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Vážení	spoluobčané,	jsou	před	námi	Vánoce,	nejkrásnější	svátky	v	roce,	svátky	radosti,	štěstí	
a	 pohody.	 Naše	 domácnosti	 provoní	 vůně	 vánočního	 cukroví	 s	vůní	 vánočního	
stromku.	Nastane	čas	 rodinných	setkání,	 čas	porozumění,	 slibů	a	předsevzetí.	 Svátky,	na	
které	se	všichni	těšíme.
Dovolte,	 abych	 Vám	 nejen	 jménem	 svým,	 ale	 i	 jménem	 zastupitelů	 naší	
obce	 popřál	 krásné	 a	 radostné	 prožití	 vánočních	 svátků	 a	 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:
			leden	2018:	Josef	Otradovský	-	80	let
Úmrtí:
			listopad	2017: Libor	Pavlík	-	53	let

Olga	Halamková	-	83	let
Josef	Socha	-	85	let

Krátce
Poslední	úřední	den	v	roce	2017:	středa	20.	12.	2017
První	úřední	den	v	roce	2018:	středa	3.	1.	2018
Nebezpečné	odpady	a	elektroodpad:
Pondělí	21.	5.	2018	od	16:00	hodin
Pondělí	22.	10.	2018	od	16:00	hodin
Cena	vody	na	rok	2018	činí	39,50	Kč/m3
Stočné	na	rok	2018	činí	28,55	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.	2018.
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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.	2017	v	?s.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ
5858,8 7135,1 5329,6VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ
5335,4PŘÍJMY CELKEM

998,6 102,5 104,6Pozemky a les950,4Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti

96,2 37 27Místní a účelové komunikace92,2Daň z příjmů fyz. os. srážk. daň

24 410 422,9Vodovod, infrastruktura a vrt18,5Daň z příjmů fyz. os. OSVČ

1062,5 550 36,7Veřejné osvětlení870,5Daň z příjmů práv. osob

2111,8 1137 912,8ZŠ a MŠ1960,6DPH

286 210 114,9Kulturní dům + kultura228Daň z nemovitostí

63,2 30 20,7Knihovna57,9Neinvestiční dotace na státní správu

200 18,8 14,2Cestovní ruch204,5Poplatky z odpadů

4,2 925 531,7Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň4,4Poplatky ze psů

43 240 229,8Odpadové hospodářství29,1Poplatky správní, loterie

17 97,75 52,2Služby, příspěvky12,9Příjmy z nájmu byt, hřiště

239 40 46,3Jednotka požární ochrany obce224Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 600 530,8Zastupitelstvo10,5Příjmy vodovod, rybník

75 715 662,8Činnost místní správy63,9Služby pro obyvatelstvo

1 40 36,5Pojištění majetku, finanční služby0,6Finanční operace

200 7,25 7,25Vratka volby207,5Stočné

75,5 570 642Rek. školní družiny + obložení soklu75,2Poplatek odnětí poz. funkce lesa

225 60 0Výměna dveří u KD195Dotace VPP 2017

100 285 0Rekonstrukce vnitřních prostor OÚ100Investiční dotace rekonstrukce OÚ

19,75 300 300,2Provoz ČOV,  kanalizace 19,75Volby do Parlamentu ČR

19,75 19,2Volby do Parlamentu ČR

10 40 40Finanční příspěvek na místní obchod10Finanční dar Vesnice roku

700 577Kanalizace splátka půjčky ČS a SFŽP

Plánované	inves?ční	a	neinves?ční	akce	v	Pusté	Kamenici	na	rok	2018
- Výstavba	 nového	 veřejného	 osvětlení	 v	návaznosti	 na	 realizaci	 akce	 ČEZ	 –	 položení	 rozvodů	 el.	
energie	 do	 země	 (cena	 za	 dílo	 bude	 známa	 v	měsíci	 lednu	 2018	 po	 obdržení	 projektové	
dokumentace	včetně	položkového	rozpočtu).

- Nákup	100	ks	nových	židlí	do	kulturního	domu	z	dotace	z	Programu	obnovy	venkova	Pardubického	
kraje	(cena	bude	cca	210.000,-	Kč,	dotace	bude	ve	výši	100.000,-	Kč).

Výzva
Prosíme	 spoluobčany,	 kteří	mají	 nějaké	dokumenty	nebo	 fotogradie	 týkající	 se	padlých	 spoluobčanů	
v	I.	světové	 válce	 a	 můžou	 je	 zapůjčit	 k	okopírování,	 aby	 podali	 zprávu	 na	 obecní	 úřad	 nebo	
tel.	731	541	953	-	Zdeněk	Kašpar.

Děkujeme
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VÝDAJEPŘÍJMY

1225,7 115Pozemky a lesDaň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti
31,8 40Místní a účelové kominikaceDaň z příjmů fyz. os. OSVČ

98,2 300Vodovod, infrastruktura a vrtDaň z příjmů fyz. os. z kapit. výnosů

1098,3 1308Veřejné osvětleníDaň z příjmů práv. osob

2602,6 185ZŠ a MŠDPH

20 200Kulturní dům + nákup židlíPoplatky za odnětí pozemků plnění.

13 30KnihovnaDaň z hazardních her

7 10Cestovní ruchPříimy z provozu loterií

290 600Péče o vzhled obce a veřejnou zeleňDaň z nemovitostí

64,7 240Odpadové hospodářstvíNeinvestiční dotace na státní správu

200 261Služby, kultura a příspěvkyPoplatky z odpadů

4,4 50SDHPoplatky ze psů

3 1003ZastupitelstvoPoplatky správní

17 800Činnost místní správyPříjmy z nájmu

210 36Pojištění majetkuPříjmy z pozemků a lesa

7 4Finanční operacePříjmy vodovod, rybník

69,3 1Volby – finanční vypořádáníSlužby pro obyvatelstvo

1 300Provoz ČOV, kanalizaceFinanční operace

220 700Splátka úvěrů kanalizace a ČOVStočné 

6183 6183CELKEMCELKEM

Kanalizace	a	ČOV
Pro	 informaci	 sdělujeme,	 že	 ze	 133	 připojených	
objektů	 na	 kanalizaci	 se	 v	dotazníkovém	 šetření	
ohledně	 četnosti	 placení	 vyjádřilo	 81	 majitelů	
nemovitostí.	Z	dotazníkového	šetření	vyplynulo,	že	53	
majitelů	 nemovitostí	 žádá	 placení	 1	 x	 ročně	 a	 28	
majitelů	 placení	 2	 x	 ročně.	 Uvedeným	 28	 žadatelům		
bude	 vyhověno	 v	placení	 2	 x	 ročně,	 ostatní	 budou	
platit	1	x	ročně.
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,	opětovně	žádáme	a	prosíme	občany,	aby	použitý	
olej	 nebyl	 v	žádném	 případě	 vypouštěn	 do	 odpadních	 vod	 kanalizace.	 Za	 splnění	 této	 podmínky	
předem	děkujeme.	Použitý	olej	můžete	uložit	do	plastového	kontejneru	na	oleje	u	váhy.	 	Předejdeme	
tak	případným	závadám,	které	by	mohly	negativně	ovlivnit	provoz	kanalizace	a	zejména	pak	chod	ČOV.	
Musíme	občany	pochválit,	že	v	loňském	roce	naše	žádost	byla	vyslyšena	a	nedošlo	k	závadám	na	ČOV.	
Dále	 žádáme	občany,	 aby	 si	 zkontrolovali	 kontrolní	 šachty	u	 svých	nemovitostí	 a	 to	především	víka	
těchto	 šachet.	 Bylo	 zjištěno,	 že	 někteří	mají	 víka	 poškozena	 a	 dochází	 zde	 k	 nátoku	 dešťových	 vod	
nebo	spadu	nežádoucích	předmětů	do	kanalizační	sítě.	Za	zajištění	kontrolní	šachty	zodpovídá	majitel	
nemovitosti.

místostarosta

Návrh	rozpočtu	na	rok	2018	v	?s.	Kč
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	GDPR

Evropské	 nařízení	 General	 Data	 Protection	
Regulation	 (GDPR)	 přináší	 nová	 pravidla	
ochrany	údajů.	Od	května	2018	občané	získávají	
větší	 kontrolu	 nad	 svými	 údaji	 a	 podniky	 mají	
prospěch	 z	 rovných	 podmínek.	Tím	 dedinitivně	
zaniká	 zákon	 na	 ochranu	 osobních	 údajů	
101/2000	 Sb.	Bude	 platit	 nový	 soubor	 pravidel	
pro	 všechny	 společnosti	 působící	 v	 EU,	 ať	 sídlí	
kdekoliv.

GDPR	 direktiva	 přenáší	 na	 organizace	 a	 jejich	
pracovníky	 celou	 řadu	 nových	 povinností.	 Je	 to	
například	 jmenování	 DPO	 (Data	 Protection	
Ofdicer),	 u	 nás	 Pověřenec	 pro	 ochranu	 osobních	
údajů.	 Povinnost	 auditu	 DPIA	 (Data	 Protection	
Impact	 Assessment)	 a	 povinnost	 hlášení	
incidentů	na	ÚOOÚ.	Jakýkoliv	subjekt,	jehož	data	
ukládáme	 bude	 mít	 od	 25.	 května	 obrovská	
práva,	např.	být	zapomenut.	Zcela	likvidační	jsou	
pokuty.

Tato	 směrnice	 znamená	 revoluci	 v	 přístupu,	
zejména	 k	 ukládání,	 ale	 upravuje	 i	 další	
nakládání	s	osobními	informacemi.	Zasahuje	tak	
všechny	 společnosti,	 které	 zpracovávají	 osobní	
data	pro	vlastní	účely,	nebo	třetím	stranám.

Mezi	 další	 kritická	 data	 patří	 GPS	 pozice,	
zdravotní	údaje	a	mnoho	dalších	informací,	které	
identidikují,	nebo	popisují	konkrétního	jedince.

Provozovatelem	 je	Úřad	pro	publikace	Evropské	
Unie.	 V	 předpisech	 je	 možno	 vyhledávat	 podle	
názvu,	čísla	dokumentu,	celexového	čísla	apod.

Co	to	pro	nás	znamená:
Předně	zatím	nemůžeme	zareagovat	na	spuštění	
programu	 vyrozumívání	 občanů	 pomocí	 SMS	 či	
e-mailů,	 asi	 budeme	 od	 každého	 občana	
potřebovat	 písemný	 souhlas,	 že	 na	 obecním	
úřadě	 evidujeme	 jeho	 telefonní	 číslo	 či	 e-mail-
ovou	adresu.

Taky	 budeme	 muset	 platit	 z	 obecních	 peněz	

Pověřence	pro	ochranu	osobních	údajú,	jedná	se	
o	nezávislou	kontrolní	funkci.	Úkolem	DPO	bude	
dohlížet	 na	 řádné	 zacházení	 s	 osobními	 daty	 a	
hlásit	možné	úniky	dat	či	porušení	zákona.	Něco	
nás	to	bude	stát,	ale	kolik	to	ještě	nevíme.

Kde	 to	 bylo	 vymyšleno?	 No	 přece	 v	 Evropském	
parlamentu	 v	 roce	 2016,	 odkud	 přichází	 jedna	
pomatenost	za	druhou	a	tempo	se	zrychluje.	Má	
cenu	 protestovat	 proti	 GDPR,	 kvótám	 na	
uprchlíky,	 jednotné	 sociální	 politice	 a	 dalším	
agendám	 Evropské	 komise,	 když	 víme,	 že	
Evropská	unie	 je	nereformovatelná?	Odpověď	je	
na	Vás.

starosta

Volby
Volba	 prezidenta	 České	 republiky,	 se	 uskuteční	
ve	 dnech	 12.	 a	 13.	 ledna	 2018,	 případné	 druhé	
kolo	volby	se	uskuteční	ve	dnech	26.	a	27.	ledna	
2018.	Volba	proběhne	nejen	ve	stálých	volebních	
okrscích	 na	 území	 České	 republiky,	 ale	 také	 ve	
zvláštních	 volebních	 okrscích	 v	zahraničí	
u	příslušných	zastupitelských	úřadů.
O	vydání	voličského	průkazu	může	volič	požádat	
ode	dne	vyhlášení	volby	(od	28.	srpna	2017),	a	to	
následujícími	způsoby	(viz	§	33	zákona	o	volbě):

PÍSEMNĚ	 -	 písemná	 žádost	 o	 vydání	 voličského	
průkazu	se	podává	obecnímu	úřadu	příslušnému	
dle	místa	 trvalého	pobytu	voliče	 (u	nějž	 je	volič	
zapsán	 ve	 stálém	 seznamu	 voličů),	 a	 to	
nejpozději	 do	 pátku	 5.	 ledna	 2018	 do	 16:00	
hodin	 (do	 této	 doby	musí	 být	 žádost	 obecnímu	
úřadu	 doručena),	 pro	 případné	 II.	 kolo	
nejpozději	 do	 pátku	 19.	 ledna	 2018	 do	 16:00	
hodin.	 Žádost	 v	listinné	 podobě	 musí	 být	
opatřena	 úředně	 ověřeným	 podpisem	 voliče	
(volič	 žádost	 např.	 zaslal	 poštou).	 V	této	
souvislosti	 připomínáme,	 že	 ověření	 podpisu	 je	
v	daném	případě	u	správních	úřadů	osvobozeno	
od	 správního	 poplatku,	 neboť	 se	 jedná	 o	 úkon	
související	s	využitím	volebního	práva,	jak	má	na	
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mysli	 ustanovení	 §	 8	 odst.	 2	 písm.	 f)	 zákona	 č.	
634/2004	 Sb.,	 o	 správních	 poplatcích,	 ve	 znění	
pozdějších	 předpisů	 (osvobození	 se	 však	
nevztahuje	 na	 ověření	 podpisu	 na	 poště,	
u	Hospodářské	komory	ČR	či	u	notáře).

OSOBNĚ	-	v	tomto	případě	není	písemná	žádost	
vyžadována,	 neboť	 obecní	 úřad	 o	 ústní	 žádosti	
voliče	o	vydání	voličského	průkazu	po	prokázání	
jeho	totožnosti	sepíše	úřední	záznam,	osobně	lze	
o	vydání	voličského	průkazu	požádat	nejpozději	
do	 středy	 10.	 ledna	 2018	 do	 16:00	 hodin,	 pro	
případné	 II.	 kolo	nejpozději	 do	 středy	24.	 ledna	
2018	 do	 16:00	 hodin,	 kdy	 se	 uzavřou	 seznamy	
voličů.

V	naší	obci	se	volby	uskuteční	v	nově	zrekonstru-
ovaných	 prostorách	 obecního	 úřadu	 a	 zasedací	
místnosti.

starosta

Zimní	údržba
Obec	 a	 SÚS	 Pardubického	 kraje	 se	 snaží	
v	zimním	 období	 o	 odklízení	 sněhu	
z	komunikací,	 proto	 vyzýváme	 motoristy,	

aby	 zbytečně	 nenechávali	 své	 dopravní	
prostředky	 na	 komunikacích	 a	 tím	 nebránili	
vyčištění	 vozovky.	 Nebuďte	 líní,	 neboť	 mnohdy	
stačí	vyházet	jen	malé	množství	sněhu	a	můžete	
parkovat	 na	svých	 zahradách.	 Jak	 jsem	 již	 psal	
v	minulosti	 vemte	 rozum	 do	 hrsti	 a	 ulehčete	
život	 sobě	 i	 ostatním	 spoluobčanům	 a	 to	 nejen	
motoristům.	

starosta

Větve	přesahující	do	vozovky
Dopisem	 jsem	 upozornil	 několik	 majitelů	
pozemků	jejichž	větve	stromů	přesahují	do	jízdní	
dráhy	 vozidel	 na	 komunikaci	 III/3548	 v	 naší	
obci.	 Tímto	 vyzývám	 i	 ostatní	 občany	 k	
odstranění	 větví	 přesahujících	 do	 místních	
komunikací	v	obci.	Reaguji	tímto	na	přípomínky	
provazovatele	 autobusové	 dopravy	 ale	 i	 řidičů	
dodavajících	zásilky	našim	občanům	(DPD,	Geis,	
PPL,….).

starosta

Dřevomorka

Likvidace	dřevomorky	domácí	v	budově	ZŠ	a	MŠ	
byla	 většího	 rozsahu	 než	 se	 původně	 zdálo,	 ale	
na	druhou	stranu	jsme	si	při	tomto	odstraňování	
opravili	 kanalizační	 potrubí	 a	 kompletně	
předělali	 sociální	 zařízení	 v	 přízemí	 budovy	 a	
navíc	 získali	 další	 WC.	 Investice	 byla	 ve	 výši	
850	000,-	 Kč.	 Firmě	 OCHRANA-DŘEVA	 s.r.o.	
děkujeme	 za	 rychlou	 reakci	 a	 kvalitně	 odve-
denou	práci.

starosta

Sokl	u	budovy	ZŠ	a	MŠ
V	 září	 2017	 jsme	 nechali	 dirmou	 Novamont	
Polička	 s.r.o.	 provést	 montáž	 systému	 Novabrik	
Regular	bez	tepelné	izolace	u	soklu	budovy	ZŠ	a	
MŠ.	 Cena	 za	 dílo	 byla	 63.456,-	 Kč	 a	 byla	 plně	
hrazena	z	rozpočtu	obce.	Jak	sami	vidíte,	výrazně	
se	 zlepšil	 samotný	 vzhled	 budovy,	 přičemž	 sokl	
bude	 dále	 odvětráván	 mezi	 spárami	 uvedeného	
systému.

místostarosta
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Rekonstrukce	vnitřních	prostor	
obecního	úřadu	
Koncem	 října	 a	 v	průběhu	 listopadu	 byla	
provedena	 rekonstrukce	 vnitřních	 prostor	
obecního	 úřadu.	 V	rámci	 rekonstrukce	 těchto	
prostor	 byly	 odstraněny	 staré	 a	 opadávající	
omítky,	 byly	 zde	 instalovány	 zcela	 nové	
elektrické	 rozvody,	 vyrovnána	 podlaha,	 zho-
toveny	 nové	 omítky,	 nová	 výmalba	 a	 položena	
nová	 podlahová	 krytina.	 Celá	 akce	 byla	
spoludinancována	 z	dotace	 z	Programu	 obnovy	
venkova	 z	Pardubického	 kraje.	 Tímto	 se	 nám	
podařilo	 splnit	 další	 prioritu	 směřující	 k	na-
plnění	 vize	 a	 strategických	 cílů	 Strategického	
plánu	 rozvoje	 obce	 Pustá	 Kamenice	 –	 zkva-
litňování	 technického	 stavu	 obecního	 úřadu.	
Stavební	 dirmě	 vedené	 panem	 Miroslavem	
Tušlou	 tímto	 za	 obec	 děkuji	 za	 kvalitně	
odvedenou	 a	 dokončenou	 práci	 v	daném	
termínu.	 Věřím,	 že	 i	 naši	 občané	 se	 v	nových	
prostorách	 OÚ	 budou	 při	 vyřizování	 svých	
záležitostí	cítit	velmi	příjemně.

místostarosta

Návštěva	Evropského	parlamentu	
a	Rady	Evropy	ve	Štrasburku
V	minulých	 pustokamenických	 listech	 jsem	 Vás	
informoval,	 že	 v	rámci	 soutěže	 Vesnice	 roku	
2017	se	naše	obec	 stala	krajským	vítězem	Ceny	
naděje	 pro	 živý	 venkov	 2017,	 kterou	 udělují	
spoluvyhlašovatelé	 soutěže	 Vesnice	 roku	 a	
Sdružení	 místních	 samospráv	 ČR	 je	 jejím	
garantem.	 Naše	 obec	 tímto	 postoupila	 do	
celostátního	 kola,	 ve	 kterém	 je	 již	 vyhlašován	
pouze	 celorepublikový	 vítěz.	 Vítězem	 Ceny	
naděje	 pro	 živý	 venkov	 ČR	 roku	 2017	 se	 stala	

obec	 Polevsko	 z	 Libe-
reckého	 kraje,	 čímž	 ji	
k	tomuto	úspěchu	gratuluji.

	 	 	 	 	 I	 letos	 dostali	 krajští	
výherci	 k	diplomu	 ještě	
jeden	 dárek,	 a	 to	 třídenní	
studijní	 cestu	 do	 Štras-
burku	 zorganizovanou	
předsedou	 SMS	 ČR	 a		
europoslancem	 Evrop-
ského	 parlamentu	 Stani-
slavem	 Polčákem.	 Mohl	
jsem	 se	 tak	 za	 Pustou	 Kamenici	 s	 dalšími	
starosty,	 místostarosty	 nebo	 zástupci	 vítězných	
obcí	 zúčastnit	 plenárního	 zasedání	 Evropského	
parlamentu,	 rozpravy	 o	 historii	 evropských	
institucí,	 či	návštěvy	Rady	Evropy.	 Jako	účastník	
studijní	cesty	jsem	také	během	krátké	prohlídky	
načerpal	 mnohé	 z	neopakovatelné	 atmosféry	
historického	města	 ležícího	na	pomezí	Francie	a	
Německa.

místostarosta

Hokejové	mužstvo	Pusté	
Kamenice	vstoupilo	do	druhé	
sezóny	soutěže	AHL	Polička	
Naši	 hokejisté	 v	letošním	 roce	 vstoupili	 do	 své	
druhé	 sezóny	 AHL	 (amatérské	 hokejové	 ligy)	
Polička.	 Po	 loňském	 skvělém	 druhém	 místě	
zahájili	 sezónu	 2017/2018	 vítězstvím	 s	celkem	
ŘKF	Polička	8:5.	Následně	prohráli	s	Jedlovou	1:9	
a	 Krounou	 3:6.	 Ve	 čtvrtém	 zápase	 zvítězili	 nad	
Pustou	 Rybnou	 6:3	 a	 v	pátém	 zápase	 prohráli	
s	Borovnicí	1:3.	Následně	remizovali	 s	Lezníkem	
4:4.	 V	posledním	 zápase	 první	 části	 soutěže	
porazili	J+J	Polička	7:1.	Letošního	ročníku	AHL	se	
účastní	celkem	8	týmů.	Naši	zde	hrají	s	Jedlovou,	
Pustou	 Rybnou,	 Krounou,	 Borovnicí,	 Lezníkem,	
J+J	Polička	a	ŘKF	Polička	o	 co	nejlepší	umístění	
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v	soutěži.	Další	mistrovské	utkání	naši	hokejisté	
sehrají	 v	neděli	 17.	12.	2017	 od	 19:30	 s	ŘKF	
Polička,	čímž	začnou	druhou	část	AHL.	Poté	bude	
následovat	play	off	o	 celkové	vítězství	 v	soutěži.	
Přejeme	našim	hokejistům,	 aby	 v	 soutěži	 uspěli	
co	 nejlépe	 a	 navázali	 tak	 na	 loňské	 skvělé	
umístění.

	místostarosta

Vítání	občánků	2017
Podeváté	 od	 obnovení	 tradice	 v	 roce	 2009	 se	
v	naší	obci	uskutečnilo	slavnostní	vítání	občánků	
do	 života.	 V	 budově	 Základní	 školy	 a	 Mateřské	
školy	 v	Pusté	 Kamenici	 se	 v	neděli	 8.	10.	2017	
sešly	čtyři	rodiny	nejmladších	občánků.	Gratulaci	
od	pana	starosty	Miroslava	Myšky,	dinanční	dar	a	
pamětní	 list	obdrželi	rodiče	Marušky	Houdkové,	
Šimona	 Parduse,	 Štěpánky	 Uchytilové	 a	 Kláry	
Hubačové.	 Proběhlo	 také	 slavnostní	 pode-
pisování	 rodičů	 do	 kroniky	 a	 fotografování	
u	kolébky.	 Celý	 program	 příjemně	 doplnilo	
představení	 žáčků	 místní	 školy.	 Celá	 slavnost	
byla	 zachycena	 fotografem	 panem	 Jan	 Broklem	
st.	 a	 rodiče	 se	 tedy	 mohou	 těšit	 na	 fotoalbum	
dokumentující	 vítání	 jejich	 děťátka	 do	 života	 v	
obci.

Irena	Tušlová

Adventní	koncert
v	kostele	sv.	Anny
V	 neděli	 3.12.2017	 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	
zahrála	 Barbora	 Kolafová	 na	 pozoun	 a	 Daniel	
Knut	 Pernet	 na	 varhany.	 Zazněly	 zde	 skladby	

z	děl	 těchto	 autorů:		 Johann	 Sebastian	 Bach	
(1685-1750)	 Praeludium	 a	 fuga	 a	 moll,	 Johann	
Ludwig	 Krebs	 (1713-1780)	 Praeludium	 F	 dur	
pro	 varhany,	 Benedetto	 Marcello	 (1686-1739)	
Sonáta	 pro	 pozoun	 a	 varhany,	 Dietrich	
Buxtehude	(1637-1707)	Pasacaglia	pro	varhany,	
Niels	 Wilhelm	 Gade	 (1817-1890)	 Moderato	 F	
dur	 pro	 varhany,	 Girolamo	 Frescobaldi	
(1583-1643)	 Toccata	 pro	 pozoun	 a	 varhany,	
Jacques	-	Nicolas	Lemmens	(1823-1881)	Fanfare	
pro	 varhany	 a		 Gottfried	 Finger	 (1660-1730)	
Sonáta	pro	pozoun	a	varhany.	Věřím,	že	všem	50	
posluchačům	se	koncert	 líbil	a	odnesli	si	z	něho	
krásný	zážitek.

	místostarosta
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TJ	Pustá	Kamenice

Cykloturis?cký	zájezd	-	Máchův	
kraj	a	Kokořínsko

Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	
uspořádala	 ve	 dnech	 28.9.2017	 –	 1.10.2017	
cykloturistický	zájezd	do	oblasti	Máchova	kraje	a	
Kokořínska.	 První	 den	 zájezdu	 po	 příjezdu	
do	Liberce	 byla	 pro	 cyklisty	 naplánovaná	 trasa	
z	Liberce	 (Ještědu)	 přímo	 do	 Starých	 Splavů	
u	Doks,	 kde	 jsme	 měli	 zajištěno	 ubytování	
v	hotelu	Bezděz.	Pěší	turisté	si	zde	udělali	výšlap	
na	 Ještěd	 a	 autobusem	 pak	 přijeli	 do	 místa	
ubytování.	 Cyklisté	 na	 trase	 z	 Liberce	 navštívili	
také	 např.	 průrvu	 Ploučnice.	 Jedná	 se	 o	 umělý	
vodní	 tunel,	 kterým	 protéká	 řeka	 Ploučnice	
a	nachází	 se	 mezi	 obcí	 Stráž	 pod	 Ralskem	 a	
Novinami	pod	Ralskem.
Druhý	 den	 zájezdu	 byly	 pro	 cyklisty	 připraveny	
dvě	 trasy	 a	 pro	 pěší	 jedna	 turistická	 trasa.	
Cyklisté	 pak	 na	 svých	 cyklotrasách	 mohli	
navštívit	 Floriánovu	 huť,	 skalní	 hrad	 Sloup,	

Skalní	 divadlo,	 jeskyně	 Pusté	 kostely,	 jeskyně	
Pekelné	doly,	Sklárnu	Ajeto	Lindava	či	Sklářskou	
krčmu	v	téže	obci.	Pěší	 turisté	autobusem	odjeli	
do	Kamenického	 Šenova,	 kde	navštívili	 Panskou	
skálu	 -	 jedno	 z	 našich	 nejpopulárnějších	 a	
nejčastěji	 navštěvovaných	 chráněných	 území.	 Je	
pozůstatkem	 nevelkého	 čedičového	 návrší	
(597	m)	 vyčnívajícího	 z	náhorní	 plošiny	 mezi	
Kamenickým	Šenovem	a	Práchní.	Panská	skála	je	
oblíbeným	místem	turistů,	ale	i	dilmařů.	Natáčela	
se	 zde	 nejznámější	 česká	 pohádka	 Pyšná	
princezna.	 Po	 návštěvě	 Panské	 skály	 turisté	
odjeli	do	České	Lípy,	odkud	šli	do	Starých	Splavů	
chráněným	 územím	 Peklo,	 které	 se	 nachází	
v	údolí	Robečského	potoka	mezi	obcí	Zahrádky	a	
Českou	Lípou.
Třetí	 den	 se	 nesl	 ve	 znamení	 návštěvy	 hradu	
Bezděz	 a	 to	 jak	 cyklisty,	 tak	 i	 pěšími	 turisty.	
Silnější	 skupina	 cyklistů	 pak	 k	návštěvě	 hradu	
Bezděz	 přidala	 i	 návštěvu	 pivovaru	 Lobeč	 a		
hradu	 Houska.	 V	podvečer	 byla	 pro	 všechny	
připravena	 hodinová	 projížďka	 výletní	 lodí	

po	Máchově	jezeře.
Poslední	 čtvrtý	 den	 cyklisté	 vyjeli	 od	 hotelu	
Bezděz	 směrem	 na	 Doksy,	 Bořejov,	 Konrádov	 a	
Ráj	 do	 Kokořína.	 Pěší	 odjeli	 stejným	 směrem	
autobusem,	kde	navštívili	místní	hrad	a	prošli	si	
blízké	 okolí.	 Odtud	 jsme	 se	 v	odpoledních	
hodinách	 vydali	 zpět	 do	 Pusté	 Kamenice.	 Celý	
zájezd	nás	doprovázelo	nádherné	svatováclavské	
počasí	a	věřím,	že	všem	49	účastníkům	se	 tento	
zájezd	 líbil.	 Děkujeme	 personálu	 hotelu	
za	obsluhu	po	celou	dobu	našeho	pobytu	a	řidiči	
autobusu	 Karlovi	 Jelínkovi	 za	 bezpečný	 převoz	
tam	i	zpět.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Mikulášská	obchůzka	obcí	
Mikuláš,	anděl	a	čerti	se	i	letos	vypravili	za	dětmi	
z	 vesnice,	 aby	 ty	 zlobivé	 postrašili	 a	 hodné	
obdarovali.	Celkem	tak	navštívili	37	dětí,	které	se	
ubránily	 peklu	 díky	 pěkným	 básničkám	 či	
písničkám	 a	 slibům	 o	 polepšení	 se.	 Něco	
sladkého	na	zub	tak	nakonec	dostali	všichni.	

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Připravované	akce	
TJ	Pustá	Kamenice
Veřejné bruslení 25. 12. 2017
TJ	Pustá	Kamenice	pořádá	v	pondělí	25.	12.	2017	
od	 16:00	 hodin	 na	 zimním	 stadionu	 v	Poličce	
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.	Po	
skončení	 bruslení	 se	 v	 17:45	 hodin	 uskuteční	
přátelské	 hokejové	 utkání	 HC	 Pustá	 Kamenice	 :	
Stará	 garda	 Polička.	 Jde	 o	 jakousi	 odvetu	 za	
pouťové	utkání	ve	fotbale,	které	jsme	se	stejným	
soupeřem	sehráli	 letos	o	pouťové	neděli	v	Pusté	
Kamenici.	 Občerstvení	 je	 na	 zimním	 stadionu	
zajištěno.

Výroční členská schůze 13. 1. 2018
TJ	 Pustá	 Kamenice	 zve	 všechny	 členy	 na	
VÝROČNÍ	ČLENSKOU	SCHŮZI,	která	se	uskuteční	
v	sobotu	13.	ledna	2018	od	18:00	hodin	v	přísálí	
kulturního	 domu.	 Od	 16:00	 hod.	 se	 uskuteční	
výroční	 schůze	 pro	 děti.	 Součástí	 obou	 schůzí	
bude	 promítání	 fotogradií,	 videí	 a	 diapozitivů	
z	činnosti	našeho	spolku.

Masopust 10. 2. 2018
V	 sobotu	 10.	2.	2018	 od	 08:00	 hodin	 pořádá	 TJ	
Pustá	 Kamenice	 Masopustní	 průvod	 obcí.	 Více	
informací	k	průvodu	bude	zveřejněno	týden	před	
samotnou	akcí.

Dětský karneval 17. 2. 2018
V	sobotu	17.	2.	2018	od	13:00	–	17:00	hodin	TJ	
Pustá	 Kamenice	 pořádá	 v	kulturním	 domě	
tradiční	 DĚTSKÝ	 KARNEVAL.	 Srdečně	 zvou	
pořadatelé.

Šibřinky 17. 2. 2018
V	sobotu	17.	2.	2018	od	20:00	–	02:00	hodin	TJ	
Pustá	 Kamenice	 pořádá	 tradiční	 ŠIBŘINKY	
s	hudební	 skupinou	 ŘEMEN.	 Srdečně	 zvou	
pořadatelé.
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Turis?cký	výlet	do	Daňkovic	2017
V	 sobotu	 2.	12.	2017	 jsme	 uspořádali	 turistický	
výlet	 do	 Daňkovic.	 Šli	 jsme	 z	 Pusté	 Kamenice	
přes	 Plotník,	 Spálený	 kopec,	 Březiny,	 Buchtův	
kopec	až	do	Daňkovic,	kde	jsme	si	pochutnali	na		
obědě.	 Dále	 jsme	 pokračovali	 do	 Pusté	 Rybné,	
kde	 byl	 výlet	 ukončen.	 Za	 dopravu	 turistů	 zpět	
do	Pusté	Kamenice	děkujeme	 Josefu	Boháčovi	 a	
Markétě	Novákové.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jiří	Zahálka

Klub	seniorek

Shrnua	činnos?	klubu	seniorek	
v	roce	2017
Rok	 2017	 je	 už	 téměř	 za	 námi	 a	 nastane	 čas	
bilancování.	 Jaký	 byl	 uplynulý	 rok	 v	klubu	
seniorek?	 Jedním	 slovem	 –	 fajn,	 ale	 to	 by	 bylo	
hodně	 stručné	 hodnocení,	 takže	 si	 společně	
připomeneme,	co	jsme	v	klubu	prožily.	

Začaly	jsme	pravidelným	týdenním	cvičením	pod	
vedením	 paní	 Hanky	 Malinské,	 oslavily	 jsme	
MDŽ	 ,	 ozdobily	 jsme	perníková	vajíčka,	 vyrobily	
si	 velikonoční	 dekorace	 a	 už	 byl	 květen.	 Ve	
spolupráci	 se	 základní	 školou	 a	 obcí	 jsme	
připravovaly	 oslavu	 Dne	 matek.	 Při	 ní	 nás	 děti	
pobavily	 pohádkou	 O	 dvanácti	 měsíčkách	 a	 své	
umění	 předvedla	 skupina	 malých	 mažoretek.	
Každá	 z	maminek	 si	 z	oslavy	 odnesla	 i	 kytičku	
od	pana	starosty	a	místostarosty.

Koncem	 června	 navštívila	 naši	 obec	 hodnotící	
komise	 soutěže	 „Vesnice	 roku“.	 Seniorky	
pomohly	 při	 přípravě	pohoštění	 na	 celou	 akci	 a	
krátkým	 vystoupením	 přivítaly	 celou	 komisi	 na	
hřišti.	

Během	roku	jsme	si	třikrát	vyjely	na	výlet.	První	
byla	 návštěva	 Betléma	 v	Hlinsku,	 následovala	
cesta	 na	 hrad	 Svojanov	 a	 prohlídka	 muzea	
ve	Skutči,	 kde	 byla	 výstava	 120	 let	 železnice	
Polička	–	Žďárec.

Tradicí	 je	 turnaj	 v	 „Člověče	 nezlob	 se“,	 letos	
proběhl	již	6.	ročník.	Naproti	tomu	jsme	si	v	létě	

uspořádaly	netradiční	„letní	vánoce“	a	to	se	vším	
všudy.	 Stromeček	 v	letním	 ustrojení,	 dárečky,	
nadílka	a	samozřejmě	prima	nálada.

A	než	 jsme	se	nadály,	 jsou	tu	opravdové	vánoce,	
vydařilo	 se	 „Vítání	 adventního	 času“	 v	sobotu	
před	první	adventní	nedělí	a	jsme	moc	rády,	že	se	
nám	 vydařila	 ještě	 jedna	 akce.	 Zapojily	 jsme	 se	
do	sbírky,	kterou	pořádá	Diakonie	českobratrské	
církve	evangelické	pod	názvem	„Krabice	od	bot“.		
Drobnými	 dárky	 jsme	 naplnily	 šest	 skutečných	
krabic	 od	 bot,	 hezky	 je	 zabalily,	 připojily	 přání	
hezkých	 vánoc	 a	 předaly	 na	 sběrné	 místo	
do	Krouny.	 Odtud	 poputují	 do	 rodin	 k	dětem,	
které	 obvykle	 moc	 dárků	 pod	 stromečkem	
nenajdou.	 Věříme,	 že	 aspoň	 touto	 cestou	
přispějeme	 k	jejich	 radosti	 o	 vánocích	 a	
poděkování	 patří	 všem	 ženám,	 které	 do	 sbírky	
přispěly	a	to	i	mimo	klub	seniorek.

Ještě	 na	 nás	 čeká	 besídka	 s	vánočním	 nadě-
lováním	 a	 za	 rokem	 2017	 uděláme	 dedinitivní	
tečku.	 Věříme,	 že	 i	 v	 roce	 příštím	 se	 nám	 bude	
dařit	 tak	 jako	 letos.	 Všem	 spoluobčanům	
přejeme	hezké	vánoce	a	těšíme	se	na	setkání	při	
akcích	v	roce	2018.

za	seniorky	Irena	Gregorová
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Vítání	adventního	času
První	 prosincovou	 sobotu	 jsme	 v	kulturním	
domě	 přivítali	 adventní	 čas.	 Klub	 seniorek	
ve	spolupráci	 s	Obcí	 Pustá	 Kamenice	 uspořádal	
již	 tradiční	 sváteční	 setkání	 s	kulturním	 progra-
mem	a	výstavou.	Byli	 jsme	rádi,	že	naše	pozvání	
opět	po	roce	přijalo	Náhodné	seskupení	NAŽIVO	
pod	 vedením	 paní	 Kristýny	 Řebíčkové.	 Byla	
radost	se	zaposlouchat	do	všech	vánočních	písní	
a	koled,	které	zaplněnému	sálu	kulturního	domu	
zazpívaly.	 Celému	 pěveckému	 seskupení	 patří	
ještě	 jednou	 poděkování	 všech	 posluchačů	 a	
věříme,	že	jsme	je	u	nás		neslyšeli	naposledy.	

K	příjemnému	 odpoledni	 přispěla	 i	 výstava	
hraček	 z	minulého	 století.	 Opět	 jsme	 zahledaly	
v	krabicích	a	úkrytech	a	na	světlo	vynesly	hračky	
po	 našich	 dětech	 i	 vnoučatech.	 Velkou	 radost	
nám	všem	udělala	paní	Marie	Smolová	z	Trpína,	
která	 má	 velkou	 sbírku	 panenek	 a	 kočárků	 a	
zapůjčila	nám	ji	na	naši	výstavu.	Opravdu	bylo	co	
obdivovat,	sešly	se	panenky	všeho	druhu	–	velké,	
maličké,	 plastové,	 nádherné	 krásky	 s	kera-
mickým	 obličejíčkem,	 mimina	 i	 plaváčci.	
Zaslouženě	 zaujaly	 nejen	 místní	 malé	 i	 velké	
obdivovatelky.	V	pondělí	4.	prosince	 	 jsme	velmi	
rády	 přivítaly	 děti	 a	 paní	 učitelky	 ze	 základní	
školy	 v	Borové	 a	po	nich	přišla	pustokamenická	
škola	 a	 školka.	 A	 zase	 došlo	 na	 focení	 s	tou	
panenkou	a	 ještě	s	tímhle	miminem,	byla	radost	
se	 na	 děti	 dívat,	 jak	 se	 jim	 celá	 výstava	 líbí.	
Samozřejmě	 pro	 kluky	 byla	 zajímavá	 auta,	
autíčka,	 traktory,	 motorky.	 Snad	 se	 nám	 podaří	
něco	zajímavého	vymyslet	pro	příští	rok.

Poděkování	za	návštěvu	patří	všem,	kteří	si	přišli	
užít	 příjemné	 sobotní	 odpoledne.	 Vůně	 punče	 a	
cukroví	a	dala	vědět	o	tom,	že	se	opravdu	vánoce	
blíží.	Přejeme	Vám	všem	klidný	advent.		

za	seniorky	Irena	Gregorová
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SDH	Pustá	Kamenice

Posvícenské	posezení
V	 sobotu	 21.	10.	 se	 v	 našem	 KD	 uskutečnilo	
posvícenské	 posezení,	 které	 pořádal	 SDH	 Pustá	
Kamenice.	 V	 odpoledních	 hodinách	 ho	 nejdříve	
zahájily	 děti	 z	 hasičského	 kroužku,	 které	
předvedly	 dvě	 divadelní	 hry,	 které	 nacvičily	 pro	
Setkání	zasloužilých	hasičů	PaK,	Nejprve	zazněla	
pohádka	 První	 hasič	 v	 podání	 skupiny	 starších	
dětí	 a	 poté	 ti	 nejmladší	 zahrály	 pro	 všechny	
přítomné	 pohádku	 O	 veliké	 řepě.	 Po	 kulturním	
programu	 následovalo	 posezení	 s	 harmonikou.	
Od	 20.00	 se	 pak	 konala	 posvícenská	 zábava	 se	
skupinou	Branet.	Děkujeme	všem,	kteří	přišli,	ať	
už	 v	 odpoledních	 hodinách	 či	 večer	 naši	 akci	
podpořit	 svojí	 účastí.	 Výtěžek	 s	 dobrovolného	
vstupného	z	odpoledního	posezení	s	harmonikou	
bude	 použit	 na	 náklady	 spojené	 s	 činností	
mladých	hasičů.

za	SDH	Lenka	Tomášková

Podzimní	kolo	hry	Plamen
V	 sobotu	7.	 10.	 2017	 jsme	 se	 se	 třemi	hlídkami	
vydali	 na	 podzimní	 kolo	 hry	 Plamen,	 které	 se	
konalo	 v	 Hartmanicích.	 Jedná	 se	 o	 2	 km	 běh	
v	terénu,	při	kterém	děti	předvádějí	své	znalosti	
z	 oblasti	 topogradie,	 zdravovědy	 a	 požární	
ochrany	 a	 své	 dovednosti	 ve	 střelbě	 ze	
vzduchovky,	 překonání	 vodorovného	 lana	 a	
vázání	 uzlů.	 Počasí	 tento	 den	 nebylo	 vůbec	
příznivé,	 přesto	 se	 závod	 našim	 dětem	 povedl.	
Hlídka	 č.1	 družstva	 A	 ve	 složení	 Šárka	
Bukáčková,	 Matěj	 Zahálka,	 Jakub	 Hak,	 Alice	
Husáková	 a	 Sára	Kottoniaková	 získala	 16.	místo	
ze	40	zúčastněných	hlídek!	Hlídka	č.	1	družstva	B	
ve	 složení	 Antonín	 Chaloupka,	 Kristýna	
Tomášková,	 Vlastimil	 Suchý,	 Tereza	 Sejkorová	 a	
Andrea	 Odehnalová	 se	 umístila	 na	 23.	 místě	 a	
naše	 nejmladší	 hlídka	 č.2	 družstva	 A	 ve	 složení	
Václav	 Chaloupka,	 Anna	 Tomášková,	 Marek	
Zahálka,	 Daniel	 Vičar	 a	 Melichar	 Hak	 získala	
33.místo.	Nejstaršímu	členovi	této	hlídky	je	6	let	
a	nejmladšímu	4	roky,	ale	svým	výkonem	se	mezi	
daleko	 staršími	 dětmi	 neztratili!	 Celkově	 se	 tak	
naše	 děti	 umístily	 na	 15.	 a	 19.	 místě	 z	 25	
zúčastněných	 družstev.	 Připravily	 si	 tak	 velmi	
dobrou	výchozí	pozici	pro	jarní	kolo	hry	Plamen.	
Děkuji	 všem	 dětem	 za	 jejich	 přípravu	 i	
za	reprezentaci	 našeho	 sboru	 na	 této	 soutěži.	
Velké	 poděkování	 patří	 všem	 dospělým,	 kteří	
děti	na	soutěž	doprovázeli.	Zejména	bych	chtěla	
poděkovat	 paní	 Martině	 Chaloupkové,	 která	
pravidelně	 pro	 naše	 děti	 zajišťuje	 příjemné	
rodinné	zázemí!

za	SDH	Lenka	Tomášková
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Setkání	zasloužilých	hasičů	
Pardubického	kraje
V	sobotu	28.	10.	děti	z	hasičského	kroužku	odjely	
autobusem	 HZS	 Pardubického	 kraje	 na	 Setkání	
zasloužilých	 hasičů	 PaK	 do	 Městečka	 Trnávky,	
kam	 byly	 pozvány,	 aby	 předvedly	 kulturní	
program.	 Slavnostní	 atmosféra	 celé	 akce	 na	 nás	
dýchla	hned	na	úvod	po	vystoupení	 z	 autobusu,	
kdy	 nás	 vítala	 dechová	 hudba	 a	 řada	 uniformo-
vaných	hasičů.	Na	tuto	akci	přijeli	nejen	samotní	
zasloužilí	hasiči,	ale	také	mnoho	zástupců	vedení	
Krajského	 sdružení	 hasičů	 Pardubice	 a	
jednotlivých	 okresních	 sdružení	 hasičů	 PaK.	
Pozvání	 na	 tuto	 akci	 přijali	 i	 senátoři	 Radko	
Martínek	 a	 Petr	 Šilar	 a	 náměstek	 hejtmana	
Pardubického	 kraje	 Roman	 Línek,	 dále	 také	
ředitel	 územního	 odboru	 HZS	 Pardubice	 pan	
Vratislav	 Černovský.	 Děti	 zde	 předvedly	 dvě	
pohádky,	 jejichž	 generální	 zkoušku	 jste	 mohli	
zhlédnout	na	posvícenském	posezení	v	naší	obci.	

Dětem	se	vystoupení	povedlo	a	dle	reakcí	mnoha	
přítomných	 se	 i	 líbilo.	 Pro	 děti	 bylo	 zajištěno	
zázemí	 v	 šatně	 herců,	 dále	 občerstvení	 a	 oběd.	
Nakonec	 jsme	 se	 ještě	 svezli	 historickým	
autobusem	místního	 sběratele.	 Slíbená	návštěva	
expozice	 malého	 sběratelského	 muzea	 se	
nakonec	bohužel	neuskutečnila,	ale	i	tak	doufám,	
že	 to	 byl	 pro	 děti	 jedinečný	 zážitek.	 Exkurzi	 si	
uskutečníme	někdy	v	budoucnu.	Věřím,	že	účastí	
na	takovéto	společenské	akci	jsme	dětem	ukázali,	
že	 být	 dobrovolným	 hasičem	 není	 jen	 spojeno	
s	bojem	 o	 medaile	 a	 poháry	 na	 hasičských	
soutěžích,	či	s	pořádáním	kulturních	akcí	v	obci,	
ale	 že	 je	 také	 spojeno	 i	 s	 určitou	 společenskou	
prestiží!	Děkuji	 všem	dětem	za	 to,	 jak	bezvadně	

zvládly	pro	ně	náročný	den,	že	vydržely	mnohdy	
dlouhé	čekání	na	samotná	vystoupení	v	zákulisí,	
kde	musely	 být	 zcela	 potichu.	Děkuji	 také	 všem	
rodičům	 a	 prarodičům,	 kteří	 děti	 doprovázeli	 a	
byli	 nám	 nápomocni	 při	 organizování	 dětí	
na	samotné	 akci.	 Velké	 díky	 patří	 i	 organi-
zátorům,	kteří	 nám	svým	pozváním	umožnili	 se	
takovéto	společenské	události	zúčastnit.

za	SDH	Lenka	Tomášková

Výroční	schůze	SDH
V	sobotu	 9.	12.	 se	 v	KD	 uskutečnila	 výroční	
schůze	 SDH.	 Od	 16	 hod.	 proběhla	 schůze	 pro	
děti,	při	které	náš	sbor	poděkoval	všem	dětem	i	
rodičům	 za	 celoroční	 práci	 a	 podporu.	 Při	 této	
příležitosti	 bylo	 také	 pasováno	 7	 nových	 členů	
z	řad	 děti.	 V	roce	 2017	 do	 SDH	 vstoupila	 Hana	
Haková,	 Melichar	 Hak,	 Jakub	 Odehnal,	 Johana	
Broklová,	 Adéla	 Vičarová,	 Jiří	 Zahálka	 a	 Liliana	
Hodovancová.	 Následovalo	 občerstvení,	 které	
pro	 naše	 děti	 připravily	 paní	 Gregorová	 a	 paní	
Nováková.	 Patří	 jim	 za	 to	 velké	 díky.	 Po	
promítání	 fotogradií	 z	činnosti	 mladých	 hasičů	
z	roku	 2016	 následovala	 od	 17	 hod.	 schůze	 pro	
dospělé,	 při	 které	 jsme	 shrnuli	 po	 všech	
stránkách	činnost	SDH	a	předali	vyznamenání	a	
dárky	vybraným	členům	SDH.	Na	závěr	si	všichni	
přítomní	pochutnali	výborném	ragú,	které	uvařil	
starosta	sboru	pan	Dalibor	se	svojí	manželkou.	

za	SDH	Lenka	Tomášková

Výlet	do	aquaparku	Pardubice
Dne	10.12.	 jsme	uskutečnili	 výlet	 do	 aquaparku	
v	Pardubicích.	 Ráno	 jsme	 objednaným	 auto-
busem	 za	 mrazivého	 počasí	 odjeli	 směr	
Pardubice,	 ale	 voda	 v	bazénech	 nás	 příjemně	
zahřála.	 Děti	 i	 dospělí	 se	 mohli	 vyřádit	 na	
tobogánu	 či	 trojskluzavce,	 využít	 výhřivky	 či	
mokrého	 baru	 a	 ti	 nejmenší	 si	 mohli	 pohrát	
v	brouzdališti	 či	 ve	 výukovém	 bazéně	 se	
skluzavkami	a	dalšími	prvky.	Po	dvouhodinových	
vodních	 hrátkách	 jsme	 se	 příjemně	 unaveni	
vydali	 k	domovu.	Věřím,	 že	 se	 výlet	 všem	 líbil	 a	
doufám,	 že	 se	 podaří	 uskutečnit	 ho	 v	příštím	
roce	 znovu.	 Tuto	 akci	 dinančně	 podpořil	
Pardubický	kraj.

za	SDH	Lenka	Tomášková
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Plánované	akce	SDH
15.	12.	2017	–	Předvánoční	putování	za	zvířátky	
(dle	počasí)

27.	1.	2018	–	hasičský	ples	s	tombolou	v	KD

10.	2.	2018	–	účast	přípravky	na	soutěži	
Kostěnické	hrátky	s	hasičátky

2.	3.	-	3.	3.	2018	–	organizace	školení	vedoucích	
a	rozhodčích	mládeže	okresu	Svitavy	v	KD

březen	–	účast	v	základním	kole	soutěže	Požární	
ochrana	očima	dětí	2018

duben	–	květen	–	soustředění	mladých	hasičů

Poděkování
Ráda	bych	touto	cestou	poděkovala	všem	dětem,	
které	 se	 aktivně	 účastní	 na	 činnosti	 hasičského	
kroužku,	 a	 jejich	 rodičům	 za	 podporu	 a	 pomoc	
při	nejrůznějších	akcích.	Děkuji	všem	vedoucím	i	
dalším	 členům	 SDH	 za	 pomoc	 při	 organizaci	
kroužku	 a	 dalších	 akcí.	 Poděkování	 patří	 také	
paní	Novákové	a	paní	Gregorové,	které	jsou	vždy	
ochotné	pomoci	s	občerstvením	na	naše	akce	pro	
děti,	 a	 Petře	 Jelínkové	 za	 uvaření	 obědů	 na	
soustředění	mladých	 hasičů.	 Děkuji	 také	 vedení	
obce	 Pustá	 Kamenice	 za	 dinanční	 podporu	 a	
bezúplatné	 zapůjčení	 prostor	 KD	 pro	 činnost	
kroužku.	 Poděkování	 patří	 také	 ZŠ	 a	 MŠ	 Pustá	
Kamenice	 za	 poskytnutí	 zázemí	 školy	 pro	
hasičský	kroužek	především	v	zimních	měsících,	
dále	 dirmám	 Elčkner	 a	 GlassFit	 za	 sponzorské	
dary.	 V	neposlední	 řadě	 chci	 poděkovat	
Pardubickému	 kraji,	 MŠMT	 a	 OSH	 Svitavy	 za	
poskytnutí	dinančních	dotací.	Všem	přeji	pokojné	
vánoční	svátky!	

za	SDH	Lenka	Tomášková

SDH	Pustá	Kamenice

si	vás	dovoluje	pozvat	

na	tradiční	hasičský	ples	s	kapelou

Melodie	Rock	Trpín	

27.ledna	2018	v	KD
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ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Sázení		stromu	a	návštěva	ČOV
Ve	středu	27.	září	 jsme	se	 již	po	sedmé	připojili	
k	mezinárodnímu	 projektu	 „Zasaď	 strom	 pro	
mír“	u	příležitosti	Mezinárodního	dne	míru.	Ten-
tokrát	 jsme	 se	 rozhodli	 zasadit	 strom	 u	 ČOV	
v	Pusté	 Kamenici	 a	 spojit	 tak	 sázení	 stromu	
s	prohlídkou	 místní	 čističky.	 Po	 svačině	 se	 celá	
škola	společně	vydala	k	ČOV,	kde	již	na	nás	čekal	
pan	Sklenář,	který	si	rozdělil	děti	do	tří	skupin	a	
každou	zvlášť	pak	provedl	čističkou	a	seznámil	ji	
s	jejím	chodem.

Po	 skončení	 exkurze	 jsme	 se	 vrhli	 na	 sázení	
stromu.	Sázení	šlo	školákům,	za	vydatné	pomoci	
dětí	 ze	 školky,	 pěkně	 od	 ruky,	 a	 tak	 javor,	 který	
jsme	 se	 rozhodli	 tady	 zasadit,	 byl	 brzy	na	 svém	
místě	 a	my	 jsme	 se	 vypravili	 zpět	 ke	 škole,	 kde	
nás	již	čekala	paní	kuchařka	s	obědem.	Děkujeme	
panu	 místostarostovi,	 za	 zajímavý	 a	 poutavý	
výklad,	 který	 vždy	 při-způsobil	 věku	 a	 zájmu	
dětí,	 a	 trpělivost	 s	jakou	 odpovídal	 na	 jejich	
všetečné	otázky.

Jana	Kulichová

Rok	na	vsi,	OBILOVINY
Na	začátku	října	jsme	prožili	krásný	týden,	který	
jsme	celý	věnovali	 tématu	obilí.	Hned	první	den	
si	 děti	 zasely	 čtyři	 základní	 druhy	 obilí	 a	 celý	
týden	pozorovaly,	jak	obilí	klíčí	a	roste.	Další	dny	
se	seznámili	s	tím,	jak	se	obilí	sklízí,	mlátí,	mele	a	
zpracovává.	 Celý	 projekt	 byl	 zaměřen	 na	 poro-
vnání	 dnešní	 doby	 s	 dobou	 dřívější,	 kdy	 nebylo	
vše	 až	 tak	 jednoduché.	 Děti	 si	 vyzkoušely	mletí	
obilí	 na	 kameni	 a	 vyvrcholením	 bylo	 společné	
pečení	chleba,	kdy	děti	rozdělené	do	dvou	skupin	
zvládly	zadělat	těsto	a	upéct	dva	druhy	chleba.	A	
protože	chleba	po	upečení	rychle	zmizel,	soudím,	
že	se	jim	povedl	na	jedničku.

Tereza	Dudková

Program	CANISTERAPIE	ve	škole
Ve	středu	4.	 října	2017	k	nám	do	školy	zavítala,	
z	Centra	pro	výcvik	psů	Alfa,	majitelka	sibiřského	
huskyho	a	předvedla	nám	s	ním	program	Poznej	
svého	 psa	 I,	 který	 je	 určen	pro	 3	 -	 12	 leté	 děti,	
jihož	 cílem	 je	 naučit	 děti	 správně	 zacházet	 se	
psem	 (ať	 už	 svým,	 či	 cizím)	 a	 eliminovat	 tak	
možnost	jejich	zranění.	

V	 první	 části	 jsme	 se	 seznámili	 s	 tím	 jak	
manipulovat	 s	 vlastním	 psem,	 abychom	 se	
vyhnuli	 způsobení	 bolesti	 či	 podráždění	 psa	 a	
následnému	 napadení	 při	 činnostech	 jako	
jsou:	zvedání	psa	 ze	 země,	 nasazování	vodítka,	
utření	pacek,	nakrmení	psa	a	podobně.

Druhá	část	byla	 zaměřena	na	 cizí	 psy,	 které	 děti	
potkají	 na	 ulici.	 Učili	 jsme	se,	 jak	 předejít	
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útoku	psa	 svým	 postojem,	 kterým	 mu	
"řekneme",	 že	 se	 s	 ním	 nechceme	 a	 nebudeme	
prát.	Vyzkoušeli	 jsme	 si	 polohu,	 která	 nám	
zachrání	 život,	 kdyby	 přece	 jen	 některý	 pes	
zaútočil	 a	 s	 ní	 zásadu,	 že	 v	 ní	musíme	 vydržet!	
(i	kdyby	 nás	 pes	 škrábal	 do	 zad	 či	 kousl	
například	 do	 ruky),	 až	 do	 té	 doby,	 dokud	 nás	
někdo	 jiný	 neujistí,	 že	 už	 je	 pryč.	 Jelikož	
rozzuřený	 pes	 čeká	 jen	 na	 to,	 až	 mu	 ukážeme	
hrdlo.	A	přestože	se	může	zdát,	že	odešel,	nikdy	
nezvedejte	hlavu,	protože	ležící	pes	číhající	na	to,	
až	se	pohnete	není	opravdu	vůbec	slyšet,	o	čemž	
se	přesvědčila	na	vlastní	kůži	i	paní	instruktorka,	
když	byla	malá.

Dále	 nám	 byla	 přiblížena	 problematika	 z	po-
hledu	psa	-	jelikož	častokrát	dochází	k	napadení,	
jen	 proto,	 že	 pes	 vyhodnotí	 naše	 chování	 jako	
jeho	 ohrožující	 či	 nebezpečné,	 ačkoliv	 my	 jsme	
takový	záměr	vůbec	neměli.	

A	co	dalšího	jsme	slyšeli?

Například	že:
-	psi	slyší	7x	hlasitěji	než	člověk,
-	některé	potraviny	jsou	pro	psa	toxické,	jako	pro	
nás	jed	a	to:	čokoláda,	rozinky	a	avokádo,
-	 i	na	návštěvě	nebo	u	těch	pejsků,	které	známe,	
se	máme	vždy	 zeptat,	 zda	 si	 ho	můžeme	pohla-
dit,	 protože	 majitel	 ví,	 zda	 ho	 například	 něco	
nebolí,
-	 někteří	 i	milí	 psi	 se	bojí	 dětí,	 ačkliv	dospělých	
ne,	proto	se	mohou	ze	strachu	bránit	kousnutím,	
a	další	...

Beseda	byla	velmi	zajímavá	a	přínosná	nejen	pro	
děti,	děkujeme.

Dita	Hromádková

Dopravní	hřiště
V	 pondělí	 9.	 10.	 2017	 jsme	 se,	jako	 každý	 rok,	
vydali	do	Poličky	na	podzimní	výuku	dopravních	
situací,	 kde	 jsme	 si	 procvičili	 své	 znalosti	 a	
dovednosti	v	oblasti	silniční	dopravy.

Dita	Hromádková

Přírodovědná	vycházka	ZŠ,	
vycházka	MŠ	na	Čachnov
Dne	 18.	10.	2017	 vyrazily	 děti	 ze	 školky	 na	 vy-
cházku	 na	 Čachnov	 a	 žáci	 ze	 školy	 na	 pří-
rodovědnou	vycházku	po	okolí	Pusté	Kamenice.

Na	webových	 stránkách	 naší	 školy	 bychom	 rádi	
dali	prostor	i	dětem.	Ty	by	zde	prezentovaly	své	
zdařilé	 slohové	a	výtvarné	práce.	Myslíme	 si,	 že	
pro	ně	tato	možnost	bude	velkou	motivací.

Naše	přírodovědná	vycházka

Ve	středu	18.	října	jsme	se	učili	 jenom	2	hodiny.	
Potom	 nás	 čekala	 přírodovědná	 vycházka.	
U	Hápovy	 skály	 jsme	 se	 rozdělili	 do	 skupin	 a	
cestou	 plnili	 různé	 úkoly.	 Já	 jsem	 se	 také	
maskoval,	 abych	 splynul	 s	 přírodou.	 U	 rybníka	
jsme	vyráběli	lodičky	z	listí,	kůry,	šišek	a	klacíků	
a	 vymýšleli	 jim	 názvy.	 Jmenovaly	 se	 Bohatka,	
Čená	 perla,	 Turboocas	 a	 Vorák.	 Potom	 byla	



-	17	-Pustokamenické	listy	č.	4/2017

soutěž,	kam	doplují.	Vorák	byl	první,	ale	na	vítězi	
nezáleží,	záleží	na	tom,	 jestli	 jste	si	výlet	užili.	A	
já	jsem	si	ho	užil!

Matyáš	Chvála

Návštěva	Východočeského	
divadla	v	Pardubicích
V	 pondělí	 30.	 října	 vyměnili	žáci	 3.,	 4.	 a	 5.	
ročníku	 školní	 lavice	 za	 pohodlná	 křesla	 ve	
Východočeském	 divadle	 v	 Pardubicích	 a	 zhlédli	
představení	 Divadla	 Scéna	 Zlín	 „O	 princezně,	
která	 ráčkovala“.	 Všem	 dětem	 se	 pohádka	 moc	
líbila	 a	 shodly	 se,	 že	 by	 do	 divadla	 chtěly	 jezdit	
častěji.	 Snad	 se	 nám	 podaří	 toto	 jejich	 přání	
splnit	už	na	jaře.

Martina	Nováková

Strašidelný	týden
Čarodějné	 učení,	 děsivé	 převlečení,	 duchař-
ské	vyrábění,	 strašidelné	zpívání,	 svátky	
Halloween	 a	 Dušičky,	 návšteva	 místních	 hřbi-
tovů,…	 to	 vše	 je	 strašidelný	 týden	 ve	 škole	 a	
školce.

Dita	Hromádková

Podzimní	dílnička
Také	 letos	 si	 děti	 s	 rodiči	 mohli	 v	 úterý	 7.	 11.	
vyrobit	 drobnou	 podzimní	 dekoraci	 do	 svých	
domovů.	Děkujeme	všem,	kteří	přišli	na	společné	
odpoledne.

Dita	Hromádková

Rozsvěcení	vánočního	stromku
Rok	 utekl	 jako	 voda	 a	 my	 jsme	 poslední	 pátek	
před	první	adventní	nedělí,	v	duchu	naší	tradice,	
opět	 rozsvítili	 náš	 vánoční	 stromeček.	 Jako	
každoročně	 předcházel	 rozsvícení	 stromečku	
lampionový	 průvod,	 který	 tentokrát	 zamířil	 na	
dolní	 konec	 vesnice,	 aby	 se	 v	 pět	 hodin	 vrátit	
zpět	 ke	 škole,	 kde	 jsme	 za	 společného	
odpočítávání,	chvíli	po	páté,	stromeček	rozsvítili.	
Pan	 starosta	 popřál	 všem	 klidné	 prožití	
adventního	 období	 a	 děti	 ze	 školy	 zazpívaly	 a	
zarecitovaly	 vánoční	 písničky	 a	 básničky.	 Kdo	
chtěl,	 mohl	 si	 vyzkoušet	 některý	 z	 vánočních	
zvyků,	 rozkrojit	 si	 jablíčko,	 pustit	 lodičku	 či	 si	
nechat	 věštit	 budoucnost.	 Pro	 štěstí	 byla	 pro	
všechny	 připravena	 také	 kapří	 šupinka	 a	
větvička	jmelí.	Svá	vánoční	přání	si	děti	i	dospělí	
mohli	 napsat	 na	 lampion	 štěstí,	 který	 se	 ve	 tři	
čtvrtě	 na	 šest	 krásně	 vznesl	 a	 ještě	 dlouho	 ho	
bylo	 možné	 pozorovat	 na	 večerní	 obloze.	 Obec	
pro	všechny	připravila	 svařené	víno,	punč	a	 čaj,	
děti	 upekly	 perníčky	 a	 příroda	 nám	 nadělila	
běloučký	 sníh.	 Všem	 přeji,	 aby	 nám	 příjemná	
vánoční	nálada,	která	zde	panovala,	vydržela	i	po	
celé	nadcházející	období.

Klidný	a	pokojný	advent.
Jana	Kulichová
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Knihovna

PF 2018
Poušť je krásná právě tím,
že někde skrývá studnu.
„Antoine de Saint-Exupéry“.
Tak tedy hledejte a odkrývejte
v novém roce 2018 skryté studny.

To Vám s radostí přejí 
knihovnice Iveta a Lenka


