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Volby	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	ČR
Není	 to	poprvé	 co	 se	politici	před	volbami	 snaží	 vytahovat	kostlivce	 ze	 skříní	 a	kydat	 špínu	na	 své	
protivníky	a	neštítí	se	ničeho,	jen	aby	se	zase	dostali	ke	žlabu	a	neskončili	v	propadlišti	dějin.	Není	tu	
jediná	strana,	která	přežila	do	současné	doby	a	její	politici,	kteří	nerozkradli	nebo	nedovolili	tento	stát	
rozkrást.	Tak	proč	pořád		lpíme	na	těch	zlodějských	stranách	a	jejich	zištných	a	mnohdy	neschopných	
politicích.	Potřebujeme	 	vládu,	která	bude	vlastenecká,	bude	ctít	slovanské	kořeny,	navazovat	na	ně,	
která	 bude	 nenávidět	 takzvanou	 politickou	 korektnost	 a	 která	 bude	 striktně	 proti	 postupnému	
ukrajování	 svobod	 občanů	 a	 utahování	 šroubů.	 Politická	 korektnost	 ve	 své	 podstatě	 znamená	 lhát,	
překrucovat,	odkloňovat,	mlžit	a	uvádět	polopravdy.	Jde	o	povýšení	lhaní	na	běžnou	morální	normu	a	
zavádění	lhaní,	jako	běžný	standard,	což	je	zcela	nepřijatelné	a	skandální.	Pojďme	volit	a	zkusme	s	tím	
něco	udělat.
Volby	se	konají	v	pátek	dne	20.	10.	2017	od	14:00	hod.	do	22:00	hod.	a	v	sobotu	21.	10.	2017	od	
08:00	hod.	do	14:00	hod.	v	zasedací	místnosti	obecního	úřadu	Pustá	Kamenice	č.p.	64.	Volební	lístky	
budou	 všem	 voličům	 doručeny	 nejpozději	 3	 dny	 před	 konáním	 voleb.	 K	 volbám	 přijďte	 s	 platným	
průkazem	totožnosti	(OP	nebo	cestovní	doklad).

starosta

Stavební	úpravy	družiny	v	ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice
Během	 letošních	 letních	 prázdnin	 proběhly	 v	 základní	 škole	 stavební	
úpravy	bývalé	družiny.	Ze	dvou	místností	vznikla	jedna	velká	učebna	pro	
děti	1.	a	2.	ročníku.	Celkové	náklady	této	stavební	akce	byly	588	511,-	Kč	
včetně	víceprací	a	plně	 je	hradila	obec	ze	svého	rozpočtu.	Na	webových	
stránkách	www.pustakamenice.cz	si	můžete	novou	třídu	prohlédnout.

Změna	času
Letní	 čas	 končí	 v	 03:00	 hod.	 dne	 29	.10.	2017	
(neděle)	 a	 proto	 si	 ručičky	 hodinek	 přesuneme	
o	hodinu	zpět	na	02:00	hodin.

Zimní	údržba	komunikací
Před	 nastávající	 zimní	 údržbou	 komunikací	
žádáme	 občany,	 aby	 svá	 motorová	 vozidla	
parkovala	 mimo	 komunikaci.	 Usnadníte	 tím	
kvalitnější	údržbu	těchto	komunikací.

starosta

V	období	od	23.	10.	2017	proběhne	rekonstrukce	prostor	OÚ,	kancelář	OÚ	bude	po	tuto	
dobu	přemístěna	do	místní	lidové	knihovny.	Úřední	hodiny	zůstavají	beze	změny.

http://www.pustakamenice.cz
mailto:mistostarosta@pustakamenice.cz
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Plnění	rozpočtu	k	31.	8.	2017	v	Ss.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

5682 5727 3161,5VÝDAJE CELKEM
PLNĚNÍ

3911PŘÍJMY CELKEM

998,6 70 70,4Pozemky a les680,4Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti

96,2 30 27Místní a účelové komunikace64,5Daň z příjmů fyz. os. srážk. daň

24 300 409,9Vodovod, infrastruktura a vrt11,5Daň z příjmů fyz. os. OSVČ

1062,5 550 25,4Veřejné osvětlení669,5Daň z příjmů práv. osob

2111,8 287 239,1ZŠ a MŠ1442,2DPH

286 200 50,8Kulturní dům + kultura216Daň z nemovitostí

63,2 30 18,1Knihovna42,1Neinvestiční dotace na státní správu

200 10 12,5Cestovní ruch200Poplatky z odpadů

4,2 925 343,6Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň4,4Poplatky ze psů

15 240 162Odpadové hospodářství21,3Poplatky správní, loterie

17 97,75 34,95Služby, příspěvky9,4Příjmy z nájmu byt, hřiště

200 40 25,3Jednotka požární ochrany 5224Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 600 383,4Zastupitelstvo9,5Příjmy vodovod, rybník

65 715 464,8Činnost místní správy35,5Služby pro obyvatelstvo

1 40 35Pojištění majetku, fin. služby ústavů0,5Finanční operace

200 7,25 7,25Vratka volby0Stočné

5,5 200 200Rekonstrukce školní družiny75,2Poplatek odnětí poz. funkce 
lesaPoplatek odnětí poz. funkce 225 60 0Výměna dveří u KD105Dotace VPP 2017

100 285 0Rekonstrukce vnitřních prostor OÚ100Investiční dotace rekonstrukce OÚ

300 202,7Provoz ČOV,  kanalizace 

700 403,3Kanalizace splátka půjčky ČS a SFŽP

40 40Finanční příspěvek na místní obchod

Dřevomorka	domácí
V	 rámci	 rekonstrukce	 školní	
družiny	 byla	 ve	 zdi	 budovy	 ZŠ	 a	
MŠ	objevena	dřevomorka	domácí.	
Houba	 –	 jedlá	 –	 ale	 nezničitelná	
běžnými	 prostředky.	 Tato	 nena-
padá	jen	dřevěnné	konstrukce,	ale	
dokáže	 prorůst	 silnou	 kameno-
betonovou	 zdí,	 což	 je	 náš	 případ.	
Likvidaci	 této	 houby	 jsme	 svěřili	
odborné	 hirmě,	 která	 nastoupí	 od	
11.	10.	2017.	Provoz	školy	nebude	
narušen.

starosta

Kanalizační	přípojky
Naposledy	připomínáme,	že	ke	dni	7.	12.	2017	končí	několika	
posledním	váhavcům	 termín	 stavebního	povolení	na	připojení	
na	kanalizaci.

starosta

Kanalizace	a	ČOV
V	Pustokamenických	 listech	 č.	 1/2017	bylo	 avizováno,	 že	 sou-
časně	 s	 podzimním	 výtiskem	 PK	listů	 bude	 do	 domácností	
distribuován	 dotazník	 ohledně	 placení	 stočného.	 Uvedený	
dotazník	je	tedy	součástí	těchto	listů	(PK	listy	č.	3/2017).	Tímto	
prosíme	 občany	 o	 jejich	 vyjádření,	 zda-li	 chtějí	 platit	 stočné	
jednou	 za	 rok	 nebo	 dvakrát	 do	 roka.	 Vyplněné	 dotazníky	
odevzdejte	na	obec	nejpozději	do	31.	října	2017.	Děkujeme.

místostarosta
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Nebezpečné	odpady
V	pondělí	 dne	 16.	10.	2017	 se	 uskuteční	 sběr	 nebezpečných	 odpadů	 a	
elektroodpadu.	 Vozidlo	 svozu	 bude	 přistaveno	 v	16:00	 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	 hiltry,	
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.

Velkoobjemový	materiál:
V	 termínu	 13.	 10.	 -	 16.	 10.	 2017	 můžete	 do	 kontejneru	 u	 váhy	 dávat	 velkoobjemový	 odpad	 jako	
matrace,	větší	plasty	(ne	autodíly),	podlahové	krytiny	(koberce,	lina)	naházejte	do	kontejneru	u	váhy.	
Pokud	 budeme	 velkoobjemový	 odpad	 ukládat	 do	 kontejneru	 kdykoli	 během	 roku,	 zvyšuje	 se	 nám	
podstatně	 poplatek	 za	 vyvezení	 jednotlivých	 kontejnerů,	 což	 se	 projeví	 na	 zvýšeném	 poplatku	 za	
odpady	v	následujícím	roce.	

JAKÉKOLIV	PNEUMATIKY	DO	SVOZOVÉHO	VOZIDLA
ANI	DO	VELKOOBJEMOVÉHO	KONTEJNERU	NEPATŘÍ	!!!!	

Závody	v	orientačním	běhu	-	poděkování
Sportovní	klub	OK	Lokomotiva	Pardubice,	 spolek,	pořádal	ve	dnech	1.	až	3.	 září	2017	v	okolí	Pusté	
Kamenice	vícedenní	závody	v	orientačním	běhu,	kterých	se	účastnilo	více	než	1100	závodníků.	Dne	
12.9.2017	naše	obec	obdržela	děkovný	dopis,	kde	se	mimo	jiné	píše:	„K	výbornému	dojmu	přispěla	i	
pomoc	Vaše,	 vašich	 kolegů	 i	 jednotlivých	 občanů	 vaší	 obce.	Dovolte,	 abychom	všem,	 kteří	 nám	
byli	 nápomocni	 při	 organizování	 závodu,	 touto	 cestou	 poděkovali.	 Věříme,	 že	 můžete	 najít	
vhodnou	formu,	jak	dalším	naše	poděkování	tlumočit“.

Ing.	Petr	Klimpl,	předseda	klubu,
v.z.	Jaroslav	Vávra,	ředitel	závodu

Dosloužily	vám	pneumaSky	a	nevíte,	co	s	nimi?

Využijte	zpětný	odběr	pneumatik
Nejjednodušším	 způsobem,	 jak	 se	 zbavit	 starých	 pneumatik,	 je	 jejich	 vrácení	 prodejci.	Zákon	
185/2001	o	odpadech	totiž	v	paragrafu	38	určuje	dovozci	nebo	výrobci	pneumatik	povinnost	jejich	
zpětného	 odběru.	 Pneumatiky	 následně	 putují	 k	ekologické	 likvidaci,	 při	 které	 se	 z	nich	 vyrábí	
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Vesnice	roku	2017
V	sobotu	12.	8.	2017	proběhlo	v	Lukavici	na	Orlickoústecku	slavnostní	vyhlášení	soutěže	Vesnice	
roku	Pardubického	kraje	2017.	Slavnostního	vyhlášení	soutěže	se	za	naši	obec	zúčastnili	starosta	
Miroslav	 Myška	 a	 místostarosta	 Jaroslav	 Sklenář.	 Naše	 obec	 zde	 získala	 Cenu	 naděje	 pro	 živý	
venkov	 za	místní	 spolkový	 život	 a	 občanskou	 společnost	 v	obcích	 včetně	 šeku	 na	 10	000,-	 Kč	 a	
postoupila	tak	do	celostátního	kola	této	soutěže.

Cena	 naděje	 pro	 živý	 venkov	 je	 ocenění,	 které	 je	 každoročně	 udělováno	 za	 živý	 spolkový	
a	společenský	 život	 v	obci,	 a	to	 v	rámci	 soutěže	 Vesnice	 roku	 v	Programu	 obnovy	 venkova.	
Sdružení	 místních	 samospráv	 ČR	 je	 garantem	 tohoto	 ocenění.	 Toto	 významné	 ocenění	 je	
udělováno	 již	 od	 roku	 2009	 a	jeho	 nositeli	 jsou	 desítky	 obcí,	 které	 zpravidla	 slaví	 úspěchy	
i	v	jiných	soutěžích,	mnohdy	navíc	opakovaně.

Hodnocení	 tohoto	 ocenění	 je	 dvousložkové,	 tedy	 jak	 bodové,	 tak	 také	 založené	 na	 osobním	
hodnocení	 jednotlivých	 členů	 krajské	 komise.	 Hlavními	 kritérii	 je	 počet	 spolků	 a	neformálních	
sdružení	 působících	 v	obci,	 zapojení	 spolků	 do	 aktivit	 obce,	 vzájemná	 spolupráce	 a	koordinace	
spolků,	 otevřenost	 spolků	 pro	 veřejnost	 (zapojení	 do	 činnosti	 spolků)	 a	hodnotí	 se	 také	
nejvýznamnější	 akce.	 Členové	 komise	 oceňují	 také	 to,	 jak	 konkrétní	 lidé	 mnohdy	 s	minimem	
prostředků,	ale	s	dostatkem	nadšení	ovlivňují	svým	aktivním	postojem	život	v	obcích,	 jak	pracují	
s	dětmi,	 ale	 i	se	 seniory.	 Posuzuje	 se	 také	 to,	 jaké	 podmínky	 pro	 takového	 spolkové	 a	občanské	
aktivity	vytváří	vedení	obcí.

Celostátní	vítěznou	obec	a	budoucího	nositele	Ceny	naděje	pro	živý	venkov	vybírá	hodnotitelská	
komise	složená	zejména	ze	členů	předsednictva	SMS	ČR.	Cena	naděje	pro	živý	venkov	je	udělována		

pryžový	granulát.	Zeptejte	se	tedy	na	možnost	zpětného	odběru	v	autoservisu	či	pneuservisu,	kde	jste	
pneumatiky	pořídili.

Dejte	pneumatiky	do	sběrného	dvora
Dalším	 řešením	 je	 sběrný	 dvůr,	 který	 se	 nachází	 v	každém	 větším	městě.	 Oproti	 zpětnému	 odběru	
pneumatik,	který	je	zdarma,	musíte	v	případě	sběrného	dvora	zaplatit	poplatek	za	jejich	likvidaci.

Zjistěte	si,	kam	je	můžete	zdarma	odevzdat
Stačí	zadat	do	 internetového	vyhledávače	stránky	www.eltma.cz.	 Je	to	kolektivní	systém,	do	kterého	
jsou	 zapojeny	 jednotlivé	 servisy	 či	 prodejny.	Na	webu	 snadno	 vyhledáte	 sběrná	místa,	 stačí	 napsat	
název	obce	a	vypadne	na	vás	seznam	servisů	z	okolí.
Zdroj:	https://hinance.idnes.cz/likvidace-odpadu-pneumatiky-kolik-to-stoji-hkz-/viteze.aspx?
c=A170523_115002_viteze_kho

V	sobotu	2.	9.	2017	se	kromě	závodů	v	orientačním	běhu	konala	
v	Pusté	 Kamenici	 i	 další	 společenská	 akce.	 Na	 místní	 dráze	
proběhly	oslavy	120	let	železnice	Polička	-	Žďárec	u	Skutče.	Po	
celý	den	na	uvedené	trati	 jezdily	historické	vlaky,	včetně	parní	
lokomotivy.		Rovněž	i	zde	Jan	Brokl	st.	pořídil	několik	fotograhií,	
které	si	můžete		prohlédnout	na	www.pustakamenice.cz.

Oslavy	120	let	železnice	Polička	-	Žďárec	u	Skutče
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TJ	Pustá	Kamenice

v	každém	 kraji	 vždy	 jedné	 obci.	 Z	nich	 je	 pak	 vybrán	 celkový	 vítěz,	 jemuž	 náleží	 také	 hinanční	
odměna	 ve	 výši	 100	000	 Kč.	 O	jejím	 rozdělení	 rozhoduje	 zastupitelstvo	 vítězné	 obce.	 Finální	
rozhodnutí	 o	letošním	 celostátním	 vítězi	 Ceny	 naděje	 pro	 živý	 venkov	 padne	 v	měsíci	 září,	 kdy	
také	proběhne	hodnocení	ostatních	částí	soutěže	Vesnice	roku	2017.

Letošním	vítězem	krajského	kola	Vesnice	roku	Pardubického	kraje	a	držitelem	Zlaté	stuhy	je	obec	
Lukavice,	Modrou	stuhu	za	společenský	život	získala	obec	Poběžovice	u	Přelouče,	Bílou	stuhou	za	
činnost	mládeže	byla	oceněna	obec	Břehy,	Zelenou	stuhu	za	péči	o	zeleň	a	životní	prostředí	získala	
obec	 Poříčí	 u	 Litomyšle	 a	 Oranžovou	 stuhu	 za	 spolupráci	 obce	 a	 zemědělského	 subjektu	 obec	
Hradec	nad	Svitavou.

Republikovým	 vítězem	 a	 titul	 Vesnice	 roku	 získala	 obec	 Heřmanov	 z	 Kraje	 Vysočina.	 Na	 druhé	
příčce	 se	 umístila	 obec	 Lukavice	 z	 Pardubického	 kraje	 a	 třetí	 místo	 obsadila	 obec	 Slavkov	
ze	Zlínského	 kraje.	 V	rámci	 celostátního	 kola	 byla	 již	 potřetí	 udělena	 také	 „Vesnice	 roku	2017	 –	
Cena	 veřejnosti“,	 kterou	 vyhlásil	 předseda	 Svazu	 měst	 a	 obcí	 ČR	 František	 Lukl.	 Cena	 putuje	
do	obce	 Slavkov	 ze	 Zlínského	 kraje.	 Ministryně	 pro	 místní	 rozvoj	 Karla	 Šlechtová	 mimo	 jiné	
vyhlásila	 i	„koláčovou	cenu“	za	nejlepší	domácí	koláče.	Tu	získala	obec	Břasy	z	Plzeňského	kraje.	
Gratulujeme.

místostarosta

Mažoretky	Hvězdičky	na	setkání	
rodáků	ve	Svratouchu
Své	 páté	 vystoupení	 předvedly	 mažoretky	 Hvězdičky	
ve	Svratouchu	dne	30.	7.	2017	u	příležitosti	625.	výročí	
první	 písemné	 zmínky	 o	 obci.	 Vystoupily	 na	 místním	
fotbalovém	hřišti	při	typicky	letním	horkém	počasí.	Po	
pěkné	 ukázce	 jejich	 umění	 je	 pak	 čekal	 měsíční	
odpočinek	a	v	září	se		těším	na	další	spolupráci	s	nimi.	

Tereza	Lorencová

	
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	 uspořádala	 na	
místním	 hřišti	 v	 sobotu	 29.	7.	2017	 tradiční	 pouťové	
posezení.	 Od	 14:00	 hodin	 pořadatelé	 připravili	 pro	 naše	
nejmenší	několik	atrakcí	včetně	velké	nafukovací	skluzavky	
či	 skákacího	 hradu.	 V	podvečerních	 hodinách	 se	 pak	
podávala	grilovaná	kýta,	nechybělo	něco	na	zapití.	Návštěva	
této	akce	byla	potěšující,	ale	určitě	bychom	rádi	uvítali	více	
návštěvníků.	 Všem	 účastníkům	 pouťového	 posezení	
	jménem	TJ	děkuji	za	účast	a	těšíme	se	na	setkání	na	některé	
z	příštích	akcí.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Pouťové	posezení	2017
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Na	 pouťovou	 neděli	 nechyběl	 tradiční	 fotbal.	 Tentokrát	 se	 však	 neodehrál	 souboj	 svobodných	 a	
ženatých,	 ale	 utkání	mezi	 Pustou	 Kamenicí	 a	 Poličkou.	 V	obou	mužstvech	 nastoupili	 jak	 ženatí,	 tak	
i	svobodní.	Hrál	se	pohledný	fotbal,	který	přinesl	i	hodně	branek.	Po	konečném	hvizdu	byl	úspěšnější	
celek	Poličky,	který	naše	fotbalisty	porazil	8:6.	Branky	za	naše	mužstvo	vstřelili:	4x	Gregor	Jiří	ml.,	1x	
Sršeň	 Milan	 st.	 a	 1x	 Obrovský	 Jaromír	 ml.	 Naše	 mužstvo	 nastoupilo	 v	této	 sestavě:	 Smažil	 Martin,	
Chvála	Karel	ml.,	Černý	Milan,	Sršeň	Milan	st.,	Gregor	Jiří	ml.,	Zeman	David,	Zeman	Zdeněk,	Obrovský	

Jaromír	ml.,	 Otradovský	Milan	
ml.,	 Lorenc	 Adam	 a	 ten	 den	
novopečený	 dědeček	 Dedič	
Tomáš.	 Všem	 fotbalistům	
děkujeme	 za	slušný	 výkon,	
kterým	 se	 prezentovali	 proti	
s i l nému	 soupeř i	 a	 dá l e	
děkujeme	 všem	 fanouškům	
za	podporu	našeho	mužstva.

za	TJ	Pustá	Kamenice				
Jaroslav	Sklenář

Tenisový	turnaj	ve	čtyřhře	2017
Šestý	 ročník	 tenisového	 turnaje	 ve	 čtyřhře	 se	 odehrál	 v	sobotu	 19.	8.	2017.	
Turnaj	 pořádala	 jako	 vždy	místní	 tělovýchovná	 jednota	 a	 zúčastnilo	 se	 ho	
celkem	 šest	 dvojic,	 které	 byly	 nalosovány	 do	 dvou	 skupin.	 Vítěz	 skupiny	

p o s t o u p i l	 p ř ímo	
do	semihinále,	 druzí	
z e 	 s kup iny	 h rá l i	 s e	
t ř e t ím i	 č t v r t h i n á l e	 a	
v í tězové	 těchto	 u tkán í	
postoupil i	 do	 semihinále.	
Ze	semihinalistů	 pak	 vzešli	
hinalisté	 a	 poražení,	 kteří	 hráli	
o	konečné	 třetí	 místo.	 Celkovými	
vítězi	 letošního	 ročníku	 se	 stala	 dvojice	
Jaromír	 Gregor,	 Jiří	 Paulus,	 která	 ve	 hinále	
porazila	 dvojici	 Karel	 Chvála	 a	 Zdeněk	Brokl.	
Třetí	skončila	dvojice	Josef	Chalupník,	Jaromír	
Obrovský,	 která	 v	boji	 o	 konečné	 třetí	 místo	
porazila	dvojici	Ladislav	Sodomka,	Jiří	Ptáček.	

Ačkoli	opět	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	2018.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Pouťové	fotbalové	utkání	2017
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Klub	seniorek
S	přicházejícím	 koncem	 prázdnin	 jsme	 si	 častokrát	 povzdechly,	 že	 to	 nebude	 tak	 dlouho	 trvat	 a	
budeme	zase	chystat	vánoce,	vymýšlet	a	připravovat	dárečky.	Ale	 teď	 je	–	nebo	vlastně	bylo	–	 léto,	
zahrádky	plné	květin	a	úrody	všeho	možného,	co	se	nám	podařilo	vypěstovat,	zavařit	i	usušit.	Ledacos	
by	 se	 hodilo	 i	 jako	 hezký	 a	 užitečný	 dárek.	 No	 a	 proč	 by	 se	 nemohlo	 nadělovat	 i	 v	létě?	 Vánoční	
stromek	 jsme	 ustrojily	 do	 letního	 šatu,	 každá	 z	nás	 zabalila	 a	 přinesla	 pod	 něj	 dárek	 jako	 na	
opravdovou		vánoční	nadílku	a	fajn	zábava	při	losování	a	rozbalování	mohla	začít.		A	jaké	tajemství	se	
skrývalo	 pod	 stužkami?	 Zelenina	 čerstvá	 i	 nakládaná,	 bylinky,	 marmelády,	 domácí	 nudle	 i	
s	petrželkou	do	polévky	atd.	Ale	jako	vždy	nejdůležitější	byla	dobrá	nálada	a	hezky	prožité	odpoledne.	
I	když	letošní	září	moc	pěkných	dní	neukázalo,	nenechaly	jsme	se	odradit	a	vyjely	jsme	si	na	výlet	na	
hrad	 Svojanov.	 Využily	 jsme	možnosti	 zapůjčit	 si	 od	 obce	 automobil,	 za	 což	moc	 děkujeme,	 ochoty	
Jana	 Tomáška	 ml.,	 který	 se	 ujal	 funkce	 řidiče,	 k	tomu	 se	 přidali	 i	 tři	 další	 dobrovolní	 řidiči	 a	
za	mlhavého	 počasí	 jsme	 vyrazili	 z	Kamenice.	 Svojanov	 nám	 ale	 ukázal	 přívětivější	 tvář,	 dokonce	 i	
prosvitlo	sluníčko,	pan	průvodce	na	hradě	byl	velmi	vstřícný	a	celou	prohlídkovou	trasou	nás	provedl	
se	 zasvěceným	 komentářem.	 Samozřejmostí	 byl	 oběd	 v	hradní	 restauraci	 a	 výstup	 na	 hradní	 věž	
několika	odvážných	korunoval	vydařený	výlet.	
Podzimní	 pátky	 budou	 v	klubu	 již	 hodně	 pracovní,	 protože	 ty	 opravdové	 vánoce	 se	 budou	 blížit	 a	
chceme	zase	jako	každý	rok	na	ně	něco	hezkého	připravit.

za	Klub	seniorek	Irena	Gregorová

Cena	VÝCHODNÍCH	ČECH	v	orientačním	běhu	-	Pustá	Kamenice	2017
O	víkendu	1.	-	3.	9.	2017	se	v	Pusté	Kamenici	konaly	závody	v	orientačním	
běhu	 –	 CENA	 VÝCHODNÍCH	 ČECH	 2017,	 které	 zde	 uspořádal	 klub	 OK	
Lokomotiva	Pardubice,	spolek.		Závodu	se	zúčastnilo	přes	tisíc	závodníků.	
Naše	 organizace	 v	pátek	 a	 v	sobotu	 zajistila	 pro	 závodníky	 malé	
občerstvení	v	turistickém	a	volnočasovém	odpočívadle	na	hřišti.	Věříme,	
že	 jsme	 se	 tohoto	 úkolu	 zhostili	 se	 ctí	 a	 závodníci	 byli	 s	občerstvením	
spokojeni.	Tímto	bych	chtěl	také	poděkovat	všem	pořadatelům	a	členům	
TJ,	 kteří	 v	uvedené	 dny	 obsluhovali	 jak	 závodníky,	 tak	 i	 místní	 občany,	
kteří	přišli	 tuto	akci	podpořit.	Několik	 fotograhií	ze	závodů	a	z	muzikálu,	
který	se	konal	v	sobotu	v	kulturním	domě,	zachytil	náš	fotograf	Jan	Brokl	
st.	a	můžete	si	je	prohlédnout	na	www.pustakamenice.cz.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář



-	8	-Pustokamenické	listy	č.	3/2017

Aktuálně	z	SDH	Pustá	Kamenice
V	měsíci	srpnu	jsme	pro	děti	zakoupili	nové	vybavení	v	podobě	sportovních	proudnic	na	útok,	hadic	a	
proudnice	na	štafetu	CTIF,	hadice	na	štafetu	4x60	m	a	savice.	Na	toto	vybavení	byly	využity	hinanční	
prostředky	získané	z	dotace	Programu	VIII.	z	MŠMT.
Připravované	akce:
7.	10.	–	účast	dětí	na	podzimním	kole	hry	Plamen	v	Hartmanicích
21.	10.	–	posvícenské	posezení	v	KD
28.	10.	–	účast	dětí	na	Setkání	zasloužilých	hasičů	PaK	v	Městečku	Trnávka,	

							kde	budeme	zajišťovat	kulturní	program
říjen	–	výlet	pro	děti	a	rodiče	do	bazénu	–	v	případě	získání	dotace	z	OSH	Svitavy	–	bude	upřesněno
listopad,	prosinec	–	Zimní	putování	za	zvířátky	–	termín	bude	upřesněn
9.	12.	–	Výroční	schůze	SDH

SDH	Pustá	Kamenice

Výlet	pro	děS	a	rodiče	do	Fajnparku
V	sobotu	26.	8.	2017	jsme	uspořádali	výlet	pro	děti	a	rodiče	do	Fajnparku	v	Chlumci	nad	Cidlinou.	Děti	
zde	měly	možnost	celý	den	řádit	na	mnoha	trampolínách,	skákacích	hradech	a	skluzavkách.	Vyzkoušet	
své	dovednosti	mohly	při	střelbě	balónky,	z	 luku	nebo	vodního	děla.	Projely	se	na	malých,	či	větších	
autech	 a	 ufo-cars.	 Svou	 odvahu	 si	 ověřily	 na	 lanové	 dráze	 a	 při	 jízdě	 z	 rozhledny	 Kilimandžáro.	
Nejmenším	dětem	se	velmi	líbilo	v	miniměstečku,	kde	prozkoumaly	všechny	domečky	a	projely	se	na	
odrážedlech.	 Atrakcí	 bylo	 hodně,	 a	 tak	 si	 zde	mohla	 vybrat	 každá	 věková	 kategorie.	 Doprovodným	
programem	 v	 tento	 den	 byli	 kejklíři,	 se	 kterými	 si	 děti	 mohly	 vyzkoušet	 prásknout	 bičem	 nebo	
zažonglovat	s	míčky.	Pokud	děti	omrzelo	skákání,	prolézání	nebo	řízení	autíček,	mohly	se	podívat	do	
dinopralesa	 či	 hmyzákova	 nebo	 se	 projet	 po	 parku	 vláčkem.	 Dále	 si	mohli	 všichni	 vyzkoušet	 projít	
stezku	 bosou	 nohou.	 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	děti	výlet	užily	a	s	nimi	také	jejich	rodiče.	Poděkování	patří	Pardubickému	kraji,	
který	tuto	akci	hinančně	podpořil.

za	SDH	Kristýna	Zahálková
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Hasičská	soutěž	v	Sádku
V	sobotu	 9.	9.	 jsme	 se	 vydali	 na	 hasičskou	 soutěž	 v	požárních	
útocích	 a	 štafetě	 4x60m,	 která	 je	 zařazena	 do	 Svitavské	 ligy	 MH.	
Jako	 jediní	 z	celého	 okresu	 jsme	 přijeli	 na	 tuto	 soutěž	 se	 dvěma	
družstvy	 mladších	 a	 družstvem	 přípravky	 a	 stali	 jsme	 se	 tak	
nejpočetnější	skupinou	z	jednoho	sboru.	Družstvu	A	se	první	pokus	
příliš	 nevydařil,	 byl	 neplatný.	 Při	 druhém	 pokusu	 svůj	 výkon	 děti	
vylepšily.	Po	přičtení	bodů	za	štafetu	se	umístily	na	13.	místě.	Hned	
za	 nimi	 se	 na	 14.	 místě	 umístilo	 družstvo	 B,	 které	 bylo	 složené	
pouze	 z	dětí	 ve	 věku	 4	 –	 6	 let	 a	 i	 ony	 v	druhém	pokusu	 vylepšily	
výsledný	čas.	Svůj	výkon	předvedly	také	děti	z	přípravky.	Sklidily	za	
něj	 oprávněně	 velký	 potlesk	 a	 pochvalu.	 Děti	 zde	 soutěžily	 již	 s	 novým	 vybavením,	 které	 jsme	
zakoupili	z	dotace	z	MŠMT.	Ráda	bych	touto	cestou	poděkovala	všem	dětem	nejen	za	přípravu	a	výkon	
na	soutěži,	ale	také	za	jejich	chování,	kdy	si	navzájem	vyjadřovaly	podporu.	Děkuji	také	všem	rodičům,	
kteří	nás	doprovázeli,	a	pomáhali	nám	tak	na	místě	soutěže.	Stravné	a	cestovné	bylo	hrazeno	z	dotace	
z	MŠMT.
Družstvo	A:	Hana	Haková,	Alice	Husáková,	Šárka	Bukáčková,	Matěj	Zahálka,	Andrea	Odehnalová,	Sára	
Kottoniaková,	Kristýna	Tomášková
Družstvo	B:	Marek	Zahálka,	Eliška	Broklová,	Daniel	Vičar,	Tereza	Sejkorová,	Daniel	Suchý,	Antonín	a	
Václav	Chaloupkovi
Přípravka:	 Johana	Broklová,	Adéla	Vičarová,	Anna	Tomášková,	Melichar	Hak,	Filip	Sodomka,	Liliana	
Hodovancová,	Jakub	Odehnal,	Daniel	Suchý

za	SDH	Lenka	Tomášková

Prosba	a	žádost
Vážení	 spoluobčané	 bydlící	 v	blízkosti	 hřiště,	 chtěla	 bych	 vás	 požádat,	 abyste	 na	 hřiště	 nevpouštěli	
hospodářská	a	jiná	domácí	zvířata.	Na	hřišti	každý	pátek	trénují	děti	na	hasičské	soutěže.	Při	tréninku	
zapojujeme	 hadice,	 vážeme	 uzly,	 pracujeme	 s	mapou	 a	 to	 vše	 na	 zemi,	 NA	 TRÁVĚ!!!!	 Je	 velmi	
nepříjemné	 neustále	 řešit,	 že	 si	 někdo	 nechtěně	 kleknul	 či	 sednul	 do	 exkrementů	 těchto	 zvířat.	
Žádáme	 také	 majitele	 psů,	 aby	 nepouštěli	 své	 miláčky	 na	 hřiště	 v	době	 konání	 kroužku.	 Hasičský	
kroužek	je	sportovní,	tudíž	jsou	děti	neustále	v	pohybu!	Nikdy	nemůžete	vědět,	jak	váš	pes	zareaguje	
na	 pohyb	 dětí,	 jak	 chování	 dětí	 vyhodnotí!	 Věřím,	 že	 naší	 žádosti	 vyhovíte	 a	 také,	 že	 naše	 důvody	
napsání	 tohoto	 textu	 pochopíte,	 vzhledem	 k	tomu,	 že	 v	době	 konání	 kroužku	 jsme	 za	 děti	 plně	
zodpovědní	my	vedoucí!!!!	Děkuji.

za	vedoucí	mládeže	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková
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ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Zahájení	školního	roku	2017/2018
V	pondělí	4.	září	se	v	naší	škole	konalo	slavnostní	zahájení	nového	školního	roku.	Zahájení	probíhalo	
v	nově	zrekonstruované	třídě	školní	družiny,	kterou	slavnostně	odemkl	a	předal	dětem	pan	starosta.	
Po	 společném	 přivítání	 a	 představení	 zaměstnanců	 školy	 následovalo	 slavnostní	 vítání	 čtyř	 nových	
prvňáčků.	 Každý	 prvňáček	 si	 jako	 památku	 na	 svůj	 „velký	 den“	 odnesl	 drobný	 dárek	 a	 keramický	
zvoneček,	na	který	nám	na	konci	prvního	školního	dne	společně	zazvonili,	v	duchu	pokračování	školní	
tradice	 „Prvního	 zvonění“.	 K	zahájení	 nového	 školního	 roku	 dostaly	 také	 všechny	 děti	 „pamětní	
perníkovou	medaili“.				
Letos	 poprvé,	 od	 sloučení	 školy	 a	 školky	 v	roce	 2008,	 se	 počet	 dětí	 ve	 škole	 přehoupl	 přes	 dvacet.	
A	tak	 od	 letošního	 školního	 roku	 opět	 otvíráme	 dvě	 třídy.	 V	I.	 třídě	 vedle	 sebe	 budou	 usedat	 čtyři	

SDH	Pustá	Kamenice
si	vás	dovoluje	pozvat	na	

Posvícenské	posezení
v	sobotu	21.	10.	od	16	hod.	v	KD

od	16	hod.	posezení	s	harmonikou
od	20	hod.	následuje	taneční	zábava	s	živou	hudbou

Dále:	kulturní	vystoupení	děV	z	hasičského	kroužku,	ochutnávka
			posvícenských	koláčů,	pro	děY	malování	na	obličej	
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Mimefest
Ve	 středu	 13.	 9.	 2017	 vyrazila	 školka	 spolu	 s	 1.	 a	 2.	 ročníkem	 do	 Poličky	 na	 divadelní	 představení	
„Koukej	svět“.	Nejprve	se	na	pódiu	objevily	pouze	bílé	krabice	s	nožičkami,	které	se	začaly	srážet	a	to	
nám	již	před	zraky	vznikala	planeta	Země,	na	které	nejprve	řádily	přírodní	živly:	vítr	-	vzduch,	oheň,	
déšť	 –	 voda.	 Poté	 vyrašily	 různé	 rostliny	
i	s	květy	 a	 následovala	 zvířata	 jak	 naše	
česká,	 tak	 i	 ta	 méně	 známá.	 Nakonec	 se	
zrodil	člověk	a	rodiče	to	se	svým	děťátkem	
neměli	 vůbec	 jednoduché.	 Tak	 jako	
na	začátku	 představení	 začínalo	 v	 úplné	
tmě,	 i	na	 konci	 se	 vše	 ponořilo	 do	 tmy	 a	
celé	představení	bylo	zakončeno	pohledem	
do	malé	krabice,	ve	které	svítily	galaktické	
kupy	nekonečného	vesmíru.

Dita	Hromádková

prvňáčci	 a	 osm	 druháčků,	 ve	 II.	
třídě	 pak	 čtyři	 třeťáci,	 dva	 čtvrťáci	
a	pět	páťáků.	
Touto	cestou	bych	ráda	poděkovala	
vedení	 obce	 za	umožnění	 otevření	
druhé	 třídy	 a	 její	 kompletní	
rekonstrukci.	 Zároveň	 děkuji	 za	
dlouhodobé	 a	 systematické	 zle-
pšování	 prostor	 školy,	 které	
poskytují	 nejen	 pěkné	 prostředí	
pro	 děti,	 ale	 vytváří	 i	 kvalitnější	 a	
modernější	 podmínky	 pro	 práci	
pedagogů	s	dětmi.
Všem	 školákům	 přeji	 nejen	 pěkné	
známky,	 ale	 také	 spoustu	 nových	
krásných	 zážitků,	 zaměstnancům	
i	rodičům	 pak	 přeji	 klidný	 a	
pohodový	školní	rok	2017/2018.

Jana	Kulichová

Projížďka	na	koních
Hned	 první	 středu	 nového	 školního	 roku	
vyrazila	škola	i	školka	k	Suchým	na	Bukovinu	
projet	 se	na	koních.	 Přestože	 jezdíme	pouze	
dvakrát	do	 roka,	 již	 je	vidět,	 ze	 se	děti	koňů	
nebojí,	 umí	 zaujmout	 správný	 posed	 a	
někteří	 zvládají	 při	 jízdě	 měnit	 i	 různé	
pozice.	 Manželům	 Suchým	 i	 Barče	 Sochové	
moc	děkujeme	za	ochotu	a	trpělivost.	

Dita	Hromádková
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Provoz	knihovny	po	dobu	rekonstrukce	OÚ
Po	 dobu	 rekonstrukce	 obecního	 úřadu	 bude	 provoz	 knihovny	 omezen.	 Poslední	 běžný	 provoz	
půjčování	knih	bude	ve	 čtvrtek	dne	19.	10.	2017	od	17	do	19	hodin.	V	 tento	den	 je	možno	si	půjčit	
větší	množství	knih.	Omezení	potrvá	od	posledního	říjnového	týdne	do	poloviny	prosince.	V	té	době	
bude	 půjčování	 knih	 vždy	 po	 14	 dnech	 a	 to	 v	 těchto	 dnech:	 2.	11.,	 16.	11.,	 30.	11.,	 14.	12.,	 21.	12.	
v	obvyklé	době	od	17	do	19	hodin.	Mezi	vánočními	svátky	bude	knihovna	uzavřena	a	v	příštím	roce	
začínáme	dnem	4.	1.	2018.	

děkujeme	za	pochopení	knihovnice	Iveta	a	Lenka

Připravované	akce
• 21.	10.	2017	od	16:00	hod.	–	Posvícenské	posezení	v	KD	(SDH	Pustá	Kamenice)
• 22.	10.	2017	od	14:00	hod.		–	Posvícenský	fotbalový	zápas	ženatí	:	svobodní
• 1.	12.	2017	–	Rozsvícení	vánočního	stromu	(ZŠ	a	MŠ	a	obec	Pustá	Kamenice)
• 2.	12.	2017	od	14:00	hod.	–	Adventní	sobotní	odpoledne	(Klub	seniorek)
• 3.	12.	2017	od	14:00	hod.	–	Adventní	koncert	v	kostele	sv.	Anny	(Obec	Pustá	Kamenice)
• 5.	12.	2017	–	Mikulášská	obchůzka	obcí	(TJ	Pustá	Kamenice)
• 13.	12.	2017	–	Vánoční	besídka	(ZŠ	a	MŠ)
• 20.	12.	2017	–	Vánoční	koncert	v	kostele	sv.	Anny	(ZŠ	a	MŠ)
• Vánoční	bruslení	pro	všechny	–	termín	konání	bude	upřesněn	v	prosinci	2017

Velcí	i	malí,	všichni	si	rádi	hrají
V	rámci	společného	projektu	knihoven	"Nezapomeňte	(se)	vrátit"	jsme	v	úterý	od	16	hodin	v	knihovně	
uspořádali	 pro	děti	 soutěže	 ve	 stolních	 a	 deskových	hrách	pod	názvem	 "Velcí	 i	malí,	 všichni	 si	 rádi	
hrají".	K	našemu	velkému	překvapení	se	akce	zúčastnilo	17	dětí.	A	protože	venku	byla	zima	a	děštivo,	
uchýlili	jsme	se	do	tepla	knihovny.	Více	než	dvě	hodiny	se	děti	dobře	bavily	u	tradičního	člověče	nezlob	
se,	hraní	karet,	stolního	fotbalu,	házení	šipek	a	podobných	zábavných	hrách.		Všichni	malí	hráči	byli	po	
zásluze	odměněni	drobnými	sladkostmi	za	svoji	účast	a	statečnost.	
Společenské	hry	baví	a	 rozvíjejí	pozitivní	 schopnosti	a	dovednosti,	 sbližují	 lidi,	umožňují	nám	trávit	
čas	společně	a	lépe	se	poznávat.	Tím	obohacují	náš	život.	
Bylo	 to	 velmi	 pěkně	 strávené	 odpoledne	 v	 příjemné	 atmosféře	 hravosti	 a	 soutěživosti,	 za	 které	
účastníkům	děkují	knihovnice	Iveta	a	Lenka.

Knihovna


