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Vážení	spoluobčané,	milí	přátelé,
obecní	vánoční	stromeček	už	zase	svítí,	což	nám	dává	jednoznačně	najevo,	že	tu	za	pár	dnů	
máme	Vánoce	a	že	se	nezadržitelně	blíží	konec	roku.	Dovolte	mi,	abych	Vám
nejen	jménem	svým,	ale	i	jménem	zastupitelů	naší	obce	popřál	krásné,
klidné,	přátelské	a	bezpečné	Vánoce,	dětem	i	dospělým	alespoň
částečně	splněné	sny	a	v	závěru	roku	pár	dní	klidu	a	
odpočinku	strávených	v	klidu	se	svými	blízkými.
Krásné	sváteční	dny	Vám	přeje	starosta
Jaroslav	Sklenář

Krátce
Poslední	úřední	den	v	roce	2018:	středa	19.	12.	2018
První	úřední	den	v	roce	2019:	středa	2.	1.	2019
Svoz	nebezpečných	odpadů	v	roce	2019:
Pondělí	20.	5.	2019	od	16:00	hodin
Pondělí	21.	10.	2019	od	16:00	hodin
Cena	vody	na	rok	2019	činí	39,80	Kč/m3
Cena	stočného	na	rok	2019	činí	31,50	Kč/m3
Poplatky	za	psa:	100,-	Kč	za	každého	psa
Odpady:	600,-	Kč	za	osobu	a	rekreační	objekt

Poplatek	za	psa	a	odpady	je	splatný
do	31.	3.	2019.
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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.

Podepsané	příspěvky	vyjadřují	názory	jejich	autora	a	nemusí	být	vždy	totožné	s	názory	vydavatele.	Za	obsah	příspěvků
zodpovídají	jejich	autoři.	Příspěvky	neprošly	jazykovou	korekturou.

Plnění	rozpočtu	k	30.	11.	2018	v	?s.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

7098,95 7116,45 4648,1VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

6249,85PŘÍJMY CELKEM

1225,7 115 24,8Pozemky a les1045,5Daň z příjmu FO plátci

31,8 46 36,9Místní a účelové komunikace19,2Daň z příjmu FO poplat

98,2 300 23,4Vodovod, infrastruktura a vrt106Daň z příjmů vyb. srážkou

1098,3 1308 43Veřejné osvětlení896Daň z příjmů práv. osob

2602,6 300 369,2Provoz ČOV,  kanalizace2345DPH

290 597,4 557Kulturní dům + kultura291,5Daň z nemovitostí

23 30 28,1Knihovna30,2Daň z hazardních her

204,4 20 0Hřiště210Poplatky z odpadů a psů

10 293,6 293,4ZŠ a MŠ1,8Poplatky správní, loterie

20 10 7Cestovní ruch0Poplatek odnětí poz. funkce lesa

218 808 410,9Péče o vzhled obce a veř. zeleň6,5Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 240 222,7Odpadové hospodářství4,8Příjmy vodovod, rybník

10 68,5 63,3Služby obyvatelstvu7,1Příjmy TVO, hřiště

220 1003 752,7Zastupitelstvo249,5Stočné

1 800 767,6Činnost místní správy0,7Finanční operace

67,95 40 37,1Pojištění majetku, finanční služby67,95Dotace volby

64,7 67,95 64,7Volby59,3Neinv. dotace na státní správu

630 1 0,6Finanční vyrovnání volby630Dotace KD, dar Vesnice roku

30,3 5 0Krizová situace obce27,2Příjmy sběr a odvoz odpadů

5 45 46Jednotka požární ochrany obce8,8Služby pro obyvatelstvo

13 205 225Nákup vybavení KD11,5Příjmy z nájmu byt, pošta

20 113 97,7Finanční příspěvky, dotace23,3Příjmy KD

Dotace VPP - úřad práce 208 Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP 577700208

Návrh	rozpočtu	na	rok	2019
Příjmy

Daňové příjmy Běžné (neinvestiční) výdajeTřída 5Třída 1

Nedaňové příjmy Kapitálové (investiční)výdaje Třída 6Třída 2

Kapitálové příjmy Splátka dlouhodobých úvěrů  SFŽPTřída 3

Přijaté transfery Splátka dlouhodobých úvěrů ČSTřída 4

Konsolidované příjmy celkem Konsolidované výdaje celkem 9740

350

350

3560

5480

v tis. 
Kč

6590

65

5

461

6059

v tis. 
Kč

Výdaje
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Vesnice	roku	2018	-	Slavnostní	
předání	ocenění	v	Dolním	Němčí
V	sobotu	29.	září	2018	se	v	obci	Dolní	Němčí	ve	
Zlínském	 kraji	 uskutečnilo	 slavnostní	 předání	
ocenění	soutěže	Vesnice	roku	2018.	Do	obce	byli	
pozváni	 zástupci	 všech	 krajských	 vítězů	
letošního	 ročníku	 soutěže.	 Za	 naši	 obec	 se	
slavnostního	 vyhlášení	 zúčastnil	 starosta	
Miroslav	Myška	a	místostarosta	Jaroslav	Sklenář.	
V	 průběhu	 slavnostního	 vyhlášení	 pak	 starosta	
obce	 převzal	 z	 rukou	 ředitele	 letošního	 ročníku	
soutěže	 pana	 Josefa	 Jarcovjáka	 a	 předsedkyně	

celostátní	 komise	 Pavly	 Chadimové	 diplom	
(ocenění	 komise)	 "za	 vesnickou	 soudržnost	
napříč	 generacemi".	 Došlo	 i	 k	 ocenění	 dalších	
obcí.	 Na	 závěr	 slavnostního	 ceremoniálu	 byla	
oceněna	 obec	 Dolní	 Němčí	 jako	 vítězná	 vesnice	
celé	soutěže	Vesnice	roku	2018.	

starosta

Komunální	volby	2018
Komunálních	voleb	ve	dnech	5.	10.	–	6.	10.	2018	
se	 v	Pusté	 Kamenici	 zúčastnilo	 68,61	 %	
oprávněných	voličů	obce	Pustá	Kamenice,	tj.	188	
osob	z	274.	
Zvolení	zastupitelé	získali	následující
počty	hlasů:
Miroslav	Myška	–	163
Jaroslav	Sklenář	DiS.	–	161	
Hana	Kašparová	–	141
Ing.	Alena	Černá	–	141
Ing.	Jiří	Zahálka	–	135
Vlasta	Kynclová	–	125
Josef	Uchytil	-	104

Dne	30.	10.	2018	se	konalo	ustanovující	 jednání	
zastupitelstva,	 kde	 zvolení	 zastupitelé	 složili	 a	
podepsali	 slib	 dle	 zákona	 o	 obcích.	 Následně	
došlo	 k	volbě	 starosty,	 místostarosty	 a	 členů	
jednotlivých	výborů:

Plánované	inves?ční	a	neinves?ční	akce	v	Pusté	Kamenici	na	rok	2019
• Výstavba	nového	veřejného	osvětlení	v	návaznosti	na	realizaci	akce	ČEZ	–	položení	rozvodů	el.	
energie	do	země	(cena	za	dílo:	3.450.000,-	Kč	včetně	DPH)

• Rekonstrukce	místních	komunikací	–	položení	nového	asfaltového	povrchu	–	MK	č.	1c	(od	
Otradovských	k	Mlynářovým	u	Peci)	a	MK	č.	22	c	(od	silnice	u	Sejkorových	směrem	k	rybníku)	–	
budou	podány	žádosti	o	dotace	z	programu	Podpora	obnovy	a	rozvoje	venkova	MMR	ČR	–	dotační	
titul	117d8210D	–	Podpora	vítězů	soutěže	Vesnice	roku

• Rekonstrukce	místních	komunikací	-	položení	nového	asfaltového	povrchu	-	MK	č.	8c	(od	Pokorných	
směrem	k	Habalovým)	a	MK	č.	U	8	–	od	Houdkových	směrem	k	Mlynářovým	na	horním	konci)	-	bude	
podána	žádost	o	dotaci	z	Programu	obnovy	a	rozvoje	venkova	MMR	ČR	-	dotační	titul	117d8210A	–	
Podpora	obnovy	místních	komunikací

• Rekonstrukce	prostor	jídelny	a	chodby	v	ZŠ	a	MŠ	–	již	byla	podána	žádost	na	Pardubický	kraj	
o	dotaci	z	Programu	obnovy	venkova	Pardubického	kraje

• Nátěr	střechy	obecního	úřadu

• Pořízení	nového	nerezového	výčepního	stolu	do	kulturního	domu
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Starosta:	Jaroslav	Sklenář,	DiS.
Místostarosta:	Miroslav	Myška
Finanční	výbor:	předseda	–	Ing.	Jiří	Zahálka,	
členové:	Ing.	Alena	Černá	a	Vlasta	Kynclová
Kontrolní	výbor:	předseda	–	Vlasta	Kynclová,	
členové:	Ing.	Jiří	Zahálka,	Hana	Kašparová
Životní	prostředí	a	územní	plánování:	
předseda	–	Hana	Kašparová,	členové	–	Josef	
Uchytil,	Ing.	Alena	Černá.
Určený	 zastupitel	 obce	 podle	 zákona	 č.	
183/2006	Sb.	o	územním	plánování	a	stavebním	
řádu	 (kontaktní	 osoba	 pro	 jednání	 s	Městským	
úřadem	v	Poličce):	Hana	Kašparová.

Poděkování
Vážení	 spoluobčané.	 Touto	 cestou	 bych	 Vám	
všem	 chtěl	 velice	 poděkovat	 za	 účast	 v	komu-
nálních	volbách	v	Pusté	Kamenici	a	za	Vaše	hlasy	
všem	 nově	 zvoleným	 zastupitelům.	 Dovolte	 mi	
poděkovat	 i	 za	 Vaši	 velkou	 podporu,	 které	 si	
nesmírně	vážím.	Vaše	hlasy	mne	zavazují	k	další	
práci	 na	 rozvoji	 a	 zvelebování	 naší	 Pusté	
Kamenice.	 Rovněž	 bych	 chtěl	 touto	 cestou	
poděkovat	i	bývalému	starostovi	panu	Miroslavu	
Myškovi	 za	 jeho	práci	 za	 tři	 volební	 období	 (12	
let),	 kterou	 vykonával	 ve	 funkci	 starosty	 obce	 a	
těším	 se	na	další	 spolupráci	 s	 ním,	 kterou	bude	
vykonávat	jako	místostarosta	obce.	

Jaroslav	Sklenář,	starosta

Poděkování
Chci	 využít	 této	 příležitosti	 a	 poděkovat	 přízni	
voličů,	kteří	mě	po	dobu	tří	volebních	období,	t.j.	
12	let	podporovali.	Rovněž	chci	poděkovat	všem	
zastupitelům,	 se	 kterými	 jsme	 po	 celou	 dobu	
tvořili	 tým,	 který	 pracoval	 ve	 prospěch	 obce	 a	
dařilo	 se	 nám	 realizovat	 naše	 vize.	 Moje	 roz-
hodnutí,	že	se	již	nebudu	o	post	starosty	ucházet,	
bylo	dopředu	avizováno	a	proto	jsem	kandidoval	
na	 pátém	 místě	 kandidátky.	 Ani	 největší	 počet	
hlasů	ve	volbách	mě	nepřesvědčil	o	pokračování	
ve	 funkci	 starosty.	 Možná	 jsem	 některé	 voliče	
tímto	 rozhodnutím	 zklamal,	 ale	 na	 rozdíl	 od	
některých	osobností	vím,	kdy	mám	skončit.	Ještě	
jednou	všem	děkuji.																																																																																						

Miroslav	Myška

Poděkování	zaměstnancům	obce
Tímto	 bych	 chtěl	 veřejně	 poděkovat	 zamě-
stnancům	obce	za	 jejich	práci	při	údržbě	čistoty	
a	 pořádku	 na	 veřejných	 prostranstvích,	 údržbě	
veřejné	 zeleně,	 úklidu	 obce	 před	 návštěvou	
krajské	i	celostátní	hodnotitelské	komise	soutěže	
Vesnice	 roku	 a	 dalších	 různých	 pracích,	 které	
jsou	pro	obec	nezbytné	a	zaměstnanci	je	po	celý	
rok	pro	obec	vykonávali.	Na	rozdíl	od	některých	
jedinců	 (opakuji	 jedinců)	 si	 jejich	 práce	 velice	
vážím,	 protože	 bez	 nich	 by	 obec	 	 takto	 pěkně	
udržovaná	nebyla.

starosta

Slavnostní	odhalení	pamětní	
desky	k	uctění	památky	25	
pustokamenických	občanů,	kteří	
položili	život	v	I.	světové	válce
V	Pusté	 Kamenici	 byla	 slavnostně	 odhalena	
pamětní	deska,	která	připomíná	uctění	památky	
25	pustokamenických	občanů,	kteří	položili	svůj	
život	v	první	světové	válce.	Deska	je	umístěna	na	
kameni	 na	 pozemku	 u	 budovy	 obecního	 úřadu.	
S l a v n o s t n í	
akt	 se	 usku-
tečnil	 v	ne-
děli	 21.	 10.	
2018	 v	odpo-
ledních	 hodi-
nách	za	příto-
mnos t i	 zá -
stupců	 obce,	
zástupců	sbo-
ru	 dobrovol-
ných	hasičů	a	
občanů	 Pusté	
K am e n i c e ,	
k t e r ých	 s e	
sešlo	více	než	
š e d e s á t .	
Starosta	 obce	
M i r o s l a v	
M y š k a	 v e	
svém	 projevu	 u	 příležitosti	 oslav	 stého	 výročí	
vzniku	 Československé	 republiky	 přítomným	
připomněl	 historické	 okamžiky	 vzniku	
Československa	 a	 dále	 pak	 osudy	 padlých	
pustokamenických	občanů	v	první	světové	válce.



-	5	-Pustokamenické	listy	č.	4/2018

Závěrem	 slavnostního	 ceremoniálu	 pamětní	
desku	 odhalil	místní	 občan	 pan	 Zdeněk	 Kašpar.	
Pan	 Kašpar	 po	 dva	 roky	 sbíral	 informace	
o	padlých	 pustokamenických	 občanech	 v	období	
první	 světové	 války	 a	 má	 ohromný	 podíl	 na	
odhalení	 této	 pamětní	 desky.	 Za	 to	 mu	 bylo	
starostou	obce	před	přítomnými	občany	veřejně	
poděkováno.

Jaroslav	Sklenář,	starosta

Slavnostní	koncert	v	kostele	
sv.	Anny
V	neděli	 11.	 listopadu	 2018	 v	odpoledních	
hodinách	 obec	 Pustá	 Kamenice	 uspořádala	
společně	 s	Domovem	 České	 hudby	 o.p.s.	
SLAVNOSTNÍ	 KONCERT.	 Koncert	 se	 uskutečnil	
v	kostele	 sv.	 Anny	 v	Pusté	Kamenici	 a	 navštívilo	
ho	 31	 posluchačů.	 Na	 violoncello	 zahrál	 Martin	
Havelík,	 na	 varhany	 Robert	 Fuchs.	 Zazněly	 zde	
skladby	 těchto	 autorů:	 Dietrich	 Buxtehude	 –	
Toccata	G	dur,	Johann	Sebastian	Bach	–	Suity	pro	
sólové	 violoncello,	 Max	 Bruch	 –	 Kol	 Nidrei	 pro	
violoncello	a	varhany,	Leoš	Janáček	–	Cyklus	„Po	
zarostlém	 chodníčku“,	 Giuseppe	 Verdi:	 Preludio	
pro	 violoncello	 a	 varhany,	 Antonín	 Dvořák	 –	
Adagio	 ma	 non	 troppo	 op.	 104	 a	 varhanní	
improvizace	na	chorál	 „Svatý	Václave“.	Věřím,	že	
všem	31	posluchačům	se	koncert	líbil	a	odnesli	si	
z	něho	krásný	zážitek.

starosta

Hrníček	se	znakem	obce
Pustá	Kamenice	stále	v	prodeji
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.
	

Kanalizace	a	ČOV
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	 a	
předloňském	 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.	Jedná	
se	 především	 o	 majitele	 rekreačních	 chat	 a	
chalup.	 Za	 zajištění	 kontrolní	 šachty	 zodpovídá	
majitel	nemovitosti.

starosta

Zimní	údržba
Obec	 i	 SÚS	 se	 snaží	 v	 zimním	
období	o	odklízení	sněhu	z	komu-
nikací,	 ale	 někteří	 motoristé	
parkují	 své	 dopravní	 prostředky	
na	 komunikacích	 a	 tím	 zabraňují	
vyčištění	 vozovky.	 Mnohdy	 stačí	 vyházet	 jen	
malé	 množství	 sněhu	 a	 můžete	 parkovat	 na	
svých	 zahradách,	 zabráníte	 tak	 poškození	
projíždějícím	 vozidlem.	 Ulehčete	 život	 sobě	 i	
ostatním	spoluobčanům	a	to	nejen	motoristům.																																																																																						

místostarosta

Problémy	s	kočkami
Vážení,
byla	 jsem	požádána	panem	starostou	a	několika	
dalšími	občany,	abych	sepsala	článek	k	současné	
situaci.	 Aktuálně	 je	 neúnosný	 stav	 pro	 jednu	
seniorku,	 která	 má	 všechny	 své	 kočky	
kastrované,	ale	do	jejího	okolí	se	nastěhovala	cizí	
kočka	 s	 pěti	 koťaty.	 Co	 je	 ale	 hlavní	 problém?	
Jedna	kočka	a	pět	koťat,	které	by	mohly	všechny	
být	kočičky	a	v	půl	roce	věku	by	každé	toto	kotě	
mohlo	 mít	 třeba	 též	 pět	 koťat	 a	 to	 dvakrát	 do	
roka.	 Jednoduché	 počty	 Vám	 dají	 60	 koček	 za	
rok.
Dle	 právních	 předpisů	 opuštěné	 nebo	 toulavé	
zvíře	připadá	do	péče	obce,	která	má	povinnost	
se	 o	 ně	 postarat	 a	 tedy	 má	 i	 hradit	 náklady	
spojené	 s	 jeho	 péčí.	 Z	 toho	 vyplývá,	 že	 nezod-
povědní	jedinci	značně	zatěžují	obecní	rozpočet.	
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Pokud	 obec	 odveze	 zvíře	 do	 útulku,	 musí	
zaplatit.	 Nyní	 je	 ve	 většině	 útulků	 a	 kočičích	
depozit	 vyhlášen	 "stop	 stav",	 z	 důvodů	
přeplněných	kapacit.	
Situaci	 je	 třeba	 řešit	 efektivně	 a	 humánně.	
Z	ustanovení	 §	 494	 občanského	 zákoníku	
vyplývá,	 že	 tento	 zákon	 již	 nechápe	 zvíře	 jako	
věc,	 nýbrž	 jako	 smysly	 nadaného	 živého	 tvora.	
Topení	koček	či	jakékoliv	jiné	úmyslné	usmrcení	
(udušení,	 ubití,	 otrava	 apod.)	 je	 považováno	 za	
týrání	zvířat,	za	které	lze	uložil	peněžitý	trest	až	
do	výše	500.000,-	Kč	a	v	závažnějších	případech	i	
trest	odnětí	svobody	až	na	několik	let.	
Člověk,	který	nechce	mít	problémy	se	zákony,	se	
sousedy	 a	 množstvím	 koček,	 si	 vybere	 správné	
řešení	a	tím	je	KASTRACE!
Nebuďte	 lhostejní	 a	 kastrujte.	 Kočky	 i	 kocoury.	
Nemyslete	si,	že	když	máte	kocoura,	tak	se	Vás	to	
netýká.	Právě	 třeba	Váš	kocour	může	být	otcem	
dalších	nechtěných	koťat.

Výhody	kastrace:
1. zabrání	se	dalšímu	nežádoucímu	nárůstu	
volně	žijících	či	těžko	umístitelných	koček

2. odstraní	se	nežádoucí	projevy	říje	-	
mrouskání,	značkování	teritoria	páchnoucí	
močí

3. potlačení	toulání	a	soubojů,	a	tak	ochrana	
před	možným	zraněním	od	jiných	kocourů	či	
autoúrazů

4. zamezení	přenosu	a	šíření	nebezpečných	
infekcí	typu	FeLV	(kočičí	leukémie),	FIV	
(kočičí	AIDS),	FIP	(zánět	pobřišnice)	aj.

5. prevence	před	zdravotními	problémy	jako	
jsou	záněty	a	nádory	mléčné	žlázy,	vaječníku,	
dělohy,	pochvy	aj.

6. zabránění	zbytečnému	vysilování	a	oslabování	
organismu	toužících	a	neuspokojených	koček	
a	kocourů	a	z	toho	plynoucí	viz	výše	zmíněné

7. kastrací	kočka	neztrácí	schopnost	lovit	myši

MVDr.	Michaela	Halamková
veterinární	lékařka

Kdyby	měl	někdo	z	občanů	zájem	
o	odběr	 odrostlých	 koťat	 (cca	
prázdninových)	 a	 pomoci	 tak	
seniorce	 a	obci	 řešit	 problém,	 ať	
kontaktuje	obecní	úřad.	

Děkuji,	starosta.

Obchod	a	hospoda	Ceiba
Vánoční	otevírací	doba	obchodu	Ceiba:
Adventní	 neděle	 16.	 a	 23.	12.	 bude	 obchod	
otevřen	od	9	h	do	12	h.	Můžete	 si	 u	nás	 koupit	
drobné	 pozornosti	 pro	 své	 blízké,	 namíchat	 si	
směs	 oříšků	 a	 sušeného	 ovoce	 na	 míru	 chuti	 a	
požadavkům,	nebo	třeba	pořídit	originální	dárek	
v	 podobě	 minerálů	 a	 šperků	 z	 různých	 koutů	
světa.
Aby	návštěva	byla	ještě	příjemnější,	bude	na	Vás	
čekat	pravý	vánoční	punč.
Pokud	 se	 Vám	 nechce	 nikam	 jezdit	 pro	 kapra,	
přijďte	 si	 vybrat	 k	 nám,	 do	 16.	12.	 přijímáme	
objednávky!
Ve	dnech	od	24.	do	31.	12.	bude	otevřeno	27.	12.,	
28.	12.	a	31.	12.	od	7:30	h	do	11:30	h.
Děkuji	ze	srdce	za	Vaši	přízeň	a	podporu	a	těším
se	s	Vámi	na	dny	příští	.
Vánoční	 otevírací	 doba	 hospody	 Ceiba	 na	
prosinec	2018:
Kromě	 standardní	 otevírací	 doby	 každý	 pátek	 a	
sobotu	od	17	h	bude	pro	Vás	otevřeno	také	v	den	
sváteční	 a	 to	 25.	12.	 od	 17	 	h,	 kde	 pro	 Vás	
budeme	 mít	 připravenou	 i	 speciální	 sváteční	
nabídku!
Srdečně	 Vás	 též	 zveme	 k	 posezení,	 hraní	 a	
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netradičním	 dobrotám	 na	 Silvestra!	 Přijďte	
oslavit	 vstup	 do	 Nového	 roku	 společně	 k	 nám,	
jakýkoliv	hudební	nástroj	sebou	vítán,	stejně	tak	
i	 Vaše	 případné	 připravené	 dobroty...ať	 je	 nám	
spolu	dobře.
Vzhledem	k	zájmu	a	omezené	kapacitě	míst	Vás	
prosím	 o	 včasnou	 rezervaci	 předem	 nejpozději	
do	23.	12.!

Rádi	 bychom	 s	 Arturem	 Moralesem	 poděkovali	
za	Vaši	přízeň,	vstřícnost	a	přijetí	do	této	krásné	
obce.	Na	příští	rok	máme	spoustu	plánů,	kterými	
věříme,	 že	 přispějeme	 k	 pospolitosti	 a	 rozvoji	
ducha	 obce	 a	 o	 kterých	 Vás	 budeme	 postupně	
informovat,	 těšit	 se	můžete	na	 zajímavé	besedy,	
semináře	 a	 workshopy,	 tarotové	 výklady,	
individuální	 konzultace	 s	 mayským	 šamanem	
Arturem	 Moralesem	 Cervantesem	 z	 Jižního	
Mexika	a	rozšiřování	aktivit	hospody	Ceiba.
Za	Centrum	Ceiba	Vám	přejeme	příjemné	prožití	
Vánočních	 svátků	 a	 do	 Nového	 roku	 nechť	 se	
Vám	 splní	 Vaše	 nejvroucnější	 přání	 a	 podaří	 se	
nám	 uchovat	 a	 dále	 rozvíjet	 tradice,	 rodinné	
hodnoty	a	vzájemnou	pospolitost.

Zita	Čechová

Hokejové	mužstvo	Pusté	
Kamenice	vstoupilo	do	třeY	
sezóny	soutěže	AHL	Polička
Naši	 hokejisté	 v	letošním	 roce	 vstoupili	 do	 třetí	
sezóny	 AHL	 (amatérské	 hokejové	 ligy)	 Polička.	
Po	 předloňském	 skvělém	 druhém	 místě	 a	
pěkném	 loňském	 třetím	 místě	 zahájili	 sezónu	
2018/2019	 vítězstvím	 s	celkem	 Krouny	 5:4.	
Následně	 porazili	 celek	 J+J	 Polička	 8:2,	 prohráli	

s	Jedlovou	 4:6	 a	 porazili	 mužstvo	 Pusté	 Rybné	
7:6	a	mužstvo	Borovnice	8:7.	Do	uzávěrky	těchto	
PK	 listů	 sehráli	 v	AHL	 Polička	 pět	 utkání,	
přičemž	 čtyři	 vyhráli	 a	 jednou	 odešli	 poraženi.	
V	průběžné	tabulce	jim	patří	třetí	místo	s	8	body	
a	 aktivním	 skóre	 32:25,	 přičemž	mají	 odehrány	
o	dva	 zápasy	 méně	 než	 soupeři.	 Letošního	
ročníku	AHL	 se	 účastní	 pouze	 7	 týmů.	Naši	 zde	
hrají	 s	 Jedlovou,	 Pustou	 Rybnou,	 Krounou,	
Borovnicí,	 Lezníkem	 a	 J+J	 Polička	 o	 co	 nejlepší	
umístění	 v	soutěži.	 Přejeme	 našim	 hokejistům,	
aby	v	soutěži	uspěli	co	nejlépe	a	navázali	 tak	na	
loňské	a	předloňské	skvělé	umístění.

starosta

Tříkrálová	sbírka
Naše	 obec	 se	 tradičně	 zapojuje	 do	 Tříkrálové	
sbírky	 společně	 s	 Oblastní	 charitou	 Polička.	
Koledníci	 v	 naší	 obci	 budou	 chodit	 v	 sobotu	
5.	ledna	 2019	 od	 09:00	 hodin.	 Tříkrálové	
koledování	 navazuje	 na	 staré	 české	 tradice,	 kdy	
v	době	 Vánoční	 ti	 movitější	 obdarovávali	 své	
chudé.

místostarosta
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TJ	Pustá	Kamenice
Turis?cký	zájezd	do	Vysokých	a	
Belanských	Tater	2018

TJ	Pustá	Kamenice	uspořádala	ve	dnech	27.	9.	–	
30.	9.	2018	 zájezd	 do	 Vysokých	 a	 Belianských	
Tater.	 První	 den	 ve	 4	 hodiny	 ráno	 jsme	 vyrazili	
směr	 Tatry	 a	 jako	 tradičně	 jsme	 se	 zastavili	
v	Poličce	 v	 pivovaru,	 kde	 jsme	 nabrali	 zbytek	
osazenstva	 a	 zásoby	 na	 cestu.	 Dorazili	 jsme	 do	
lyžařského	 areálu	 v	 obci	 Ždiár.	 Bachledovou	
dolinou	 jsme	 došli	 k	 horní	 stanici	 lanovky,	 kde	
jsme	 navštívili	 Stezku	 korunami	 stromů,	 pak	
jsme	 pokračovali	 přes	 Slodičovský	 vrch	 zpět	 do	
Ždiáru,	 kde	 jsme	 byli	 ubytovaní.	 Druhý	 den	 byl	
naplánován	 přechod	 z	 Polska	 přes	 Rysy	 (2	 499	
m.n.m)	 do	 Štrbského	 plesa.	 Autobusem	 jsme	
zajeli	do	Lysé	Poľany,	kde	jsme	využili	koňského	
povozu,	který	nás	vyvezl	až	Morskiemu	oku.	Tam	
jsme	se	dozvěděli	od	horské	služby,	že	 je	na	Ry-
sech	po	kolena	sněhu	a	že	výstup	nedoporučuje.	
I	 přesto	 se	 14	 statečných	 rozhodlo	 o	 zdolání	
Rysů	 a	 přešli	 ve	 zdraví	 až	 ke	 Štrbskému	 plesu,	
kde	na	ně	čekal	autobus.	Ostatní	si	udělali	výšlap	

od	Morskieho	oka	k	plesu	Czarny	Stav	pod	Rysmi	
a	zpět	do	Lysé	Poľany.	Třetí	den	polovina	zájezdu	
odjela	 na	 výlet	 na	 Dukelský	 průsmyk,	 kde	 se	
dozvěděli	 něco	 z	 historie	 o	 osvobozování	 za	
druhé	světové	války.	Druhá	část	lidí	se	přemístila	
do	Starého	Smokovce	a	po	výstupu	na	Hrebienok	
se	 rozdělila	 na	 dvě	 skupiny.	 Jedna	 skupina	 šla	
přes	 Bielikovu	 chatu	 do	 Tatranské	 Lomnice	 a	
druhá	 přes	 Sliezský	Dom	do	Nového	 Smokovce.	
Ráno	nás	provázela	mlha	s	deštěm,	ta	pak	přešla	
do	 chumelení	 s	 větrem	 a	 nakonec	 byl	 krásný	
slunečný	 den.	 Čtvrtý	 den	 jsme	 se	 vydali	 za	
odpočinkem	 a	 při	 cestě	 domů	 jsme	 se	 zastavili	
v	termálním	 aquaparku	 Bešeňová.	 Zde	 jsme	 se	
řádně	 nahřáli	 a	 vyblbli	 na	 tobogánech	 a	 jiných	
atrakcích.	 Pak	 jsme	 ještě	 v	 salaši	 Krajinka	
u	Rožumberku	nakoupili	ovčí	sýry	a	přes	ucpané	
silnice	 na	 Slovensku	 jsme	 dorazili	 v	 pozdních	
nočních	 hodinách	 domů.	 Chtěl	 bych	 poděkovat	
majitelům	panu	a	paní	Štefáňákovým	z	penzionu	
Panorama,	kde	 jsme	bydleli,	za	super	ubytování,	
servis	 a	 dobré	 jídlo.	 (Dík	 Jardovi	 Sklenářovi,	 že	
ten	 penzion	 našel	 a	 objednal).	 Zájezdu	 se	
zúčastnilo	47	lidí.	Příští	rok	AHOJ.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jan	Brokl	ml.
	

Turis?cký	výlet	do	Daňkovic	2018
V	 sobotu	 1.	12.	2018	 jsme	 uspořádali	 turistický	
výlet	 do	 Daňkovic.	 Z	 Pusté	 Kamenice	 jsme	 šli	

přes	 Plotník,	 Spálený	 kopec,	 Březiny,	 Buchtův	
kopec	 až	 do	 Daňkovic,	 kde	 jsme	 si	 v	 penzionu	
Selský	dvůr	pochutnali	na	obědě.	Po	obědě	jsme	
pokračovali	 do	 Pusté	 Rybné,	 kde	 byl	 výlet	
ukončen.	 Za	 dopravu	 turistů	 zpět	 do	 Pusté	
Kamenice	děkujeme	Honzovi	Tomáškovi.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Mikulášská	nadílka	2018
Mikuláš,	anděl	a	čerti	se	i	v	letošním	roce	vypra-
vili	za	dětmi	z	vesnice,	aby	ty	zlobivé	postrašili	a	
hodné	obdarovali.	 Celkem	 tak	navštívili	 35	dětí,	
které	se	ubránily	peklu	díky	pěkným	básničkám	
či	 písničkám	 a	 slibům	 o	 polepšení	 se.	 Něco	
sladkého	 na	 zub	 tak	 nakonec	 od	 našeho	 spolku	
dostali	všichni.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Připravované	akce	
TJ	Pustá	Kamenice
Veřejné bruslení 25. 12. 2018
TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 v	úterý	 25.	12.	2018	
v	době	 od	 16:00	 hodin	 do	 17:30	 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	 mez i	 pustokamenickými	 hráč i .	
Občerstvení	je	na	zimním	stadionu	zajištěno.

Výroční členská schůze 12. 1. 2019
TJ	 Pustá	 Kamenice	 zve	 všechny	 členy	 na	
VÝROČNÍ	ČLENSKOU	SCHŮZI,	která	se	uskuteční	
v	sobotu	12.	ledna	2019	od	18:00	hodin	v	přísálí	
kulturního	 domu.	 Od	 16:00	 hod.	 se	 uskuteční	
výroční	 schůze	 pro	 děti.	 Součástí	 obou	 schůzí	
bude	 promítání	 fotogra�ií,	 videí	 a	 diapozitivů	
z	činnosti	našeho	spolku.

Dětský karneval 16. 2. 2019
V	sobotu	16.	2.	2019	od	13:00	–	17:00	hodin	TJ	
Pustá	 Kamenice	 pořádá	 v	kulturním	 domě	
tradiční	 DĚTSKÝ	 KARNEVAL.	 Srdečně	 zvou	
pořadatelé.

Šibřinky 16. 2. 2019
V	 sobotu	 16.	2.	2019	 od	
20:00	 –	 02:00	 hodin	 TJ	
Pustá	 Kamenice	 pořádá	
tradiční	 ŠIBŘINKY	 s	hu-
dební	 skupinou	 ŘEMEN.	
Srdečně	zvou	pořadatelé.

Masopust 2. 3. 2019
V	 sobotu	 2.	3.	2019	 od	
08:00	 hodin	 pořádá	 TJ	
Pustá	 Kamenice	 Maso-
pustní	 průvod	 obcí.	 Více	
informací	 k	průvodu	bude	
zveřejněno	 týden	 před	
samotnou	akcí.



-	10	-Pustokamenické	listy	č.	4/2018

Klub	seniorek
Rok	2018	v	klubu	seniorek
Pravidelné	 páteční	 posezení	 v	klubu	 seniorek	
nám	 zkraje	 roku	 nepřekazily	 šedivé	 pošmourné	
dny,	 nepříjemný	 mráz,	 ani	 chřipková	 epidemie.	
Pro	 vylepšení	 nálady	 přece	 někdy	 stačí	 málo	 –	
těšit	se	na	pravidelné	setkání	s	přáteli.
Než	 jsme	se	nadály,	oslavily	 jsme	MDŽ.	 Jak	 jinak	
než	 malým	 pohoštěním	 a	 kytičkou	 pro	 každou	
z	nás.	 Další	 březnové	 pátky	 jsou	 pracovní,	
velikonoční	dekorace	nám	přece	udělají	největší	
radost,	když	si	je	společně	vyrobíme	samy.	
V	květnu	 jsme	 ve	 spolupráci	 s	obcí	 a	 dětmi	 ze	
základní	školy	uspořádaly	již	tradiční	oslavu	Dne	
matek,	 další	 neděli	 jsme	 odpoledne	 jely	 do	
Skutče	 a	 užily	 si	 nádherné	 odpoledne	 na	
divadelním	představení	operety	Cikánský	baron.		
Poslední	 středu	 v	měsíci	 jsme	 se	 vydaly	 do	
Poličky	 na	 návštěvu	 muzea,	 kde	 byla	 výstava	
panenek	 z	let	 1890	 až	 1980	 především	 české	
produkce.	Po	prohlídce	historických	panenek	nás	
potom	 v	další	 expozici	 muzea	 seznámil	 pan	
průvodce	 s	historií	 královského	 věnného	 města	
Poličky	 od	doby	 jejího	 založení	 českým	 králem	
Přemyslem	Otakarem	 II.	 v	roce	1265	až	do	 sou-
časnosti.	Poznaly	jsme	zase	další	kousek	historie	
blízkého	okolí	našeho	bydliště.
Další	 čas	 už	 byl	 i	 v	 klubu	 seniorek	 ve	 znamení	
soutěže	Vesnice	roku	2018.
Před	 návštěvou	 krajské	 hodnotící	 komise	 bylo	
potřeba	uklidit	klubovnu,	umýt	okna	a	připravit	
pár	ukázek	 šikovných	 rukou	na	prezentaci.	Byly	
jsme	 rády,	 že	 jsme	mohly	 přiložit	 ruku	 k	dílu	 a	
přispět	 ke	 zvládnutí	 oslavy	 vítězství	 v	krajském	
kole	Vesnice	roku	2018,	na	prezentaci	obce	před	
celostátní	hodnotitelskou	komisí	 i	na	prezentaci	
obce	v	Luhačovicích.	
Mezitím	 zbyl	 čas	 i	 na	 pravidelný	 turnaj	
v	„Člověče	nezlob	se“,	v	říjnu	a	listopadu	jsme	se	
zúčastnily	 na	 všech	 akcích	 v	obci	 uspořádaných	
k	oslavě	 100.	 výročí	 vzniku	 Československa	 –	
odhalení	 pamětní	 desky	 u	 obecního	 úřadu,	
sázení	lípy	i	koncertu	v	kostele	sv.	Anny.
Celý	 podzim	 jsme	 věnovaly	 pracím	 na	 výrobě	
drobných	 dekorací	 na	 předvánoční	 prodejní	
výstavky,	 které	 byly	 jako	 každý	 rok	 při	
rozsvěcování	 vánočního	 stromečku	 u	 ZŠ	 a	 na	
adventním	posezení	v	KD.	
Ještě	 na	 nás	 čeká	 besídka	 s	vánočním	 nadě-

lováním	 a	 za	 rokem	 2018	 uděláme	 de�initivní	
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	2019.

za	seniorky	Irena	Gregorová

Adventní	posezení	2018
V	sobotu	 8.	 prosince	 se	 v	místním	 kulturním	
domě	 rozvonělo	 vánoční	 cukroví,	 které	
připravily	 ženy	 z	klubu	 seniorek	 a	 přivítaly	 tak	
všechny	spoluobčany	na	adventním	setkání.
Jak	 už	 se	 stalo	 tradicí,	 tuto	 předvánoční	 akci	
pořádá	obec,	základní	škola	a	klub	seniorek.	Děti	
ze	 základní	 školy	 pod	 vedením	 paní	 učitelky	
Drahošové	 přinesly	 mezi	 nás	 vánoční	 náladu	
svým	 pásmem	 vánočních	 koled,	 básniček	 a	
říkadel.	 Potom	 následoval	 koncert	 hudebního	
Náhodného	seskupení	NAŽIVO	pod	vedením	paní	
Kristýny	Řebíčkové.	Byla	radost	se	zaposlouchat	
do	 všech	 vánočních	 písní	 a	 koled,	 které	
zaplněnému	 sálu	 kulturního	 domu	 zazpívali.	
Celému	 pěveckému	 seskupení,	 které	 slaví	 20.	
výročí	 svého	 založení,	 patří	 ještě	 jednou	
poděkování	 všech	 přítomných	 a	 do	 dalších	 let	
jim	 přejeme	 hodně	 krásných	 vystoupení	 a	
nadšených	 posluchačů.	 Během	 odpoledne	 jsme	
všichni	měli	možnost	si	prohlédnout	výstavu,	na	
které	děti	ukázaly,	jak	jsou	šikovné	a	co	všechno	
se	 dá	 postavit	 z	Lega	 i	 jiných	 stavebnic.	 Všem	
dětem,	 které	 nám	 zapůjčily	 svoje	 dílka,	 moc	
děkujeme.
K	vánocům	 a	 do	 nového	 roku	 popřál	 všem	
přítomným	 pan	 místostarosta	 Myška,	 k	tomuto	
přání	se	připojuje	i	klub	seniorek	a	těšíme	se	na	
další	společná	setkávání.	Poděkování	za	návštěvu	
patří	 všem,	 kteří	 si	 přišli	 užít	 s	 námi	 příjemné	
sobotní	předvánoční	odpoledne.
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SDH	Pustá	Kamenice

Výlet	SDH	do	Pardubic
V	neděli	2.12.	náš	sbor	uspořádal	výlet	pro	děti	a	
jejich	rodiče,	či	prarodiče	do	Pardubic.	Letošním	
cílem	 byla	 návštěva	 HZS	 Pardubice.	 Zde	 nás	
přivítali	velmi	milí	hasiči,	kteří	dokázali	poutavě	
vyprávět	 o	 jejich	 práci,	 umožnili	 dětem	
prohlédnout	 si	 veškeré	 vybavení	 automobilů.	
Děti	si	vyzkoušely,	jak	se	pracuje	s	hydraulickými	
nůžkami,	 mohly	 si	 otěžkat	 proudnice,	 či	
rozdělovače,	 sednout	 si	 za	volant	 či	proběhnout	
se	 po	 hasičské	 tělocvičně.	 Dospělí	 odvážlivci	 si	
mohli	 sjet	 i	 po	 tyči,	 jako	 skuteční	 hasiči.	 Měli	
jsme	i	možnost	vidět	výjezd	sanitky	s	lékařem	či	
hasičského	auta.	Ani	nikomu	nepřišlo,	že	jsme	na	
návštěvě	 hasičské	 zbrojnice	 strávili	 celé	 dvě	
hodiny.	Jako	bonus	si	pro	nás	hostitelé	nachystali	
překvapení,	a	to	v	podobě	možnosti	podívat	se	i	
do	operačního	střediska.	Tam	dětem	i	dospělým	
náš	 průvodce	 vysvětlil,	 jak	 probíhá	 záznam	
hovorů	na	tísňovou	linku,	jak	funguje	součinnost	
všech	složek	IZS.	O	skutečný	zážitek	pro	všechny	
se	postaral	sám	život,	protože	jsme	měli	možnost	
vidět	práci	operátorů	přímo	v	akci	při	nahlášení	
požáru	 ve	 sklepě	 rodinného	 domu.	 Děti	 směly	
stát	okolo	hasiče,	který	vysílal	hasičské	jednotky	
do	 akce,	 pozorovaly,	 jak	 se	 jednotlivé	 jednotky	
blíží	 k	místu	 požáru,	 vysvětloval	 jim,	 co	 se	 děje	
na	místě	zásahu,	co	bude	následovat,	děti	slyšely	
hlášení	 zasahujících	 hasičů.	 Druhá	 skupina	 pak	

mohla	 obdobným	 způsobem	 sledovat	 výjezd	 a	
zásah	 hlineckých	 hasičů	 při	 odstraňování	
spadlého	 stromu.	Myslím,	 že	 to	byl	pro	všechny	
jedinečný	 zážitek.	 Po	 třech	 velmi	 zajímavých	
hodinách	 na	 HZS	 jsme	 zamířili	 do	 aquaparku.	
Část	účastníků	výletu	využila	možnost	podívat	se	
na	 adventní	 trhy	 na	 Pernštýnském	 náměstí.	
Věřím,	 že	 ani	 déšť,	 který	 nás	 na	 výletě	 zastihl,	
nikomu	 nezkazil	 náladu	 a	 že	 si	 všichni	 odnesli	
řadu	 zajímavých	 a	 užitečných	 informací.	
Obrovské	 poděkování	 patří	 všem	 hasičům	 ze	
stanice	 Pardubice	 i	 panu	 řediteli	 Vratislavu	
Černovskému	 zato,	 že	 jsme	u	 nich	mohli	 strávit	
velmi	příjemné	nedělní	dopoledne!

za	SDH	Lenka	Tomášková
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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	 �inanční	 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	 �irmám	 Elčkner	 a	 Agricol	 Polička	 za	
sponzorské	 dary.	 V	 neposlední	 řadě	 chci	
poděkovat	Ministerstvu	školství	a	tělovýchovy	za	
poskytnutí	 �inanční	dotace,	ze	které	 jsme	dětem	
mohli	 zakoupit	 nové	 sportovní	 helmy,	 teplé	
mikiny	a	další	vybavení	pro	požární	sport.	Z	této	
dotace	 také	bylo	hrazeno	stravování	a	startovné	
na	soutěžích.	Všem	přeji	pokojné	vánoční	svátky!

Lenka	Tomášková

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice
Rok	na	vsi	-	LUŠTĚNINY
PV	 týdnu	 od	 1.	 10.	 do	 5.	 10.	 probíhal	 ve	 škole	
každoroční	 projekt	 s	 názvem	 Rok	 na	 vsi,	
tentokrát	 s	 podtitulem	 Luštěniny.	 Každý	 den	
jsme	si	představili	jednu	z	luštěnin.	Pověděli	si	o	
jejich	 důležitosti	 v	 našem	 jídelníčku	 a	 nemohly	
chybět	 ani	 ochutnávky	 zdravých	 jídel	 z	 nich.	

Některá	 jídla	 si	 děti	 připravily	 samy,	 jiná	 jsme	
jim	 nachystaly	 my,	 učitelky.	 Děti	 měly	 možnost	
ochutnat	například	klíčky	z	fazolí	mungo,	sojové	
mléko,	 sojový	 suk,	praženou	 cizrnu,	pomazánku	
z	červené	čočky,	sojové	maso	atd.
Na	 závěr	 týdne	 jsme	 luštěniny	 využili	 jako	
výtvarný	materiál	a	ve	skupinách	si	děti	vytvořily	
krásné	mandaly.

Martina	Nováková	a	Tereza	Dudková

Návštěva	dopravního	hřiště
Tradičně	 navštěvujeme	 v	 rámci	 výuky	 dopravní	
výchovy	 dopravní	 hřiště.	 Tentokrát	 jsme	 do	
Poličky	vyrazili	v	pondělí	8.	října.	Čekalo	na	nás	
překvapení	 -	 na	 hřišti	 přibyly	 semafory	 a	 nové	
dopravní	značky.	Nejdříve	si	ho	mohly	vyzkoušet	
děti	 z	mateřské	 školy	 a	 poté	 i	 školáci.	 Čím	 déle	
děti	 na	 hřišti	 jezdily,	 tím	 větší	 jistotu	 získávaly.	
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Myslíme	 si,	 že	 jim	 tato	 zkušenost	 pomůže	 při	
bezpečném	 pohybu	 na	 dopravních	 komuni-
kacích.

Martina	Nováková	a	Tereza	Dudková

Beseda	o	dravcích	a	sovách
V	pondělí	15.	října	uspořádala	škola	na	místním	
hřišti	„Besedu	o	dravcích	a	sovách“,	kterou	si	pro	
nás	 připravil	 sokolník	 pan	 Karel	 Nejman.	
Nejprve	 nás	 seznámil	 s	 historií	 a	 významem	
sokolnictví	 v	minulosti	 i	 současnosti,	 s	dnešním	
využíváním	 dravých	 ptáků	 při	 ochraně	 letišť	 a	

s	jejich	 chovem	 v	 zajetí.	 Poté	 nám	 představil	
nejznámější	 druhy	 našich	 dravců	 a	 sov,	 které	
nám	 přivezl	 na	 ukázku	 a	 které	 jsme	 si	 mohli	
nejen	zblízka	prohlédnout,	ale	 také	pohladit.	Na	
závěr	následovala	ukázka	výcviku	dravého	ptáka.	
Dětem	 i	 dospělým	 byly	 během	 celé	 akce	
zodpovídány	 veškeré	 zvídavé	 dotazy.	 Besedu	
mohli	navštívit	i	ostatní	zájemci.

Jana	Kulichová

Podzimní	dílnička
Uprostřed	října	jsme	se	sešli	ve	škole,	abychom	si	
opět	 vyrobili	 do	 našich	 domovů	 podzimní	
dekorace.	 Letos	 byly	 nejoblíbenější	 sovičky,	
proto	 žádný	 dřevěný	 "špalíček"	 nezbyl.	 Ale	 i	 do	
dalších	 výrobků	 se	 děti	 i	 s	 některými	 rodiči	 s	
chutí	pustili	a	tak	si	každý	odnesl	domů	něco	na	
výzdobu.

Dita	Hromádková

Sázení	lípy	–	oslava	100	let
od	založení	republiky
Ve	středu	24.	října	o	půl	čtvrté	se	děti	z	MŠ,	žáci	
ZŠ,	 pracovníci	 školy,	 zástupci	 obce	 a	 občané	
Pusté	 Kamenice	 sešli	 na	 odpočívadle,	 aby	 tady	
společně,	u	příležitosti	stoletého	výročí	založení	
naší	republiky,	zasadili	náš	národní	strom	-	lípu.		
Před	sto	lety	se	sázely	lípy	po	celé	republice	a	my	
jsme	se	rozhodli	k	této	tradici	přihlásit.
Nejprve	pronesla	krátký	projev	ředitelka	školy	a	
poté	 nejstarší	 žáci	 vložili	 lípu	 do	 připravené	
jámy.	Po	usazení	 stromu	mohli	 všichni	přítomní	
k	stromku	přihodit	 lopatku	hlíny	a	přímo	se	tak	
podílet	 na	 jejím	 zasazení.	 Po	 zasazení	 stromu	
následovalo	odhalení	pamětního	kamene,	o	které	
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se	postaraly	děti	z	MŠ.	Na	kameni	je	vyryt	nápis	
s	datem	 zasazení,	 pro	 upomínku	 nám	 i	 příštím	
generacím.	

Poté	 děti	 zazpívali	 naši	 hymnu,	 v	 podobě,	 která	
zněla	před	sto	 lety,	 tedy	její	českou	i	slovenskou	
část.	 Na	 závěr	 mohli	 všichni	 přítomní	 ochutnat	
Masarykovo	cukroví,	 které	děti	upekly	ve	 školní	
družině.	 Přejeme	 Pustokamenické	 lípě	 svobody,	
aby	 se	 jí	 u	 nás	 dařilo	 a	 mohla	 ve	 zdraví	 růst	
dalších	sto	let	ve	svobodné	zemi.	 	To	stejné	bych	
ráda	popřála	všem	občanům	v	Pusté	Kamenici	 i	
v	celé	naší	vlasti.	

Jana	Kulichová

Výlet	do	Prahy
Ke	100.	 výročí	 založení	Československa	 jsme	ve	
čtvrtek	25.	října	navštívili	naše	hlavní	město.	
Brzy	 ráno	 jsme	 se	 sešli	 ve	 škole	 a	 společně	
vyrazili	 na	 nádraží.	 Čekalo	 nás	 jedno	 přesedání	
ve	Svitavách	a	potom	už	s	námi	"rychlík"	uháněl	
ku	Praze.

Tramvají	jsme	se	dostali	k	Pražskému	hradu,	kde	

na	 nás	 už	 čekala	 paní	 průvodkyně.	 Na	 Hradě	
jsme	se	nejdříve	vyfotografovali	s	vojáky	Hradní	
stráže	 a	 poté	 vstoupili	 na	 jedno	 z	 nádvoří.	
Prohlédli	 jsme	 si	 exteriéry	 Pražského	 hradu	 a	
interiér	 katedrály	 svatého	 Víta,	 Václava	 a	
Vojtěcha,	 která	 je	 jeho	 dominantou.	 Poté	 jsme	
procházeli	 Zlatou	uličkou	a	přes	 Jižní	 zahradu	a	
Malou	 Stranu	 se	 dostali	 na	 Karlův	 most.	 Podle	
pověsti	 jsme	 se	 všichni	 dotkli	 kříže	 pod	 sochou	
sv.	 Jana	 Nepomuckého	 a	 něco	 si	 přáli.	 Uvidíme,	
zda	se	nám	naše	přání	vyplní.	Naposledy	jsme	se	
podívali	na	siluetu	Pražského	hradu	a	vyrazili	na	
Staroměstské	 náměstí.	 Z	 něj	 je	 to	 jen	 malý	
kousek	 na	 Václavské	 náměstí,	 které	 už	 bylo	
slavnostně	vyzdobené	na	oslavy	stoletého	výročí.	

Pod	 jezdeckou	 sochou	 sv.	 Václava	 jsme	 se	
naposledy	 vyfotografovali,	 prohlédli	 si	 zvenčí	
Národní	muzeum	a	pomalu	se	přesunuli	do	haly	
pražského	hlavního	nádraží.
Potom	 už	 následovala	 cesta	 vlakem	 domů.	
Všichni	 jsme	 byli	 sice	 unavení,	 ale	 plní	 nových	
zážitků	a	vědomostí.

Martina	Nováková	a	Tereza	Dudková

Dušičkové	dny
Hned	po	podzimních	prázdninách	 jsme	ve	škole	
měli	projekt	s	názvem	Dušičkové	dny.	Jeho	cílem	
bylo	 dětem	 představit	 tři	 podzimní	 svátky	 -	
Halloween,	 svátek	 Všech	 svatých	 a	 Památku	
zesnulých.	O	všech	třech	svátcích	jsme	si	nejdříve	
zjistili	 základní	 informace	 a	 pověděli	 si	 o	 jejich	
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původu.	 Ve	 středu	 jsme	 vydlabali	 strašidelnou	
dýni,	 která	 následující	 týden	 zdobila	 vchod	
do	naší	 školy,	 ve	 čtvrtek	 jsme	 přišli	 do	 školy	
v	různých	maskách.	Naše	projektové	dny		jsme	si	
všichni	moc	užili.

Martina	Nováková	a	Tereza	Dudková

Rozsvěcení	vánočního	stromu
V	 pátek	 před	 první	 adventní	 nedělí,	 jsme	 již	 po	
deváté	 v	 duchu	 naší	 tradice,	 rozsvěceli	 náš	
vánoční	 stromeček.	 Jako	 každoročně	předcházel	
rozsvícení	 stromečku	 lampionový	 průvod,	 který	
prošel	 horní	 částí	 vesnice,	 aby	 se	 chvíli	 před	
pátou	hodinou	 vrátil	 zpět	 ke	 škole,	 kde	 jsme	 za	
společného	 odpočítávání	 rozsvítili	 stromeček.	
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	 jablko,	 pustit	 lodičku	 či	 si	
nechal	 věštit	 budoucnost.	 Pro	 štěstí	 byla	 pro	
všechny	připravena	také	kapří	šupina	a	větvička	
jmelí.	 I	 letos	 si	děti	 a	dospělí	mohli	 svá	vánoční	

přání	 napsat	 na	 lampion	 štěstí,	 který	 jsme	 ale	
bohužel	kvůli	větrnému	počasí	nemohli	vypustit.	
Naše	 přání	 proto	 pošlou	 Ježíškovi	 společně	
školáci	a	děti	ze	školky	po	školní	vánoční	nadílce.	
Obec	pro	všechny	připravila	svařené	víno,	punč	a	
čaj,	děti	upekly	perníčky	a	příroda	nám	nadělila	
pořádnou	 zimu.	 Děkujeme	 všem,	 kteří	 i	 přes	
mrazivé	 a	 větrné	 počasí,	 které	 rozsvěcení	
provázelo,	 přišli	 a	 pomohli	 nám	 vytvořit	
příjemnou	vánoční	atmosféru,	která	nám	doufám	
vydrží	po	celé	nadcházející	adventní	období.

Přeji	všem	klidný	a	pokojný	advent.

Jana	Kulichová
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Knihovna	roku	2018	-	vyhlášení	
výsledků	soutěže	v	Národní	
knihovně	v	Praze

V	 úterý	 9.	 10.	 2018	 jsme	 se	 zúčastnili	 slavno-
stního	vyhlášení	výsledků	"Knihovna	roku	2018"	
v	 Zrcadlové	Kapli	 v	Klementinu.	 Cena	Knihovna	
roku	 se	 uděluje	 každoročně	 již	 od	 roku	 2003.	
Soutěž	 je	 jedním	 z	 podnětů	 pro	 přeměnu	
knihoven	především	v	malých	městech	a	obcích	
na	 moderní	 centra	 kulturního	 a	 společenského	
života	 a	 zvýšení	 jejich	 prestiže.	 Je	 vyjádřením	
veřejného	 uznání	 knihovnám,	 jejich	 praco-
vníkům	 i	 obcím	 za	 úsilí	 o	 rozvoj	 knihovnických	
služeb	 a	 čtenářství.	 V	 kategorii	 "základní	
knihovna"	 jsou	 knihovny	 zpravidla	 nominovány	
v	 návaznosti	 na	 soutěž	 Vesnice	 roku,	 vyhla-
šovanou	 Ministerstvem	 pro	 místní	 rozvoj	 jako	
součást	 Programu	 obnovy	 venkova,	 a	 hod-
noceny	 porotou	 Ministerstva	 kultury.	 O	vítězný	
titul	v	kategorii	základní	knihovna	se	v	letošním	
roce	 ucházelo	 13	 knihoven	 z	 celé	 republiky.	
Vyhlašování	 cen	 proběhlo	 za	 účasti	 zástupců	

Knihovna
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Advent	 se	 pozvolna	 vkrádá	 do	 našich	 domovů.	 Obklopí	 nás	 vůní	 vanilky,	 schvátí	 nákupní	
horečkou,	ale	hlavně	nás	obejme	radostným	očekáváním.	 	Přejeme	nejen	našim	čtenářům,	ale	
všem	 lidem	klidné	prožití	 svátků	vánočních,	mnoho	pěkných	chvil	 se	 svými	blízkými,	 zdraví	a	
pohodu	v	roce	následujícím.

knihovnice	Iveta	a	Lenka

PF 2019

Ministerstva	 kultury,	 Národní	 knihovny	 České	
republiky	 a	 dalších	 prestižních	 organizací.	 Titul	
"Knihovna	 roku	 2018"	 získala	 Mistní	 knihovna	
Pavla	 Křížkovského	 z	 Holasovic	 na	 Opavsku.	
Naše	knihovna	si	odvezla	ocenění	za	mimořádně	
zdařilou	 rekonstrukci	 interiéru	 knihovny	 a	 za	
příkladnou	spolupráci	se	základní	školou	v	obci.	
Získané	 ocenění	 je	 povzbuzením	 v	naší	 další	
činnosti.

knihovnice Iveta a Lenka

Cestovatelská	beseda	o	Banátu
V	 sobotu	 27.	 10.	 2018	 se	 v	 borovské	 sokolovně	
uskutečnila	 zajímavá	 cestovatelská	 beseda	
Marka	 Schauera	 "Cestou	 necestou	 rumunským	
Banátem".	 Jednalo	se	o	společnou	akci	knihoven	
Borová,	 Sádek,	Oldříš		 a	Pustá	Kamenice.	Čekaly	
nás	 fotogra�ie	 kouzelné	 rumunské	 přírody	 a	
zdejších	lidí.	Seznámili	jsme	se	s	historií	Banátu,	
když	 sem	 v	 roce	 1823	 přišlo	 několik	 desítek	
českých	 rodin	 za	 prací.	 Místo	 slibovaných	
pozemků,	 úrodné	 půdy	 a	 snadného	 výdělku	 je	

čekala	 jen	 dřina.	 Přesto	 za	 prvními	 osadníky	
přicházely	další	rodiny.	Početná	česká	komunita,	
která	zde	žije	již	několik	generací,	je	roztroušena	
po	 horách	 nad	Dunajem.	 Po	 celých	 dvěstě	 let	 si	
zachovali	 výbornou	 češtinu,	 spoustu	 starých	
krojů,	 písniček	 i	 zvyků.	 Zajímavé	 fotogra�ie	 a	
poutavé	 vyprávění	 nás	 přeneslo	 do	 českého	
venkova	a	tradičního	způsobu	života	obyvatel.

knihovnice Iveta a Lenka



-	18	-Pustokamenické	listy	č.	4/2018

V	 sobotu	 10.	11.	2018	
se	 konal	 hon	 Mysli-
veckého	spolku	Špičák	
Pustá	Kamenice.	Honu	
se	 účastnili	 členové	
místního	 spolku,	 je-
jich	hosté	a	lovečtí	psi.	
Hon	 byl	 na	 zajíce,	
bažanty,	 černou	 a	
škodnou	 zvěř.	 Letošní	
rok	 nám	počasí	 přálo,	
Martin	 nepřijel	 na	
bílém	koni,	 takže	bylo	
možné	 projít	 větší	
č á s t	 hon i tby	 než	

v	minulých	 letech.	 V	 polovině	 honu	 se	 udělalo	
malé	 občerstvení	 a	 trochu	 jsme	 se	 zahřáli,	 než	
jsme	 se	 vydali	 směr	 Pekelec	 na	 další	 leče.	 Po	
ukončení	 společného	 honu	 výřadem	 ulovené	
zvěře	 a	 vzdání	 pocty	 této	 zvěři	 jsme	 vyrazili	 do	
kulturního	domu	na	tzv.	poslední	leč,	kde	jsme	si	
na	 začátku	 připili	 podle	 mysliveckých	 tradic	
levicí	 s	provoláním	„Lovu	zdar“,	 jak	 je	zvykem	a	
pustili	 jsme	 se	 do	 zvěřinového	 guláše.	 Poté	
následovalo	 vyhlášení	 krále	 honu,	 tombola	 a	
přátelské	posezení.

MVDr.	Michaela	Halamková
myslivecký	hospodář	spolku

Myslivecký	spolek	Špičák	Pustá	Kamenice


