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INVESTIČNÍ AKCE V PUSTÉ KAMENICI V ROCE 2013 
Obec Pustá Kamenice ani v letošním roce nezahálela a během roku se pustila do několika 
investičních akcí, které již byly dokončeny, nebo se v současné době rychle dokončují. Na 
místním hřišti bylo vybudováno turistické a volnočasové odpočívadlo, které bude sloužit jak 
místním spolkům jako zázemí pro pořádání sportovních a 
kulturních akcí, tak i dalším občanům naší obce, kteří navštíví 
sportoviště, dětské hřiště, nebo se zde zastaví pouze posedět. 
Rovněž ho mohou využít turisté i cykloturisté, kteří naší obcí pouze 
projíždějí a během cesty si chtějí odpočinout. Od jara do podzimu 
ho bude také možné  pronajmout na rodinné akce, jako např. oslavy 
narozenin apod. Turistické a volnočasové odpočívadlo bylo 
vybudováno za přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 300.000,-Kč, kterou naše obec obdržela 
na základě získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku Pardubického kraje 2012.  
     Během měsíců březen - červenec 2013 proběhly stavební 
úpravy na budově obecního úřadu, ve které se mimo jiné nachází 
knihovna a vývařovna pro ZŠ a MŠ, seniory a další občany obce. 
Bylo vyměněno celkem 16 ks oken a vstupní a boční dveře do 
objektu. Poté následovalo zateplení objektu a nová fasáda. Na tuto 
akci obec získala dotaci ve výši 300.000,-Kč od Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 
kterou naše obec obdržela na základě získání Bílé stuhy v soutěži 
Vesnice roku Pardubického kraje 2012.  

    Za přispění dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 
ve výši 100.000,-Kč obec v letošním roce provedla rekonstrukci budovy 
hasičské zbrojnice, která spočívala ve výměně oken, výměně 
elektrických rozvodů uvnitř budovy, zateplení a fasády a odvodnění zdí. 
Samotná akce proběhla v průběhu roku 2013 a v současné době se 
pomalu dokončuje. Chybí zde nainstalovat smaltovaný oválný znak 
SDH se znakem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s názvem 

SDH Pustá Kamenice a rokem jejího založení, t.j. rokem 1894. Tento je v současné době ve 
výrobě a jeho instalace bude provedena během měsíce.  
     Zateplení objektu budovy ZŠ a MŠ proběhlo měsících červenec - 
září 2013. Byla provedena výměna všech oken a  vstupních dveří do 
budovy školy a zateplení objektu školy včetně nové fasády. Na tuto 
akci obec získala dotaci z Operačního programu životní prostředí a 
Státního fondu životního prostředí ve výši 866.929,-Kč. Předání stavby 
proběhlo v polovině měsíce září. 
     Malé turistické odpočívadlo, které se nachází na obecním pozemku v dolní části obce 
u Zahálkových bylo celé financováno z rozpočtu obce.                Jaroslav Sklenář, místostarosta 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
www.pustakamenice.cz, starosta@pustakamenice.cz 
mistostarosta@pustakamenice.cz, obec@pustakamenice.cz 
p. Myška – mobil: 773655691, p. Sklenář – mobil: 773655708 
úřední dny: středa 1600 –1800, ID DS: uavbp4z 

NAROZENÍ: červenec  

- Ema Černá  

- Jiří Kučera  

OPUSTILI NÁS: září 

- Libuše Hápová 
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Plnění rozpočtu obce k 31.8.2013 v tis. Kč 
 
 

 Rozpočet  

2013 

Ke dni 

31.8. 

2013 

 Rozpočet  Ke dni 

31.8. 

2013 

PŘÍJMY CELKEM 4 225 3 577 VÝDAJE CELKEM 4 225 4 351 

Daň z příjmu fyz. os. záv. čin. 750 422 Obecní les 30 12 

Daň z příjmu OSVČ 21 7 Vodovod 50 247 

Daň fyz. os. z kapit. výnosů 76 54 Úpravy OÚ, vybudování 

turistických odpočívadel 

450 910 

Daň z příjmu právnických os. 771 559 Školství ZŠ, MŠ 360 225 

Daň z přidané hodnoty 1 545 1 078 Kanalizace (příprava) 250 471 

Daň z nemovitostí 285 157 Odpady a veřejné osvětlení 350 178 

Poplatky z komun. odpadů 165 158 SDH 40 36 

Poplatky ze psa, daň z loterie, 

správní poplatky 
15 19 Veř. zeleň, technika, kom. služby 550 610 

Příjmy z obecního lesa 100 0 Místní komunikace 50 46 

Dotační vztahy 58,9 39 Kultura, KD 200 90 

Příjmy z pronájmů a 

prodeje pozemků 

60,1 37 Obecní zastupitelstvo 440 293 

Příjmy od Ekokomu 25 11 Správa místní obce 550 560 

Příjmy ostatní 50 87 Úpravy školní zahrady + zateplení 

ZŠ a MŠ 
315 298 

Úroky přijaté 13,14 3 Příspěvky spolkům, MLK, dary 150 105 

Vrácení půjčky MAS 120 120 Rekonstrukce hasičárny 200 0 

Dotace ze SR a Pard.kraje 169,86 826 Ostatní výdaje  240 270 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VESNICE ROKU PARDUBICKÉHO KRAJE 2013 
V sobotu 3.8.2013 proběhlo ve vítězné obci soutěže vesnice roku v Dolním Újezdě na 
Svitavsku slavnostní vyhlášení soutěže VESNICE ROKU Pardubického kraje 2013. 
Na slavnostní vyhlášení byli pozváni i zástupci naší obce, neboť obec Pustá Kamenice se v 
letošním roce této soutěže opětovně zúčastnila. Již předem bylo známo umístění obcí, které 
získaly jednotlivé stuhy. Dalším zúčastněným obcím se na slavnostním vyhlášení předávaly 
diplomy za další různá ocenění. Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Krajská komise soutěže 
za podpory Pardubického kraje udělila naší obci diplom "za rozvíjení lidových tradic". 

Ocenění převzal místostarosta obce Jaroslav Sklenář z rukou tajemníka soutěže pana 
Tomáše Fialy z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Elišky Rackové z Ministerstva kultury 
ČR. 
Za obec bych chtěl tímto poděkovat především místním spolkům (TJ a SDH), ZŠ a MŠ a 
seniorkám z jejich klubu, neboť především spolky, ZŠ a MŠ a klub seniorek rozvíjejí lidové 
tradice v naší obci. Rovněž děkuji i všem, kteří se aktivně zapojili s přípravou prezentace 
naší obce před návštěvou krajské hodnotitelské komise a také všem, kteří při prezentaci 
obce umožnili vystavení svých výrobků. Obcím, které získaly nejvyšší ocenění - stuhy, 
srdečně gratulujeme.                                                                         za obec Jaroslav Sklenář 
 
SMLOUVY NA NÁJEM HROBOVÝCH MÍST 

Obec má již k dispozici nové smlouvy na nájem hrobových míst na hřbitovech v Pusté 
Kamenici. Prosíme tímto občany, aby se postupně do konce roku 2013 dostavili na obecní 
úřad k sepsání nových smluv a zaplacení nájmu hrobových míst na další desetileté období. 
Většině nájemců předchozí smlouva končí k 31.12.2013.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 
Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. a 
26. října 2013. Volební místnost je 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Obálky s volebními lístky voličům doručí 
Česká pošta nejpozději 2 dny před 
konáním voleb. Pokud by někdo volební 
lístky nedostal na svoji trvalou adresu, 
budou mu vydány ve volební místnosti. 
Podmínkou k umožnění volby je platný 
občanský průkaz nebo cestovní pas. 
 

PODĚKOVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮM 
V průběhu prázdnin vylepšovali vzhled obce 4 
studenti brigádníci a 5 zaměstnanců obce, kteří 
sekali trávu, malovali školu, prováděli výkopové a 
zemní práce, ale i další úklidové práce při 
zvelebování naší obce. Všem těmto brigádníkům 
ale i ostatním, kteří pro obec pracovali děkujeme 
za odvedenou práci.                               starosta 
 

ZIMNÍ OBDOBÍ 
Je před námi zimní období a proto je na 
místě připomenout, že zbytečným 
parkováním vozidel na komunikacích 
v obci děláme problém při zimním úklidu 
sněhu. Při dobré vůli máme téměř 
všichni možnost parkovat na svých 
pozemcích a ostatní na odstavných 
plochách – u školy, obecního úřadu a 
točně autobusů. 
Vysypáním žhavého popele do 
kontejneru na komunální odpad 
zavdáme příčinu k podpálení obsahu 
kontejneru-rozum káže do kontejneru 
nepatří žhavý popel !!!                starosta 
 
 

POHYB PSŮ 
Někteří majitelé psů mají stále problém dodržovat 
určená pravidla pro volný pohyb psů v naší obci. 
Máme Obecně závaznou vyhlášku obce Pustá 
Kamenice č. 1/2009, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství: „Na 
veřejných prostranstvích v obci je možný 
pohyb psů pouze na vodítku nebo na vodítku 
a s náhubkem.“ Výčet veřejných prostranství v 
obci, na nichž se uplatňuje regulace : 
komunikace (silnice, místní komunikace a 
veřejné účelové komunikace), hřiště TJ, hřiště 
SDH, prostranství mezi hřbitovy, prostranství u 
KD, pozemek u točny autobusů. Většina majitelů 
psů vyjde ze svého domu nebo pozemku a ocitá 
se na veřejném prostranství a ihned se dopouští 
přestupku, neboť porušuje shora citovanou 
vyhlášku.                                                 starosta 
 

NEBEZPEČNÉ ODPADY 
V pondělí dne 21.10.2013 se uskuteční sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadu. Vozidlo 
svozu bude přistaveno v 16:00 hod. u Skalických, v 16:10 u mostu, v 16:20 u hasičské 
zbrojnice, v 16:30 u kovárny u Chválových, v 16:40 u Peci u Sklenářových.  
     Odpad se předává do svozového vozidla osobně. Pokud se nemůžete sami dostavit, 
požádejte své kamarády nebo sousedy.  
Nebezpečné odpady: 
     Do speciálního vozidla lze nakládat tyto odpady: akumulátory, tonery do tiskáren, olejové 
filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a tuky, monočlánky, nádoby od barev, lepidel, 
rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, nádobky od sprejů, laků na vlasy, zářivky a 
výbojky, asfaltové lepenky (pouze v malém množství a bez stavebních příměsí).  
Elektroodpad: 
     Jedná se o všechny druhy televizorů, video a DVD přehrávače, rádia, kazetové 
magnetofony, gramofony, Hi-Fi věže, reprobedny, sluchátka, dálkové ovladače, videokamery, 
fotoaparáty včetně objektivů a blesků, elektrické hudební nástroje, počítače, příslušenství k 
počítačům (klávesnice, karty, myši), notebooky, monitory, telefony, faxy, tiskárny, malé 
kopírky, kalkulačky, herní konsole a jejich ovladače, všechny elektrické hračky, ledničky,  
mikrovlnky, mrazáky, varné konvice. 
PNEUMATIKY DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEPATŘÍ. 
Sběr železného šrotu bude organizován v květnu 2014. 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V neděli dne 6. října 2013 od 13:00 hod. a 13:45 
hod. proběhne v budově ZŠ a MŠ Pustá 
Kamenice vítání našich nejmladších občánku 
narozených za uplynulý rok. 
 

ZMĚNA ČASU 
Letní čas končí v 03:00 hod. dne 
27.10.2013, ručičky hodinek přesuneme 
o hodinu zpět na 02:00 hodin. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ PORTÁL WWW.CESTUJEMEPOCR.CZ 
Již 13 let spolupracuje firma Aspida s obcemi, městy a podnikatelskými subjekty České 

republiky. Snaží se svojí činností podpořit cestovní ruch v ČR a návštěvnost webových 
stránek jednotlivých obcí, měst a ubytovacích zařízení. Vydávala publikace o všech čtrnácti 
krajích České republiky a k tomu nabízela jejich online verze. Postupem času a díky 
požadavkům uživatelů internetu vznikl z on-line verze informační turistický portál 
www.cestujemepocr.cz. Na tomto portále je prozatím zveřejněno již 80% měst a obcí z celé 
ČR. Na celý obsah firma Aspida vlastní autorská práva. V dnešní době mají všechny obce a 
města svoje vlastní webové stránky, ale potenciální návštěvník musí znát název obce aby se 
na ně mohl podívat. Aspida se věnuje i těm nejmenším, pro mnohé zdánlivě nevýznamným 
místům ČR. Na portále Aspidy uživatelé oceňují jednoduché řazení dle krajů – okresů – 
názvu obce/města – služby v těchto místech, s přesměrováním na webové stránky těchto 
subjektů. Takto si mohou naplánovat výlet či dovolenou. Myslím, že málokdo zná názvy 
všech obcí ve všech 14 krajích ČR a proto si nemohou jejich webové stránky prohlédnout a 
pročíst. Aspida se snaží poskytnout informace přehledně, komplexně a prezentace některých 
míst jsou doplněna o krátké videoreportáže nebo fotografie. Návštěvnost stránek se 
průměrně pohybuje okolo 1800 individuálních návštěvníků. Firma Aspida vlastní ochrannou 
známku č.250699 registrovanou u Úřadu Průmyslového vlastnictví. 

Naše obec provedla v září 2013 aktualizaci uvedených stránek. K aktualizaci byl použit 
především  informační leták obce, který jsme vydali v roce 2012. Poté ještě byly doplněny 
informace ohledně oslav TJ a kulturního domu a připravovaná kniha o obci a připravované 
oslavy 120. výročí založení SDH na rok 2014. K prezentaci naší obce na webových 
stránkách www.cestujemepocr.cz byly použity fotografie Jana Brokla st., Petra Nováka a 
Jaroslava Sklenáře. Na internetových stránkách www.cestujemepocr.cz/pusta-kamenice-
2534 si můžete prohlédnout, jak se naše obec na webových stránkách Aspidy prezentuje. 

za obec Jaroslav Sklenář 
 

VÝLOV RYBNÍKA  
V sobotu 2. listopadu 2013 od 10:00 hod. se 
skuteční výlov místního rybníka, který 
obhospodařuje Rybářské sdružení Vysočina a 
kameničtí rybáři. I letos mají místní obyvatelé i 
přespolní možnost si vylovené kapry zakoupit.             

za RS Vysočina Zdeněk Petr  
 

 

KRÁTCE 
- Na jednání zastupitelstva dne 14.8.2013 byl doplněn místní Program obnovy venkova o akci 
„Rekonstrukce chodníků a odstavných ploch“ a zároveň byla podána žádost o dotaci na 
Pardubický kraj v Programu obnovy venkova na rok 2014 na tuto akci. 
-V současné době nemají zaplaceno poplatky za odpady za rok 2013 čtyři trvale žijící občané 
a 8 majitelů rekreačních objektů. Nepatříte náhodou mezi ně ? Pokud ano, nebo si nejste jisti 
kontaktujte OÚ, jinak hrozí exekuce. Děkujeme všem, kteří platí včas a bez upomínek.  
- Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlásilo SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ, která se 
v naší obci uskuteční ve dnech 18. až 22.11.2013. Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic 
můžete odevzdávat v pracovní době pošty v kulturním domě Pustá Kamenice v uvedených 
dnech. Leták obsahující přehled věcí bude na internetových stránkách OÚ a na vývěskách 
v obci.  

KNIHOVNA 
Knihovna oznamuje, že od 1.9. do 30.6. 
je výpůjční doba od 17.30 do 18.30 
hodin. Stále probíhá výměnný fond cca 
160  knih ročně. Dále byly zakoupeny 
nové knihy dotované obcí.  
                            knihovnice 
 
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY 
MěÚ Polička jako orgán státní správy lesů zpracoval lesní hospodářské osnovy pro zřizovací 
obvod Polička na období platnosti od 1.1.2013 do 31.12.2022. Majitelé lesních pozemků mají 
možnost si protokolárně převzít lesní hospodářské osnovy na MěÚ Polička – odboru 
územního plánování, rozvoje a životního prostředí dveře číslo 43 – v pondělí a ve středu od 
08:00 hod. do 17:00 hodin. 
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Z ČINNOSTI KLUBU SENIOREK 
     Prázdniny jsou dobou odpočinku a časem příjemného lenošení. A v klubu seniorek tomu 
bylo přes léto stejně. K letnímu posezení a povídání jsme nevynechaly ani jeden týden a čas 
jsme trávily drobnými ručními prácemi a spřádáním plánů k další činnosti. Desátého září jsme 
se v počtu 22 účastnic  vydaly na výlet. Sice cestu jsme měly krátkou, jen do Poličky. Ale o to 
zajímavější byla návštěva radnice, kaple, galerie,  procházka po hradbách a několik z nás si 
vyšláplo na věž kostela k prohlídce světničky rodiny Bohuslava Martinů. Samozřejmostí bylo 
posezení  v restauraci Na Parkánech s dobrým obědem. Opět jedna vydařená společná akce.  
      A pak už nastal čas k přípravě výstavy „Poklady z půdy aneb domácnost a hospodářství 
našich pra prababiček“. Tu jsme naplánovaly a také uskutečnily  v pátek a sobotu 20.-21. 
září. V pátek jsme na výstavě přivítaly děti ze Základní školy v Borové a z Mateřské a 
základní školy z Pusté Kamenici. Byla pro nás radost se dívat, s jakým elánem děti tloukly 
koření v hmoždíři, mlely zrnka kávy v ručním kafemlejnku, se zájmem se dívaly, jak se ručně 
klepe kosa. Potom ukázaly svoji šikovnost při opravdovém  draní  peří, poznaly a vyzkoušely 
si mnoho dalšího nářadí a pomůcek, které kdysi bývaly běžnou součástí každodenního života 
a dnes leží odložené v prachu půdy. Určitě stálo zato je vynést na světlo, důkladně oprášit a 
ukázat je těm, kdo už je znají jen z vyprávění. A starší generace se ve vzpomínkách vrátily o 
pár let zpátky, když před nimi stála třeba máselnice, ruční odstředivka na mléko, díže na 
zadělávání chleba nebo nádherná dřevěná pračka se ždímačkou na ruční pohon.  
     V sobotu byla  výstava ještě rozšířena o 130 dobových fotografií  z historie Pusté 
Kamenice. Díky hojné návštěvě pamětníků se podařilo odkrýt mnohá tajemství zachycená na 
fotkách z minulých desetiletí. Tyto fotky budou součástí připravované knihy Naše Pustá 
Kamenice.  
     Podle slovního i písemného vyjádření návštěvníků - a to nejen pustokamenických -,  
kterých se sešla víc jak stovka, se výstava líbila a to je pro klub seniorek ta nejlepší pochvala 
a motivace pro další práci. Tímto děkujeme všem, kteří se přišli podívat.        Irena Gregorová 
 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
V pondělí 2. září 2013 v 8.00 hodin jsme v naší škole 
slavnostně zahájili nový školní rok. Úvodního slova se 
již tradičně ujal pan starosta Myška. Poté následovalo 
přivítání nových prvňáčků. Jako památku na svůj první 
školní den si děti odnesly domů Pamětní list a také 
drobný dárek. Po roční odmlce nám do školy přibyly 
hned čtyři nové posily a tak v letošním školním roce 
bude do lavic společně usedat deset dětí ze tří ročníků. 
Čtyři čtvrťáci, dva třeťáci a čtyři prvňáčci. I pro letošní 
rok zůstávají v přesile kluci a to v poměru 7:3. Všem 
školákům přeji nejen dobré známky, ale také spoustu 
nových zážitků, zaměstnancům i rodičům pak dostatek 
trpělivosti a pevné nervy - a to nejen s dětmi. Pohodový 
školní rok 2013/2014.                               Jana Kulichová 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBĚR VE ŠKOLE 
V průběhu celého roku sbíráme ve škole pomerančovou a citronovou kůru. První týden 
v listopadu proběhne sběr tříděného papíru. Škola je zapojena do projektu „Recyklohraní“, 
v jehož rámci sbíráme vybité baterie a drobné elektro. V loňském roce jsme se podruhé 
přihlásili do akce „Věnuj mobil“, při které jsou sbírány nefunkční mobilní telefony, které jsou 
následně repasovány a dávány dětem do dětských domovů. Letos jsme se připojili k další 
podobné akci „Věnuj počítač“, která bude probíhat do 15. listopadu a je zaměřena na sběr 
nefunkčních počítačů. Škola se zapojila do sbírky víček na rehabilitační pobyt pro postiženou 
holčičku z Hlinska. Budeme rádi, když se k nám připojíte.                                  Jana Kulichová 
 
PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 
Naše škola se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj 
čtenářské gramotnosti, kdy se jeden týden 
podrobněji věnujeme určitému druhu literatury. 
A tak jsme se již blíže seznámili s pohádkou, 
komiksem a dobrodružnou literaturou. V tomto 
týdnu si nejen čteme ukázky z různých knih, ale 
navštěvujeme i místní lidovou knihovnu, 
výstavu ilustrátorů a na závěr vyrážíme na výlet 
související s tématem týdne. Již tři roky jsme 
zapojeni v internetovém projektu „Čtení 
pomáhá“. Za přečtení každé knihy a 
zodpovězení kontrolních otázek získá žák body 
v hodnotě 50Kč, které věnuje na některý 
z nabízených charitativních projektů. V minulém 
školním roce děti věnovaly touto formou celkem 
950Kč. V loňském roce jsme se připojili 
k projektu „Celé Česko čte“. V rámci tohoto 
projektu proběhlo například společné čtení dětí 
s panem starostou. Nezapomínáme ani na děti 
v MŠ. V loňském roce odstartoval pan Myška, 
nejen jako starosta obce, ale i jako dědeček, 
projekt s názvem „Dědeček a babička do MŠ“. 
Po panu starostovi přišli přečíst pohádky dětem 
i další prarodiče. Cílem tohoto projektu není 
pouze snaha o vytvoření kladného vztahu dětí 
ke knížkám a k četbě, ale také posilování 
mezigeneračních vztahů a v neposlední řadě je 
dána možnost dětem představit svoje prarodiče 
ostatním. Projekt pokračuje i v letošním školním 
roce a děti i my se už těšíme na „pohádkové 
babičky a dědečky“. 

Jana Kulichová 
 

POUŤOVÉ POSEZENÍ NA HŘIŠTI  
TJ Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 
27.7.2013 od 18:00 hodin pouťové 
posezení. Akce se uskutečnila v nově 
vybudovaném turistickém a 
volnočasovém odpočívadle na místním 
hřišti. K jídlu se podávalo grilované sele, k 
pití pak vychlazené poličské pivo, víno a 
nealko. Těší nás, že akci navštívilo hodně 
občanů všech generací. Při pouťovém 
posezení jsme také oslavili narození dvou 
občánků naší obce, kteří se narodili v 
týdnu před poutí. Manželům Černým se 
narodila dcera Ema a Pavle Kašparové a 
Jiřímu Kučerovi syn Jiří, který se narodil 
přesně v den pouťového posezení. Všem 
účastníkům pouťového posezení jménem 
TJ děkuji za účast a těšíme se na setkání 
na některé z příštích akcí. 

     za TJ Jaroslav Sklenář 
 

POUŤOVÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŽENATÍ:SVOBODNÍ 
V neděli 28.7.2013 od 14:30 hod. bylo na místním hřišti odehráno tradiční pouťové fotbalové 
utkání ženatí:svobodní. V letošním roce zvítězili ženatí v poměru 2:0. Obě branky za ženaté 
vstřelil Miloš Černý. Vzhledem k tropickému počasí bylo utkání hráno na 2x20 minut. 
Mužstva nastoupila v těchto sestavách. Ženatí: Karel Chvála (brankář), Milan Černý, 
Miroslav Tušla, Milan Sršeň, Marek Černý, Miloš Černý, Petr Novák, Tomáš Dědič, Zdeněk 
Pecina. Svobodní: Martin Smažil (brankář), Jan Kaplan, Jiří Jelínek, Martin Nepovím, Jakub 
Oplištil a Martin Tušla. V dresu ženatých zazářil především brankář Karel Chvála, který 
vychytal čtyři vyložené šance svobodných. Utkání přihlíželo 50 diváků.  

                                za TJ Jaroslav Sklenář 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE - 2. ROČNÍK 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala 
ve dnech 7.-8.9.2013 druhý ročník tenisového 
turnaje ve čtyřhře. Turnaje se zúčastnilo celkem 
osm dvojic, které byly nalosovány do dvou skupin 
po čtyřech. Do semifinále turnaje postoupili pouze 
vítězové skupin, čtvrtfinále si zahrály dvojice z 
druhých a třetích míst ve skupinách. Vítězové 
těchto čtvrtfinálových zápasů postoupili do 
semifinále. Dva vítězní semifinalisté postoupili do 
finále, poražení se utkali o končené třetí místo. 
Turnaj provázelo nádherné a slunečné letní počasí 
( 24°). Na prvním místě se umístila dvojice Josef 
Chalupník, Jaromír Vařečka, která v nedělním 
finále porazila dvojici David Sršeň, Milan Černý. Na 
konečném třetím místě skončila dvojice Marek 
Černý, Miloš Černý, která v souboji o třetí místo 
porazila dvojici Jiří Gregor, Jaromír Gregor. 
Výkonný výbor děkuje všem tenistům za účast na 
turnaji a za předvedené výkony, divákům pak za 
návštěvu turnaje a podporu svých párů. 

za TJ Jaroslav Sklenář 
 

DRAČÍ LODĚ VELKÉ DÁŘKO 2013 
Posádka dračí lodě TJ Pustá Kamenice se v letošním roce zúčastnila 7. ročníku závodu O 
putovní trofej dračích lodí - Velké Dářko 2013 v kategorii Liga Vysočiny FUN. Závod se 
konal v sobotu 24.8.2013. Přihlásilo se celkem 55 posádek v těchto kategoriích: Liga 
Vysočiny FUN 36, Firmy 6, Ženy 8 a Sport 5 lodí. Závod probíhal stejně jako v posledních 
letech. Každá loď odjela dvě rozjížďky a výsledkem součtu časů z obou rozjížděk si nejlepší 
čtyři posádky zajistili účast přímo do finálového závodu. O další postupová místa si to 
posádky rozdaly v dalších vyřazovacích rozjížďkách. Naše posádka se po dvou rozjížďkách 
pohybovala na 18. místě celkovým časem 2:04:89. První rozjížďku jsme zajeli časem 
1:02:76 a obsadili druhé místo, druhou rozjížďkou jsme časem 1:02:13 obsadili třetí místo. V 
poslední třetí vyřazovací rozjížďce jsme si vyjeli časem 01:02:16 konečné 20. místo. Oproti 
loňsku jsme si o jedno místo pohoršili. V letošním roce se v naší posádce objevili nové i 
staronové tváře. Za zmínku stojí start nejstaršího člena naší posádky pana Zdeňka Vaňka 
(ročník 1946). Jsme rádi, že jsme opět dali dohromady partu lidí, která na víkend odjela na 
závod, kde si zazávodila a hlavně se dobře pobavila. Zde bych chtěl poděkovat naší 
posádce za výkon a dále všem kamenickým fanouškům za to, že přijeli na dářko naši 
posádku podpořit. Závod doprovázel pestrý program, který zaujal snad každého. (seskok 
parašutistů, program pro děti, historický šerm, ohňostroj, atd.). Celkovému vítězi závodu v 
naší kategorii, kterým se stal podruhé za sebou Kladkostroj Polička, gratulujeme. 

za TJ Jaroslav Sklenář 
 
 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2013 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala 
v sobotu 3.8.2013 tradiční turnaj v nohejbale trojic. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev. Družstva 
odehrála v jedné skupině zápasy každý s každým s 
tím, že první s druhým sehráli zápas o první místo 
a třetí se čtvrtým zápas o konečné třetí místo. 
Poslední ve skupině skončil na konečném pátém 
místě. Turnaj vyhrálo první mužstvo z Otradova, 
druhá byla Pustá Kamenice, třetí Krouna, čtvrtí 
Starci a pátí Otradov II.        za TJ Jaroslav Sklenář 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA BRIGÁDU 
V ZÁDUŠNÍM 
Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice 
tímto děkuje všem brigádníkům, kteří 
se podíleli na sečení, odklizení a 
odvozu trávy z pozemků "V 
ZÁDUŠNÍM", které naše organizace 
obhospodařuje již více jak 10 let. 
Brigádou získané finanční prostředky 
jsou pak použity na akce, které TJ 
pořádá.          za TJ Jaroslav Sklenář 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CVIČENÍ S DĚTMI 
Rádi bychom v naší obci zorganizovali 
pravidelné cvičení rodičů s dětmi. Oslovili 
jsme proto cvičitelku, která by byla 
ochotná sem jezdit. Protože nevíme, zda 
by o tento druh cvičení byl vůbec zájem, a 
pro jak staré děti by byl zájem největší, 
oslovujeme  vás touto cestou. Prosíme 
všechny (cvičit mohou i tatínci, babičky…), 
kdo by měli o tento druh aktivity zájem, 
aby oslovili přímo mě nebo se napsali na 
papír, který bude vyvěšen v budově školy.   

     Mgr. Lenka Tomášková  
 

CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD LIPNO 2013 
O uplynulém víkendu uspořádala TJ Pustá Kamenice již třiatřicátý zájezd v 
jednapadesátileté historii tělovýchovné jednoty. V letošním roce jsme uspořádali 
cykloturistický zájezd do okolí Lipna. První den jsme navštívili Stezku v korunách stromů v 
Lipně nad Vltavou a někteří cyklisté absolvovali menší cyklotrasu z Lipna nad Vltavou do 
Kovářova, tedy do místa našeho ubytování. Z Kovářova jsme pak každý den vyjížděli na 
trasy kolem gigantické lipenské přehrady. Za celý víkendový pobyt jsme na kolách objeli 
celou tuto přehradu, která je součástí vltavské kaskády a je jejím nejvýše položeným 
stupněm. Při cyklovýletech jsme také využili všechny tři převozy (Dolní Vltavice, Frymburk, 
Horní Planá), které přes lipenské jezero jsou. V poslední den zájezdu jsme pak v 
odpoledních hodinách navštívili městečko Rožmberk. Někteří účastníci zájezdu navštívili i 
krásný hrad Rožmberk. Celý výlet byl provázen nádherným podzimním počasím. Ubytování 
a stravování bylo zajištěno v penzionu Kovářov v obci se stejným názvem. Tímto bych chtěl 
jménem všech 43 účastníků zájezdu poděkovat celému personálu penzionu, který nás po 
dobu celého zájezdu obsluhoval, zvláště pak kuchaři za vynikající stravu. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 
 
KRAJSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ TRUTNOV 
Práce s dětmi v našem sboru nese úspěchy i prohry, ale nyní se nám 
povedl úspěch nebo spíše menší zázrak. Po soutěžích ve Velkých 
Opatovicích a Poličce ve štafetě jednotlivců na 60m, byla vybrána 
jedna členka našeho sboru na krajské závody. Tou nominovanou byla 
Michaela Holcová, která se dne 15.6.2013 zúčastnila krajských 
závodů v Trutnově ve štafetě jednotlivců s překážkami na 60m. 
Protože jsme se však nacházeli v pracovním vytížení, odcestovala s 
dvěma členkami hasičského sboru z Pomezí. Počasí všem přálo a na 
závodech nás dobře reprezentovala a neztratila se v silné konkurenci 
ostatních závodnic. Po dvou startovních pokusech v této soutěži 
obsadila 54 místo z 80 zúčastněných a vybraných závodnic z celého 
kraje. Tato soutěž alespoň potvrdila,že naše děti mají na to,aby se 
mohly zúčastňovat soutěží mimo náš okres a tak reprezentovat náš 
sbor i vesnici.                                                             za SDH Jiří Holec 

 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014  
Příměstský tábor se sportovním zaměřením 
proběhne v týdnu 14.-18.7.2014 v budově ZŠ a 
MŠ Pustá Kamenice a jejím okolí. Cena se 
bude odvíjet od získání dotace. V lednu budou 
zveřejněny podrobnější informace. Pro tuto akci 
hledáme dobrovolníky a dobrovolnice ve věku 
2.stupně ZŠ až do 100 let. Prosíme všechny, 
kteří by byli ochotni pomoci s organizací této 
akce, aby se přihlásili Lence Tomáškové, nebo 
Kristýně Kalendové do konce listopadu. 
Děkujeme.  

     L.Tomášková, K.Kalendová  
 

SDH Pustá Kamenice pořádá 

POSVÍCENSKOU ZÁBAVU 

v sobotu 26.10.2013 

kulturní dům 

hraje VIVA MUSIC 

TJ Pustá Kamenice Vás srdečně zve 
na POSVÍCENSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 

ženatí:svobodní, které se uskuteční  
v neděli 27.10.2013 od 14:00 hodin na místním hřišti. 

Občerstvení bude zajištěno.  
Srdečně zvou pořadatelé. 

 


