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O NAŠÍ ŠKOLCE 
V dubnu letošního roku obdrželo zastupitelstvo dopis, který přišel poštou a jeho kopie je 
součástí tohoto čísla Pustokamenických listů. Ačkoliv zastupitelé nerozumí způsobu, jakým byl 
názor autorky vyjádřen, rozhodli jsme se větší část tohoto čísla věnovat právě ZŠ a MŠ Pustá 
Kamenice, tak aby si občané na situaci ve školství mohli názor učinit sami. Oceňujeme 
každopádně zájem všech občanů o dění v obci včetně připomínek a nápadů a rádi bychom o 
nich diskutovali i osobně a ne jen prostřednictvím tisku. Na úřad můžete přijít každou středu a 
za zastupiteli kdykoli! 
Co se týká umístění třídy mateřské školy do budovy základní školy, byla před přestěhováním 
dána možnost p. učitelce Schauerové vybrat si prostory, kam se chtějí přesunout. Byla jim 
nabídnuta družina jako herna a počítačová místnost jako ložnice, vše včetně WC by bylo 
v přízemí, děti by nemusely chodit po schodech. Tuto variantu prosazovala obec. Paní 
Schauerová si však vybrala bývalou třídu ZŠ a ložnici v bytě. Přesto, že bylo třeba ložnici 
upravit, vyšlo vedení obce této volbě vstříc. U zvolených prostor musela propočítat kapacitu 
pracovnice krajské hygienické stanice pobočky ve Svitavách, která zároveň uvedla podmínky, 
za kterých budou prostory vyhovující dle standardů stanovených vyhláškou. Obec tedy zajistila 
na své náklady úpravy ložnice – výmalba, nová podlaha, závěsy a předělání WC pro malé děti. 
Měsíc po přestěhování proběhla kontrola pracovnicemi krajské hygienické stanice, které neměly 
žádné výhrady k prostorám MŠ. Tímto přestěhováním děti navíc získaly možnost využívat 
hernu (tělocvičnu), což v bývalé budově nebylo. 
 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
www.pustakamenice.cz 
starosta@pustakamenice.cz 
obec@pustakamenice.cz 
p. Myška – mobil: 773 655 691 
p. Kynclová – mobil: 723778031 
úřední den: středa 1600 – 1800 
adresa: Pustá Kamenice 64 

Výročí: červenec 2010 
- 85 let Burešová Anna 
- 80 let Melezinková Marie 
             srpen 2010 
- 75 let Habalová Marie 
             září 2010 
- 75 let Pešková Ludmila 
Narození: květen 2010 
Hanička Sodomková ☺ 
Elenka Odehnalová ☺ 
V letošním roce nás opustili: 
Únor – Mikulecká Anna - 88 let 
Květen – Machová Anna – 80 let 
          – Melezinek Josef – 80 let 



 

Přestěhování má i tyto další výhody: 
1) ekonomické 
V roce 2008 dostala MŠ 230 000,-Kč a ZŠ 240 000,- Kč na provoz z rozpočtu obce a po 
sloučení v roce 2009 ZŠ a MŠ dohromady 285 000,-Kč. Přičemž v roce 2008 z rozpočtu MŠ šlo 
na dorovnání platů zaměstnanců 130 000,-Kč a na ostatní provoz pouze 100 000,-Kč. Nyní po 
sloučení je škola schopna platy zaměstnanců plně hradit pouze ze státního rozpočtu a 
příspěvek obce je využit plně na provoz školy a pomůcky pro děti. Myslíme si, že i těch 130 tis. 
Kč je dost silný argument pro sloučení. Celkem je provoz úspornější o téměř 200 tis. Kč. 
2) prostorové 
Místnost MŠ mají děti používat zejména při činnostech, při nichž je třeba pracovat u stolečků 
(velikost stolků odpovídá hyg. požadavkům), jinak mohou využívat místnost školní družiny, kde 
je kapacita 25 dětí a dále již zmiňovanou hernu. 
Zastupitelé nedělají neuvážené kroky, a samozřejmě se počítá s variantou rozšíření kapacity 
MŠ využitím prostor školní družiny, pokud to bude potřeba. Z toho je zřejmé, že hrozba 
odmítání dětí z důvodu omezené kapacity zmíněná v dopise je lichá a vyplývá jen z nedostatku 
informací. V samostatném článku zpracovaném p. ředitelkou ZŠ a MŠ najdete přehled využití 
kapacity za poslední tři roky. 
3) pedagogické 
Po pedagogické stránce je nespornou výhodou, že děti jsou na prostředí ZŠ zvyklé, nemají 
strach z přechodu z MŠ do ZŠ,  jsou zvyklé i na učitele ZŠ, které denně vídají (to bylo poznat i u 
zápisu). 
Na školce se rozhodně nešetří, na fotografiích si všimněte, jak jsou prostory útulné a plné 
vybavení a hraček. Co se po sloučení do školky pořídilo se dočtete v samostatném článku. 

zastupitelé obce 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCHÁZKA DĚTÍ DO MŠ OD SLOUČENÍ 
Po sloučení ZŠ a MŠ a po přestěhování MŠ do budovy ZŠ byla stanovena nová kapacita MŠ. 
Na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice (po osobní návštěvě pověřené pracovnice, 
která provedla měření prostor a přepočet m2 na jedno dítě) byla stanovena kapacita MŠ pro 
školní rok 2008/2009 na 10 dětí, pro školní rok 2009/2010 na 11 dětí. 
Z uvedeného přehledu docházky lze zjistit, že ve školním roce 2008/2009 (který byl pro 
případné změny  pro rok 2009/2010 rozhodující) byl průměrný počet dětí na den v MŠ 5,13. 
Nejvyšší počet dětí v jeden den bylo 9 dětí a to celkem pouze 4x za celý školní rok. 
Nárůst docházky lze zaznamenat až od dubna 2010, kdy průměrný počet dětí na den je 8,75 a 
jedenkrát a poprvé byla naplněna kapacita MŠ. 
     

Tabulka: docházka do MŠ - rok 2008 
Měsíc Počet šk.dnů 

v měsíci 
Počet návštěv 
dětí za měsíc 

Průměrný počet 
dětí na den  

Nejvyš.počet 
dětí za den             
/kolikrát za 
měsíc 

Nejniž.počet 
dětí za den  
/kolikrát za 
měsíc 

Září 08 22 131 5,95 8/2x 4/1x 
Říjen 08 20 116 5,80 8/1x 4/2x 
Listopad 08 19 97 5,11 7/1x 4/6x 
Prosinec 08 15 76 5,07 7/3x 3/2x 
Rok 2008 76 420 5,53   
 

Tabulka: docházka do MŠ - rok 2009  
Měsíc Počet šk.dnů 

v měsíci 
Počet návštěv 
dětí za měsíc 

Průměrný počet 
dětí na den 

Nejvyš.počet 
dětí za den 
/kolikrát za 
měsíc 

Nejniž.počet 
dětí za den 
/kolikrát za 
měsíc  

Leden 19 79 4,16 5/5x 3/2x 
Únor 15 62 4,13 6/2x 3/4x 
Březen 22 104 4,73 7/2x 3/3x 
Duben 19 91 4,79 7/1x 3/2x 
Květen 19 105 5,53 8/1x 4/3x 
Červen 22 124 5,64 9/1x (konec r.) 4/5x 
Září 21 129 6,14 9/1x 3/1x 
Říjen 19 133 7,00 9/2x 4/1x 
Listopad 19 109 5,74 7/4x 3/1x 
Prosinec 14 72 5,14 8/1x(Mikuláš) 3/3x 
Rok 2009 189 1008 5,33   
šk.rok 08/09 192 985 5,13   

INVESTICE DO MŠ PO SLOUČENÍ 
Rok 2008        Rok 2009 
Nákup  cena     nákup    cena 
pračka   7 000,-Kč    postýlky a matrace  30 000,-Kč 
zvlhčovač vzduchu   1 100,-Kč    antialergické polštářky    2 500,-Kč 
koberečky do ložnice      500,-Kč    grafomotorické soubory    4 800,-Kč 
DVD přehrávač   1 300,-Kč    didaktické pomůcky     2 300,-Kč 
tříkolky   6 500,-Kč    pracovní sešity        500,-Kč 
Cena celkem 16 400,-Kč    Cena celkem   40 100,-Kč 
 
Kromě výše uvedeného financovala obec úpravy nutné pro přestěhování – ve výši cca 
20 000,- Kč. V tabulkách nejsou zahrnuty hračky a dárky k Vánocům – to se kupovalo vždy. 
Jsou zde pouze nákupy, které jsou navíc.                                                  Mgr. Jana Kulichová 
 



Tabulka: docházka do MŠ - rok 2010  
Měsíc Počet šk.dnů v 

měsíci 
Počet návštěv 
dětí za měsíc 

Průměrný počet 
dětí na den 

Nejvyš.počet 
dětí za den 
/kolikrát za 
měsíc 

Nejniž.počet 
dětí za den 
/kolikrát za 
měsíc 

Leden 19 88 4,63 6/4x 3/3x 
Únor 18 103 5,72 9/2x 3/2x 
Březen 23 139 6,04 8/5x 4/5x 
Duben 20 175 8,75 11/1x 5/1x 
Květen 21 164 7,80 10/2x 3/1x 
Rok 2010 
(leden – květen) 

101 669 6,62   

Šk.rok 09/10 
(bez června) 

174 1112 6,39   

 

Souhrnná tabulka: docházka do MŠ po sloučení  
Rok Počet šk.dnů  

v roce 
Počet návštěv 
dětí za rok 

Průměrný počet 
dětí na den 

Nejvyš.počet 
dětí za den 
/kolikrát za rok 

Nejniž.počet 
dětí za den 
/kolikrát za rok 

Rok 2008 76 420 5,53 8 3 
 

76 420 5,53 8/3x 3/2x 
Rok 2009 189 1008 5,33 9/4x 3/16x 
Rok 2010 
(leden – květen) 

101 669 6,62 11/1x 3/6x 

      
Šk.rok 08/09 192 985 5,13 9/1x (konec r.) 3/13x 
Šk.rok 09/10 
(bez června ) 

174 1112 6,39 11/1x 3/11x 

 
 

Mgr. Jana Kulichová 
 

Plnění rozpočtu obce k 30.4.2010 v tis. Kč 
 

 Rok 
2010 

k 30.4. 
2010 

 Rok 
2010 

k 30.4. 
2010 

PŘÍJMY CELKEM 3 205 1 495 VÝDAJE CELKEM 3 205 1 138 
Daň z příjmu fyz. os. záv. čin. 530 177 Obecní les 60 136 
Daň z příjmu OSVČ 30 10 Vodovod 250 20 
Daň fyz. os. z kapit. výnosů 50 14 Územní plán obce 70 0 
Daň z příjmu právnických os. 640 221 Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička 345 153 
Daň z přidané hodnoty 1 220 325 Veřejné osvětlení 130 18 
Daň z nemovitostí 200 0 Komunální odpady 220 67 
Poplatky z komun. odpadů 170 148 SDH 40 17 
Poplatky ze psa 4 4 Veřejná zeleň, technika, hřbitovy 260 36 
Příjmy z obecního lesa 100 447 Místní komunikace 740 73 
Neinvestiční dotace SR 121 50 Kultura, KD 130 207 
Příjmy z pronájmů apod. 40 18 Obecní zastupitelstvo 400 135 
Příjmy od Ekokomu 30 7 Správa místní obce, rozhlas 350 205 
Příjmy ostatní 15 47 Komun. služby, úz. rozvoj 150 2 
Úroky přijaté 15 1 Příspěvky spolkům, MLK 25 1 
Kultura, prodej pozemků 40 26 Služby banky, dary 35 7 

   Ostatní výdaje  61 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRÁTCE 
- V pondělí dne 24.5.2010 TJ Pustá Kamenice provedla sběr železného šrotu v naší obci. TJ 
tímto děkuje všem občanům, kteří uvedený šrot připravili na svozová místa. Příští sběr 
železného šrotu bude opět v měsíci květnu 2011. 
- Senioři, kteří se přihlásili na kurz „Senioři komunikují“ se sejdou dne 16. – 19.8.2010 vždy 
od 15:00 hodin v budově ZŠ a MŠ v 1. patře v učebně.  Počítačovou techniku a učební 
pomůcky přiveze realizátor kurzu LYRIX centrum. 
- Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří uvolnili zabrané obecní pozemky a tím předešli 
placení poplatku za zábor veřejného prostranství. 
- Prosíme všechny občany, aby pravidelným sekáním trávy a sběrem slimáků eliminovali 
jejich výskyt. 
- Údržba obecních pozemků nabere na intenzitě s příchodem letních prázdnin a tím i 
brigádníků z řad studentů. Děkujeme těm občanům, kteří sami posekali obecní pozemek v 
blízkosti svého domu. 
- Rádi bychom v našich Pustokamenických listech dali prostor nejmladší generaci. Jestliže je 
mezi vámi dětmi ve věku 10 - 15 let někdo, kdo by rád přispíval zajímavými články, dejte o 
sobě vědět. Telefon je 461105189 nebo přijďte do knihovny a domluvíme se konkrétně. Irena 
Tušlová 
- Počátkem měsíce října proběhne další vítání občánků narozených od prosince 2009. 

POUZE  NĚKTERÝM  MAJITELŮM PSŮ: 
Na četné stížnosti našich občanů 
upozorňujeme  n ě k t e r é  majitele psů, 
hlavně těch, kteří chodí své miláčky 
vyvenčovat, případně chalupáře, kteří na 
procházkách nechávají své psy volně 
pobíhat po cizích pozemcích, že je 
povinnosti majitele psa, dle vyhlášky obce, 
psí exkrementy /výkaly/ uklízet a 
nenechávat občanům tyto pravidelně před 
brankou, v zahradě, v seně apod. 
Občané, kterým se toto děje, žádají 
chovatele psů o odpovědnější přístup k této 
problematice a doufají ve zlepšení 
současného stavu. 
 

NEBEZPEČNÉ ODPADY – PNEU 
V pondělí dne 24.5.2010 se uskutečnil svoz 
nebezpečných odpadů a elektroodpadu. 
Velkoobjemový kontejner pak byl odvezen ve 
čtvrtek 27.5.2010. Ale v pátek dne 28.5.2010 
se před kontejnerem objevilo 5 ks ojetých 
pneumatik rozměru 195/65/15 a lednička 
CALEX o objemu 220 litrů.  
Za elektroodpad obec získává při svozu 
finanční zhodnocení, o které v tomto případě 
přišla a majitel by si ledničku měl odvést a dát 
do elektroodpadu v měsíci říjnu 2010. 
Sběr pneumatik je zpoplatněn a občan při 
zakoupení nových pneu platí recyklační 
poplatek (PHE), kterým získává oprávnění 
vrátit použité pneumatiky prodejci. Při 
říjnovém svozu nebezpečných odpadů již 
proto nedávejte použité pneumatiky na 
svozová místa – nebudou naložena na 
vozidlo a rovněž pneumatiky nepatří do 
velkoobjemového kontejneru.  
Za likvidaci 5 ks shora uvedených pneumatik 
zaplatil každý občan naší obce 0,50 Kč. Přijde 
dotyčný majitel pneumatik uhradit částku za 
likvidaci na OÚ? Obec již tuto částku svozové 
firmě musela uhradit. 

starosta 

KNIHOVNA 
Od 10.6.2010 jsou v knihovně nové knihy z 
výměnného fondu - cca 60 ks. Dále jsou k 
dispozici sešitky s ženskými romány, které 
vyřadila Městská knihovna v Poličce a 
věnovala nám je.  
Ještě připomínáme otevírací dobu - každý 
lichý čtvrtek od 17:30 - 19:00 hod. ( 24.6. , 
8.7. , 22.7. , 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9, 
14.10. ). S přáním hezkého a slunečného 
léta zdraví knihovnice. 
 
TRÁVA V LESE A SUŤ U LESA 
Na parcele 544/15 (zalesněný pozemek) si nějaký šikula založil skládku a vyvezl zde 
posekanou trávu, rovněž na pozemku 1153 (travní porost) si další šikula založil skládku ze 
stavební suti.  Pokud to byl sám majitel pozemku, tak si zahrává s tím, že příklady táhnou a 
ostatní šikulové mu začnou na jeho pozemek vozit svoje přebytky. Pokud to byl někdo jiný, 
tak je to blbost první třídy, takto se slušný občan nechová. Nic to nemění na tom, že by si to 
měl dát majitel pozemku do pořádku. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSALO SE V OBECNÍ KRONICE PŘED 50 LETY  
- Počet obyvatel je 486. 
- Ve volbách dne 12. června 1960 bylo v P.K. celkem 
11 poslanců do MNV. Ze zvolených je 8 členů KSČ, 3 
dělníci, 2 členové JZD a 6 ostatních – z toho 3 ženy. 
Soukromí zemědělci nebyli do MNV voleni. 
- Národní výbor má v majetku 4 budovy: požární 
stanici, školu, dům č.p. 127, a č.p. 64. Domek č.p. 127 
slouží k ubytování přestárlých, nemajetných 
důchodců. Dům č.p. 64 slouží jako úřadovna MNV, 
pošta a mateřská škola. Místnosti jsou malé, 
nevyhovující. 
- Školství – celkem 51 žáků. 
- Kino v roce 1958 – 5 190 návštěvníků, v roce 1959 – 
4 524 návštěvníků, v roce 1960 – 3 560 návštěvníků. 
Omezení zájmu o kino je zaviněno instalováním 13 
televisních přijímačů u aktivních návštěvníků kina. 
Mládež navštěvuje často také kino v Čachnově. 
- V rámci investiční výstavby byl zřízen místní rozhlas. 
Na tuto akci bylo plánováno 35 000 Kč – vyčerpáno 
27 136,72 Kč. 

PRONÁJEM MÍSTNOSTÍ V KD 
Od 1.4.2010 jsou k dispozici 
místnosti po obchodu Smíšené 
zboží. Celková plocha 2 místností 
je 44,5 m2 (18,2 m2 a 15,5 m2) a 
chodby 10,8 m2. Samostatný 
odečet vody, plynu a el. energie. 
Předpokládaný nájem je 30,-/m2. 
Zájemci se mohou informovat 
kdykoliv u starosty. 
 

VELKÁ VODA – ROZJEŽDĚNÁ HRÁZ 
Ve středu dne 2.6.2010 došlo ke zvýšenému spadu 
vodních srážek a naše požární nádrž při zadržování 
vody obstála. Při obhlídce hráze bylo zjištěno, že na ní 
stojí voda, někde i cca 10 cm. Ve čtvrtek a pátek byla 
provedena opětovně kontrola hráze a zjišťováno, zda 
při zvýšeném tlaku vody hráz nedoznala změn, voda 
již byla vsáklá. V sobotu dne 4.6.2010 však bylo 
zjištěno, že nějaký pitomec s nákladním vozidlem 
s dvojmontáží na zadní nápravě protáčením kol pod 
plným plynem vytvořil po hrázy doslova brázdy na 
sázení brambor. V pátek se na konci hráze, na skále, 
konal jakýsi mejdan, o čemž svědčily 
nezkonzumované nápoje a nepořádek. Je jasné, kdo 
to byl, najde však tento “řidič“ odvahu a dá hráz do 
pořádku? Udržovat hráz v pořádku a zpevňovat jí 
místo poškozovat je v zájmu nás všech, její protržení 
by jistě postihlo mnoho domů a pozemků v okolí 
potoka a mnoha lidem zkomplikovalo život a způsobilo 
hmotné škody.                                                  starosta 

VÝSLEDKY VOLEB DO PS 
PARLAMENTU ČR V OBCI 
Ze 274 zapsaných voličů volilo 176, 
což činí 64,23%. 
Strana  procenta 
1. ČSSD  27,84 
2. ODS  13,07 
3. TOP 09  11,36 
4. KDU-ČSL  10,80 
5. SPOZ    9,66 
6. KSČM    9,09 
7. Suverenita    7,95 
8. VV     5,11 
9. DSSS    2,84 
10. SZ    1,70 
11. Svobodní    0,57 

zapisovatel volební komise  
Mgr. Ivo Voříšek 

 

ČD – PŘIPOMÍNKY K JÍZDNÍMU ŘÁDU 
Dne 21.4.2010 v 17:00 hod. se na obecním úřadě uskutečnila schůzka zastupitelů a občanů 
naší obce s panem Ing. Michalem Štěpánem, ředitelem organizační jednotky Českých drah, 
a.s. ředitelství KCOD Pardubice a dalších dvou spolupracovníků Ing. Štěpána ohledně 
provozu vlaků ČD na trase Žďárec u Skutče-Polička. Tato schůzka byla svolána ohledně 
převážně zimního provozu vlaků a špatné informovanosti cestujících při nenadálých 
výpadcích spojů v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. Po vyjasnění si připomínek 
a možností ČD bylo domluveno, že bude prověřena varianta informačního panelu do okna 
budovy OÚ, kde budou informace o odjezdech vlaků, ale i případné informace o nesjízdnosti 
trati, apod. V současné době máme informace, že se již na této variantě začalo pracovat, ale 
je problém v zajištění toku dat z databází a systému ČD. Naše obec je připravena poskytnout 
místo pro počítač a monitor a připojení na internet a platit el. energii.                           starosta 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR NA ZLODĚJE 
Na posledním jednání zastupitelstva jsme se radovali při seznamování se zprávou Policie ČR 
o bezpečnostní situaci v regionu za uplynulý rok – o Pusté Kamenici v ní nebyla ani zmínka. 
Jako bychom to zakřikli. Od konce měsíce května a v průběhu začátku června navštívil naší 
obec zloděj, který se postupně vloupal do 5 objektů. První vloupání je stavení trvale 
obydlené, ostatní 4 jsou rekreační objekty a z toho 2 jsou nabízeny k prodeji. Policie jistě ráda 
uvítá jakékoliv informace k osobě pachatele, které je možno sdělit na linku 158 a to i 
anonymně, nebo i na obecní úřad. 
V této souvislosti je třeba upozornit zejména děti a seniory, ale i ostatní občany na to, aby 
nepouštěli neznámé osoby do svých obydlí, nepodlehli lákavým nabídkám předání peněz, 
zprostředkování slev apod. a to ani pod záminkou prodeje čehokoliv, nutnosti jít na WC, 
poskytnutí vody k zapití prášku, finanční výhry, případně vrácení peněz od zdravotní nebo 
jiné pojišťovny, za plyn, za elektřinu, za vodu, atd. Rovněž nerozměňujte nikomu velké 
bankovky, neplaťte za dodané neobjednané zboží, nevěřte tomu, že vaše manželka, manžel, 
bratr, sestra, syn, dcera, vnuk, vnučka, atd., je někde a potřebuje peníze, pro které si k vám 
posílá např. kamaráda, nebo tento kamarád veze nějaké věci, které máte převzít a zaplatit. 
Odmítejte různé nabízeče dek, prášků na praní, elektroniky, průmyslového zboží, 
dalekohledů, hrnců, nádobí, atd., neboť si zakoupíte šmejd nevalné hodnoty za předraženou 
cenu. 
Všímejte si cizích lidí nebo cizích vozidel pohybujících se po obci. Zamykejte domy, když 
jdete pracovat na zahradu. Dealerům nepodepisujte nic, co si pořádně nepřečtete a 
nepromyslíte, nikomu zbytečně nedávejte své osobní údaje. Pokud se dotěrných lidí 
nemůžete slušným způsobem zbavit, volejte policii nebo starostu. Prostě udělejte něco, co 
vás dokáže ochránit před okradením. S podezřelými skutečnostmi se svěřte policii na linku 
158.                                                                                                                                 starosta 

HASIČSKÁ SOUTĚŽ PLAMEN 
Dne 21. a 22.5.2010 se uskutečnilo okresní kolo 
hry Plamen v hasičských soutěží dětí v Pusté 
Rybné.  Z důvodu onemocnění některých mladých 
členů jsme se zúčastnili jen se družstvem starších, 
a to ve složení: Vojta Kratochvíl, Ivetka Kynclová, 
Míša Holcová, Jiřík Holec, Vojta Uchytil, Tomáš 
Smutný, Míša Dvořáková, Matěj Dvořák, Petr 
Kottoniak, Michal Hromádko, Patrik Chvála. Kvůli 
deštivému počasí před soutěží si děti neměly 
příležitost všechny disciplíny nacvičit a tak pro ně 
soutěž byla sázkou do loterie. První den proběhl 
požární útok CTIF, 400 m štafetový běh 
s překážkami CTIF a štafety požárních dvojic. 
Počasí dětem nepřálo a tak většinu disciplín 
absolvovaly za deště. Druhý den byla na programu 
štafeta 4 x 60 m a požární útok PLAMEN. Právě za 
provedení požárního útoku musíme děti pochválit. 
Přesto, že ho nacvičovaly pouze jednou, dokázaly 
na soutěži stáhnout čas z prvního pokusu – 48 s – 
na čas druhého pokusu – 30 s – . Děti si soutěž 
užily a i přes špatné počasí si odvezly mnoho 
cenných zkušeností pro příští závody, na které se 
mohou těšit. Všem dětem patří dík za to, že v tak 
nepříznivém počasí dokázaly vydržet a soutěžit. 
Vždyť jejich 18. místo na okrese je úspěchem a 
věříme, že příště budeme i úspěšnější. 

Za SDH Pustá Kamenice Jiří Holec 
 

NOC S ANDERSENEM V KNIHOVNĚ 

Dne 26.3.2010 se v knihovně v Pusté 
Kamenici uskutečnil 2. ročník Noci s 
Andersenem. Zúčastnilo se 8 dětských 
pravidelných čtenářů. Večer jsme 
začali pohádkovými hádankami. Letos 
nás navštívila pohádková babička. Děti 
si vlastnoručně připravily občerstvení, 
nechyběla ani noční procházka.  

Děti i knihovnice se již těší na další 
ročník. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚTSKÝ DEN 2010 
V neděli dne 6.6.2010 uspořádala Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice Dětský den, který 
byl o týden odložen, neboť předcházející neděle dne 30.5.2010 skoro celá propršela. Čekání 
se nám ale vyplatilo, po celou dobu Dětského dne bylo krásně a slunečno. Pro děti byly 
připraveny různé hry a soutěže, za které byly oceněny sladkostmi a věcnými cenami. 
Pořadatelé děkují všem za účast a těší se na setkání na některé z dalších akcí. 

    za TJ PK Jaroslav Sklenář  
 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2010 
Výkonný výbor TJ Pustá 
Kamenice děkuje všem 
účastníkům letošního pálení 
čarodějnic, které se konalo v 
pátek dne 30.4.2010 od 18.00 
hodin na místním hřišti v Pusté 
Kamenici. Letošnímu pálení 
čarodějnic přihlíželo méně 
účastníků jak v roce 2009, avšak 
co se týče účasti dětí, tak těchto 
přišlo kolem 50 a to je to 
nejpodstatnější. Jako každý rok si 
děti přinesly vlastnoručně 
vyrobené čarodějnice, kterých se 
sešlo více jak 10. Za vyrobené 
čarodějnice byly děti obdarovány 
a pochváleny. Každé z dětí pak 
od pořadatelů akce dostalo malý 
lampionek se svíčkou a za 
doprovodu dospělých se děti 
vydaly na malou večerní 
lampionovou procházku obcí. 
Škoda, že po 22.00 hodině akci 
ukončilo nepříznivé počasí v 
podobě vytrvalého deště. Těšíme 
se na Vás na dalších 
připravovaných akcích.  

za TJ PK Jaroslav Sklenář 

JARNÍ TURISTICKÝ VÝLET 2010 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu dne 10.4.2010 tradiční jarní 
výlet, tentokrát s názvem "ZA ZATOPENÝMI LOMY SKUTEČSKA A PROSETÍNSKA". 
Nenáročný jarní výlet vedl po neznačených cestách kolem desítky zatopených a 
nezatopených lomů. V místech, kde jsme chodili nás na každém kroku čekalo překvapení v 
podobě střídajících se přírodních scenérií, výhledů, průhledů a rozmanitých zákoutí. Náš 
průvodce Zdeněk Brokl ze Skutče, který je rovněž členem naší organizace, nám připravil 
velmi poutavý výklad u jednotlivých lomů ( Leštinka, Kaňon, Ekhartka, Zvěřinov, Andrusivův, 
Humperky, Zárubka, atd.). Po dopoledním programu a prohlídce lomů, všech 25 turistů 
poobědvalo v Penzionu U Kamenné studny ve Skutči. Po dobrém obědě jsme se přesunuli 
do Muzea obuvi a kamene ve Skutči, kde nás pan průvodce seznámil s historií výroby obuvi 
a těžby kamene na Skutečsku. Celý výlet nás doprovázelo typické aprílové počasí. Výbor TJ 
děkuje všem účastníkům za jejich účast a těší se na shledanou na akcích příštích.  
Foto: Brokl Jan st., další fotografie na http://picasaweb.google.com/brokljan/  

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TURISTICKÝ VÝLET PRO DĚTI DO 
KRÁSNÉHO 
Tělovýchovná jednota Pustá 
Kamenice pořádá ve dnech 3.7. - 
4.7.2010 dvoudenní turistický výlet pro 
děti a rodiče do Krásného. Zájemci o 
tento výlet se mohou hlásit do 
1.7.2010 u Milana Sršně. Informace 
ohledně průběhu a organizace výletu 
získáte u Jaroslava Sklenáře.  
Srdečně zvou pořadatelé. 
 

TURNAJ V TENISE 
 

TJ Pustá Kamenice pořádá dne 10.7.2010 turnaj 
jednotlivců v tenise. Turnaj se uskuteční na 
místním antukovém hřišti, přihlášení a 
prezentace je téhož dne před turnajem do 09.00 
hod. přímo na hřišti. Bližší informace podá Milan 
Sršeň. Srdečně zvou pořadatelé. 
 

TURNAJ V NOHEJBALE 
 

TJ Pustá Kamenice pořádá v sobotu 7.srpna 
2010 turnaj v nohejbale (trojic). Turnaj se 
uskuteční na místním antukovém hřišti, přihlášení 
a prezentace je téhož dne před turnajem do 
08.30 hod. přímo na hřišti. Bližší informace podá 
Jaroslav Sklenář.  Srdečně zvou pořadatelé. 

ZÁJEZD VYSOKÉ TATRY 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice 
pořádá v termínu 24.9. - 27.9.2010 
turistický zájezd do Vysokých Tater. 
Přihlášky na tento zájezd přijímá do 5. 
září 2010 Milan Sršeň. Bližší informace 
kolem zájezdu podá Jaroslav Sklenář. 
Cena pro člena TJ Pustá Kamenice je 
1.000,-Kč/osoba, ostatní 2.000,-Kč. 
osoba. 

 

SDH Pustá Kamenice 

pořádá v Kulturním domě 
 

POUŤOVOU ZÁBAVU 
 

31.7.2010 od 20:00 hod 
 

hrají STREJCI 

HASIČSKÝ VÝLET 
SDH Pustá Kamenice pořádá 
jednodenní výlet na Kokořínsko a 
Dětenice dne 11.9.2010. Program: 
pěší túra skalními městy, v 17:00 hod. 
středověká krčma Dětenice 
s programem. Bližší informace podá 
Hana Broklová. 



 

 
 


