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Druhou	 srpnovou	 sobotu	 se	 v	Pusté	 Kamenici	
uskutečnila	 jedna	 z	největších	 slavností	 historie	
naší	obce.	Pořádali	jsme	zde	slavnostní	vyhlášení	
soutěže	 Vesnice	 Pardubického	 kraje	 roku	 2018	
spojené	 s	předáním	ocenění	úspěšných	obcí.	Do	
Pusté	 Kamenice	 se	 sjeli	 představitelé	 minister-
stev,	 představitelé	 kraje	 v	čele	 s	hejtmanem	
Martinem	Netolickým,	vyhlašujících	organizací	a	
představitelé	samotných	soutěžících	obcí.	
Slavnostní	 akt	 začal	 krátce	 po	 desáté	 hodině	
státní	 hymnou.	 V	rámci	 kulturního	 programu	
pak	na	pódiu	kulturního	domu	vystoupili	žáci	ZŠ	
a	 MŠ	 Pustá	 Kamenice,	 mažoretky	 Hvězdičky,	
mladí	 pustokameničtí	 hasiči	 a	 hudební	 kvarteto	
Arcum	Quartet.	

Společenská	rubrika
Výročí:
			prosinec	2018:	František	Sodomka	-	80	let

Úmrtí:
			září	2018:	Miroslav	Fajmon	-	63	let

Krátce	 po	 poledni	 nám	 hejtman	 Pardubického	
kraje	Martin	Netolický	a	náměstkyně	ministryně	
pro	místní	 rozvoj	 Simeona	 Zikmundová	 předali	
ZLATOU	 STUHU	 za	 vítězství	 v	soutěži	 Vesnice	
Pardubického	 kraje	 roku	 2018	 včetně	 šeku	 na	
500.000,-	 Kč	 od	 Pardubického	 kraje	 a	 příslibu	
dotace	 na	 rok	 2019	 od	 MMR	 ČR	 ve	 výši	
1.000.000,-	 Kč,	 která	 je	 vázána	 na	 konkrétní	
účelovou	dotaci.

Po	slavnostním	obědě	pak	následovala	prohlídka	
obce	 a	 v	 podvečer	 poté	 kulturní	 program	 pro	
občany	 obce.	 Oslavy	 byly	 ukončeny	 v	ranních	
hodinách	 po	 taneční	 zábavě	 s	kapelou	 Acoustic	
Band.
Jménem	 obce	 tímto	 ještě	 jednou	 a	 veřejně	
chceme	 poděkovat	 všem,	 kteří	 se	 zapojili	 do	
veškerých	 příprav	 spojených	 se	 slavnostním	
vyhlášením	 a	 následnou	 oslavou.	 Abychom	 na	
někoho	 nezapomněli,	 nebudeme	 konkrétně	
jmenovat,	 ale	 děkujeme	 zkrátka	 všem,	 kteří	
přiložili	 ruce	 k	dílu	 a	 přičinili	 se	 o	 důstojné	
slavnostní	 vyhlášení	 soutěže	 Vesnice	 Pardu-
bického	kraje	roku	2018.

starosta	a	místostarosta	

Přehled	ocenění:

Zlatá	stuha	–	za	vítězství	v	krajském	kole	–	obec	
Pustá	Kamenice

Vyhlášení	výsledků	soutěže	Vesnice	Pardubického	kraje	roku	2018	
ve	vítězné	obci	v	Pusté	Kamenici
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Modrá	stuha	–	za	společenský	život	–	obec	
Vyšehněvice

Bílá	stuha	–	za	činnost	mládeže	–	obec	Suchá	
Lhota

Zelená	stuha	–	za	péči	o	zeleň	a	životní	prostředí	
–	obec	Písečná

Oranžová	stuha	–	za	spolupráci	obce	a	
zemědělského	subjektu	–	obec	Chvojenec

Cena	naděje	pro	živý	venkov	-	za	místní	spolko-
vý	 život	 a	 občanskou	 společnost	 v	 obcích	 -	
Břehy,	 Zlatá	 cihla	 	-	 kategorie	 A	 –	 obnova	 či	
rekonstrukce	 památkově	 chráněných	 objektů	 a	
památek	 místního	 významu	 pro	obec	 Studnice	
za	 příkladné	 restaurování	 litinového	 kříže	 za	
kaplí	 sv.	 Zdislavy	 v	centu	 obce,	 Zlatá	 cihla	-	
kategorie	 B	 –	 obnova	 či	 rekonstrukce	 staveb	
venkovské	zástavby	pro	obec	Písečná	za	obnovu	
hasičské	 zbrojnice,	Cena	 „Skokan	 roku	2018“	 -	

Plnění	rozpočtu	k	31.	8.	2018	v	=s.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

6514 6676,1 3235,2VÝDAJE CELKEM
PLNĚNÍ

4035PŘÍJMY CELKEM

1225,7 115 24,8Pozemky a les721,8Daň z příjmu FO plátci

31,8 46 33,2Místní a účelové komunikace9,8Daň z příjmu FO poplat

98,2 300 23,4Vodovod, infrastruktura a vrt72,8Daň z příjmů vyb. srážkou

1098,3 1308 21Veřejné osvětlení690,3Daň z příjmů práv. osob

2602,6 300 190,7Provoz ČOV,  kanalizace1674,8DPH

290 221 337,1Kulturní dům + kultura280,4Daň z nemovitostí

13 30 22,4Knihovna22,7Daň z hazardních her

204,4 20 0Hřiště209,1Poplatky z odpadů a psů

10 293,6 246,7ZŠ a MŠ1,3Poplatky správní, loterie

20 10 4Cestovní ruch0Poplatek odnětí poz. funkce lesa

218 808 239,7Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň6,5Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 240 150,9Odpadové hospodářství4,8Příjmy vodovod, rybník

10 49,5 27Služby obyvatelstvu6,8Příjmy TVO, hřiště

220 1003 553,5Zastupitelstvo33,8Stočné

1 800 547,7Činnost místní správy0,5Finanční operace

23 40 35,5Pojištění majetku, finanční služby23Dotace Volby prezidenta

64,7 23 23Volby prezidenta republiky43,1Neinv. dotace na státní správu

100 1 0,6Finanční vyrovnání volby100Neinv. dotace - vybavení KD

30,3 5 0Krizová situace obce16,5Příjmy sběr a odvoz odpadů

5 45 26,7Jednotka požární ochrany obce1,2Služby pro obyvatelstvo

13 205 225Nákup vybavení KD9,2Příjmy z nájmu byt, pošta

20 113 99Finanční příspěvky, dotace18,6Příjmy KD

Dotace VPP - úřad práce 88 Kanalizace splátka půjčky ČS a SFŽP 403,3700208
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obec	Radiměř,	Diplom	za	moderní	knihovnické	
a	informační	služby	-	Pustá	Kamenice,	Diplom	
za	vzorné	vedení	kroniky	-	Radiměř,	Diplom	za	
rozvíjení	 lidových	 tradic	-	 Zámrsk,	 Fulínova	
cena	 za	 kvalitní	 květinovou	 výzdobu	 v	obci	-	
Vyšehněvice,	 Diplom	 za	 ekologickou	 činnost	
v	obci	-	 Koclířov,	 Diplom	 za	 podporu	 obnovy	
stavebního	 fondu	 obce	-	 Chornice,	 Diplom	 za	
rozvíjení	 česko-německých	 vztahů	-	 Hradec	
nad	 Svitavou ,	 Diplom	 za	 cílevědomý	 a	
komplexní	rozvoj	obce	 -	Horní	Ředice,	Diplom	
za	 dlouhodobou	 podporu	 školství	 a	 mimo-
školních	aktivit	 -	Bojanov,	Diplom	za	podporu	
spolkových	 aktivit	-	 Horní	 Újezd,	 Diplom	 za	
podporu	 a	 spolupráci	 s	místními	 podnika-
telskými	subjekty	-	Studnice

Návštěva	celostátní	
hodno=telské	komise	soutěže	
Vesnice	roku	2018
V	 úterý	 4.	9.	2018	 v	 době	 od	 13:00	 do	 17:00	
hodin	 naši	 obec	 navštívila	 celostátní	 hodno-
titelská	 komise	 soutěže	 Vesnice	 roku	 2018.	
Celostátní	 komise	 začala	 vítězné	 krajské	 obce	
navštěvovat	 v	 neděli	 2.	9.	2018	 v	 Libereckém	
kraji	 -	 obci	 Tatobity	 a	 své	 hodnocení	 ukončila	
v	sobotu	 8.	9.	2018	 v	 Karlovarském	 kraji	 v	 obci	
Nový	Kostel.	 Po	 celé	 čtyři	 hodiny	 jsme	měli	 pro	
komisi	připravený	program	spojený	s	prohlídkou	
naší	 obce.	 Již	 při	 příjezdu	 do	 obce	 byla	 komise	
přivítána	 skupinou	 masopustních	 masek.	
Následovalo	 přivítání	 na	 obci,	 prohlídka	
knihovny,	 prohlídka	 dětského	 hřiště	 a	 návštěva	
školy.	 Zde	měly	 děti	 připravené	 krátké	 a	 pěkné	
vystoupení.	 Po	 prohlídce	 školy	 následovala	
návštěva	 kostela	 sv.	 Anny,	 kde	 ze	 strany	 církve	
byla	 připravena	 krátká	 mše	 –	 Poděkování	 za	

úrodu.	 Z	kostela	 jsme	 se	 autobusem	 vydali	 na	
projížďku	 po	 obci.	 Během	 prohlídky	 jsme	
s	komisí	 zajeli	 také	 na	 ČOV.	 V	kulturním	 domě	
jsme	 měli	 připravenou	 prezentaci	 fotogralií,	
koncepčních	 dokumentů	 obce,	 ale	 také	 hlavně	
výrobků	 občanů	 naší	 obce .	 Nechyběla	
ochutnávka	 sýrů,	 pralinek	 a	 dalších	 pochutin	
vyrobených	 pustokamenickými	 občany.	
V	kulturním	 domě	 také	 vystoupily	 mažoretky	
Hvězdičky.	Následně	jsme	zavítali	na	farmu	pana	
Suchého	 a	 poté	 k	rybníku,	 kde	 byla	 připravena	
prezentace	 místních	 rybářů	 včetně	 ochutnávky	
ryb.	 Od	 rybníka	 jsme	 se	 vydali	 směrem	 na	
Radčany	do	místní	nové	zástavby	a	pak	s	komisí	
pomalu	 odcházeli	 na	 hřiště.	 Zde	 si	 členové	
celostátní	komise	zkusili	mlácení	slámy	a	pak	již	
přihlíželi	prezentaci	mladých	hasičů.	Na	závěr	si	
komise	 sama	 vyzkoušela	 hasičskou	 štafetu.	
Čtyřhodinový	 program	 jsme	 ukončili	 na	
odpočívadle	malým	občerstvením.	 Jménem	obce	
děkujeme	všem,	kteří	se	podíleli	na	přípravách	a	
hlavně	 na	 prezentaci	 Pusté	 Kamenice	 před	
samotnou	 celostátní	 komisí.	 Veškerou	 foto-
dokumentaci	 včetně	 videí	 z	této	 prezentace	
najdete	 na	webových	 stránkách	 obce.	 Vyhlášení	
výsledků	 soutěže	 Vesnice	 roku	 2018	 proběhlo	
v	sobotu	 15.	9.	2018	 na	 Jarmarku	 venkova	
v	Luhačovicích.

místostarosta

Slavnostní	vyhlášení	soutěže	
VESNICE	ROKU	2018	
v	Luhačovicích
V	sobotu	 15.	9.	2018	 proběhlo	 v	Luhačovicích	
slavnostní	 vyhlášení	 výsledků	 soutěže	 Vesnice	
roku	2018.	Po	celý	den	se	všech	třináct	linalistů	
soutěže	 prezentovalo	 na	 Jarmarku	 venkova	 na	
Lázeňském	 náměstí.	 Všech	 třináct	 obcí,	 které	
zvítězily	 v	krajském	 kole	 soutěže,	 zde	 měly	 od	
pořadatelů	 připraven	 jarmareční	 stánek,	 ve	
kterém	 svoji	 obec	 prezentovaly	 před	 širokou	
veřejností.	V	našem	stánku	se	podávaly	svatební	
	koláčky	podle	receptu	paní	Anny	Machové,	sýry	
paní	 Eleny	 Vyskočilové,	 pralinky	 paní	 Ireny	
Černé,	perníčky	paní	Ireny	Gregorové,	regionální	
pivo	 z	Měšťanského	 pivovaru	 v	 Poličce	 a	 další	
reklamní	 a	 propagační	 materiály	 naší	 obce	 a	
Pardubického	 kraje.	 Podle	 velkého	 zájmu	
návštěvníků	 jarmarku	 u	 našeho	 stánku	 musím	
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konstatovat,	 že	 jsme	 se	 prezentace	 naší	 obce	
zhostili	po	všech	stránkách	velice	dobře	a	se	ctí.	
Tímto	 bych	 chtěl	 poděkovat	 všem,	 kteří	 	ve	
stánku	 po	 celý	 den	 obsluhovali	 a	 zároveň	
poděkovat	také	všem	ženám,	které	výše	uvedené	
pochutiny	doma	v	Pusté	Kamenici	vyrobily.

Po	 sedmnácté	 hodině	 byly	 vyhlášeny	 výsledky	
soutěže	Vesnice	roku	2018.	Vesnicí	roku	2018	se	
stala	 obec	 Dolní	 Němčí	 ze	 Zlínského	 kraje,	 na	
druhém	místě	 se	umístila	obec	 	Šumvald	 z	kraje	
Olomouckého	 a	 třetí	 skončila	 obec	 Nový	 Kostel	
z	Karlovarského	 kraje.	 Koláčovou	 cenu	 získala	
obec	 Hrušky	 z	Jihomoravského	 kraje	 a	 Cenu	
veřejnosti	 	obec	 Dolní	 Němčí.	 I	 když	 jsme	
v	celostátním	 kole	 neuspěli,	 nesmutněme,	 jsme	
přeci	 krajští	 vítězové.	O	 takovém	úspěchu	by	 se	
nám	před	 lety	 ani	 nesnilo.	 Pomyslnou	 třešní	 na	
dortu	byla	pro	naši	obec	 již	samotná	účast	mezi	
třinácti	linalistami	soutěže	a	prezentace	obce	na	
Jarmarku	 venkova	 v	Luhačovicích.	 Vítězné	
vesnici	a	dalším	oceněným	obcím	tímto	srdečně	
gratulujeme.	Na	závěr	bych	chtěl	také	poděkovat	
všem	68	občanům	 	obce,	kteří	nás	do	Luhačovic	
přijeli	podpořit	a	vytvořili	zde	skvělou	atmosféru	
při	 prezentaci	 naší	 Pusté	 Kamenice	 a	 při	
slavnostním	vyhlášení	soutěže.

místostarosta

Pustou	Kamenici	navšPvil	
hejtman	Pardubického	kraje	
Mar=n	Netolický
V	 úterý	 18.	9.	2018	 v	 odpoledních	 hodinách	
Pustou	Kamenici	navštívil	hejtman	Pardubického	
kraje	pan	Martin	Netolický.	S	panem	hejtmanem	
jsme	 jednali	 jak	o	 samotném	úspěchu	naší	obce	
v	soutěži	 Vesnice	 roku	 2018,	 tak	 i	 o	 investicích	
kraje	 do	 dopravní	 infrastruktury,	 záležitostech	
dopravní	 obslužnosti	 a	 plánovaných	 investicích	
obce	 včetně	 vybudování	 nového	 veřejného	
osvětlení,	které	bude	dokončeno	v	průběhu	roku	
2019.	 Představili	 jsme	 mu	 také	 připravený	
projekt	na	rekonstrukci	chodby	a	výdejny	stravy	
v	místní	 základní	 škole,	 což	 jsou	 poslední	 dva	
prostory	 v	budově	 školy,	 které	 nejsou	 opravené.	
Předpokládané	náklady	na	tuto	akci	jsou	cca	330	
tisíc	 korun	 s	tím,	 že	 obec	 bude	 žádat	 o	 dotaci	
v	rámci	Programu	obnovy	venkova	Pardubického	
kraje	2019.

Dále	 jsme	s	panem	hejtmanem	hovořili	o	možné	
rekonstrukci	 páteřní	 silnice	 č.	 III/3548	
procházející	 obcí.	 Silnice	 v	délce	 cca	 2,5	 km	 je	
velmi	 dlouho	 bez	 jakékoliv	 opravy	 a	 proto	 již	
zcela	 neodpovídá.	 Po	 zásazích	 do	 silnice	 při	
výstavbě	 celoobecního	 vodovodu,	 plynolikace,	
kanalizace,	 elektrického	 vedení	 a	 veřejného	
osvětlení	by	již	nic	nemělo	bránit	její	opravě.	Pan	
hejtman	 uvedl,	 že	 při	 optimistickém	 před-
pokladu	by	se	průjezd	obcí	mohl	začít	opravovat	
v	roce	 2020.	 Je	 však	 přesvědčený,	 že	 je	 nutné	
dořešit	rekonstrukci	až	po	spojnici	se	silnicí	č.	I/
34.	 Rovněž	 jsme	 se	 bavili	 i	 o	 možné	 opravě	
silnice	 č.	 III/3545	 z	Pusté	 Kamenice	 přes	
Čachnov	 až	 po	 Svratouch,	 kde	 se	 napojuje	 na	
komunikaci	č.	II/354	a	je	také	ve	velmi	špatném	
stavu.	

místostarosta
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Vítání	občánků	2018

Podesáté	 od	 obnovení	 tradice	 v	 roce	 2009	 se	
v	naší	obci	uskutečnilo	slavnostní	vítání	občánků	
do	života.	V	budově	ZŠ	a	MŠ	v	Pusté	Kamenici	se	
v	neděli	 23.	9.	2018	 sešly	 tři	 rodiny	nejmladších	
občánků.	 Gratulaci	 od	 pana	 starosty	 Miroslava	
Myšky,	 linanční	 dar	 a	 pamětní	 list	 obdrželi	
rodiče	 Loty	 Cachové,	 Zdeňka	 Lorence	 a	 Agáty	
Lorencové.	 Proběhlo	 také	 slavnostní	 podepi-
sování	 rodičů	 do	 kroniky	 a	 fotografování	
u	kolébky.	 Celý	 program	 příjemně	 doplnilo	
představení	 žáčků	 místní	 školy.	 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

Nakládání	s	vodou
Dne	 6.	8.	2018	 vydal	 Vodoprávní	 úřad	 MěÚ	
Polička	 Veřejnou	 vyhlášku,	 Opatření	 obecné	
povahy	při	nedostatku	vody,	kterou	se	s	platností	
do	 odvolání	 zakazuje	 odběr	 povrchových	 vod	
(z	vodních	 toků	 a	 vodních	 nádrží)	 pro	 účely	
zalévání	 zahrádek,	 zahrad,	 trávníků,	 všech	
sportovišť	 (kurty,	 sportovní	 hřiště	 apod.),	
napouštění	 bazénů	 a	 mytí	 motorových	 vozidel	
v	celém	správním	území	ORP	Polička.
Nedodržením	 této	 vyhlášky	 nebo	 podmínek	
vydaných	 platných	 povolení	 bude	 řešeno	 ve	
správních	 řízeních	 s	 využitím	 maximálních	
sankcí	 vyplývajících	 ze	 zákona	 č.	 254/2001	 Sb.,	
o	vodách,	 popřípadě	 zákona	 č.	 200/1990	 Sb.,	
o	přestupcích.
I	 v	 naší	 obci	 máme	 možnost	 se	 přesvědčit,	 že	
vydaná	 vyhláška	 má	 své	 opodstatnění,	 neboť	
v	potoce	 Kamenická	 voda	 je	 průtok	 nepatrný	 a	
nedostatek	 povrchové	 vody	 je	 citelně	 znát	 na	

výšce	 hladiny	 rybníka.	 Plýtvat	 s	 vodou	 z	obec-
ního	vodovodu	není	také	na	místě.	Obecní	studně	
a	hloubkový	vrt	dodávají	stabilně	dostatek	vody	
do	 veřejného	 vodovodu,	 ale	 to	 neznamená,	 že	
není	 potřeba	 s	 vodu	 rozumně	 nakládat.	
Nacházíme	 se	 v	 oblasti,	 která	 není	 sice	 velmi	
bohatá	 na	 množství	 podzemních	 vod,	 ale	 také	
nejsme	 suchem	 přímo	 ohroženi.	 Dostatečné	
zásoby	 podzemní	 vody	 a	 okamžitá	 reakce	 na	
nedostatek	vody	ve	studních,	kdy	jsme	v	režimu	
"havarijní	 stav"	 v	 roce	 2016	 reagovali	 realizací	
100	m	vrtu	nám	zaručuje	pravidelné	zásobovaní	
našich	 občanů	 vodou	 z	 obecního	 vodovodu	 i	
v	dalších	letech.

starosta

Výměna	podzemních	hydrantů	
za	nadzemní	a	výměna	uzávěrů	
domovních	vodovodních	přípojek
Obec	 postupně	 pokračuje	 ve	 výměně	 pod-
zemních	 hydrantů	 za	 nadzemní.	 Již	 v	minulosti	
byly	 některé	 hydranty	 vyměněny.	 Posledním	
vyměněným	 hydrantem	 je	 nadzemní	 hydrant	
u	bývalého	 Hamerníkova	 mlýna.	 V	současné	
době	je	v	obci	5	ks	nadzemních	hydrantů	a	10	ks	
hydrantů	 podzemních.	 Další	 výměny	 budou	
prováděny	průběžně	dle	potřeby.
Již	 v	průběhu	 výstavby	 kanalizace	 byly	 měněny	
hlavní	 uzávěry	 některých	 domovních	 vodovod-
ních	 přípojek	 (tzv.	 šoupat).	 Zejména	 to	 bylo	
v	místech,	 kde	 se	 prováděly	 výkopové	 práce	
v	místních	 komunikacích,	 které	 byly	 následně	
opravovány	 asfaltovým	 povrchem.	 I	 v	současné	
době,	 kdy	 se	 provádí	 výkopové	 práce	 ohledně	
uložení	 rozvodů	 NN	 a	 rozvodů	 veřejného	
osvětlení	 do	 země,	 budou	 ze	 strany	 obce	 před	
zaasfaltováním	 některé	 domovní	 uzávěry	
přípojek	vyměněny.	

místostarosta

Sucho
V	 letošním	roce	 se	 i	 v	naší	 obci	projevuje	velmi	
teplé	 a	 suché	 počasí	 a	 ohrožuje	 nás	 opravdu	
velké	sucho.	Co	vlastně	 to	sucho	 je?	Dle	wikipe-
die	se	 jedná	o	"nahodilý	přírodní	 jev	způsobený	
delicitem	atmosférických	srážek,	který	následně	
vede	k	poklesu	množství	vody".	I	my	pozorujeme	
v	 poslední	 době	 stoupající	 průměrné	 teploty	 a	
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objevující	se		extrémní	horka	(hodně	přes	30	°C),	
která	 překonávají	 dosavadní	 rekordy.	 A	 letos	
v	létě	 jich	 padlo	 hned	 několik	 a	 když	 padne	
několik	 rekordů	 i	 na	 nejrůznějších	 místech	 po	
celém	 světě,	 nevypovídá	 to	 o	 hrozbě	 celkového	
zahřívání	 planety?	 Máme	 si	 na	 takovéto	 počásí	
zvykat,	 nebo	 bude	 nárůst	 teplot	 ještě	 vyšší,	
budeme	pěstovat	banány	a	pomeranče?	Jedná	se	
o	 globální	 oteplování	 a	 s	 tím	 spojené	 změny	
klimatu?		A	může	za	to	člověk?	Ano		člověk	může	
za	globální	oteplování	a	změny	klimatu.
A	 teď	 to	 sucho.	 Začne	 boj	 o	 vodu!	 Vlastně	 už	
začal,	 miliony	 lidí	 ze	 suchých	 oblastí	 se	 již	
přesouvají	 do	 oblastí	 s	 dostatečnými	 zásobami	
vody.	 Proto	 si	 važme	 našich	 zásob	 podzemních	
zdrojů,	 zbytečně	 s	 vodou	 neplýtvejme.	 Ono	
koupání	a	splachování	kojeneckou	vodou	je	i	tak	
v	dnešní	době	velký	luxus.

starosta

Změna	času
Letní	 čas	 končí	 ve	 03:00	 hod.	
dne	 28.	10.	2018	 (neděle),	 a	
proto	 si	 ručičky	 hodinek	
přesuneme	 o	hodinu	 zpět	 na	
02:00	 hod.	 Jak	 to	 bude	 za	 půl	
roku	 či	 za	 rok,	 tak	 na	 to	 si	 musíme	 počkat.	
Moudří	politikové	to	za	nás	rozhodnou	sami.																																																																																																																							

starosta

Koncert
Obec	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 v	 neděli	 dne	
11.	listopadu	 2018	 od	 14:00	 hodin	 v	 kostele	 sv.	
Anny	 	koncert	ke	stému	vyročí	vzniku	Českoslo-
venska.

starosta

Veřejné	osvětlení
V	 souvislosti	 s	 výstavbou	 žádáme	 občany	 naší	
obce,	 majitele	 a	 uživatele	 rekreačních	 objektů	
o	maximální	 vstřícnost	 a	 tolerantnost	 po	 dobu	
výstavby	 tj.	 do	 dubna	 roku	 2019.	 Zvláště	 pak	
žádáme	o	 všímavost	 občanů,	 neboť	 v	 obci	 bude	
větší	 množství	 stavební	 techniky	 a	 určitě	 se	
neubráníme	zlodějům	nafty,	ale	i	součástek	z	této	
techniky.	 Přebytečná	 zemina	 z	 výkopů	 se	 bude	
průběžně	 soustředit	 na	 pozemku	 vedle	 točny	

autobusů	potom	bude	odvezena,	nebo	bude	pro	
potřebu	našich	občanů.

starosta

Volby
Volby	 do	 zastupitelstva	 obce	 Pustá	 Kamenice	 a	
volby	 do	 1/3	 Senátu	 Parlamentu	 ČR	 se	 usku-
teční:
pátek	 5.	října	 2018	 v	 době	 od	 14:00	 do	 22:00	
hodin	 a	 sobota	6.	října	2018	 v	době	od	8:00	do	
14:00	hodin	
případné	II.	kolo	voleb	(jen	SENÁT):
pátek	 12.	října	 2018	 v	 době	 od	 14:00	 do	 22:00	
hodin	 a	 sobota	 13.	října	 2018	 v	 době	 od	 8:00	
hodin	do	14:00	hodin.	
Místem	konání	voleb	ve	volebním	okrsku	č.	1	 je	
volební	 místnost	 v	 zasedací	 místnosti	 budovy	
Obecního	úřadu	Pustá	Kamenice	č.p.	64,	569	82	
Borová	 pro	 voliče	 s	 pobytem	 na	 území	
vymezeném	 katastrálním	 územím	 obce	 Pustá	
Kamenice.
Voličům	-	občanům	České	republiky	bude	umož-
něno	 hlasování	 po	 prokázání	 jejich	 totožnosti	 a	
státního	 občanství	 České	 republiky	 platným	
občanským	 průkazem	 nebo	 platným	 cestovním,	
diplomatickým	 nebo	 služebním	 pasem	 České	
republiky	anebo	cestovním	průkazem.
Voličům	 -	 občanům	 jiného	 členského	 státu	
Evropské	 unie	 bude	 umožněno	 hlasování	 po	
prokázání	 jejich	 totožnosti	 a	 státního	 občanství	
jiného	 členského	 státu	 Evropské	 unie,	 a	 to	
průkazem	 o	 povolení	 k	 trvalému	 pobytu	 nebo	
potvrzením	 o	 přechodném	 pobytu	 na	 území	
České	republiky.
Hlasovací	 lístky	 budou	 voličům	 dodány	 do	
domácností	 nejpozději	 v	 úterý	 2.	října	 2018,	 ve	
dnech	voleb	volič	může	tyto	obdržet	i	ve	volební	
místnosti.	
Pro	případné	II.	kolo	voleb	do	Senátu	PČR	(12.	
a	13.	10.	2018)	budou	hlasovací	lístky	voličům	
vydávány	 přímo	 ve	 volební	 místnosti	 =	
nedodávají	se	do	domácností!!!																																		

starosta

Kotlíkové	dotace
Pardubický	 kraj	 vyhlásil	 4.	 výzvu	 „kotlíkových	
dotací“.	 Dotaci	 na	 nové	 kotle	mohou	 lidé	 dostat	
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na	základě	elektronické	přihlášky.	Příjem	žádostí	
bude	zahájen	9.	října	2018	v	6:30	hodin.	Celkem	
je	pro	žadatele	připraveno	minimálně	74	milionů	
korun.

starosta

Revize	kotlů	na	pevná	paliva
Ministerstvo	 životního	 prostředí	 novelizovalo	
zákon	o	ochraně	ovzduší	a	od	1.	9.	2018	stačí	mít	
revizi	kotle	na	pevná	paliva	každé	tři	roky.	Nově	
tedy	v	roce	2019	a	potom	až	2022.
Většina	 spalovacích	 zdrojů	 na	 tuhá	 paliva	 o	pří-
konu	 10	 až	 300	 kW	 napojených	 na	 teplovodní	
soustavu	ústředního	vytápění	domů,	tedy	včetně	
krbových	vložek	a	kamen	s	výměníkem,	měla	do	
konce	 roku	 2016	 projít	 kontrolou	 technického	
stavu	 a	 provozu.	 Od	 ledna	 2017	 si	 příslušný	
městský	 úřad	 (ORP	 -	 pro	 nás	 Polička)	 může	

vyžádat	potvrzení	o	revizi	takového	kotle	a	v	pří-
padě	 nedodržení	 povinnosti	 čeká	 provozovatele	
kotle	postih	až	do	výše	20000,-Kč.																																																								

starosta

Komunální	odpad
V	 pátek	 dne	 7.	9.	2018	 jsem	 při	 kontrole	
kontejneru	na	komunální	odpad	nevěřil	vlastním	
očím	 co	 se	 v	 něm	 nachází.	 V	 kontejneru,	 který	
nahrazuje	popelnice	se	nacházela	suchá	a	čerstvá	
tráva,	 větve	 stromů	 a	 větve	 šípkového	 keře	 se	
suchými	šípky,	kartonové	krabice,	pytel	s	plasty,	
kovový	 šrot.	 Kontejner	 byl	 zaplněn	 ze	 2/3.	
Podotýkám,	 že	 předcházející	 den	 byl	 vyvezen.	
Kontejner	 na	 bioodpad,	 který	 vyvážíme	 na	
kompostárnu,	je	ve	vzdálenosti	cca	15	m	a	místo	
na	 ukládání	 železného	 šrotu	 cca	 20	m.	 Stále	 se	
přesvědčuji,	 že	 máme	 v	 obci	 mezi	 spoluobčany	
analfabety.																																																																																		

starosta

Nebezpečné	odpady
V	pondělí	 dne	 22.	10.	2018	 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	 liltry,	
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	 19.	 10.	 -	 22.	 10.	 2018	 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	!!!!	
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Nově	otevřený	obchod	se	
smíšeným	zbožím	v	Pusté	
Kamenici
Vážení	 občané,		 srdečně	 Vás	 zvu	 k	 návštěvě	
obchodu	 Ceiba	 v	 Pusté	 Kamenici	 a	 ráda	 Vás	
krátce	 seznámím	s	 jeho	myšlenkou	a	provozem.	
Obchod	 najdete	 na	 stejné	 adrese,	 na	 které	
fungoval	již	dlouhá	léta	přede	mnou,	tedy	č.p.	2	a	
naleznete	 zde	 jak	 tradiční	 sortiment	 od	
dodavatelů	 na	 které	 jste	 zvyklí,	 tak	 novinky,	
které	pro	Vás	pečlivě	vybírám.	Pro	obchod	 jsem	
zvolila	jméno	Ceiba,	což	je	jméno,	které	již	pár	let	
provází	 mé	 dosavadní	 aktivity.	 Symbolizuje	
strom,	 který	 je	 zejména	 v	 Jižní	 Americe	
považován	 za	 posvátný	 a	 představuje	 propojení	
s	našimi	předky,	generacemi	a	přetváření	vědění	
v	moudrost.	 Při	 výběru	 zboží	 do	 obchodu	
preferuji	 regionální	 dodavatele	 a	 produkty,	
preferuji	 vstřícnost,	 pospolitost	 a	 vzájemnou	
podporu,	protože	bez	ní	by	obchod	fungoval	 jen	
stěží.	Věřím,	 že	 postupně	 s	 Vaší	 podporou	 a	
Vašimi	 podněty	 obchod	 vyladím	 k	 maximální	
spokojenosti	občanů	 této	krásné	obce.	A	od	kdy	
bude	otevřeno?

Obchod	bude	pro	Vás	otevřen	od	1.	října	2018	
v	následujících	hodinách:
Pondělí:	7:30	h	-	11:30	h
Úterý:	zavřeno
Středa:	7:30	h	-	11:30	h,	14:00	h	-	16:30	h
Čtvrtek:	zavřeno	
Pátek:		7:30	h	-	11:30	h,	14:00	h	-	16:30	h
Sobota:	8:00	h	-	11:00	h

Těším	se	na	Vaši	návštěvu!
Zita	Čechová	
Obchod	Ceiba
Telefon	pro	objednávky	pečiva	a	uzenin:	
739	268	318
Seniorům	obce	též	nabízím	možnost	odvozu	
nákupu	do	jejich	domovů!

Vesnické	hry	v	Pusté	Rybné
V	 sobotu	 18.	 8.	 se	 tým	 obce	 Pustá	 Kamenice	
vydal	na	26.	Vesnické	hry	dospělých	do	nedaleké	
Pusté	 Rybné.	 Jedná	 se	 recesistickou	 soutěž	 6	

členných	 družstev	 ve	 složení	 3	 muži	 a	 3	 ženy.	
Naši	obec	reprezentovali	Marta	Fajmonová,	Olga	
Kašparová,	 Jana	 Vičarová,	 Pavel	 Zeman,	 Jiří	
Bukáček	a	Patrik	Chvála.	Pro	odlehčení	soutěže	si	
náš	tým	na	úvod	připravil	scénku	z	lilmu	Slunce,	
seno,	 erotika,	 za	 níž	 sklidil	 velký	 potlesk.	

Soutěžilo	 se	 v	 10	nejrůznějších	 disciplínách,	 při	
kterých	 jde	 především	 o	 zábavu,	 ale	 i	 tak	 byla	
velká	 část	 disciplín	 fyzicky	 náročná.	 Našemu	
družstvu	se	v	prvních	6	disciplínách	vedlo	skvěle	
a	 pohybovali	 jsme	 se	 na	 průběžném	 2.	 místě,	
avšak	 v	 posledních	 disciplínách	 nám	 chyběla	
trocha	štěstí,	a	tak	se	náš	tým	umístil	na	3.	místě.	
Protože	 se	 obě	 lepší	 družstva	 zřekla	 pořada-
telství	 příštího	 ročníku	 a	 hrozilo	 ukončení	 celé	
soutěže,	byli	jsme	požádáni,	abychom	tuto	soutěž	
uspořádali	 v	 příštím	 roce	 v	 naší	 obci.	 Pořada-
telství	 jsme	 přijali,	 a	 tak	 se	 můžou	 naši	
spoluobčané	 těšit	 na	 nevšední	 zážitek	 plný	
legrace	 a	 soutěžního	 ducha.	 Děkujeme	 Janu	
Tomáškovi	a	Josefu	Boháčovi	za	odvoz	hasičskou	
dodávkou	 a	 obecnímu	 úřadu	 za	 linanční	
podporu.

Lenka	Tomášková
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TJ	Pustá	Kamenice
TřeP	místo	našich	fotbalistů	na	
13.	ročníku	hasičského	
fotbalového	turnaje	v	Rychnově	
je	úspěchem
Ve	čtvrtek	5.	července	se	naši	fotbalisté	zúčastnili	
tradičního	 hasičského	 fotbalového	 turnaje	
v	sousedním	 Rychnově.	 Turnaje	 se	 zúčastnilo	
celkem	 šest	 mužstev	 -	 domácí	 Rychnov,	 Pustá	
Kamenice,	 Krouna,	 Kladno,	 Otradov	 a	 Miřetice.	
V	první	 části	 turnaje	 se	 utkal	 každý	 tým	
s	každým.	Vítěz	základní	skupiny	hrál	semilinále	
se	 čtvrtým	 ze	 skupiny	 a	 druhý	 ze	 skupiny	
s	třetím	celkem.	Vítězové	 semilinále	hráli	 linále,	
poražení	 pak	 o	 konečné	 třetí	 místo.	 Naši	
v	prvním	 zápase	 skupiny	 remizovali	 s	Rych-
novem	0:0,	poté	prohráli	s	Krounou	0:2	a	pak	již	
do	konce	skupiny	pouze	vítězili.	Nejprve	porazili	
Miřetice	3:1,	Otradov	3:1	a	nakonec	Kladno	2:0.	
V	konečné	 tabulce	skončili	druzí	za	Rychnovem.	
V	 semilinále	 narazili	 na	 třetí	 Krounu,	 se	 kterou	
v	základní	 hrací	 době	 remizovali	 1:1,	 ale	 na	
pokutové	kopy	prohráli	4:5.	Tím	byli	vyřazeni	ze	
hry	o	první	a	druhé	místo.	V	závěrečném	zápase	
o	 konečné	 třetí	 místo	 porazili	 Otradov	 3:1	 a	
můžou	se	tak	radovat	z	bronzové	medaile.	První	
místo	patří	domácímu	Rychnovu,	který	ve	 linále	
porazil	 Krounu	2:0.	 Gratulujeme.	Naši	 fotbalisté	
nastoupili	 v	 této	 sestavě:	 Martin	 Smažil,	 Marek	
Černý,	 Jiří	 Jelínek,	 František	 Fiala,	 Jaromír	
Obrovský,	 Michal	 Obrovský,	 Jan	 Kaplan,	 Jiří	
Gregor,	Milan	Otradovský	a	Adam	Lorenc.	Branky	
za	 naše	 mužstvo	 vstřelili:	 Marek	 Černý	 3x,	 Jiří	
Gregor	 3x,	 František	 Fiala	 2x,	 Michal	 Obrovský	
1x,	 Adam	 Lorenc	 1x,	 Jan	 Kaplan	 1x	 a	 Milan	
Otradovský	 1x.	 Jménem	 výkonného	 výboru	 TJ	
děkuji	všem	fotbalistům	za	úspěch	na	turnaji	a	za	
reprezentaci	našeho	spolku	a	obce.
Konečné	umístění	v	turnaji:
1.	Rychnov
2.	Krouna
3.	Pustá	Kamenice
4.	Otradov
5.	Kladno
6.	Miřetice

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Pouťové	posezení	2018
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	 uspo-
řádala	 na	 místním	 hřišti	 v	 sobotu	 28.	7.	2018	
tradiční	 pouťové	 posezení.	 Od	 14:00	 hodin	
pořadatelé	 ve	 spolupráci	 s	 obcí	 připravili	 pro	
naše	 nejmenší	 několik	 atrakcí	 včetně	 velké	
nafukovací	 skluzavky,	 skákacího	 hradu,	
trampolíny	apod.	Pro	děti	to	byla	ze	strany	obce	
odměna	za	prezentaci	 školy,	 spolků	a	obce	před	
krajskou	hodnotitelskou	 komisí	 soutěže	Vesnice	
roku	 2018.	 V	podvečerních	 hodinách	 se	 pak	
podávaly	 grilované	 kýty,	 nechybělo	 něco	 na	
zapití.	 Návštěva	 této	 akce	 byla	 velmi	 slušná.	
Všem	 účastníkům	 pouťového	 posezení	 	jménem	
TJ	a	obce	děkuji	za	účast	a	 těšíme	se	na	setkání	
na	některé	z	příštích	akcí.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Pouťový	fotbal	-	
ženaP	:	svobodní	7:4
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	 uspo-
řádala	 v	 neděli	 29.	7.	2018	 od	 14.00	 hodin	
tradiční	pouťové	fotbalové	utkání	mezi	ženatými	
a	 svobodnými.	 Utkání	 se	 odehrálo	 na	 místním	
travnatém	hřišti	za	úmorného	vedra.	V	 letošním	
roce	se	podařilo	zvítězit	ženatým	v	poměru	7:4.	
Branky	za	ženaté	vstřelili	:	Sršeň	Milan	3x,	Černý	
Marek	3x	a	Šulc	Jan	1x.	Za	svobodné	byli	úspěšní	
Kaplan	Jan	3x	a	Gregor	Jiří	1x.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Klub	seniorek
Klub	seniorek	III.	čtvrtleP	2018
Přesto,	že	v	létě	má	každá	z	nás	plné	ruce	práce	
na	zahrádce	a	se	zpracováním	úrody	a	vnoučata	
tak	 ráda	 tráví	 letní	 čas	 u	 babičky,	 klubovna	
nezůstává	 prázdná,	 prázdniny	 pro	 babinec	
neplatí.
V	červenci	 jsme	 odehrály	 už	 7.	 ročník	 turnaje	
v	Člověče	 nezlob	 se.	 Do	 linále	 tentokrát	
postoupily	a	o	vítězství	zabojovaly	Věra	Skalická,	
Míla	Boháčová,	Líba	Machová	a	Věra	Holcová.
Byly	jsme	rády,	že	jsme	mohly	přiložit	ruku	k	dílu	
a	 podílet	 se	 na	 oslavě	 vítězství	 v	krajském	 kole	
Vesnice	 roku	 2018,	 na	 prezentaci	 obce	 před	
celostátní	hodnotitelskou	komisí	 i	na	prezentaci	
obce	 v	Luhačovicích.	Mnohé	 z	nás	 pomáhaly	 při	
pečení	koláčů	na	všechny	 tři	akce.	Koláče	všude	
chutnaly	 a	 v	Luhačovicích	 byly	 u	 našeho	 stánku	
velkým	 hitem.	 Další	 z	nás	 doplnily	 prezentaci	
v	kulturním	 domě	 svými	 ručními	 pracemi,	
v	místním	 kostele	 zase	 písněmi	 doprovodily	
Poděkování	 za	 úrodu	 při	 návštěvě	 celostátní	
hodnotitelské	komise.
Než	 se	 nadějeme,	 je	 tu	 podzim	 a	 musíme	
vymyslet	 program	 na	 vánoční	 akce.	 Co	 budeme	

vyrábět	na	prodejní	výstavku,	jaký	bude	program	
na	vítání	adventního	času,	jaká	bude	doprovodná	
výstava.	Věříme,	že	se	nám	vše	podaří	a	společně	
se	s	Vámi	se	všemi	v	kulturním	domě	jako	každý	
rok	opět	setkáme.

za	seniorky	Irena	Gregorová

SDH	Pustá	Kamenice

Prázdniny	u	hasičů
První	 prázdninový	 pátek	 jsme	 s	 dětmi	 z	
hasičského	kroužku	vyrazili	na	putování	ke	skále	
s	 opékáním	 buřtů.	 Děti	 musely	 cestou	 plnit	
nejrůznější	 úkoly	 –	 zorientovat	 mapu,	 určovat	
značky,	trelit	se	míčem	na	cíl.	Na	závěr	si	všechny	
děti	 i	 jejich	 rodiče,	 kteří	 byli	 také	 na	 výlet	
přizváni,	 opekli	 buřty.	 Celý	 výlet	 jsme	 společně	
zakončili	 v	 místním	 pohostinství,	 kde	 si	 děti	
mohly	 zakoupit	 limonádu	 či	 nanuky.	 Celé	
prázdniny	 jsme	 věnovali	 na	 nácvik	 vystoupení	
určeného	 pro	 kulturní	 program	 v	 rámci	
slavnostního	 předávání	 ocenění	 Vesnice	 roku	
Pardubického	 kraje	 2018	 a	 posléze	 na	 nácvik	
vystoupení	 určeného	 pro	 komisi	 celostátního	

kola	této	soutěže.	Děkuji	všem	dětem,	že	i	v	době	
prázdnin	 chodily	 pravidelně	 na	 tréninky	 a	

zkoušky	 v	KD.	 Také	 jsme	uspořádali	 brigádu	na	
úklid	 u	 hasičárny.	 Brigády	 se	 zúčastnilo	 větší	
množství	dětí	i	se	svými	rodiči,	a	tak	jsme	během	
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1	 hodiny	 zvládli	 uklidit	 okolí	 hasičárny	 i	
„vygruntovat“	 hasičárnu	 uvnitř.	 Děkuji	 všem,	
kteří	se	na	úklidu	podíleli.	Celé	léto	bylo	pro	nás	
ve	 znamení	 soutěže	 Vesnice	 roku	 2018,	 a	 tak	
jsme	 se	 rozhodli	 vynechat	 dvě	 zářijové	 soutěže	
okresní	ligy	mladých	hasičů.	Nyní	se	už	děti	pilně	
připravují	na	podzimní	kolo	hry	Plamen,	které	se	
uskuteční	20.	10.	2018	v	Janově.	Připravují	se	i	ti	
nejmenší,	 kteří	 letos	 poprvé	 poběží	 v	 kategorii	

přípravka	 soutěžně.	 Velmi	 nás	 těší	 zájem	 dětí	 i	
jejich	 rodičů,	 o	 čemž	 svědčí,	 že	 se	 v	 květnu	
přihlásili	 na	 hasičský	 kroužek	 dva	 chlapci	
předškolního	 věku	 a	 od	 září	 navštěvují	 kroužek	
další	 4	 děti,	 které	 projevily	 zájem	 o	 naši	
přípravku.	Přejme	si,	aby	tomu	bylo	tak	i	nadále.

za	SDH	Lenka	Tomášková

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Zahájení	školního	roku
Po	dvouměsíčním	odpočinku	se	3.	září	škola	opět	
zaplnila	 dětmi	 při	 slavnostním	 zahájení	 nového	
školního	roku.	
Po	 společném	krátkém	přivítání	 a	 projevu	pana	
starosty	 následovalo	 slavnostní	 přivítání	 čtyř	
nových	 prvňáčků.	 Každý	 prvňáček	 si	 odnesl	
domů	 drobný	 dárek,	 pamětní	 list	 na	 svůj	 první	
školní	den	a	také	perníkovou	podkovu	pro	štěstí,	
kterou	 dostali	 k	zahájení	 nového	 školního	 roku	
všichni	žáci.	Na	závěr	prvňáčci	ještě	dostali	malé	
keramické	 zvonečky,	 aby	 pokračovali	 v	tradici	
„Prvního	 zvonění“,	 kdy	 první	 zvonění	 v	novém	
školním	 roce	 a	 své	 první	 školní	 zvonění	 vůbec	
patří	právě	jim.	

Letos	klesl	počet	žáků	z	dvaceti	tří	na	dvacet	dva,	
a	 i	 přesto,	 že	 do	 požadovaného	 počtu	 nám	 dvě	

děti	 chybí,	 budou	 i	 letos	 otevřeny	 dvě	 třídy.	 V	I.	
třídě	 budou	 vedle	 sebe	 usedat	 čtyři	 prvňáčci	 a	
čtyři	druháčci,	ve	II.	třídě	pak	osm	třeťáků,	čtyři	
čtvrťáci	a	dva	páťáci.	
Všem	 školákům	 přeji	 nejen	 dobré	 známky,	 ale	
také	 spoustu	 nových	 krásných	 zážitků,	
zaměstnancům	 i	 rodičům	 pak	 přeji	 klidný	 a	
pohodový	školní	rok	2018/2019.

Jana	Kulichová

Poděkování	paní	Janě	Hakové
Rádi	 bychom	 touto	 cestou	 poděkovali	 paní	 Janě	
Hakové	za	čtyřleté	vedení	dramatického	kroužku	
na	 naší	 škole.	 Děti	 se	 na	 kroužek	 vždy	 těšily	 a	
jejich	 vystoupení	 sklízela	 zasloužený	 potlesk.	
Děkujeme	 a	 těšíme	 se,	 že	 se	 třeba	 dramatický	
kroužek,	pod	vedením	paní	Hakové,	 ještě	někdy	
do	školy	vrátí.	

Jana	Kulichová
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Mimefest	Polička
Ve	 středu	 19.	 září	 se	 celá	 škola	 vypravila	 na	
festival	 pantomimy	 do	 Poličky.	 Vybrali	 jsme	 si	
vystoupení	 Radima	 Vizváryho	 „Pejprbój“.	 Děti	
byly	 vtaženy	 do	 děje	 příběhu	 hned	 od	 začátku	
představení,	 kdy	 mezi	 ně	 mim	 doslova	 vpadl.	

Celé	 představení	 prožívaly	 děti	 příběh	 mima	 a	
jeho	 papírového	 kamaráda.	 Dechberoucí	 umění,	
co	 vše	 lze	 ztvárnit	 pohybem	 těla,	 rolí	 papíru	 a	
správnou	melodií	 jsme	 sledovaly	 s	 nadšením	až	
do	 konce.	 A	 protože	 na	 začátku	 „spadl	 mim	 na	
děti“,	na	 závěr	Radim	vyzval	děti,	 aby	ho	 celého	
papírem	 zaházely.	 Opět	 jsme	 z	 představení	
odcházeli	nadšeni	z	nevšedního	zážitku.

Jana	Kulichová

Dny	Evropského	dědictví
Ve	 středu	 12.	 září	 společně	 vyrazily	 děti	 ze	
školky	 i	 ze	 školy	do	Poličky	na	Dny	 evropského	
dědictví,	v	jejichž	rámci	byla	pro	děti	připravená	
zdarma	 komentovaná	 procházka	 po	 hradbách.	
Školáci	 návštěvu	 Poličky	 zahájili	 prohlídkou	
nejvýznamnějších	 míst	 Poličky	 s	odborným	

v ý k l a d e m	 p a n í	
průvodkyně.	 Školka	
mezitím	 svačila	 a	
d ivoč i l a	 v 	 pa rku .	
Přibližně	za	hodinu	se	
školáci	 a	 školkáčci	
opět	 sešli	 a	 zamířili	
na	 hradby,	 kde	 si	
mohli	 prolézt	 i	 dvě	
zpřístupněné	 bašty	 a	
vyzkoušet	 si,	 jaké	 to	
bylo	 stát	 na	 stráži	 a	
hlídat	město.

Jana	Kulichová

Beseda	s	panem	starostou
V	pondělí	24.	září	navštívili	žáci	3.,	4.	a	5.	ročníku	
v	rámci	výuky	prvouky	a	vlastivědy	Obecní	úřad	
v	Pusté	Kamenici,	 kde	 na	 ně	 čekal	 pan	 starosta.	

Seznámil	 je	 nejen	 s	vedením	 a	 samosprávou	
obce,	 ale	 i	 s	 blížícími	 se	 volbami	 a	 jejich	
průběhem.	 Poslední	 část	 besedy	 byla	 věnována	
obecním	 symbolům	 -	 praporu	 a	 znaku,	 jehož	
podobu	si	děti	odnesly	domů	na	malém	notýsku	
společně	s	propisovací	tužkou,	malým	dárkem	od	
pana	 starosty.	Na	 závěrečnou	 otázku	 „Kdo	bude	
jednou	dělat	pana	starostu?“	se	přihlásily	 téměř	
všechny	 děti.	 O	 budoucnost	 obce,	 zdá	 se,	 se	
nemusíme	bát.	

Jana	Kulichová

Projížďka	na	koních	
rodiny	Suchých
Děkujeme	manželům	 Suchým	 za	 tradičně	 první	
akci,	 kterou	 můžeme,	 díky	 jejich	 ochotě	
v	každém	školním	roce,	pro	děti	zorganizovat.

Dita	Hromádková
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Ocenění	knihovny	v	rámci	
soutěže	Vesnice	roku	2018
Místní	lidová	knihovna	Pustá	Kamenice	obdržela	
DIPLOM	 za	moderní	 knihovnické	 a	informační	
služby	 v	krajském	 kole	 soutěže	 Vesnice	 roku	
2018.	 Zároveň	 jsme	 obdrželi	 i	linanční	 dar	
ve	výši	 30.000,-	 Kč	 a	byli	 jsme	 nominová-
ni	do	celostátního	 kola	 soutěže	 knihovna	 roku	
2018.

knihovnice Iveta a Lenka

Knihovna	roku	2018	-	návštěva	
hodnoPcí	komise
Ve	čtvrtek	30.	8.	2018	proběhlo	v	naší	knihovně	
druhé	 kolo	 soutěže	 Knihovna	 roku	 2018	
v	kategorii	 "základní	 knihovna".	 Pětičlenná	
hodnotitelská	 komise	 měla	 za	 úkol	 navštívit	 a	
zhodnotit	 činnost	 nominovaných	 knihoven	 ze	
všech	 krajů	 republiky	 a	 vybrat	 vítěznou	
knihovnu.	 Slavnostní	 vyhlášení	 a	 předání	 cen	
Knihovna	 roku	 2018	 se	 uskuteční	dne	 9.	 října	
2018	 v	 11:00	 hodin	 v	 Národní	 knihovně	
v	Zrcadlové	kapli	pražského	Klementina,	kterého	
se	 zúčastníme.	 Smyslem	 ocenění	 je	 vyjádření	
veřejného	 uznání	 knihovnám,	 jejich	 praco-
vníkům	 i	 obcím	 za	 úsilí	 o	 rozvoj	 knihovnických	
služeb	a	čtenářství.

knihovnice Iveta a Lenka

Cestou	necestou	
rumunským	Banátem
Místní	 lidová	 knihovna	 Pustá	 Kamenice	 vás	 zve	
na	 společnou	 akci	 knihoven	 Sádek,	 Oldříš,	
Borová	a	Pustá	Kamenice.	V	sobotu	dne	27.	října	
2018	 se	 v	 Borové	 v	 sokolovně	 od	 14	 hodin	
uskuteční	 beseda	 "Cestou	 necestou	 rumunským	
Banátem"		 s	 přímými	 účastníky	 setkání	
s	nádhernou	 rumunskou	 přírodou	 a	 zdejšími	
lidmi	 -	 českou	 komunitou.	 Beseda	 se	 týká	 cesty	
autorů	 do	 Banátu,	 historie	 Banátu,	 jak	 a	 kdy	 se	
naši	 krajané	 dostali	 do	 tohoto	 koutu	 země	
v	Rumunsku,	 jak	 v	 současnosti	 žijí	 a	 zároveň	
bychom	 se	 měli	 těšit	 na	 pěkné	 fotogralie.	
Informace,	 se	 kterými	 nás	 seznámí	 Marek	
Schauer,	se	týkají	také	publikace	Historie	českých	
komunit	 v	 Rumunsku	 od	 D.	 Gesce.	 Čtenáře	
zaujme	pohled	místních	učitelů	 v	Banátu.	 Jedná	
se	o	neobvyklé	zpracování	problematiky	osídlení	
s	 velmi	 dobrou	 znalostí	 prostředí.	 Kniha	
obsahuje	množství	starých	fotogralií	z	rodinných	
archivů.

knihovnice Iveta a Lenka

Knihovna
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Hrníček	se	znakem	obce
Pustá	Kamenice
Na	 obecním	 úřadě	 je	 možno	 zakoupit	 skleněný	
hrníček	 se	 znakem	 obce	 Pustá	 Kamenice	 a	
nápisem	Vesnice	Pardubického	kraje	roku	2018.	
Cena	jednoho	hrníčku	je	40,-	Kč.

Připravované	akce
• 27.	10.	2018	–	Posvícení	(SDH	Pustá	Kamenice)
• 27.	10.	2018	od	14:00	hod.	–	Cestou	necestou	rumunským	Banátem	-	v	sokolovně	Borová
																																																															(knihovny	Sádek,	Oldříš,	Borová	a	Pustá	Kamenice)
• 11.	11.	2018	od	14:00	hod.	–	Koncert	v	kostele	sv.	Anny
																																																															ke	100.	výročí	vzniku	Československa
• 30.	11.	2018	od	16:00	hod.	–	Rozsvícení	vánočního	stromu
																																																															(ZŠ	a	MŠ	a	obec	Pustá	Kamenice)
• 5.	12.	2018	–	Mikulášská	obchůzka	obcí	(TJ	Pustá	Kamenice)
• 8.	12.	2018	–	Adventní	sobotní	odpoledne	(Klub	seniorek)
• 12.	12.	2018	–	Vánoční	besídka	(ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice)
• 15.	12.	2018	–	Výroční	schůze	SDH	Pustá	Kamenice
• 19.	12.	2018	od	18:00	hod.	–	Vánoční	koncert	v	kostele	sv.	Anny	(ZŠ	a	MŠ	)
• 25.	12.	nebo	26.	12.	2018	–	Vánoční	bruslení	–	bude	upřesněno	(TJ	Pustá	Kamenice)

Svazek	obcí	AZASS


