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                   OBEC PUSTÁ KAMENICE BYLA OCENĚNA  
        BÍLOU STUHOU V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2012  

Dne 31.5.2012 v odpoledních hodinách starosta obce 
obdržel výbornou zprávu od krajské hodnotitelské 
komise soutěže VESNICE ROKU 2012. Sdělili nám, že 
naše obec v soutěži VESNICE ROKU 2012 získala Bílou 
stuhu za činnost mládeže. Bílou stuhou se oceňuje obec, 
která prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a 
koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost.  
Komisí byly oceněny aktivity výchovy mladé generace 
místními spolky, práce s dětmi v knihovně, školní a 
mimoškolní činnost dětí a také obcí vytvářené podmínky 
pro trávení volného času. V hodnocení bylo promítnuto i 
mezigenerační setkání a dobré příklady trvalé práce 
s dětmi a mládeží v místě. 
V letošním roce se o prestižní titul Vesnice roku 2012 
Pardubického kraje ucházelo celkem jednadvacet obcí. My 
jsme  se  do  soutěže  přihlásili  v  měsíci  dubnu 2012 a ve 

středu 23.5.2012 v době od 08:00 hod. do 10:00 hod. naši obec navštívila krajská 
hodnotitelská komise soutěže "VESNICE ROKU 2012". Devítičlenná komise získávala 
základní informace a podklady pro hodnocení z prezentace obce, kterou připravili zastupitelé 
obce, dále pak z rozhovorů se zástupci obce, samotné prohlídky vesnice a obsahu materiálů, 
které naše obec doložila jako součást přihlášky do soutěže. Komise pak posuzovala celkem 
10 okruhů:  

1. Koncepční dokumenty obce 
2. Společenský život 
3. Aktivity občanů 
4. Podnikání 
5. Péče o stavební fond a 
    obraz vesnice 

  6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory 
      energií 
  7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a 
      zeleň v obci 
  8. Péče o krajinu 
  9. Připravované záměry 
10. Informační technologie obce 

Naše obec jako jediná z okresu Svitavy získala ocenění v podobě Bílé stuhy. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem dětem, mládeži, místním spolkům, pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům ZŠ a MŠ, knihovnicím apod., kteří s dětmi a mládeží v naší obci pracují, protože 
oni mají hlavní podíl na získání tohoto ocenění. Ocenění a bílou stuhu převezmou zástupci 
naší obce dne 22.8.2012 na slavnostním vyhlášení, které proběhne ve vítězné obci 
Pardubického kraje - Českých Heřmanicích. Součástí ocenění bude i získání příslibu dotace 
pro naši obec na rok 2013 ve výši 600.000,-Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a 
100.000,-Kč od Pardubického kraje. 
Výsledky soutěže VESNICE ROKU 2012 Pardubického kraje: 

Zlatá stuha - České Heřmanice (okres Ústí nad Orlicí) 
Modrá stuha - Horní Ředice (okres Pardubice)  
Bílá stuha - Pustá Kamenice (okres Svitavy) 
Oranžová stuha - Bořice (okres Chrudim) 
Zelená stuha - Dobříkov (okres Ústí nad Orlicí) 

Obec děkuje také všem občanům, kteří se aktivně podíleli na úpravě a zkrášlení svých obydlí 
a tím také přispěli k našemu ocenění.                                        Jaroslav Sklenář, místostarosta 

INFORMAČNÍ SERVIS 
www.pustakamenice.cz 
starosta@pustakamenice.cz 
mistostarosta@pustakamenice.cz 
obec@pustakamenice.cz 
p. Myška – mobil: 773 655 691 
p. Sklenář – mobil: 606 159 910 
úřední dny: středa 1600 –1800 
ID DS: uavbp4z 

Výročí: červenec 2012 
- 75 let Zeman Zdeněk 
září 2012 
- 80 let Habal Jaromír 
- 85 let Kolářová Vlasta 
Narození: květen 2012 
- Filip Sodomka ☺ 



 
Plnění rozpočtu obce k 31.5.2012 v tis. Kč 

 

 Rok 

2012 

k 31.5. 

2012 

 Rok 

2012 

k 31.5. 

2012 

PŘÍJMY CELKEM 3 688 1 812 VÝDAJE CELKEM 3 688 1 509 

Daň z příjmu fyz. os. záv. čin. 590 247 Obecní les 100 74 
Daň z příjmu OSVČ 16 7 Vodovod 20 4 
Daň fyz. os. z kapit. výnosů 63 29 Dětské hřiště 200 0 
Daň z příjmu právnických os. 611 248 Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička 350 119 
Daň z přidané hodnoty 1 430 580 Veřejné osvětlení 50 15 
Daň z nemovitostí 240 1 Komunální odpady 310 75 
Poplatky z komun. odpadů 165 158 SDH 40 18 
Poplatky ze psa 5 5 Veř. zeleň, technika, kom. služby 360 248 
Příjmy z obecního lesa 350 350 Místní komunikace 816 41 
Dotační vztahy 90,7 38 Kultura, KD 240 316 
Příjmy z pronájmů apod. 40 16 Obecní zastupitelstvo 440 185 
Příjmy od Ekokomu 32 7 Správa místní obce 450 217 
Příjmy ostatní 20 17 Rekonstrukce ZŠ a MŚ 177 116 
Úroky přijaté 20 2 Příspěvky spolkům,MLK, dary 85 30 
Prodej pozemků 15,3 7 Služby banky, pojištění 30 32 

Dotace ze SR a Pardub.kraje 0 100 Ostatní výdaje  20 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBEC PUSTÁ KAMENICE ZÍSKALA DOTACI NA REKONSTRUKCI MŠ 
Výbornou zprávu jsme obdrželi počátkem května 2012. Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 
bylo rozhodnuto, že naše obec získala dotaci ve výši 400.000,- Kč na projekt „Naše budoucí 
pohádková školička, kam se bude těšit každý kluk i holčička“. Projekt se týká rekonstrukce 
prostor bývalého školního bytu na prostory nové, prostory pro mateřskou školu. 
Po rekonstrukci těchto prostor (budoucí herny včetně sociálního zařízení) bude zvýšena 
kapacita herny MŠ na 16 dětí. Dle položkového rozpočtu se jedná o investici ve výši 
583.488,- Kč, přičemž 400.000,- Kč bude hrazeno z výše uvedené dotace a zbytek 
z obecního rozpočtu. 
Pro naši obec je skvělé, že jsme během dvou let uspěli se dvěma dotacemi, se kterými jsme 
se na MMR ČR obrátili. V loňském roce se to týkalo projektu „Rekonstrukce sportovního 
hřiště, aneb i Pustokamenické děti si chtějí hrát a sportovat“, tedy rekonstrukce tenisového 
kurtu, na který jsme rovněž obdrželi dotaci ve výši 400.000,- Kč a v letošním roce opět 
400.000,- Kč na již zmíněnou rekonstrukci MŠ.  
K tomuto bych chtěl uvést, že získat dotaci je čím dál tím těžší a složitější, neboť v letošním 
roce z Programu MMR ČR: Podpora rozvoje regionů v roce 2012 – Podprogramu: Podpora 
obnovy a rozvoje venkova bylo uspokojeno celkem 290 z celkového počtu 1 132 žádajících 
obcí, oproti loňským 341 uspokojených obcí z celkového počtu 876 žádajících obcí. 
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat zejména pedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ Pustá 
Kamenice a dále dětem z naší školy, které byly nápomocné při přípravě těchto projektů, 
neboť jednou z podmínek, předpokladů a možností pro poskytnutí dotace z výše uvedeného 
dotačního titulu, je podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Při obou 
projektech děti vyjádřily své představy a přání, které poté převedly do konkrétnější podoby při 
předškolní a školní výtvarné výchově a hodinách českého jazyka – slohu.  
Stavební práce prováděné vítězem výběrového řízení – firmou Miroslav Tušla – již v červnu 
započaly.                                                                                   Jaroslav Sklenář, místostarosta                              



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝZVA K ZAPŮJČENÍ FOTOGRAFIÍ  
Obec Pustá Kamenice ve spolupráci s Tělovýchovnou 
jednotou Pustá Kamenice připravuje na sobotu 
20.10.2012 oslavy 50. výročí slavnostního otevření 
kulturního domu v Pusté Kamenici a 50. výročí založení 
Tělovýchovné jednoty v naší obci. Součástí bohatého 
programu, který je v současné době zastupiteli obce 
připravován, bude i prohlídka (prezentace) fotografií 
kulturního domu od doby jeho otevření do současnosti. 
Tímto bychom chtěli požádat občany naší obce, zejména 
však pamětníky, zda-li doma nemají k zapůjčení fotografie 
ze stavby kulturního domu, jeho slavnostního otevření 
nebo i z různých akcí, které se po otevření kulturního 
domu v tomto domě konaly. Fotografie k zapůjčení 
můžete přinést na obecní úřad nebo k J. Sklenářovi. Po 
oskenování Vám budou okamžitě vráceny. Děkujeme. 
 

KRÁTCE 
- Do budovy ZŠ a MŠ Pustá Kamenice byla 
zajištěna dodávka a montáž zařízení DryBand-
RC V3 pro odvlhčení zdiva za účelem snížení 
vlhkosti objektu. 
- Dětské hřiště je otevřeno veřejnosti. Ke vstupu 
využívejte branku a nový chodník. Je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti, neboť navazujeme II. 
etapou výstavby za provozu. Zařízení dětského 
hřiště je konstruováno pro děti do 12-ti let. 
- Vlivem silné bouřky došlo k poškození el. 
kabelu na přívod elektřiny pro čerpání vody ze 
studní obecního vodovodu. Realizovaná 
výměna 515 m starého hliníkového kabelu za 
měděný vyjde na cca 550 tisíc korun, které 
obec vynaloží z přebytku hospodaření 
z minulých let. 
- Po varhanním koncertě v kostele Sv. Anny 
doporučil varhaník pan Miroslav Pošvář 
komplexní opravu tohoto historického nástroje. 
Na práce spočívající v opravě, ošetření a 
vyladění nástroje v hodnotě 20 000,- Kč byl 
vybrán pan Mgr. et Bc. Jan Fajfr z Konzervatoře 
v Pardubicích. 
- Obec prodá 350 cihel - plných, očištěných, 
připravených k odvozu za 5,-Kč/kus. Zájemci se 
můžou informovat u starosty. 

PUSTOKAMENICKÉ VARHANY SE 
ROZEZNĚLY 
 V neděli 20. května se sešlo více než 
šedesát lidí z Pusté Kamenice a přilehlých 
obcí v kostele sv. Anny na "NEDĚLNÍM 
ODPOLEDNI S PUSTOKAMENICKÝMI 
VARHANAMI", aby si poslechli varhanní 
hudbu v podání pana Miroslava Pošváře z 
Chrasti u Chrudimi. Hudbu uvedl krátkým 
výkladem o varhanách obecně i 
podrobnostmi o zdejším historickém 
nástroji. Výběr skladeb však musel být 
přizpůsoben současným možnostem stavu 
nástroje. Jeho údržbu a nezbytné opravy 
zajistí z menší části dobrovolné příspěvky 
návštěvníků a z větší části obec. Konání 
akce podpořili svou přítomností starosta, 
místostarosta a pan farář římskokatolické 
farnosti Krouna a přislíbili zde podporu 
potřebné opravě varhan. Zážitek z 
koncertu zůstane dlouho v myslích všech 
přítomných, neboť koncert vyvrcholil 
společným zpěvem Státní hymny a 
Svatovítského chorálu za doprovodu 
varhan. Dík panu Pošvářovi i 
organizátorům. 

 Mgr. Ivo Voříšek, kronikář obce 
 

ZPOPLATNĚNÍ KURTU 
Sportovní hřiště s umělým 
povrchem je od 1.5.2012 
zpoplatněno. Cena kurtu na 
jednu hodinu činí 60,-Kč pro 
přespolní a 30,-Kč pro trvale 
žijící obyvatele a členy místních 
spolků (TJ a SDH). Děti do 15 
let můžou na hřiště pouze v 
doprovodu osoby starší 18 let. 
Klíče od kurtu jsou k vyzvednutí 
po zaplacení poplatku u 
předsedy TJ Milana Sršně  tel. 
728 893 144 a hospodáře TJ 
Jaromíra Obrovského tel. 
720 567 278.  

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 
Od prosince dojde opět ke změnám jízdních řádů - 
připomínky budu posílat 9.7.2012 - návrhy nových 
jízdních řádů najdete na www.oredo.cz nebo na 
stránkách Obce Pustá Kamenice a také na obecní 
vývěsce. Kdo využíváte veřejnou dopravu a máte 
připomínky, dejte mi je prosím vědět buď osobně 
nebo na e- mail i.tuslova@seznam.cz do 8.7.2012. 

                          Irena Tušlová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSTORY KLUBU PRO SENIORKY PO 
REKONSTRUKCI 
Obec Pustá Kamenice v měsících duben a 
květen 2012 provedla rekonstrukci prostor 
klubu seniorek, který se nachází v budově 
kulturního domu v Pusté Kamenici. Jedná se 
o bývalé místnosti obecního úřadu, knihovny 
a prodejny. Zednické práce a položení nové 
podlahové krytiny - lina, byly hrazeny z 
rozpočtu obce. Nový nábytek (stoly a židle) 
byly hrazeny z dotace od Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR, kterou naše obec získala 
za 2. místo v celostátní soutěži "Obec 
přátelská rodině 2011" v kategorii obcí do 500 
obyvatel. Konečná podoba místnosti – 
doplňky a květiny – byla dílem samotných 
seniorek. Slavnostní otevření klubu seniorek 
proběhlo v pátek 11.5.2012 při oslavě Dne 
matek. Z výše uvedené dotace byla ve 
stejném období také zakoupena nová opona 
do kulturního domu.               

Jaroslav Sklenář, místostarosta 
 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 
Na točně autobusů je zelený kontejner, je určen na ukládání biologicky rozložitelného 
odpadu, který bude odvážen do Kompostárny v obci Borová. Do tohoto kontejneru se MŮŽE 
ukládat pouze tráva, listí a odpad ze zahrádek bez příměsí komunálního odpadu. NELZE tam 
dávat větve, keře a podobně. Pro lepší orientaci je u tohoto kontejneru tabule s vyznačením, 
co tam patří a co nepatří. Pokud nebudeme dodržovat ukládání povoleného sortimentu, 
budeme si muset na naše náklady kontejner vyčistit, nezanedbatelná je i cena za odvoz 
naplněného kontejneru, vyjde naši obec na 1100,- Kč. Jen jednou se stane, že budeme 
muset kontejner vyčistit a pak jej naše obec poskytne jiné obci k dispozici.                  starosta 
 
KONTEJNER NA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
Od počátku roku 2012 pravidelně sleduji, co 
naši spoluobčané dávají do kontejneru na 
komunální odpad (pro ty co do dneška nevědí 
o čem píši, tak to je ten velký kontejner u 
točny autobusů) a mohu jednoznačně uvést, 
že do tohoto kontejneru dáváme stále 
polovinu odpadu, který tam nepatří. Pokud se 
zlepší morálka v ukládání odpadu je reálná 
možnost snížit počet svozů z 25 za rok na 12 
a jistě jste si už spočítali, že pak by poplatek 
mohl být místo dosavadních 500,-Kč třeba 
300,-Kč. Opravdu záleží jen na těch 
neschopných lidech, co si neumí ve vývěsce 
přečíst, co kam patří a chovat se podle toho. 
Ty slušné spoluobčany pak žádám o to, aby 
těm co potřebují s tříděním poradit, jim tu 
pomoc ve smyslu napomínání poskytli.  
PS: pro noční ukladatele odpadu uvádím, že 
veřejné osvětlení v obci vypínáme ve 23 
hodin.                                                   starosta 

ČEKÁRNY ČD A BUS 
Na našich čekárnách řádí pubertální 
deviant, protože jinak si nedovedu vysvětlit 
opakující se sexuální obrazce a nápisy. 
Před návštěvou komise na Vesnici roku 
jsme nechali přehoblovat latě na lavičce 
autobusové čekárny, natřít celou vnitřní část 
čekárny a téměř obratem se opět objevily 
nápisy. Rodiče dorůstajících dětí žádám o 
to, aby vysvětlili svým ratolestem, že 
poškozování veřejného majetku je trestné a 
rovněž je žádám o to, aby jim sebrali 
kapesní nože a vůbec nejlepší by pro naší 
obec bylo, kdyby si děti a dorost nechodili 
krátit dlouhou chvíli a kouřit marihuanu do 
našich čekáren.  
Rodiče, víte co dělají vaše děti po 
večerech? Nevíte? Tak se projděte po obci. 

         starosta 

HŘIŠTĚ – POHYB ZVÍŘECTVA 
Na fotbalovém hřišti, okolo tenisového kurtu, 
na dětském hřišti a školní zahradě nemají 
co dělat psi ani slepice. Proč? Protože i 
sebelépe vycvičený pes může kdykoliv a 
nekontrolovatelně selhat, zareagovat na 
jakýkoliv podnět a zaútočit. Na slepičáku se 
zase může kdokoliv smeknout a vůbec 
nejhorší je, že si dítě z dětského hřiště 
odnese domů otisk zapáchajícího 
exkrementu na svém oblečení. Nabádám 
všechny slušné lidi, nenechte se terorizovat 
majiteli volně pobíhajících psů, tvrdě jim 
dejte najevo, co si o jejich konání myslíte. 
Pejsky vyfoťte a já zařídím co je potřeba, 
třeba se nám společným úsilím podaří těch 
několik negramotů převychovat.       starosta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z ČINNOSTI KLUBU SENIOREK 
Klub seniorek, který v obci funguje od října loňského roku, 
za dobu své existence uspořádal již řadu akcí. 
S některými jsem Vás již seznámila a teď bych ráda 
pokračovala. V dubnu jsme se mezi sebou utkali ve hře 
„Člověče nezlob se“. Vítězky: paní Daliborová, 
Tomášková a Chválová si odnesly pěkné ceny a všichni 
ostatní příjemně prožité chvíle. Společně jsme oslavili i 
mezinárodní den matek. Oslava byla spojená s otevřením 
nově zrekonstruované klubovny. Ženy se sešly opět v 
hojném počtu. Na akci vystoupily děti ze Základní školy s 
pěkným programem a každá oslavenkyně od nich dostala 
vlastnoručně vyrobený tulipán. Dalším bodem programu 
bylo pohoštění, tombola a rozdání drobných dárečků. K 
tomu všemu nám opět zahrál „malý dechový orchestr“ 
pod vedením pana Jaroslava Lorence za zpěvu pana 
Zdeňka Lorence. Ráda bych poděkovala jak dětem, tak 
paní učitelce i kapele, že i díky nim se oslava tak vydařila. 
Dne 15. června 2012 se uskutečnil výlet do Chrasti, 
kterého se zúčastnilo devatenáct členek. Chrastecká paní 
starostka nás provedla kaplí v místním zámku a 
povyprávěla nám o historii. Pak jsme si prohlédli 
zámeckou zahradu. Před zpáteční cestou jsme se 
občerstvili v cukrárně a navečer jsme plni dojmů dorazili 
domů.  Dne 20. června 2012 pod naší záštitou proběhla 
přednáška o přírodní kosmetice, zdravé výživě a 
bylinkách se zástupci firmy JUST. Hned následující den, 
21. června 2012 se některé naše členky spolu s dětmi ze 
školy a školky zúčastnily výletu do ZOO Jihlava. 

           Růžena Nováková 

OKRÁDÁNÍ SENIORŮ 
Na svoji důvěřivost před pár dny doplatila asi 84letá žena ze Svitavska. Ta do svého bytu 
vpustila dvě neznámé ženy poté co jí sdělily, že jsou z nemocnice a nesou jí peníze. Jenže  
místo slíbené hotovosti byly ženě v bytě odcizeny nejen vkladní knížky, ale i úspory v podobě 
15 tisíc korun.  
Před nedávnem byla podvedena i seniorka z Chrudimska.  Na důvěřivou, osmašedesátiletou 
seniorku se během  dopoledne zaměřily dvě neznámé osoby, které uplatnily stále se 
opakující historku. U ženiných dveří se objevili neznámý muž a žena, kteří se představili jako 
kontroloři stavu elektřiny a plynu a ženě přinesli přeplatek 1 tisíc korun. Samozřejmě však u 
sebe měli pouze 5 tisícovou bankovku, kterou po seniorce požadovali rozměnit. Žena jim 
vyhověla a šla pro peněženku, kterou měla uloženou v obývacím pokoji. Důvěřivá seniorka 
dala „kontrolorům“ 4 tisíce nazpět a peněženku i 5 tisícovou bankovku položila na stůl 
v obývacím pokoji. V tu chvíli ji žena požádala, aby s ní odešla do kuchyně, kde potřebuje 
podepsat nějaký tiskopis. Tohoto okamžiku zřejmě využil muž, který peněženku i 5 tisícovou 
bankovku odcizil a své společnici pak sdělil, že už je čas jít pryč. Povedená dvojice pak dům 
ve spěchu opustila. Seniorka po jejich odchodu zjistila, že přišla jak o přeplatek, tak i o 
peněženku, ve které měla 16 tisíc korun. 
Po většině případů si pachatelé pro seniory připravují takřka podobné legendy. Téměř vždy 
s nimi uspějí. Mezi ty nejčastější v současné době patří kupříkladu přeplatek za energie, 
prosba o vodu či použití toalet, odečty plynu, finanční pomoc při dopravní nehodě příbuzného 
Buďte všímaví, nedůvěřujte každému a nikoho cizího si do bytu nepouštějte. Při 
odchodu z domu, byť na malou chvilku (např. na zahradu, do obchodu, k sousedům), 
vždy uzamkněte dveře!                                                                                                        starosta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN MATEK – BESÍDKA ZŠ A MŠ 
Ve čtvrtek 10.5.2012 se uskutečnila v naší 
škole besídka ke Dni matek. Besídku zahájily 
děti z mateřské školy. Nejdříve recitovaly 
básničky a zpívaly písničky s jarní tématikou, 
poté téma vystřídaly básničky o maminkách a 
tatíncích. Program pokračoval vystoupením 
dětí ze školy. V první části se děti zaměřily na 
abecedu a tak jsme mohli slyšet básničky a 
písničky k jednotlivým písmenům. Druhá část 
byla stejně jako u dětí z MŠ věnována 
maminkám a tatínkům. Po skončení besídky 
děti rozdaly rodičům drobné dárečky, které 
pro ně samy vyrobily. Po besídce bylo 
připraveno občerstvení v jídelně školy a děti si 
společně pohrály ve družině. Celé odpoledne 
se neslo v příjemné atmosféře a všem dětem 
patří velká pochvala za vystoupení, které si 
připravily.                                 Jana Kulichová 
 

VÝLET DO ZOO JIHLAVA 
Ve čtvrtek 21. 6. 2012 uspořádala ZŠ a MŠ Pustá Kamenice ve spolupráci s obcí Pustá 
Kamenice výlet do ZOO Jihlava. Výlet byl určen pro všechny děti, které navštěvují naší školu 
– pro žáky ZŠ, pro děti z MŠ, pro děti z mateřského centra Krteček a pro naše seniorky. 
Z Kamenice jsme vyrazili o půl osmé a o půl desáté jsme již společně prošli branou ZOO. 
Na prohlídku jsme si vyhradili čtyři hodiny tak, abychom měli dostatek času, vše si v klidu 
prohlédnout. Kromě zvířat zaujalo děti také dobře vybavené dětské hřiště v areálu zahrady. 
Zpáteční cesta domů se obešla bez komplikací a tak jsme se již chvíli po třetí hodině rozešli 
od autobusu domů. Počasí nám přálo a celý výlet se vydařil. Velké poděkování patří Obci 
Pustá Kamenice, která celý výlet uhradila z finančních prostředků, které získala za druhé 
místo v soutěži Obec přátelská rodině 2011 v kategorii obcí do 500 obyvatel.   Jana Kulichová 

 

JAK SENIORKY V PUSTÉ KAMENICI OSLAVILY DEN MATEK 
V pátek 11.5.2012 od 17:00 hodin oslavily Den matek i seniorky v Pusté Kamenici. V nově 
zrekonstruovaném klubu seniorek, který se nachází v budově kulturního domu, proběhlo jeho 
slavnostní otevření u příležitosti Dne matek. Obec na základě získání dotace ze soutěže 
"Obec přátelská rodině 2011" koupila do tohoto klubu nový nábytek (stoly a židle) a dále 
z vlastního rozpočtu provedla zednické práce a výměnu podlahové krytiny. Při slavnostním 
otevření se sešlo na 25 seniorek, aby společně oslavily Den matek. Na jejich oslavu se 
rovněž dostavily děti ze ZŠ a MŠ Pustá Kamenice, které zde předvedly svůj program 
v podobě recitovaných básní a zpívaných písní. Po krátkém vystoupení pak děti přítomné 
ženy obdarovaly papírovými květinkami, které pro ně vlastnoručně ve škole vyrobily. S hrou 
na flétnu vystoupila Terezka Lorencová. Starosta obce Miroslav Myška přítomným ženám 
poblahopřál k jejich svátku, popřál jim hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Při svém 
vystoupení připomněl, že Den matek se slaví na celém světě, přičemž různě v jiných zemích. 
V ČR se slaví druhou květnovou neděli a především děti dávají svým matkám dárky, které 
většinou vlastnoručně vyrobí. Myšlenka pravidelných oslav vznikla v USA počátkem 20. 
století na počest Anny Reevers Jarvisové, bojovnice za práva matek. V Československu se 
slaví od roku 1923 a jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Následně pokračovala 
volná zábava, kde přítomné ženy poblahopřály paní Evě Mlynářové k jejím 
narozeninám. K poslechu jim zahrála místní dechová skupina pod vedením pana Jaroslava 
Lorence. Rovněž se podávalo občerstvení v podobě vlastnoručně vyrobených koláčků, 
perníčků apod., které ženy na každé své setkání napečou. Celá akce proběhla ve skvělé a 
přátelské atmosféře.                                             Jaroslav Sklenář - místostarosta 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMIKS A JEHO HRDINOVÉ – ANEB PO STOPÁCH ČTYŘLÍSTKU 
Komiks a jeho hrdinové – aneb po stopách Čtyřlístku, tak zněl název letošního týdenního 
projektu zaměřeného na zvyšování čtenářské gramotnosti dětí, který v naší škole probíhal v 
týdnu od 11. 6. do 15. 6. 2012. V rámci projektu se děti blíže seznámily s komiksem a jeho 
hrdiny, sami si vyzkoušely jeho přípravu a také si namalovaly vlastní postavičku. V týdnu 
věnovanému čtení nesměla chybět návštěva místní knihovny a beseda o knihách s paní 
knihovnicí Lenkou Habalovou. Projekt jsme v pátek zakončili výletem do Doks, „ rodiště“ 
našeho nejznámějšího komiksu Čtyřlístku. Nejprve jsme se prošli Jarmilinou stezkou a 
seznámili se s Karlem Hynkem Máchou. Pak jsme zamířili do muzea Čtyřlístku, kde už pro 
nás bylo připraveno povídání o Čtyřlístku, o autorovi a jeho vztahu k Doksům i různé hry a 
omalovánky. Největším zážitkem byla bezesporu okružní plavba po Blaťáku, jak pojmenoval 
Máchovo jezero autor komiksu Jaroslav Němeček. Zbývající část odpoledne jsme strávili 
hraním a lenošením na pláži.  Výlet i celý týden se vydařil a tak již nyní přemýšlíme, jaké 
téma si zvolíme pro příští rok.                                                                             Jana Kulichová 
 

CYKLISTICKÝ VÝLET 
Ani v letošním školním roce jsme nezapomněli na náš 
pravidelný každoroční cyklistický výlet. Tentokrát jsme si 
ho nechali až na poslední školní týden. Naším cílem bylo 
poznat důležitá místa v našem nejbližším okolí, která 
jsme se školou zatím nenavštívili. V pondělí 25.6.2012 
jsme hned ráno plni sil vyrazili od školy směrem na 
Plotník. Odtud jsme zamířili na Spálený kopec, nejvyšší 
místo v katastru obce, kde jsme posvačili. Při zpáteční 
cestě jsme se zastavili na rozcestí U Lipky a u Třech 
studní, odkud bere pitnou vodu celá Kamenice. Dále jsme 
pokračovali na Bukovinu a pak už rovnou do školy, kam 
jsme dorazili chvíli před polednem. Už ne sice plni sil, ale 
za to plni hezkých zážitků z naší cesty.      Jana Kulichová 
 

ROZLOUČENÍ S  5. ROČNÍKEM 
V letošním školním roce jsme se rozloučili se dvěma žákyněmi naší školy, Evičkou a 
Petruškou Jelínkovými, které úspěšně ukončily pětiletou školní docházku. Slavnostní 
rozloučení se konalo ve středu 27. 6. v 16. 30 hodin. Dívky byly slavnostně vyřazeny z řad 
žáků naší školy a to za přítomnosti svých spolužáků, pracovníků školy, rodinných příslušníků 
a pana starosty. Nechybělo ani promítání fotografií zachycujících celých pět let, které dívky 
strávily ve škole. Jako památku na  pustokamenickou školu  si odnesly Absolventský list, 
stříbrný přívěšek s vyrytým datem odchodu ze školy a také CD s fotografiemi. Jana Kulichová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽ – ORANŽOVÝ PĚTIBOJ 
Společnost ČEZ letos již podruhé připravila sportovní soutěž pro školy s názvem Oranžový 
pětiboj. Soutěže se může zúčastnit pouze omezený počet škol a tak záleží na rychlosti 
přihlášení. V loňském roce se nám do soutěže přihlásit nepovedlo, ale nevzdali jsme to, a 
letos se nám již včasná registrace mezi 200 nejrychlejších škol podařila. Školní pětiboj 
zahrnoval skok do dálky, člunkový běh, hod na koš, skok přes lavičku a račí chůzi. První kolo 
soutěže probíhalo na školách v rámci tělesné výchovy a výsledky žáků se zadávaly do 
počítače. Děti si tak mohly porovnávat svoje výkony s ostatními soutěžícími. Prvních dvacet 
nejúspěšnějších škol se následně utkalo ve druhém finálovém kole. Přesto, že se naší škole 
nepodařilo postoupit do druhého kola, získali jsme za účast v soutěži sportovní tašku se 
sportovním vybavením - míči  na fotbal, basketbal, volejbal, kužely, stopkami, rozlišovacími 
dresy - v celkové hodnotě 5 000,-Kč. A to určitě za tu trochu sportovního úsilí stálo.  

Jana Kulichová 

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 
Tradiční loučení se školním rokem spojené 
s opékáním buřtů a přespáním ve škole 
jsme uspořádali  ve středu 27. 6. Po 
slavnostním vyřazení absolventek 5. ročníku 
jsme si nejdříve přichystali třídu na spaní a 
poté jsme zamířili na dětské hřiště, připravit 
si vše na večerní opékání. Pak jsme již 
mohli vyrazit na Bukovinu. Tady jsme 
tentokrát krmili a hladili nejen koně, ale měli 
jsme i jedinečnou příležitost pohladit si také 
hříbátko. Spoustu času dětem zabralo i 
mazlení se štěňátky. Ještě štěstí, že tady 
měli hned čtyři a tak se dostalo na všechny 
děti. Panu Suchému děkujeme, že si na nás 
jako každoročně udělal čas a my se již teď 
těšíme na podzim, kdy máme slíbenou 
projížďku na koních. Po návratu z Bukoviny 
jsme si opekli buřty a protože bylo krásné 
počasí, ještě chvíli jsme zůstali na hřišti. Po 
příchodu do školy a nutné hygieně si děti 
zalezly do spacáků a pro lepší usínání jsme 
jim ještě pustili pohádku. Ráno po snídani 
jsme uvedli třídu do původního stavu a vrhli 
jsme se na zbývající školní povinnosti.   

Jana Kulichová 
 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 
V pátek 29. 6. jsme v naší škole slavnostně 
ukončili školní rok 2011/2012. Ještě před 
samotným rozdáváním vysvědčení jsme 
dětem připomněli nebezpečí, na  která si 
musejí dávat během léta  pozor a pak již 
přišel slavnostní okamžik, na který všichni 
netrpělivě čekali – předávání vysvědčení. 
Všem dětem se podařilo učivo zvládnout a tak 
si domů odnášejí pěkná vysvědčení, za která 
si jistě dva měsíce lenošení zaslouží. 
Odpočinek si zaslouží, ale také rodiče, kteří 
celý rok dětem pomáhali. 
Touto cestou bych ráda poděkovala všem 
pracovníkům školy za výbornou celoroční 
práci a hezký přístup k dětem, Obci Pustá 
Kamenice za velkou podporu, které se škole 
dostává a také všem  občanům Pusté 
Kamenice za přízeň, kterou škole projevují.  
Všem děkuji za příjemný a pohodový školní 
rok 2011/2012 a přeji krásné slunné léto. 

Jana Kulichová 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČARODĚJNICE 2012 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala 
dne 30.4.2012 tradiční pálení čarodějnic. Díky 
krásnému počasí tuto akci navštívilo rekordní 
množství našich občanů, dětí, chalupářů i lidí z 
okolních obcí. Děti, kterých se sešlo snad nejvíce v 
historii pořádání této akce, byly oceněny za přinesený 
vlastní výrobek čarodějnice a to jak sladkostmi, tak i v 
podobě věcných cen - lampionky. Pořadatelé tímto 
děkují všem za návštěvu akce a těší se na některé z 
příštích akcí, které bude naše organizace pořádat.  

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 
 

DĚTSKÝ DEN 2012 
Tak jako každý rok, TJ Pustá 
Kamenice uspořádala tradiční 
DĚTSKÝ DEN. V letošním roce 
jsme ho uspořádali v sobotu 
2.6.2012 na místním hřišti. Po celé 
odpoledne byly pro děti připraveny 
různé soutěže a hry. Děti si pak za 
účast v soutěži mohly vybrat 
věcnou cenu podle svého uvážení. 
Na závěr byla připravena soutěž 
pro rodiče s dětmi. Pořadatelé jako 
vždy zajistili pro děti zdarma 
občerstvení v podobě kofoly a 
špekáčků, které si na ohni spolu s 
rodiči mohli opéct. I když bylo 
docela chladno, počasí nám přálo 
po celou dobu akce. Všichni 
zúčastnění tak spokojeně strávili 
sobotní odpoledne na dětském dni 
v Pusté Kamenici.  

za TJ Jaroslav Sklenář 
 

PUSTOKAMENICKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 2012 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 7.4.2012 tradiční turnaj 
ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo celkem deset hráčů a tak při losování bylo 
rozhodnuto, že se turnaj odehraje tzv. davis cupovým systémem, tedy pět dvoučlenných 
družstev, která odehrají utkání každý s každým ve skupině, přičemž hráč každého týmu 
odehraje v jednom zápase dvě dvouhry a jednu čtyřhru. Samotný turnaj začal po deváté 
hodině a končil kolem hodiny čtrnácté. Většina utkání byla vyrovnaná. Po posledním 
odehraném utkání se celkovým vítězem turnaje stala dvojice Milan Černý a David Sršeň. 
Konečné umístění v turnaji: 

1. Milan Černý, David Sršeň 
2. Milan Sršeň, Jaromír Obrovský 
3. Karel Suchý, Roman Pohorský 
4. Roman Déduch, Jaromír Vařečka 
5. Miroslav Tušla, Marek Černý 
Putovní pohár pro nejlepšího jednotlivce v turnaji pak převzal Milan Sršeň. 

Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice děkuje všem hráčům za účast a za předvedenou hru, 
dále děkuje pořadatelům za organizaci turnaje a těší se na shledanou na turnaji v roce 2013. 

                                 za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POHÁROVÁ SOUTĚŽ POMEZÍ 
Další soutěží našich dětí byla pohárová soutěž v Pomezí 19.5.2012. Počasí konečně přálo a 
tak jsme se této soutěže zúčastnili a to ve složení: Vojta Uchytil, Tomáš Smutný, Jirka a Míša 
Holcovi, Lucie Sodomková, Petr Kottoniak a Jiří Bukáček. Opět se soutěžilo v požárním útoku 
a jako druhá disciplína byla štafeta požárních dvojic. V požárním útoku byly dva pokusy a 
našim dětem se podařilo opravit čas prvního pokusu 33,88 časem druhého na 27,03. S tímto 
časem obsadily 7. místo. Ve štafetě získaly opět 7. místo a tak jim 7. místo vydrželo i na 
celkové umístění. Všechny děti musíme pochválit, protože se snaží o lepší a lepší umístění a 
to se jim sice pomalu ale jistě daří. A už se těší na další soutěž.                   za SDH Jiří Holec 
 
OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN 
Ve dnech 25. a 26. května 2012 proběhla další soutěž mladých hasičů a to okresní kolo hry 
„Plamen“ v Čisté u Litomyšle. Na tento závod přijelo celkem 21 družstev starších žáků, takže 
opět velká konkurence. Protože nám opět chyběly děti, sestavili jsme družstvo s pomocí dětí 
z Kamence. Takže této soutěže se pod krycím názvem „Pustá Kamenec“ zúčastnil Petr 
Kottoniak, Tomáš Smutný, Jiří Holec, Michal Hromádko a Matěj Dvořák. První den proběhly 
štafety dvojic, kde naše děti obsadily 5. místo, štafeta 400 m CTIF, kde obsadily 20. místo a 
požární útok CTIF, kde byly 14. Po tomto dnu, který byl plný sluníčka a konečně bez deště, 
se vytvořila naděje na lepší umístění, než v minulých soutěžích. A tak se čekalo, co přinese 
druhý den. Ten začal štafetami 4 x 60 m, kde děti obsadily 11. místo. Pokud jsme měli zůstat 
někde uprostřed pořadí družstev, museli jsme poslední disciplínu nepokazit. A to se povedlo 
v požárním útoku, s časem 23,86 obsadily děti 7. místo a tak celkově získaly místo 12. a to je 
posun dopředu. Doufáme, že si děti udrží tuto snahu o lepší výsledky a budou bojovat i na 
dalších soutěžích.                                                                                            za SDH Jiří Holec 
 

OKRESNÍ LIGA MLADÝCH HASIČŮ – 
ZÁVOD JEVÍČKO 
Naši mladí hasiči se přihlásili do okresní ligy 
v požárních útocích. Proto se dne 12.5.2012 
zúčastnili jejího prvního závodu v Jevíčku a to 
ve složení Míša a Jiří Holcovi, Jiří Bukáček, 
Petr Kottoniak, Vojta Kratochvíl, Lucie 
Sodomková a Tomáš Smutný. Za velmi 
deštivého dne proběhla štafeta jednotlivců na 
60 m, požární útok CTIF a klasický požární 
útok. Na jednotlivcích závodili za starší žáky 
Petr Kottoniak – skončil na 23. místě, Jiří 
Bukáček – skončil na 21. místě a Tomáš 
Smutný – skončil na 28. místě, z 31 
soutěžících. V kategorii starší žákyně nás 
reprezentovala Míša Holcová, která skončila 
na 19. místě z 27 soutěžících. V požárním 
útoku CTIF nám dva členi chyběli, tak jsme si 
je půjčili z družstva Kamenec. V této 
disciplíně jsme obsadili 14. z 16. V soutěži 
požárních útoků jsme první pokus pokazili a 
tak ten druhý se jel na jistotu a celkový čas 
31,94 byl docela dobrým výkonem na prvním 
klání se silnou konkurencí. Děti se těší na 
další závod a doufají, že bude jednak lepší 
počasí a že jejich výsledky půjdou také 
k lepšímu. Ale patří jim dík vůbec za to, že to 
v takovém počasí nevzdaly a popraly se s tím, 
jak nejlépe uměly.                za SDH Jiří Holec 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYKLO MAŠTALE 2012 
Dne 9.6.2012 proběhl v Proseči u Skutče 
cyklistický závod, kterého se již podruhé 
zúčastnily děti z našeho sboru SDH. Sice to po 
ránu vypadalo, že se nikam nepojede, pršelo a 
pršelo, ale nakonec se počasí umoudřilo a tak 
naši borci mohli vyrazit na tratě. Na trati 1 km 
dlouhé nás reprezentoval Jiří Holec ml., který 
obsadil pěkné 4. místo z 39 závodníků. Na trati 
dlouhé 10 km jeli své štěstí zkusit Vojta Uchytil, 
Petr Kottoniak a Míša Holcová. Jejich výsledky 
byly také pěkné: 8. místo Vojta Uchytil, 10. místo 
Petr Kottoniak z 25 účastníků a 6. místo Míša 
Holcová z 12 účastníků. A konečně na trať 25 km 
dlouhou se vydal náš poslední zástupce Patrik 
Chvála, který měl závod nejtěžší, ale zdárně se 
sním popral a dojel na 21. místě z 69 závodníků 
juniorských kategorií. Závod se všem líbil, pěkně 
si to užili, každý z účastníků si odnesl malý dárek 
a snad se i těší na příští rok, kdy opět zabojují. 

                za SDH Jiří Holec 

HASIČI NA " OLDŘIŠSKÉ VEČERNÍ" 
Družstvo našich dobrovolných hasičů ve 
složení Holec Jiří, Dvořák Kamil, Tušla 
Miroslav, Sejkora Jiří, Kratochvíl 
Miroslav, Sodomka Miroslav a Gregor 
Jaromír se 16.6.2012 zúčastnilo 
Okrskové  soutěže v nočním požárním 
útoku. Soutěž probíhala od 19.30 - 1.30 
hod. V příjemném prostředí v Oldřiši za 
sokolovnou se utkalo 21 družstev mužů, 
9 družstev žen a 4 družstva veteránů. Po 
solidním výkonu jsme  ve skupině 
veteránů  obsadili čtvrté místo, ale 
důležité je, že jsme se dokázali sejít a 
reprezentovat náš sbor. Všichni jsme se 
dobře pobavili a doufám, že jsme na 
"oldřišské večerní" nebyli naposledy.  

                  za SDH Tušla Miroslav 
 

KROUNSKÝ POHÁR V POŽÁRNÍM 
SPORTU DĚTÍ 
V neděli 10.6.2012 jsme se zúčastnili 
dětských hasičských soutěží v Krouně, 
ve složení Míša a Jirka Holcovi, Vojta 
Uchytil, Jiří Bukáček, Petr Kottoniak, 
Lucie Sodomková, Tomáš Smutný, 
Michal Hromádko. Soutěžními 
disciplínami byly štafeta 4 x 60 m a 
požární útok. A protože máme jen 
družstvo starších, tak při útoku mašinu 
obsluhoval dětský strojník. Této funkce 
se u nás ujal Vojta Uchytil a jeho první 
ostrý start vyšel na výbornou. Na stupně 
vítězů jsme sice nedosáhli, ale 8. místo a 
to, že jsme jeli s dětským strojníkem 
poprvé, považujeme za úspěch, a při 
častějším tréninku mladého strojníka 
bude i příští soutěž s lepším umístěním. 
Tak si to děti přejí a my je v tom 
podpoříme.                   za SDH Jiří Holec 
 

TURNAJ V TENISE 
V sobotu 30.6.2012 Tělovýchovná jednota Pustá 
Kamenice uspořádala tradiční turnaj v tenise. 
Jako každoročně se turnaje zúčastnilo osm 
jednotlivců, kteří byli nalosováni do dvou skupin 
po čtyřech. Vítězové skupin postupovali pak 
přímo do semifinále, hráči na druhém a třetím 
místě ve skupině hráli čtvrtfinále, křížem proti 
sobě. I když se hrálo na jeden vítězný set, celý 
turnaj trval více jak deset hodin a v tropickém 
letním počasí to bylo pro hráče dosti 
vyčerpávající. Celkovým vítězem turnaje se stal 
David Sršeň, který ve finále porazil největšího 
favorita a obhájce loňského prvenství Josefa 
Chalupníka a vrátil mu porážku z finále turnaje 
2011. Na třetím místě se po souboji se Zdeňkem 
Broklem umístil Marek Černý.  
Výsledky turnaje: 

Čtvrtfinále: 
Sršeň Milan : Brokl Zdeněk 5:7 
Černý Marek : p. Herynek 7:6 

Semifinále: 
Chalupník Josef : Černý Marek 6:1 
Sršeň David : Brokl Zdeněk 7:6 

o 3. místo : 
Černý Marek : Brokl Zdeněk 6:3 

FINÁLE: 
Sršeň David : Chalupník Josef 7:5 
Pořadatelé děkují hráčům za účast a 
předvedenou hru a těší se na účast na turnaji ve 
čtyřhře, který bude uspořádán v měsíci září 2012 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISTICKÝ VÝLET PRO DĚTI A RODIČE - BŘEZINY 2012 
Doslova luxusní počasí provázelo účastníky dvoudenního turistického výletu pro rodiče a děti, 
který pořádala naše organizace ve dnech 30.6.2012 - 1.7.2012. V letošním roce jsme opět 
zvolili za cíl výletu obec Březiny. V sobotu 30.6.2012 kolem půl desáté jsme pěšky vyrazili 
směrem na Čachnov - Rudu, Hřivňák, České Milovy a Milovy směrem na Březiny. 
V tropickém letním dni jsme se zastavili na Milovech, kde se účastníci výletu vykoupali 
v místním rybníku. Po vykoupání a občerstvení se v místní hospůdce jsme šli dále směrem 
na Březiny, kde pro nás byla již připravena večeře v podobě grilované krůty. Tuto nám 
ugrilovali naši kamarádi Jaromír Obrovský a Václav Kašpar. Poté následovaly hry pro děti, 
jako např. tvoření věcí z FIMO hmoty, které se následně daly do pečící trouby vytvrdit. 
Nechyběla hra petangue a tradiční stezka odvahy. Za účast v soutěžích a stezce odvahy byly 
děti oceněny. V neděli ráno po probuzení se do dalšího tropického dne jsme po sobě uklidili 
prostory místní bývalé školy a vyrazili jsme směrem k Hraničnímu, dále kolem Zkamenělého 
zámku, na Karlštejn a do Svratouchu, kde pro nás pan hostinský Kořínek připravil výborný 
oběd. Po výborném občerstvení jsme se zastavili u rybníku Chochol ve Svratouchu, kde se 
převážná část účastníků vykoupala. Následně jsme pokračovali domů přes Čachnov zpět 
do Pusté Kamenice. Jestliže v loňském roce byla nejmladší účastnicí výletu teprve 
desetiměsíční Kristýnka Tomášková tak věřte, že v letošním roce ji překonala osmiměsíční 
Eliška Broklová. Celý výlet byl spolufinancován z GRANTU rady Pardubického kraje - oblasti 
sportu a volnočasových aktivit, programu podpory sportu pro všechny, který naše organizace 
obdržela v měsíci dubnu 2012. Naše organizace tímto děkuje i obci Březiny za poskytnuté 
zázemí a ubytování v jejich objektu, které při těchto výletech využíváme již několik let. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 

TJ PUSTÁ KAMENICE DÁLE 
PŘIPRAVUJE: 

 
TURNAJ V NOHEJBALE TROJIC, který se 
uskuteční v sobotu 11.8.2012. Pozvánka na 
turnaj bude na web. stránkách obce v 
rubrice „Kalendář akcí“ a dále na plakátech 
na vývěskách v obci. 
 
ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ NA VELKÉM 
DÁŘKU. Samotný závod se pojede v sobotu 
25.8.2012 od 09:00 hodin. Zájemci o účast v 
posádce dračí lodi ať se hlásí u předsedy TJ 
Milana Sršně. Jinak zveme fanoušky a 
příznivce naší lodi, aby nás přijeli na Velké 
Dářko podpořit. 
 
TURISTICKÝ ZÁJEZD DO VYSOKÝCH 
TATER A SLOVENSKÉHO RÁJE ve dnech 
26.9.2012 – 29.9.2012. Ubytování bude 
zajištěno v penzionu RYSY ve Velké 
Lomnici. Přihlášky na zájezd přijímá 
předseda TJ Milan Sršeň do neděle 
9.9.2012. Cena zájezdu bude upřesněna v 
měsíci červenci, ale lze předpokládat, že 
bude 1.000,-Kč pro člena TJ a 2.000,-Kč pro 
ostatní. Pozvánka na tento zájezd bude na 
web. stránkách naší obce v rubrice 
„Kalendář akcí“. 
 

SDH Pustá Kamenice pořádá 
HASIČSKÝ VÝLET PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

1.9.2012 
Program: 
- Krokodýlí farma Velký Karlov 
- Plavba lodí po Vranovské přehradě 
- Hrad Bítov 
- Rozhledna Rumburak 
Cena:  
200,- Kč dospělí, 100,- Kč děti 

SDH Pustá Kamenice pořádá 
POUŤOVOU ZÁBAVU 

 

28.7.2012 
 

Srdečně zvou pořadatelé. 


