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Vážení	spoluobčané	jsou	před	námi	Vánoce,	svátky,	kdy	si	víc	uvědomujeme	sílu	
přátelství,	úcty	a	lásky,	ale	i	čas,	kdy	vzpomínáme	na	své	blízké	a	známé.	Vánoce	
jsou	svátky	o	radosti,	o	štěstí,	o	obdarovávání	se	a	o	vůni	cukroví	a	ozdobeného	
stromečku.	Svátky	na	které	se	každý	rok	těšíme.

Dovolte,	abych	Vám	nejen	jménem	svým,	ale	i	jménem	zastupitelů	naší	obce	
popřál	 krásné	 a	 radostné	 prožití	 vánočních	 svátků,	 klid	 a	 pohodu.	
	 	 	 	Do	Nového	roku	 	pevné	zdraví,	lásku,	štěstí,	pochopení,	toleranci	a	

mnoho	osobních	i	pracovních	úspěchů.

Krásné	a	veselé	svátky	a	šťastný	Nový	rok!
starosta

Společenská	rubrika
Výročí:
			prosinec	2016:	Jaroslav	Černý	-	75	let
			leden	2017:	Hana	Otradovská	-	75	let
			únor	2017:	Josef	Mareš	-	85	let
Narození:
			listopad	2016:	Marie	Houdková
Úmrtí:
			listopad	2016:	Marie	Melezinková	-	86	let

Krátce
Poslední	úřední	den	v	roce	2016:	středa	14.	12.	2016
První	úřední	den	v	roce	2017:	středa	4.	1.	2017
Nebezpečné	odpady	a	elektroodpad:
Pondělí	22.	5.	2017	od	16:00	hodin
Pondělí	16.	10.	2017	od	16:00	hodin
Cena	vody	na	rok	2017	činí	38,50	Kč/m3
Počáteční	stočné	činí	25,50	Kč/m3
Poplatky	za	psa:	100,-	Kč	za	každého	psa
Odpady:	600,-	Kč	za	osobu	a	rekreační	objekt
Poplatek	za	psa	a	odpady	je	splatný	do	31.	3.	2017.

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	30.	11.	2016	v	?s.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

6014 6509,6 5063VÝDAJE CELKEM
PLNĚNÍ

5183,4PŘÍJMY CELKEM

911,4 170 74,5Pozemky a les712,6Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti

109,5 40 9,2Silnice93,6Daň z příjmů fyz. os. srážk. daň

13,3 1715 1022,2Vodovod, infrastruktura a vrt16,7Daň z příjmů fyz. os. OSVČ

940,6 60 58,7Veřejné osvětlení861,1Daň z příjmů práv. osob

1950,2 285 265ZŠ a MŠ1747,6DPH

285 96 155,7Kulturní dům226,1Daň z nemovitostí

59,5 30 18,7Knihovna54,5Neinvestiční dotace na státní správu

190 10 3,9Cestovní ruch191,8Poplatky z odpadů

4 600,5 404,7Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň4,5Poplatky ze psů

16 240 206,2Odpadové hospodářství21,9Poplatky správní, loterie

17 199,9 195,9Služby, příspěvky, kultura15,9Příjmy z nájmu byt, hřiště

490 45 46,2SDH264,7Příjmy z pozemků, lesa a železa

6 551 508,5Zastupitelstvo4,8Příjmy vodovod, rybník

64,5 700 638,9Činnost místní správy60Služby pro obyvatelstvo

1 34 32,5Pojištění majetku0,7Finanční operace

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

0 120 14,9Rekonstrukce školní družiny39Dotace VPP doplatek 2015

196 300 223,5Provoz ČOV,  kanalizace168Dotace VPP 2016

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

560 5 4,4Finanční operace560Investiční dotace vrt PK1

0 0 12,6Volby do krajského zastupitestva20Dar za vedení kroniky z PK

0 130 129,8Garáž19,9Volby do krajského zastupitestva

720 576,9Kanalizace splátka půjčky ČS a SFŽP

Inves?ční	akce	v	Pusté	Kamenici	plánované	na	rok	2017

-	Rekonstrukce	vnitřních	prostor	obecního	úřadu	–	podána	žádost	o	dotaci
			na	Pardubický	kraj	z	Programu	obnovy	venkova.

-	Rekonstrukce	vnitřních	prostor	družiny	v	budově	ZŠ	a	MŠ.

-	Zpracování	projektové	dokumentace	na	rozvody	veřejného	osvětlení	v	obci	Pustá	Kamenice
		(návaznost	na	budoucí	realizaci	akce	ČEZ	-	položení	rozvodů	elektrické	energie	do	země)

místostarosta
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VÝDAJEPŘÍJMY

998,6 70Pozemky a lesDaň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti
93,2 30Místní a účelové kominikaceDaň z příjmů fyz. os. srážk. daň

24 300Vodovod, infrastruktura a vrtDaň z příjmů fyz. os. OSVČ

1062,5 400Veřejné osvětleníDaň z příjmů práv. osob

8,5 287ZŠ a MŠDaň z příjmů fyz. os. dle počtu zam.

2111,8 200Kulturní dům a kulturaDPH

286 30KnihovnaDaň z nemovitostí

63,2 10Cestovní ruchNeinvestiční dotace na státní správu

200 700Péče o vzhled obce a veřejnou zeleňPoplatky z odpadů

4,2 240Odpadové hospodářstvíPoplatky ze psů

15 100Služby, příspěvkyPoplatky správní, loterie

17 40SDHPříjmy z nájmu byt, hřiště

200 600ZastupitelstvoPříjmy z pozemků, lesa a železa

7 715Činnost místní správyPříjmy vodovod, rybník

65 40Pojištění majetkuSlužby pro obyvatelstvo

1 60Výměna dveří u KDFinanční operace

200 200Rekonstrukce školní družinyStočné za II. pololetí roku 2016

300Provoz ČOV,  kanalizace

185Rekonstrukce vnitř. prostor obecního úřadu

150Projektová dokumentace veřejného osvětlení

700Splátka úvěrů kanalizace a ČOV

5357 5357CELKEMCELKEM

Kanalizace	a	ČOV	v	Pusté	Kamenici
Vážení	spoluobčané.	Počátkem	měsíce	prosince	Vám	byly	do	
domácností	prostřednictvím	České	pošty	doručeny	smlouvy	o	
odvádění	 odpadních	 vod	 (smlouvy	 byly	 doručeny	 pouze	 do	
domácností,	 které	 jsou	 již	 napojeny	 na	 obecní	 kanalizaci).	
Majitelům	nemovitostí,	 kteří	používají	 do	domácnosti	 i	 svoji	
vlastní	studnu,	byly	doručeny	smlouvy	dvě	–	jedna	na	stočné	
z	celoobecního	vodovodu	a	druhá	na	stočné	z	vlastní	studny.	
Žádáme	Vás	tímto,	abyste		podepsané	smlouvy	včas	odevzdali	
na	obecní	úřad,	kde	budou	zároveň	podepsány	a	potvrzeny	starostou	nebo	místostarostou	obce.	Pro	
zajímavost	sdělujeme,	že	k	30.	11.	2016	je	na	obecní	kanalizaci	napojeno	celkem	122	nemovitostí,	což	
je	86,5	%	z	celkového	počtu	nemovitostí,	které	se	mohou	na	kanalizaci	připojit.	Vzhledem	k	tomu,	že	
se	blíží	vánoční	svátky	a	ve	všech	domácnostech	se	zvýší	spotřeba	rostlinného	oleje	a	tuku	při	smažení	
vánočních	 kaprů	 a	 jiných	 pochutin,	 žádáme	 a	 prosíme	 občany,	 aby	 použitý	 olej	 nebyl	 v	žádném	
případě	 vypouštěn	 do	 odpadních	 vod	 kanalizace.	 Za	 splnění	 této	 podmínky	 předem	 děkujeme.	
Předejdeme	tak	případným	závadám,	které	by	mohly	negativně	ovlivnit	provoz	kanalizace	a	zejména	
pak	chod	ČOV.	Jinak	připomínáme,	že	platnost	stavebního	povolení	na	vybudování	domovní	přípojky	
ještě	nepřipojených	domácností	skončí	k	datu	31.	12.	2017.

místostarosta

Návrh	rozpočtu	na	rok	2017	v	?s.	Kč
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Připojení	vrtu	na	vodovodní	
soustavu
Kolem	 vrtu	 byla	 pod	 úrovní	 terénu	 vybudována	
armaturní	 šachta,	 která	 je	 propojena	 vodovodním	
potrubím	a	elektrickým	kabelem	do	vodojemu.	Zde	
je	 pak	měřící	 zařízení	 a	 vodárenský	monitorovací	
systém,	 spočívající	 v	telemetrické	 stanici,	 snímači	
hladiny,	impulsním	vysílači	a	snímači	teploty.	Vrt	je	
osazen	v	hloubce	50	m	ponorným	čerpadlem.	Voda	
z	vrtu	 a	 z	původních	 studní	 je	 míchána	 v	poměru	
1	:	1	ve	vodojemu.

starosta

Den	otevřených	dveří	na	ČOV
Obec	Pustá	Kamenice	uspořádala	v	sobotu	29.	10.	2016	DEN	OTEVŘENÝCH	DVEŘÍ	NA	ČOV.	Ve	třech	
dopoledních	a	dvou	odpoledních	hodinách	ČOV	navštívilo	celkem	46	osob,	které	se	seznámily	s	tím,	
jak	 probíhá	 čištění	 odpadních	 vod	 v	 naší	 obci.	 Další	 zájemci	 o	 případnou	 prohlídku	 ČOV	
ať	kontaktují	místostarostu	obce,	který	si	s	nimi	domluví	individuální	termín.

místostarosta

Jak	je	to	s	PSČ	
Pusté	Kamenice?
V	běžném	 poštovním	 styku	 je	 třeba	 užívat	
PSČ	 569	 82	 Borová	 u	 Poličky.	 U	 balíků	 je	
pak	 výhodné	 užívat	 PSČ	 569	 83	 Pustá	
Kamenice.	 Pokud	 si	 posíláte	 balík	 do	 ruky,	
neuvádějte	 v	adrese	 PSČ	 569	 82	 Borová	
u	Poličky,	 neboť	 si	 jej	 budete	 muset	
vyzvednout	na	poště	v	Borové,	ale	PSČ	naší	
pošty.	 U	 ostatních	 dodavatelů	 balíků	 je	
dobré	uvádět	PSČ	naší	pošty	–	569	83.	

starosta

Adventní	koncert	v	kostele	sv.	Anny
V	 neděli	 4.	 12.	 2016	 od	 14:00	 hodin	 uspořádala	 obec	 Pustá	 Kamenice	 společně	 s	Domovem	 české	
hudby	 o.p.s.	 adventní	 koncert.	 Koncert	 se	 konal	 v	 kostele	 sv.	 Anny	 v	 Pusté	 Kamenici	 a	 k	poslechu	
zahrálo	 Ančerlovo	 kvarteto	 ve	 složení:	 Lukáš	 Novotný	 –	 housle,	 Martin	 Balda	 –	 housle,	 Ondřej	
Martinovský	 –	 viola	 a	 Daniel	 Petrásek	 –	 violoncelo.	 Zazněly	 zde		 skladby	 z	 děl	 J.S.	 Bacha	 –	 Aria,	
J.Pachalbela	 –	 Chaconne,	 L.	 Boccheriniho	 –	 Ouverture	 celébre,	 G.F.	 Haendela	 –	 Largo,	 J.	 Haydna	 –	
Andente	religioso,	 	-	Ave	verum	corpus,	Fr.	Schuberta	–	Ave	Maria	a	A.	Dvořáka	–	Smyčcový	kvartet	F	
dur.	Věříme,	že	všem	40	posluchačům	se	koncert	líbil	a	odnesli	si	z	něho	krásný	zážitek.

místostarosta
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Hokejové	mužstvo	Pusté	Kamenice	jako	nováček																						
soutěže	AHL	Polička	v	sezóně	2016/2017

Naši	 hokejisté	 v	letošním	 roce	 vstoupili	 do	 AHL	 (amatérské	 hokejové	 ligy)	 Polička	 jako	 nováček	
této	 soutěže.	 Během	 sezóny	 2016/2017	 bojovali	 a	 budou	 bojovat	 společně	 s	dalšími	 sedmi	
účastníky:	Jedlovou,	Pustou	Rybnou,	Krounou,	Borovnicí,	Lezníkem,	J+J	Polička	a	ŘKF	Polička	o	co	
nejlepší	umístění	v	soutěži.	Do	uzávěrky	těchto	listů	(9.	12.	2016)	hokejisté	sehráli	pět	zápasů,	když	
čtyřikrát	zvítězili	a	jednou	odešli	poraženi.	V	průběžné	tabulce	zatím	wigurují	na	třetí	příčce.	Lezník	
porazili	 5:4,	 Krounu	 4:1,	 Borovnici	 5:3,	 Jedlovou	 4:3	 a	 prohráli	 pouze	 s	prvním	 celkem	 soutěže	
Pustou	 Rybnou	 2:4.	 Další	 zápas	 sehrají	 v	neděli	 18.	 12.	 2016	 od	 16:00	 hodin	 s	ŘKF	 Polička.	
Doposud	nejlepším	střelcem	našeho	celku	je	David	Zeman,	který	nastřílel	8	branek.

místostarosta

Poděkování
Hokejisté	 touto	 cestou	 děkují	 všem	 sponzorům	 za	 jejich	 podporu.	 Zejména	 děkují	 obci	 Pustá	
Kamenice	za	sponzorství	při	nákupu	dresů,	Tělovýchovné	jednotě	Pustá	Kamenice	za	sponzorování	
pronájmu	 hrací	 plochy	 a	 dále	 pak	 wirmám	 a	 jednotlivcům	 za	 sponzorství	 nákladů	 spojených	
s	působením	v	AHL.	Jedná	se	o	tyto	wirmy	a	jednotlivce:	Firma	NELL	Servis	s.r.o.,	Krásné	13,	592	03	
Sněžné	 –	 Aleš	 Suchý,	 Elektro	 Dvořák	 Zdeněk,	 Dvořákova	 871,	 572	 01	 Polička,	 Podlahy	 Šeda,	
Wilsonova	 590,	 539	 01	 Hlinsko	 –	 Pavel	 Mlynář,	 Štefan	 Vlček	 –	 Polička,	 Karel	 Chvála	 –	 Pustá	
Kamenice	a	Tomáš	Dědič	–	Pustá	Kamenice.	

hokejisté

NELL	Servis	s.r.o.	
Krásné	13,592	03	Sněžné	
Mob.:	+420	739	298	871	
E-mail:	suchy@nellservis.cz

mailto:suchy@nellservis.cz%22%20%5Ct%20%22_blank
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TJ	Pustá	Kamenice

Posvícenská	taneční	zábava	2016
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	
Kamenice	 uspořádala	 v	 sobotu	
22.	 10.	 2016	 posvícenskou	 tane-
ční	 zábavu.	 K	tanci	 a	 poslechu	
výborně	 zahrála	 skupina	 AURIS.	
Jménem	 pořadatelů	 bych	 chtěl	
tímto	 poděkovat	 hrstce	 návště-
vníků,	 kteří	 taneční	 zábavu	
navštívili	 a	 náš	 spolek	 tímto	
podpořili.	 Rovněž	 děkuji	 všem	
pořadatelům	 za	 vykonanou	
službu. 							za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Posvícenský	fotbal	2016
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	 uspořádala	 v	 neděli	 23.	 10.	 2016	 od	 14:30	 hodin	 tradiční	
posvícenské	 fotbalové	 utkání	 mezi	 ženatými	 a	 svobodnými.	 Utkání	 se	 odehrálo	 na	 místním	
travnatém	 hřišti	 za	 vcelku	 příznivého	 podzimního	 počasí.	 Vyrovnané	 utkání	 skočilo	 vítězstvím	
svobodných	 3:2	 v	prodloužení,	 když	 v	základní	 hrací	 době	 skončilo	 nerozhodně	 2:2.	 Branky	 za	
svobodné	vstřelili:	Jiří	Jelínek,	Jaromír	Obrovský	a	rozhodující	branku	v	prodloužení	vstřelil	Michal	
Obrovský.	 Za	 ženaté	 se	 dvakrát	 trewil	 David	 Zeman.	 Svobodní	 nastoupili	 v	 této	 sestavě:	 Obrovský	
Michal,	 Obrovský	 Jaromír,	 Jelínek	 Jiří,	 Lorenc	 Adam,	 Otradovský	Milan	ml.,	 Smažil	Martin	 a	 Tušla	
Martin.	Ženatí	nastoupili	v	této	sestavě:	Chvála	Karel,	Sršeň	Milan,	Černý	Milan,	Černý	Marek,	Zeman	
David,	Zeman	Zdeněk.	Zápasu	přihlíželo	cca	30	diváků.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Mikulášská	obchůzka	obcí
Jako	 již	 tradičně	 každý	 rok	 v	 předvečer	 svátku	 svatého	 Mikuláše	 proběhla	 v	 Pusté	 Kamenici	
Mikulášská	nadílka.	Mikuláše	při	obchůzce	obcí	doprovodil	anděl	a	dva	čerti.	Společně	pak	navštívili	
dvaadvacet	 rodin	a	za	krásnou	básničku	či	písničku	obdarovali	36	nejmenších	dětí.	 I	když	nějaké	 ty	
slzičky	 ukáply,	 tak	 všechny	 děti	 přesvědčily	Mikuláše,	 že	 si	 nezaslouží,	 aby	 byly	 čerty	 odneseny	 do	
pekla.	Balíčky	se	sladkostmi	pro	děti	sponzorovala	místní	tělovýchovná	jednota.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Připravované	akce	TJ	Pustá	Kamenice
Veřejné	bruslení	26.	12.	2016
TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 v	pondělí	 26.	12.	2016	 od	 14:00	 do	 15:15	 hodin	 na	 zimním	 stadionu	
v	Hlinsku	 VÁNOČNÍ	 VEŘEJNÉ	 BRUSLENÍ	 pro	 děti,	 rodiče,	 prarodiče	 a	 zkrátka	 pro	 všechny,	 kteří	 si	
chtějí	o	vánočních	svátcích	trochu	zasportovat.	Pronájem	ledu	hradí	tělovýchovná	jednota,	dopravu	na	
zimní	stadion	si	každý	zajistí	sám.	Od	15:30	hodin	zde	sehrají	naši	hokejisté	přátelské	utkání	s	dosud	
neupřesněným	soupeřem.

Výroční	členská	schůze	14.	1.	2017
TJ	 Pustá	Kamenice	 zve	 všechny	 členy	 na	 VÝROČNÍ	 ČLENSKOU	 SCHŮZI,	 která	 se	 uskuteční	 v	sobotu	
14.	ledna	2017	od	18:00	hodin	v	přísálí	kulturního	domu.	Vaše	účast	je	nutná,	neboť	součástí	schůze	
budou	i	volby	do	výkonného	výboru	TJ	na	období	let	2017	–	2021.	Od	16:00	hod.	se	uskuteční	výroční	
schůze	pro	děti.	Součástí	obou	schůzí	bude	promítání	fotograwií,	videí	a	diapozitivů	z	činnosti	našeho	
spolku.

Dětský	karneval	18.	2.	2017
V	sobotu	18.	2.	2017	od	13:00	–	17:00	hodin	TJ	Pustá	Kamenice	pořádá	v	kulturním	domě	 tradiční	
DĚTSKÝ	KARNEVAL.	Srdečně	zvou	pořadatelé.

Šibřinky	18.	2.	2017
V	sobotu	18.	2.	2017	od	20:00	–	02:00	hodin	TJ	Pustá	Kamenice	pořádá	tradiční	ŠIBŘINKY	s	hudební	
skupinou	ŘEMEN.	Srdečně	zvou	pořadatelé.
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MASOPUST	25.	2.	2017
V	sobotu	25.2.2017	od	08:00	hodin	pořádá	TJ	Pustá	Kamenice	Masopustní	průvod	obcí.	Více	informací	
k	průvodu	bude	zveřejněno	týden	před	samotnou	akcí.

Klub	seniorek

5.	výročí	založení	klubu
Letošní	28.	říjen	byl	nejen	státní	svátek,	ale	byl	významný	i	pro	Klub	seniorek.	Tento	den	jsme	oslavily	
už	 5.	 výročí	 založení	 klubu.	 Pozvání	 na	 oslavu	 s	narozeninovým	 dortem	 přijali	 i	 zástupci	 obce	 pan	
starosta	Myška	a	místostarosta	Sklenář.	Oběma	děkujeme	za	spolupráci	a	podporu	při	pořádání	akcí	
pro	 veřejnost,	 které	 se	 staly	 již	 tradicí.	 Ať	 už	 je	 to	 velikonoční	 setkání,	 oslava	 Dne	 matek	 nebo	
předvánoční	 posezení.	 Velmi	 milým	 překvapením	 byl	 dárek	 pro	 každou	 z	nás,	 který	 vyrobily	 děti	
v	keramickém	 kroužku	 při	 místní	 základní	 škole	 pod	 vedením	 paní	 družinářky	 Veroniky	 Klinecké.	
Dětem	a	paní	Klinecké	ještě	jednou	touto	cestou	moc	děkujeme.	

Rok	2016	v	Klubu	seniorek
A	co	 jsme	za	skoro	už	uplynulý	rok	všechno	stihly?	Začaly	 jsme	hned	v	lednu	výstavou	háčkovaných	
panenek	v	muzeu	ve	Skutči,	následovala	výstava	drátkování	v	muzeu	v	Litomyšli,	oslava	MDŽ,	a	už	je	
květen	a	oslava	Dne	matek	v	kulturním	domě	spojená	s	vyprávěním	Mgr.	Procházkové	o	Thajsku.	Před	
prázdninami	je	na	programu	turnaj	v	Člověče	 	nezlob	se	a	jako	každý	rok	jedeme	na	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	
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dobrý	 oběd	 a	 potom	 si	 v	 klidu	 užívaly	 plavbu	 po	 Labi	 pod	 Kunětickou	 horu	 a	 zpět.	 Počasí	 bylo	
perfektní,	 takže	 ke	 spokojenosti	 s	výletem	 nechybělo	 vůbec	 nic.	 A	 abychom	 se	 jen	 nevozily,	 využily	
jsme	v	září	hezkého	počasí	a	vydaly	se	pěšky	přes	Bukovinu	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.	
Na	 podzim	 jsme	 připravily	 cestopisnou	 přednášku	 o	 pyramidách	 v	Bosně	 a	 už	 jsme	 se	 začaly	
připravovat	na	 tradiční	akci	na	začátek	adventu.	Letos	 jsme	 ji	 spojily	 s	výstavou	betlémů	a	krásným	
zážitkem	bylo	vystoupení	pěveckého	souboru	NAŽIVO.	Radost	jsme	měly	z	toho,	že	pozvání	na	výstavu	
opět	po	roce	přijaly	děti	ze	základní	školy	z		Borové	i	z	Kamenice.	I	to	je	pro	nás	povzbuzením	do	další	
práce	v	novém	roce.	Věříme,	že	se	dál	budeme	rády	scházet	a	že	se	nám	podaří	opět	připravit	zajímavý	
program	i	akce	pro	všechny	spoluobčany.	

za	Klub	seniorek	Irena	Gregorová

Předvánoční	koncert	a	výstava	betlémů	-	advent	v	Klubu	seniorek
Po	 pátečním	 rozsvícení	 vánočního	
stromu	 jsme	 v	sobotu	 26.	 listopadu	
přivítali	 advent.	 Klub	 seniorek	 ve	
spolupráci	s	Obcí	Pustá	Kamenice	pozval	
tentokrát	 všechny	 spoluobčany	 do	
kulturního	 domu	 na	 výstavu	 betlémů	 a	
koncert	„Náhodného	seskupení	NAŽIVO“	
pod	vedením	paní	Kristýny	Řebíčkové.	K	
prohlédnutí	byly	betlémy	všech	velikostí	
a	 rozmanitostí	 použitých	 materiálů	 na	
jejich	 provedení.	 K	vidění	 byly	 betlémy	
vyřezávané	 ze	 dřeva,	 keramické,	
papírové,	 z	včelího	 vosku	 až	 po	 perní-
kový,	 který	 zasluhuje	 zvláštní	 obdiv,	 protože	 jej	 vyrobily	 a	 ozdobily	 děti	 z	místí	 základní	 školy.	
Děkujeme	touto	cestou	všem	majitelům	betlémů	za	jejich	zapůjčení	a	možnost	ukázat	je	na	výstavě	jak	

kamenickým	 spoluobčanům,	 tak	 i	 dětem,	
kterým	 byla	 otevřena		 v	pondělí	 28.	11.	
Nejdříve	 přijely	 v	doprovodu	 všech	 paní	
učitelek		 děti	 ze	 základní	 školy	 v	Borové	 a	
potom	 je	 vystřídala	 místní	 pustokamenická	
základní	 a	mateřská	 škola.	 Koncert	 seskupení	
NAŽIVO		 přispěl	 k	vánoční	 atmosféře	 svým	
repertoárem	 vánočních	 písní	 a	 sklidil	
zasloužený	 potlesk	 za	 nádherný	 zážitek.	
K	vánocům	 a	 dobré	 pohodě	 neodmyslitelně	
patří	 vůně	 perníčků,	 cukroví	 a	 punče.	 To	 vše	
připravily	ženy	z	klubu	seniorek,	součástí	akce	
byla	 i	 výstavka	 ručních	 prací	 seniorek.	
Poděkování	 za	 návštěvu	 patří	 všem,	 kteří	 si	
přišli	 užít	 s	námi	 příjemné	 sobotní	 odpoledne	
a	 přivítat	 nadcházející	 adventní	 čas.	 Přejeme	
všem	 spoluobčanům,	 aby	 byl	 časem	 klidu,	
pohody	 a	 –	 hlavně	 pro	 děti	 -	 dobou	 těšení	 se	
na	vánoce.

za	Klub	seniorek	Irena	Gregorová
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Mladějov
Dne	1.	10.	2016	jsme	se	vydali	s	dětmi	na	poslední	
soutěž	 hry	 Plamen	 do	 Mladějova.	 Dětí	 jsme	 měli	
pouze	 šest,	 tak	 jsme	 si	 museli	 jednoho	 půjčit.	
Běhaly	 se	 požární	 útoky	 a	 štafety	 4x60	 m.	 Při	
požárním	útoku	 jsme	museli	měnit	 obsazení	 dětí,	
tak	to	nešlo	jako	vždy.	Problém	byl	na	koši,	kde	děti	
nebyly	 sehrané	 a	 neměly	moc	 síly.	 Ale	 i	 přes	 pár	
komplikací	 děti	 zaběhly	 útok	 v	platném	 pokusu.	
Volnou	 chvíli	 mezi	 požárním	 útokem	 a	 štafetou	
4x60	si	děti	krátily	na	místním	hřišti.	Odpoledne	se	
na	soutěž	přijel	podívat	předseda	vlády	Bohuslav	Sobotka.	Popřál	všem	dětem	hodně	štěstí	v	závodech	
a	 odjel.	Děti	 se	 s	ním	 chtěly	 vyfotit,	 ale	 bohužel	 nebyla	 příležitost	 se	 k	němu	dostat.	 Poté	 se	 běhaly	
štafety	 4x60	 což	 děti	 měly	 natrénováno	 a	 tak	 jim	 to	 šlo.	 Nakonec	 se	 umístily	 na	 21.	 místě.	
Vyhodnocovala	 se	 i	 okresní	 liga	 za	 celý	 rok,	 kde	 jsme	 skončili	 na	 23.	místě.	 Soutěž	 si	 děti	 užily	 za	
krásného	teplého	počasí	a	parádně	zakončily	soutěžní	rok.

za	SDH	Michaela	Holcová

SDH	Pustá	Kamenice

Podzimní	kolo	hry	Plamen
V	sobotu	 22.	10.	 se	 v	Mladějově	 na	 Moravě	 konalo	 podzimní	 kolo	 celoroční	 hry	 Plamen.	 Náš	 plán	
zúčastnit	 se	 této	 branné	 soutěže	 s	3	 hlídkami	 zhatila	 epidemie	 neštovic.	 Děti	 z	přípravky	 buď	
onemocněly,	 nebo	 musely	 zastoupit	 nemocné	 děti	 z	kategorie	 mladších.	 Na	 start	 se	 tak	 postavily	
2	pětičlenné	hlídky	ve	složení:	Hlídka	č.1-	Šárka	Bukáčková,	Matěj	Zahálka,	Andrea	Odehnalová,	Jakub	
Hak,	Sára	Kottoniaková,	Hlídka	č.2-	Kristýna	Tomášková,	Antonín	Chaloupka,	Tereza	Sejkorová,	Eliška	
Broklová,	 Marek	 Zahálka.	 Nutno	 podotknout,	 že	 naše	 druhá	 hlídka	 byla	 jediná	 v	okrese	 složená	
převážně	pouze	z	dětí	navštěvujících	MŠ	(pouze	1	dítě	chodí	do	1.třídy).	Svým	výkonem	se	však	mezi	
dalšími	 40	 hlídkami	 neztratily.	 Hlídka	 číslo	 1	 zaběhla	 celou	 2km	 trasu	 za	 35:19	 a	 při	 plnění	
jednotlivých	disciplín	nasbírala	 celkem	29	 trestných	bodů.	Nejobtížnějšími	disciplínami	byla	pro	ně	
střelba	ze	vzduchovky	a	topograwie.	Svým	výkonem	si	vybojovala	celkové	30.	místo.	Hlídka	č.2		doběhla	
do	cíle	s	časem	36:31	a	nasbírala	celkem	32	trestných	bodů,	z	toho	15	na	střelbě.	Bohužel	se	dětem
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nepovedla	 zdravověda,	
naopak	 překvapily	 nejen	
nás,	 ale	 i	 rozhodčí	 na	
topograwii,	 uzlování	 a	
překonání	 lana.	 Svým	
snažením	 si	 tato	 hlídka	
vybojovala	 36.	 místo.	
V	přípravce	 zbyl	 pouze	
Vašík	 Chaloupka,	 a	 tak	
jsme	 přímo	 namístě	
s	náhradníky	 ze	 sborů	
Pome z í ,	 Ku n č i n a	 a	
Moravská	 Chrastová	
vytvořili	 tým	 nazvaný	
Mix,	 který	 si	 zkusil	 také	
tuto	 trať	 proběhnout.	
Děkuji	 všem	 rodičům,	 kteří	 ochotně	 své	 děti	 zavezli	 a	 byli	 pro	 ně	 po	 celou	 dobu	 soutěže	 velkou	
oporou.	Dětem	děkuji	za	jejich	nadšení	při	přípravě	i	při	samotné	soutěži,	která	probíhala	za	nepříliš	
příjemného	počasí.

za	SDH		Lenka	Tomášková

PF	2017

Krásné	prožití	vánočních	svátků

a

úspěšný	nový	rok	2017

přeje

SDH	Pustá	Kamenice
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ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Podzimní	dílnička
Listí	žloutne	poletuje,	podzimní	tvoření	nastupuje.	Podzimní	tvořeníčko	pro	děti	z	Krtečka	z	MŠ	i	ZŠ	
a	 jejich	 rodiče	 se	 konalo	 v	naší	 škole	 v	úterý	 25.	 října.	 A	 co	 si	 pro	 děti	 připravily	 paní	 učitelky	
tentokrát?	Děti	si	mohly	vyrobit	například	podzimní	malířskou	paletku	z	přírodnin,	bramborového	
ježka,	veverku	a	ježka	z	dýňových	semínek	nebo	si	mohly	vyzkoušet	malování	zvířátek	na	kameny.	A	
na	cestu	domů	si	děti	posvítily	vyrobeným	podzimním	lampiónem.	Doufáme,	že	se	dětem	i	rodičům	
společné	vyrábění	podzimních	dekorací	líbilo	a	že	se	při	společném	tvoření	potkáme	zase	příště.	

Jana	Kulichová

Dopravní	hřiště
Na	 pravidelnou	 podzimní	
l ekc i	 dopravní	 výchovy	
na	dopravním	 hřišti	 v	Poličce	
jsme	 se	 vypravili	 10.	 října.	
Protože	 školáků,	 k	naší	 velké	
radosti,	 ve	 školních	 lavicích	
přibývá	 a	 na	 hřiště	 by	 se	 již	
všechny	děti	společně	nevešly,	
bylo	 třeba,	 letos	poprvé,	naše	
školáčky	 a	 školku	 rozdělit.	
První	 vyrazila	 v	sedm	 hodin	
do	 Polička	 školka	 a	 na	 hřišti	
dováděla,	 s	malou	 přestávkou	
na	 svačinku,	 	 od	 osmi	 do	de-
seti	 hodin.	 V	devět	 hodin	
odjeli	z	Kamenice	školáci,	aby	
v	deset	 hodin	 vystřídali	 děti	
ze	 školky	 a	 sami	 ovládli	 celé	
hřiště	 až	 do	 dvanácti	 hodin.	
Přestože	 jsme	 děti	 rozdělili	 na	 dvě	 skupiny,	 ani	 tak	 jsme	 se	 různým	 pádům,	 srážkám	 a	 dalším	
karambolům	 nevyhnuli.	 Některé	 děti	 se	 ne	 a	 ne	 skamarádit	 s	 pravidly	 silničního	 provozu,	 ale	 my	
nepolevíme	a	znovu	to	s	„našimi	piráty	silnic“	na	jaře	zkusíme.

Jana	Kulichová
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Příběh	dřevěné	panenky
Protože	 v	 úterý	 8.	 11.	 nešel	 v	 části	 obce	 proud,	 vyrazili	 jsme	
s	dětmi	 a	 žáky	 z	 MŠ	 a	 ZŠ	 do	 Hlinska,	 kde	 jsme	 navštívili	
Expozici	dřevěných	hraček.	Hned,	co	jsme	se	ráno	všichni	sešli	
ve	škole,	vypravili	jsme	se	ke	státní	silnici	na	autobus,	který	nás	
zavezl	téměř	„do	Betléma“.	Tam	nás	již	očekávali	v	Turistickém	
informačním	 centru,	 kde	 nám	 poskytli	 zázemí	 na	 celé	
dopoledne.	Od	paní	průvodkyně	jsme	se	dozvěděli	 jak	vznikají	
dřevěné	 hračky	 i	 to,	 že	 dříve	 děti	 ani	 jiné	 neměly.	 Také	 jsme	
zjistili,	že	se	dřevěné	hračky	vyrábějí	v	nedalekých	obcích	a	to	
konkrétně	pan	Karel	Makovský	z	Dědové	a	pan	Zdeněk	Bukáček	
z	 Krouny.	 V	 herním	 koutku	 si	 děti	 mohly	 dřevěné	 hračky	
vyzkoušet	 na	 vlastní	 kůži,	 po	 hmatu	 poznávat	 postavy	
v	tajemných	 bedýnkách	 a	 všelijak	 jinak	 se	 vyžít.	 Po	 svačině	 si	
děti	 zakoupily	 něco	 na	 památku	 a	 již	 jsme	 se	 opět	 vraceli	
linkovým	 autobusem,	 ovšem	 tentokrát	 jsme	 vystoupili	
na	Františkách.	 Děti	 hned	 mohly	 popovídat	 o	 svých	 zážitcích	
rodičům,	jelikož	se	hned	rozešly	do	svých	domovů.	

Dita	Hromádková

Rozsvícení	vánočního	stromu	2016
Tradiční	 rozsvěcení	 vánočního	 stromečku	 spojené	
s	lampionovým	průvodem	se	konalo	v	pátek	25.	11.	2016.	
Stejně	 jako	 v	předchozích	 letech	 nejprve	 rozzářily	 svými	
lampiony	 děti	 z	 Pusté	 Kamenice,	 Čachnova	 a	 okolí	 v	
doprovodu	 rodičů	 a	 prarodičů	 Pustou	 Kamenici.	
Lampionový	průvod	prošel	horní	části	obce	a	vrátil	se	zpět	
ke	 škole.	 Tady,	 za	 hlasitého	 odpočítávání	 dětí,	 se	 v	pět	
hodin	 rozsvítil	 vánoční	 stromeček	 a	 pan	 starosta	 popřál	
všem	 klidné	 prožití	 nadcházejícího	 adventního	 období.	
Následovalo	vystoupení	žáků	naší	školy,	kteří	si	připravili	
program	 složený	 z	 vánočních	 písniček,	 koled	 a	 básniček.	
Jako	 každý	 rok	 jsme	 si	 také	mohli	 vyzkoušet	 několik	 tradičních	 vánočních	 zvyků.	 I	 letos	 obohatila	
program	 prodejní	 výstavka	 krásných	 prací	 žen	 z	 Klubu	 seniorek.	 Pro	 zahřátí	 byl	 přichystaný	 čaj,	
svařené	víno	a	punč,	který	zajistila	obec	a	perníčky,	které	upekly	a	ozdobily	děti	ve	škole.	Slavnostní	
rozsvícení	 zakončilo	 vypuštění	 lampionu	 štěstí,	 který	 tentokrát	 vystoupal	 vysoko	 nad	 Kamenici	 a	
odnesl	 všechna	 naše	 napsaná	 přání.	 Děkujeme	 všem,	 kteří	 přišli	 a	
pomohli	nám	vytvořit	příjemnou	vánoční	atmosféru.	Letos	to	bylo	 již	po	
sedmé,	co	jsme	společně	rozsvítili	náš	kamenický	vánoční	stromeček.	Těší	

nás,	 že	 se	 scházíme	v	tak	hojném	
počtu	 a	 přejeme	 si,	 aby	 to	 takto	
bylo	 i	 v	letech	 následujících.	
Doufáme,	 že	 si	 všichni	 domů	
odnesli	 nejen	 větvičku	 jmelí	 a	
kapří	 šupinku	 pro	 štěstí,	 ale	 i	
trošku	slavnostní	adventní	nálady.	
Krásný	a	pokojný	advent.

Jana	Kulichová
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Projekt	„Mikulášská	školička“
V	 pondělí	 5.	 12.	 proběhl	 v	 naší	 škole	
projektový	 den	 s	názvem	 Mikulášská	
školička.	 Protože	 děti	 mohly	 přijít	
oblečené	v	kostýmech,	hned	od	rána	se	 to	
u	 nás	 hemžilo	 čertíky,	 andílky	 a	 nechyběl	
ani	 Mikuláš.	 Den	 jsme	 začali	 čertovskou	
písničkou	 na	 protažení.	 Poté	 následovala	
MIKULÁŠSKÁ	 ČEŠTINA	 a	 ČERTOVSKÉ	
POČTY.	V	obou	hodinách	jsme	plnili	různé	
úkoly	 a	 dověděli	 se	 spoustu	 zajímavostí	 a	
tradic,	 které	 se	 vztahují	 k	 tomuto	
krásnému	 předvánočnímu	 období .	
Po	svačině	se	k	nám	přidaly	i	děti	ze	školky	
a	 pokračovali	 jsme	 hudební	 výchovou,	
ve	které	 jsme	 se	 naučili	 novou	 písničku	 o	
Mikuláši.	 Zpívali	 jsme	 a	 najednou	 se	 za	
oknem	objevila	zlatá	berla	a	hned	vzápětí	i	čertovský	pytel.	Mikuláš	s	čertem	sice	tentokrát	zůstali	jen	
za	 dveřmi,	 ale	 s	 nadílkou	 na	 nás	 nezapomněli	 a	 každé	 z	 dětí	 si	 domů	 odneslo	 baliček	 s	 ovocem	 a	
sladkostmi.	Tím	ale	náš	den	nekončil.	Všichni	jsme	se	přesunuli	do	tělocvičny,	rozdělili	se	do	skupin	a	
vyrobili	 papírové	 obličeje	Mikuláše,	 anděla	 a	 čerta.	 Poslední	 hodinu	 jsme	 si	 vyprávěli	 o	 tom,	 jak	 se	
slaví	 tento	 svátek	 v	 jiných	 státech	Evropy.	 Projektový	den	nám	utekl	 jako	 voda.	 Při	 jeho	 společném	
hodnocení	jsme	se	shodli	na	tom,	že	se	nám	všem	moc	líbil.

Martina	Nováková

Vypouštění	balonků	s	přáním	Ježíškovi
I	 v	letošním	 školním	 roce	 se	 naše	 škola	 opět	 připojila	 k	 celorepublikové	 akci	 „Vypouštění	 balónků	
s	přáním	 Ježíškovi“,	 která	 se	 konala	 9.	 prosince.	 Děti	 ze	 školy	 svůj	 dopis	 Ježíškovi	 sice	 napsaly	 již	
minulý	 týden	 v	hodině	 českého	 jazyka	 a	 poslaly	 ho	 poštou	 (známky	 dětem	 na	 zpáteční	 odpověď	
věnovala	stejně	jako	v	loňském	roce	obec),	ale	s	radostí	uvítaly	možnost	napsat	a	nakreslit	další	svoje	
přání	a	poslat	je	Ježíškovi,	tentokrát	přímo	do	nebe.	Po	třetí	hodině	jsme	se	sešli	venku	před	školou,	
kde	jsme	počkali	na	společné	vypouštění	balónků,	které	odstartoval	v	15:15	hodin	herec	Václav	Vydra,	
prostřednictvím	radia	Impuls.	Naše	balónky,	spolu	s	tisíci	dalšími	po	celé	republice,	vzlétly	a	odnesly	
naše	 přání	 do	 nebe.	 Letos	 nám	 bohužel	 počasí	 nepřálo	 a	 vítr	 část	 balónků	 uvěznil	 na	 stromě,	 ale	
nemusíme	se	bát,	protože	i	tato	přání	se	k	Ježíškovi	donesou.	

Jana	Kulichová
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Knihovna

PF 2017
Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu
a s novým rokem jako bychom brali čistý 
arch papíru a tužku do ruky.
Spoustu příjemných řádků spolu
s krásně prožitými svátky vánočními
Vám přejí 
knihovnice Iveta a Lenka

Děkujeme		všem,	kteří	nám	projevili	svoji	přízeň	a	za	darování	hodnotných	knih	do	knihovny.
Půjčování	knížek	ukončíme	dne	22.12.2016	a	znovu	otevřeme	v	obvyklou	dobu	dne	5.1.2017.


