Sklenář
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Tenisový	turnaj	ve	čtyřhře	2016	-	5.	ročník
V	sobotu	17.	9.	2016	TJ	Pustá	Kamenice	uspořádala	5.	ročník	tenisového	turnaje	ve	čtyřhře.	Turnaje	
se	zúčastnilo	šest	dvojic,	které	byly	nalosovány	do	dvou	skupin	po	třech	dvojicích.	Vítězové	skupin	se	
kvali\ikovali	přímo	do	semi\inále,	druzí	a	třetí	ve	skupinách	sehráli	čtvrt\inálový	zápas	o	postup	do	
semi\inále.	Zápasy	se	hrály	na	 jeden	set.	Vítězem	5.	ročníku	tenisového	turnaje	ve	čtyřhře	se	stala	
dvojice	Sršeň	Milan	-	Novotný	Marcel,	která	ve	\inále	porazila	dvojici	Chvála	Karel	-	Herynek	Jiří.	Na	
třetím	místě	skončila	dvojice	Obrovský	Jaromír	-	Brokl	Zdeněk,	která	v	souboji	o	konečné	třetí	místo	
porazila	dvojici	Chalupník	Josef	-	Černý	Milan.	Ačkoli	meteorologové	předpovídali	deštivou	sobotu,	
turnaj	 se	 odehrál	 za	 příjemného	 oblačného	 počasí	 a	 hlavně	 bez	 deště.	 Výkonný	 výbor	 TJ	 Pustá	
Kamenice	děkuje	všem	dvojicím	za	účast	na	turnaji	a	za	předvedenou	hru.	Těšíme	se	na	další	ročník,	
který	bude	pořádán	v	roce	2017.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Pouťový	fotbal	2016
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	 uspořádala	 v	 neděli	 31.	 7.	 2016	 od	 14.30	 hodin	 tradiční	
pouťové	 fotbalové	 utkání	 mezi	 ženatými	 a	 svobodnými.	 Utkání	 se	 odehrálo	 na	 místním	 travnatém	
hřišti	 za	 příznivého	 letního	 počasí.	 I	 v	 letošním	 roce	 se	 podařilo	 zvítězit	 svobodným	 stejným	
výsledkem	 jako	 v	 loňském	 roce,	 tedy	 7:3.	 Svobodní	 nastoupili	 v	 této	 sestavě:	 Obrovský	 Michal,	
Obrovský	Jaromír,	Kaplan	Jan,	Jelínek	Jiří,	Lorenc	Adam,	Otradovský	Milan	ml.,	Bureš	Martin.	Ženatí	se	
bohužel	nesešli,	a	tak	za	ně	museli	hrát	dva	svobodní,	aby	se	zápas	vůbec	odehrál.	Mužstvo	ženatých	
nastoupilo	v	této	sestavě:	Chvála	Karel,	Sršeň	Milan,	Černý	Milan,	Dvořák	Martin,	Smažil	Martin.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Zájezd	Vysoké	Tatry
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	
Kamenice	 uspořádala	 ve	 dnech	
24.9	 –	 27.9.	 2016	 turistický	
zájezd	 do	Vysokých	Tater.	 První	
den	zájezdu	cestou	na	Slovensko	
jsme	 se	 zastavili	 u	 Ružom-
beroku.	 Zde	 jsme	 absolvovali	
menší	 turistický	 výšlap	 před	
náročnějšími	 výstupy,	 které	 nás	
další	 dny	 čekaly	 ve	 Vysokých	
Tatrách.	Lanovkou	jsme	vyjeli	na	Malinô	Brdo	a	poté	dále	pokračovali	po	turistické	cestě	směrem	na	
Vlkolínské	lúky,	Sidorovo	a	Kalvárii	zpět	do	Ružomberoku.	Poté	již	následoval	přesun	do	našeho	cíle	
a	ubytování,	kterým	byl	penzion	RYSY	ve	Veľké	Lomnici.	Druhý	den	nás	čekal	nejnáročnější	výstup	a	
to	 na	 Svinicu	 –	 2301	 m.n.m.	 Ráno	 po	 snídani	 jsme	 odjeli	 do	 Polska	 do	 Zakopaného.	 Odtud	 pak	
lanovkou	 na	 Kasprowy	 Wierch.	 Zde	 jsme	 se	 pak	 rozdělili	 na	 několik	 výkonnostních	 skupin.	
Nejsilnější	 a	 nejzdatnější	 skupina	 šla	 hřebenový	 přechod	 z	Polska	 na	 Slovensko.	 Od	 lanovky	
Kasprowy	Wierch	směrem	–	Suché	sedlo,	Ľaliové	sedlo,	Svinické	sedlo,	Svinica	2301	m.n.m,	Zawrat	–	

(m)	–	Stan.	Bronikowskiego,	Pod	Kozim	W.,	Wielky	St.	
Polsky,	 Siklava	 –	 (z)	 –	 Dol.	 Roztoka,	 Wodogrzmoty	
Mickiewicza	–	(č)	–	Palenica	Bialczańská,	Lysá	Poľana.	
Další	 skupinky	 šly	 zpočátku	 stejnou	 trasou	a	poté	 se	
odpojily	v	Ľaliovém	či	 Svinickém	sedle	a	 sestupovaly	
směrem	na	Kužnice	 a	 do	 Zakopaného.	 Při	 cestě	 zpět	
ze	 Zakopaného	 na	 Slovensko	 jsme	 v	Lysé	 Poľaně	
naložili	 první	 skupinu,	 která	 sem	 dorazila	 z	náročné	
hřebenové	 túry.	Třetí	 den	našeho	 zájezdu	byl	 rovněž	
rozdělen	 na	 několik	 výkonnostních	 skupin.	 Jedni	 si	
vyjeli	lanovkou	na	Lomnický	štít	–	2634	m.n.m.	a	poté	
sestoupili	 do	 Starého	 Smokovce,	 další	 skupinky	 pak	

odjely	na	Štrbské	pleso,	odkud	vyrážely	na	turistické	trasy	ať	už	na	vodopád	Skok,	Popradské	pleso	
či	 na	 Solisko.	 Čtvrtý	 a	 poslední	 den	 při	 návratu	 zpět	 do	 ČR	 jsme	 navštívili	muzeum	Dolní	 oblasti	
Vítkovice,	 kde	 se	 mezi	 léty	 1828	 až	 1998	 těžilo	 uhlí	 a	 vyrábělo	 surové	 železo.	 Celý	 zájezd	 nás	

p r o vá z e l o	 k r á s n é	 a	
slunečné	 počasí	 a	 všech	
41	účastníků	zájezdu	bylo	
spokojeno.	 Ubytování	
j sme	 mě l i	 z a j i š t ěno	
v	penzionu	 RYSY	 ve	 Velké	
Lomnici.	 Služby	 majitele	
p enz i onu	 pana	 J ana	
Petrase	 jsme	 využili	 již	
potřetí	 za	 šest	 let	 a	 opět	
j s m e	 b y l i	 n a d m í r u	
spokojeni.

za	TJ	Pustá	Kamenice	
Jaroslav	Sklenář
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Klub	seniorek
Léto	v	klubu	seniorek
Letní	prázdninový	čas	si	děti	užívají	plnými	doušky	a	zatím	ani	netuší,	že	jednou	po	mnoha	letech	se	
jim	 některý	 den	 objeví	 v	milých	 vzpomínkách.	 S	jednou	 z	nich	 se	 nám	 svěřila	 paní	 Květa	 Pecinová:
„V	minulosti	 jsem	 vyhledávala	 poutě	 a	 jarmarky,	 ale	 teď	 jsem	 méně	 pohyblivá	 a	 nemohu	 chodit	 po	
hradech,	tak	přivítám,	když	mohu	s	rodinou	navštívit	pár	jarmarků	v	blízkém	okolí.	Nedávno	se	mi	stalo,	
že	u	pouťového	stánku	s	drobnými	cetkami	přilétla	vzpomínka	z	dětství.	Bylo	mi	asi	8	let	a	stánkař	mne	
oslovil:	 „slečno,	 co	 to	 bude?“.	Bylo	 to	poprvé,	 co	mi	někdo	 řekl	 „SLEČNO“.	Byla	 jsem	pyšná	a	 koupila	 si	
plechový	prstýnek.	 	Když	teď	procházím	kolem	stánků,	nabízené	drobnosti	mne	už	nelákají.	Ale	těší	mne	
pohled	 na	 šťastné	 děti	 upatlané	 od	 sladkostí	 a	 na	 rodiče	 s	náručí	 balonků	 a	 zvířátek.	 Jednou	 jsem	 u	
autíček	našla	na	zemi	korunu,	kterou	jsem	darovala	dále.	Toho	štěstí	už	bylo	ten	den	dost.”.

Tolik	jedna	vzpomínka,	zbývá	jen	přát	dětem,	aby	jejich	vzpomínky	na	prázdniny	byly	jen	ty	nejhezčí.

A le	 l é to	 j sme	 v 	k lubu	
neprožily	 jen	 vzpomínkami.	
Využ i ly	 j sme	 hezkých	
zářijových	 dní	 a	 vyšly	 si	 na	
výlet.	 Přes	 Bukovinu,	 kolem	
prameniš tě	 	 Černého		
potoka	 a	 památníku	 „U	
výbuchu“	 do	 Borové.	 U	
rozcestníku	 nad	 Roubenkou	
jsme	 se	 sešly	 s	druhou	
partou,	 která	 přijela	 vlakem	
a	 příjemné	 odpoledne	 i	
s	občerstvením	 v	Roubence	
jsme	 si	 užily	 pěkně	 všechny	
pohromadě.	A	protože	hezké	
počasí	 vydrželo	 i	 následující	 týden,	 zase	 nás	 několik	 vyrazilo	 tentokrát	 přes	 Kopec	 	 a	 Čachnov	 na	
Karlštejn	 a	 odtud	 přes	 golfové	 hřiště	 do	 Svratky.	 Domů	 jsme	 se	 vrátily	 odpoledne	 autobusem	 přes	
Krounu.		I	do	budoucna	už	máme	několik	tipů	na	další	pěší	výlety.	

SDH	Pustá	Kamenice
Hasičské	pouťové	posezení	2016
V	sobotu	 30.7.	 SDH	 Pustá	 Kamenice	 pořádal	
pouťové	 posezení	 na	 místním	 odpočívadle	 na	
hřišti.	 Pro	 všechny	 přítomné	 bylo	 nachystáno	
občerstvení	v	podobě	pečené	krůty	a	vepřové	kýty,	
ch lazených	 nápojů	 a	 da lš ího	 drobného	
občerstvení.	 K	poslechu	 hrála	 reprodukovaná	
hudba.	 Děti	 z 	hasičského	 kroužku	 všem	
návštěvníkům	 této	 akce	 předvedly	 2	 požární	
útoky.	 Mladší	 žáci	 nejprve	 předvedli	 útok	 s	
historickou	 technikou	 –	 s	hasičskou	 stříkačkou	
Smékal	z	r.	1940.	Děti	pod	vedením	Jirky	Bukáčka	
a	 Patrika	 Chvály	 zahájily	 svůj	 útok	 příjezdem	
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historickým	hasičským	autem	Praga,	které	pro	tuto	příležitost	zapůjčil	SDH	z	Oldříše.	Přestože	byl	pro	
ně	 běh	 ve	 starých	 helmách	 a	 oblečení	 náročnější,	 vedli	 si	 skvěle.	 Poté	 zahájily	 svůj	 zásah	 děti	
z	přípravky.	 Z	hořící	 školy	 zachránily	 p.	 učitelku,	 resuscitovaly	 ji,	 ošetřily	 ji	 a	 společnými	 silami	
dopravily	do	sanitky.	Mezitím	ostatní	 ze	 skupiny	hasičů	uhasili	hořící	 školu.	Za	 svoji	 celoroční	práci	
děti	 obdržely	 od	 našeho	 sboru	 pohár,	 který	 jim	 předal	 velitel	 sboru	 p.	 Miroslav	 Tušla.	 Na	 závěr	 si	
společně	připily	dětským	šampaňským	na	další	úspěchy.	Všem,	kteří	svojí	přítomností	přišli	podpořit	
SDH,	děkujeme.	Díky	patří	také	všem,	kteří	se	podíleli	na	přípravě	a	organizaci	této	akce.

za	SDH		Lenka	Tomášková

Dětský	den	v	Budislavi
SDH	Budislav	pozval	naše	děti	z	hasičského	kroužku	na	dětský	den,	který	se	konal	9.	7.	2016.	Toto	
pozvání	využily	 zejména	děti	 z	přípravky.	Celé	odpoledne	na	hřišti	u	KD	Krčmy	probíhaly	 soutěže	
s	hasičskou	 tématikou,	 ať	 už	 pro	 jednotlivce,	 dvojice	 či	 družstva.	 Největším	 lákadlem	 byl	 velký	
nafukovací	 hrad	 se	 skluzavkou.	 Naše	 děti	 byly	 také	 požádány,	 aby	 všem	 přítomným	 předvedly	
požární	útok,	za	který	zaslouženě	sklidily	potlesk.	Následoval	také	požární	útok	pro	dobrovolníky,	a	
tak	 si	 tuto	 disciplínu	 vyzkoušeli	 i	 přítomní	 rodiče	 našich	 dětí.	 Pro	mnohé	 z	nich	 to	 byl	 příjemný	
návrat	do	dětských	let,	kdy	sami	navštěvovali	hasičský	kroužek.	Na	závěr	bylo	pro	děti	nachystáno	
překvapení	 v	podobě	 hašení	 skutečného	 ohně.	 Doufáme,	 že	 si	 toto	 příjemné	 odpoledne	 všichni	
přítomní	užili.

za	SDH		Lenka	Tomášková

Výlet	pro	děH	a	rodiče	do	Jihlavy
V	sobotu	 17.	 9.	 jsme	 uspořádali	 výlet	 pro	 děti	 a	 rodiče	 do	 Jihlavy.	 Naším	 cílem	 mělo	 být	 ZOO	 a	
aquapark	Vodní	ráj.	Ten	však	byl	z	technologických	důvodu	uzavřen,	a	 tak	 jsme	pro	případ	nepřízně	
počasí	 vybrali	 zábavný	 park	 Robinson.	 Jihlava	 nás	 přivítala	 deštěm,	 přesto	 někteří	 z	nás	 vyrazili	
navštívit	ZOO,	kde	mimo	jiné	ten	den	probíhala	akce	pořádaná	Skauty.	Děti	si	tak	mohly	projít	 jejich	
stezku	 a	 plnit	 nejrůznější	 úkoly	 a	 shlédnout	 ukázku	 dravců.	 Početnější	 skupina	 výletníků	 po	
společném	fotografování	 	u	ZOO	vyrazila	do	Robinsonu.	Děti	měly	možnost	celý	den	řádit	na	mnoha	
prolézačkách,	skluzavkách,	trampolínách,	vyzkoušet	své	dovednosti	při	střelbě	balónky,	či	při	jízdě	na	
motokárách	a	koloběžkách,	nebo	si	ověřit	 svou	odvahu	na	 lanovém	mostě	a	 jízdě	po	sopce.	Některé	
atrakce	 si	 vyzkoušeli	 i	 samotní	 rodiče.	 Po	 několika	 hodinovém	 řádění,	 které	 bylo	 přerušeno	 pouze	
obědem	a	přestávkami	na	občerstvení,	následovala	cesta	domů,	kterou	většina	zejména	menších	dětí	
zaslouženě	 prospala.	 Věříme,	 že	 si	 výlet	 užily	 nejen	 děti,	 ale	 také	 jejich	 rodiče.	 Poděkování	 patří	
Okresnímu	sdružení	hasičů	ve	Svitavách,	které	nám	na	tento	výlet	přispělo	dotací	z	MŠMT,	určenou	na	
volnočasové	aktivity.	Získaná	dotace	bude	využita	na	uhrazení	dopravy.

za	SDH	Lenka	Tomášková
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Hasičská	soutěž	v	Poličce
Dne	 25.	 6.	 2016	 jsme	 se	 s	dětmi	 vydali	 Avií	 do	 Poličky	 na	 soutěž.	 Byla	 to	 poslední	 soutěž	 před	
prázdninami.	Děti	s	úsměvy	na	tvářích	zpívaly	cestou	písničky,	aby	se	nenudily.	Družstev	tam	bylo	
mnoho.	Běhaly	se	požární	útoky	a	 jednotlivci.	Oba	pokusy	požárního	útoku	děti	zaběhly	s	platným	
pokusem.	Poté	běžely	štafetu	 jednotlivců	na	60m	s	překážkami.	Mírovi	Kottoniakovi	se	 to	parádně	
povedlo	a	umístil	se	na	5.	místě	z	36.	Byl	to	parádní	výsledek.	Kubík	Hak	skončil	31.	a	Vlastík	Suchý	
32.	Holky	si	to	také	zaběhly	a	Šárka	Bukáčková	se	umístila	na	43.	místě	a	Andrejka	Odehnalová	na	
44.	místě.	 Jako	 poslední	 disciplína	 byla	 cena	 Dráčka	 Doda,	 a	 to	 pro	 předškoláky	 a	 školáky.	 Šárka	
Bukáčková	běžela	za	školáky	a	skončila	na	29.	místě	a	Sárinka	Kottoniaková	za	předškoláky	na	21.	
místě.	

za	SDH	Michaela	Holcová

Soutěž	v	Kamenci
Po	 dvou	 měsících	 prázdnin	
jsme	 3.	 9.	 2016	 jeli	 na	 soutěž	
do	 nedalekého	 Kamence.	 Bylo	
teplo,	 a	 tak	 se	 zúčastnila	
spousta	 družstev.	 Nejdříve	 se	
běhaly	štafety	4x60m	mladší,	a	
pak	 starší.	 Volné	 chvíle	 mezi	
disciplínami	 děti	 trávily	 na	
malém	 hřišti.	 Když	 všichni	
odběhli	 štafety,	 tak	 se	 začaly	
běhat	 požární	 útoky	 a	 štafeta	
j e d n o t l i v c ů	 n a	 6 0 m	
s	překážkami.	 Útoky	 se	 dětem	
povedly	 s	krásným	 časem	 a	
navíc	 všichni	 byli	 rádi,	 že	 se	
v	teple	 zchladili.	 Nakonec	 se	 děti	 umístily	 na	 26.	místě.	 Poslední	 disciplínou,	 kterou	měly	 děti	 před	
sebou,	byly	štafety	jednotlivců	s	překážkami	na	60m.	Všichni	úspěšně	odběhli	a	byli	rádi,	že	už	to	mají	
za	 sebou.	 Kluci	 běželi	 tři.	Míra	Kottoniak	 se	 umístil	 na	 22.	místě,	 Kubík	Hak	 na	 46.	místě	 a	 Vlastík	
Suchý	 na	 47.	místě.	 Holky	 běžely	 dvě,	 a	 to	 Šárka	 Bukáčková,	 ta	 se	 umístila	 na	místě	 53.,	 a	 Sárinka	
Kottoniaková	 na	 místě	 54.	 Náklady	 spojené	 s	účastí	 na	 soutěžích	 jsou	 částečně	 \inancovány	
z	\inančních	 prostředků,	 které	 se	 nám	 podařilo	 získat	 z	dotačního	 programu	 Pardubického	 kraje	
„Naplňování	Koncepce	podpory	mládeže	v	Pardubickém	kraji“.

za	SDH	Michaela	Holcová

Další	plánované	akHvity	SDH
• každý	pátek	hasičský	kroužek	pro	děti	od	3	let
• 14.	10.	(7.	10.)	-	branný	závod	pro	děti	z	hasičského	kroužku
• 22.	10.	-	účast	mladých	hasičů	na	podzimním	kole	hry	Plamen	v	Mladějově	na	Moravě
• 10.	12.	-	výroční	schůze	SDH	v	kulturním	domě

Dále	 plánujeme	 nákup	 materiálního	 vybavení	 pro	 mladé	 hasiče	 z	dotace	 z	Programu	 „Naplňování	
Koncepce	 podpory	 mládeže	 v	Pardubickém	 kraji“,	 kterou	 jsme	 získali	 na	 celoroční	 práci	 s	dětmi	
v	hasičském	kroužku.



-	13	-Pustokamenické	listy	č.	3/2016

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice
Zahájení	školního	roku
Ve	čtvrtek	1.	září	v	8.00	hodin	
jsme	 v	 naší	 škole	 slavnostně	
přivítali	 nový	 školní	 rok.	 Po	
společném	 zahájení	 se	 úvod-
ního	slova	ujal	již	tradičně	pan	
starosta	 Myška.	 Poté	 násle-
dovalo	 slavnostní	 vítání	 osmi	
nových	prvňáčků,	kteří	 si	 jako	
památku	 na	 svůj	 první	 školní	
den	odnesli	domů	Pamětní	list	
a	 také	 drobný	 dárek.	 Po	
ukončení	 slavnostního	 zahá-
jení	 dostali	 všichni	 prvňáčci	
ještě	malé	 zvonečky,	 abychom	
i	 letos	 mohli	 pokračovat	
v	tradici	 „Prvního	 zvonění“,	
kdy	 první	 zvonění	 v	novém	 školním	 roce	 a	 své	 první	 školní	 zvonění	 vůbec	 odzvoní	 sami	 prvňáčci.	
Počet	dětí	 ve	 škole	 se,	 k	naší	 radosti,	 zvyšuje	 a	díky	 „rekordnímu	počtu“	prvňáčků	bude	v	 letošním	
školním	roce	vedle	sebe	usedat	do	lavic	devatenáct	dětí	ze	čtyř	ročníků.	Všem	školáčkům	přeji	nejen	
dobré	známky,	ale	také	spoustu	nových	krásných	zážitků,	zaměstnancům	i	rodičům	pak	přeji	klidný	a	
pohodový	školní	rok	2016/2017.

Jana	Kulichová

Projížďka	na	Bukovině
Na	naši	 tradiční	 podzimní	projížďku	na	koních	 jsme	 se	 vypravili	 v	pátek	9.	 září.	 Školička	 vyrazila	
jako	první.	Na	Bukovině	na	děti	 již	čekal	připravený	 	a	osedlaný	poník	Deli.	Školáci	se	po	stopách	
školky	vypravili	po	svačině	a	protože	po	příchodu	na	Bukovinu	školička	 ještě	 jezdila,	využili	čas	a	
podívali	se	na	prasata	a	ostatní	zvířata.	 Ježdění	školáků	zahájil	Vlastík	Suchý,	který	nám	ukázal,	co	

všechno	lze	na	poníkovi	při	jízdě	zkusit	
a	to	včetně	jízdy	ve	stoje.	Školáci	si	pak	
mohli,	 pod	 odborným	 dohledem	 paní	
Suché,	 některé	 prvky	 sami	 vyzkoušet.	
Většina	 dětí	 se	 nebála	 a	 vyzkoušela	 si	
jízdu	 s	rukama	 nad	 hlavou	 nebo	
v	upažení.	 Nejodvážnější	 si	 při	 jízdě	
lehli	 na	 záda	 a	 pohladili	 poníka	 po	
ocase.	Když	děti	unavily	poníka,	 vydaly	
se	ještě	nakrmit	koně.	Letošní	projížďka	
spojená	 s	 „akrobatickými	 prvky“	 se	
setkala	s	ohromným	ohlasem	a	my	jsme	
moc	 rádi,	 že	 jsme	 opět	 na	 Bukovinu	
pozváni.	 Děkujeme	 manželům	 Suchým	
za	krásně	strávené	páteční	dopoledne.

Jana	Kulichová
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Sázení	stromu
V	pátek	23.	9.	 se	naše	 škola	
j i ž	 po	 šes té	 př ipo j i l a	
k	mezinárodnímu	 projektu	
organizace	 Leaf	 Inter-
national	 a	 společnosti	 ENO	
„Zasaď	 strom	 pro	 mír“,	
který	 se	 koná	 u	 příležitosti	
Mezinárodního	 dne	 míru	
vyhlašovaného	 OSN.	 Po	
dvouleté	 odmlce,	 kdy	 jsme	
sázeli	 stromy	 u	 rybníka,	
jsme	 se	 rozhodli	 zasadit	 si	
zase	 nějaký	 stromek	 na	
školní	 zahradu.	 Náš	 „malý	
školní	sad“,	u	školy	již	máme	
jabloň	a	na	zahradě	švestku,	
jsme	 se	 rozhodli	 doplnit	
o	ořešák.	 	 Posilněni	 svači-
nou	jsme	vyrazili	na	zahradu.	Školákům	za	vydatné	pomoci	školičky,	šla	práce	rychle	od	ruky	a	tak	
zbylo	 i	 trochu	 času	 na	 hry.	 Po	 zasazení	 stromku	 jsme	 si	 ještě	 sklidili	 krásné	 a	 slaďoučké	 švestky,	
které	 se	 nám	 urodily	 už	 po	 třech	 letech.	 Doufáme,	 že	 se	 stromkům	 bude	 dařit	 a	 za	 několik	 let	
budeme	sklízet	nejen	jablíčka	a	švestky,	ale	také	ořechy.

Jana	Kulichová
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Připravované	akce
• 8.	10.	2016	od	18:00	hod.		–	Promítání	fotogra\ií	z	cesty	po	Japonsku	v	KD
• 22.	10.	2016	od	20:00	hod.		–	Posvícenská	taneční	zábava	(TJ	Pustá	Kamenice)
• 23.	10.	2016	od	14:00	hod.		–	Posvícenský	fotbalový	zápas	ženatí	:	svobodní
• 25.	11.	2016	–	Rozsvícení	vánočního	stromu	(ZŠ	a	MŠ	a	obec	P.	Kamenice)
• 26.	11.	2016	–	Advent	(Klub	seniorek)
• 4.	12.	2016	od	14:00	hod.	–	Adventní	koncert	v	kostele	sv.	Anny	(Obec	Pustá	Kamenice)
• 5.	12.	2016	–	Mikulášská	obchůzka	obcí	(TJ	Pustá	Kamenice)
• 9.	12.	2016	–	Vypouštění	balónků	s	přáním	Ježíškovi	–	(ZŠ	a	MŠ)
• 14.	12.	2016	–	Vánoční	besídka	(ZŠ	a	MŠ)
• 21.	12.	2016	–	Vánoční	koncert	v	kostele	sv.	Anny	(ZŠ	a	MŠ)

Otevřená	rodičovská	skupina
Patříte	 k	těm	 rodičům	 nebo	 prarodičům,	 kteří	 si	 občas	 neví	 rady	 s	tím,	 jak	 reagovat	 na	 nevhodné	
dětské	 chování,	 kon\liktní	 situace	 nebo	 jak	 naučit	 děti	 vzájemnému	 respektu	 a	 zodpovědnému	
zvládání	 povinností	 a	 pořádku?	 Nabízím	 společné	 sdílení	 zkušeností	 vytvořením	 skupiny	 rodičů	
(prarodičů),	kteří	budou	ochotni	podělit	 se	o	své	zkušenosti,	úspěchy	 i	neúspěchy	v	oblasti	výchovy					
a	vzájemné	komunikace	z	pohledu	efektivní	výchovy.	
Do	 skupiny	 můžete	 chodit	 pravidelně	 nebo	 příležitostně.	 Začínáme	 17.	 10.	 2016	 v	17:30	 hodin	
v	knihovně	v	Pusté	Kamenici.	Cena	je	50,-	Kč/	osobu.	

na	Vaši	účast	se	těší	Irena	Tušlová
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Reklama


