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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 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 
Výročí:  
- duben - 75 let Emilie Boháčová 
 
Opustili nás: 
- prosinec  – Jaroslav Vařečka 78 let 
- únor – Ivana Kudrnová 62 let 
- březen – Vladimír Filipi 76 let 
 

OBECNÍ ZNAK A VLAJKA 
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 
výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 
tělovýchovu ze 4. schůze ze dne 27.2.2014 
usnesením č. 35/2014 vyslovil souhlas s návrhem 
znaku a vlajky pro obec Pustá Kamenice a 
doporučil předsedovi Poslanecké sněmovny, aby 
obci Pustá Kamenice udělil právo užívat znak a 
vlajku. 

NA ROK 2014 MÁ OBEC PŘIPRAVENY A PLÁNUJE TYTO ZÁMĚRY: 
1. „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ – na tuto akci má obec přislíbenou dotaci 
z 39. výzvy OPŽP ve výši 39.325.000,-Kč z celkových nákladů, které dle projektu činí 
48.912.000,-Kč. V současné době má obec vydána dvě stavební povolení na uvedenou akci: 
 1. Stavební povolení vydané MÚ Polička na akci „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice 
– SO 4 příjezdová komunikace, které nabylo právní moci dne 15.10.2013.  
 2. Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, které vydal MÚ Polička, odbor územního 
plánování, rozvoje a životního prostředí, vodoprávní úřad, když rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 18.2.2014.  
     Nyní běží výběrové řízení na zhotovitele a stavební dozor investora s tím, že vše musí být 
hotovo a odesláno do 28.5.2014 na Státní fond životního prostředí.  
2. „Naše třída plná pohody a hry na podlaze co nás pobaví“. Cílem tohoto projektu je 
zlepšení podmínek pro děti v ZŠ Pustá Kamenice, zejména pak vytvoření kvalitního zázemí 
učebny (zateplení stropu z pohledu, instalace nového osvětlení, zhotovení nových omítek, 
malby a zejména výměny staré podlahy za podlahu novou).  Na tuto akci byla obcí podána 
žádost na MMR ČR z programu - Podpora rozvoje regionů v roce 2014 – podprogram – 
Podpora obnovy a rozvoje venkova -  dotační titul č. 2. Předpokládaná investice dle 
položkového rozpočtu je v celkové výši 332.227,-Kč, z toho je žádáno o dotaci ve výši 
232.558,-Kč. Vlastní zdroje obce činí 99.669,-Kč. 
3. „Chodník a odstavná plocha u budovy ZŠ a MŠ a odstavná plocha u obecního 
úřadu“. Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku před budovou ZŠ a MŠ, 
vybudování nové odstavné plochy naproti budově ZŠ a MŠ a dále zhotovení odstavné plochy 
před obecním úřadem. Na tuto akci byla obcí podána žádost na Pardubický kraj – Program 
obnovy venkova. Bylo zažádáno o částku 100.000,-Kč, celkové náklady na akci jsou 
220.000,-Kč.  
4. Zakoupení stolů a lavic do „Turistického a volnočasového odpočívadla na hřišti“ 
Celkem 7 ks stolů a 14 ks lavic bylo vyrobeno přesně na míru do odpočívadla a dodáno 
v měsíci lednu 2014. Celková pořizovací cena byla 35.000,-Kč. V odpočívadle si tak bude 
moci sednout až 70 návštěvníků různých sportovních, kulturních a společenských akcí. 

pokračování na straně 2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pokračování ze strany 1 
5. „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ V lednu 2014 byla na Pardubický kraj 
podána žádost o Grant z programu: Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 
(zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel na projekt: Kanalizace a 
ČOV v obci Pustá Kamenice s tím, aby nám Pardubický kraj přispěl dalšími finančními 
prostředky na ČOV a kanalizaci obce. 
6. „Nezapomeňte se vrátit“ – realizace projektu spolupráce MAS Sdružení pro rozvoj 
Poličska o.s., MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. a MAS Hlinecko - smyslem projektu 
je rozpohybovat nové a pravidelné aktivity a akce na malých obcích v knihovnách,  za využití 
znalostí školení a ukázek praxe „jak na to“, za využití dodaného a vybraného vybavení 
pomůcek a spotřebního materiálu s finanční podporou pro realizátory s výsledky vytvoření 
materiálů, které budou dále využívány jako pomůcky nebo prezent v knihovnách. Celkové 
náklady na projekt na naši knihovnu je 87.000,-Kč, z toho 8.700,-Kč je spolupodíl obce. 
7. Přístřešek před vchodem do budovy obecního úřadu – během měsíce května 2014 
bude za částku cca 35.000,-Kč – 40.000,-Kč vybudován před hlavním vchodem do budovy 
obecního úřadu přístřešek, který bude podobný přístřešku před vchodem na poštu. 

Jaroslav Sklenář, místostarosta 

KANALIZACE A ČOV 
V termínu do konce ledna 2014 obec podala 
Žádost o poskytnutí dotace Pardubického 
kraje na „Rozvoj infrastruktury v oblasti 
vodního hospodářství (zásobování pitnou 
vodou a odkanalizování) obcí do 2000 
obyvatel“. V současné době neznáme výši 
přiznané podpory, ale těšíme se na jakýkoliv 
příspěvek na naši kanalizaci. 
U projektované kanalizace ještě zbývá 
vybrat zhotovitele, proto do Věstníku 
veřejných zakázek bylo zasláno oznámení 
předběžných informací s návrhem smlouvy 
a zadávací dokumentací a rovněž i ke 
kontrole na SFŽP. Zde mají lhůtu 30 dní k 
vyjádření. Zahájit vlastní výběrové řízení 
bude možné nejdříve na přelomu 
dubna/května 2014. 

Miroslav Myška, starosta

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2014 
Zastupitelstvo obce na svém únorovém 
zasedání rozhodlo a schválilo, že i v roce 
2014 se naše obec přihlásí do soutěže 
VESNICE ROKU.  V současné době je 
ze strany obce připravována přihláška 
do soutěže, která musí být odeslána 
nejpozději do 30.4.2014 na Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR. Následně v druhé polovině 
měsíce května 2014 naši obec navštíví 
krajská hodnotitelská komise, která jednotlivé 
soutěžící obce bude posuzovat 
v následujících okruzích: 
1. Koncepční dokumenty, 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, a 10. Informační 
technologie obce. Prosíme tímto občany, aby 
v rámci svých možností přispěli ke kladnému 
hodnocení naší obce třeba tím, že např. 
upraví prostranství a zeleň kolem svých domů 
a svých pozemků. Za toto jim předem 
děkujeme.      Jaroslav Sklenář, místostarosta 

KNIHA NAŠE PUSTÁ KAMENICE 
Podklady pro připravovanou knihu o Pusté Kamenici byly v měsíci únoru 2014 odvezeny 
do tiskárny, kde v současné době probíhá grafická úprava textu a fotografií. Celá zakázka by 
měla být hotová během měsíců květen-červen tak, aby byla připravena k prodeji 
na červencové oslavy 120. let založení SDH a srazu rodáků. Společně s knihou budou 
vytištěny a dále distribuovány dvě sady nových pohlednic Pusté Kamenice a mapa obce, kde 
na jedné straně bude celá obec s budovami a jejich popisnými čísly, na druhé straně pak 
historická mapa naší obce a přilehlého okolí.                           Jaroslav Sklenář, místostarosta 

ÚZEMNÍ PLÁN 
V současné době se zpracovává upravený 
návrh Územního plánu obce a k dokončení 
potom zbývá již jen odsouhlasení a 
vypracování čistopisu. Termín ukončení 
do konce I. pololetí roku 2014 zatím není 
ohrožen. 



Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 v tis. Kč 
 

  ROZP. PLNĚNÍ   ROZP. PLNĚNÍ 

PŘÍJMY CELKEM 6616 6616 VÝDAJE CELKEM 7053 7053

Daň z příjmů, DPH, z nem. 3489 3498 Pozemky a les 158 159

Poplatek z odpadů 165 167 Služby, vodovod, silnice 372 372

Poplatky ze psů, loterie, správní 15 24 Turistické odpočívadlo 455 455

Splátka poskyt. půjčky MAS 120 120 Kanalizace (příprava) 496 496

Neinv. dotace na Volby 48 39 Školství ZŠ, MŠ 542 542

Neinv. dotace na státní správu 59 59 Zateplení budovy ZŠ a MŠ 1301 1301

Neinv. průtoková dotace ZŠ  146 146 Knihovna,veř.osvětlení,pohřebnict. 322 324
Neinv. dotace na veřejně pr. 
práce 154 143 Místní KD 120 118

Neinv. dotace na JSDH 3 3       

Inv. dotace Zateplení budovy ZŠ 864 864 Územní plán obce 122 122

Inv. dotace Stavební úpravy OÚ 300 300 Kom. služby, odpady, veřejná zeleň 1063 1063

Inv. dotace Turist. odpočívadlo 300 300 SDH 89 88
Inv. dotace Rekonstr. budovy 
SDH 100 100 Rekonstrukce budovy SDH 246 246

Inv. dotace Návrh ÚP obce 50 50 Zastupitelstvo obce 440 440

Příjmy z pozemků a lesa 429 429 Volby 48 30

Příjmy – vodovod, rybník 4 4 Místní správa OÚ 666 684

Služby pro obyvatelstvo 265 265 Stavební úpravy OÚ 430 430

Převody mezi účty 102 102 Převody mezi účty 102 102

Finanční operace 3 3 Finanční operace 81 81
Vzniklý schodek ve výši 438 000,-Kč vznikl vzhledem k nepředpokládané havárii vodovodu a výdajům 

na kanalizaci a ČOV v obci, na něž bude čerpána dotace až v roce 2014. 
 

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 v tis. Kč 
 

 ROZP. PLNĚNÍ  ROZP. PLNĚNÍ 
PŘÍJMY CELKEM 3950 VÝDAJE CELKEM 3950
Daň z příjmů, DPH, z nem. 3348 Pozemky a les 80
Poplatek z odpadů 185 Služby, vodovod, silnice 148
Poplatky ze psů, loterie, správní 22 Kniha o obci + mapa +  pohledy 200
Neinv. dotace na státní správu 57,9 Kanalizace (příprava) 422
Příjmy z pozemků a lesa 180 Školství ZŠ, MŠ 340
Příjmy – vodovod, rybník 5,1 Projekt knihovna -půjčka 87
Služby pro obyvatelstvo 100 Knihovna,veř.osvětlení,pohřebnict. 200
Prodej knihy 50 Místní KD 100
Finanční operace 2 Územní plán obce 24
  Kom. služby, odpady, veřejná 

zeleň 
586

  SDH 80
  Erb, vlajka obce 80
  Zastupitelstvo obce 553
  Oslavy 120 let SDH 50
  Místní správa OÚ 700
  Rekonstrukce třídy ZŠ + chodníky 220
  Finanční operace 80



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUSTOKAMENICKÉ DRESY 
Obec si ve spolupráci s místními spolky nechala 
navrhnout a zhotovit sadu dresů, které budou nosit 
reprezentanti naší obce na různých soutěžích a 
hrách, kterých se budou účastnit jak pod hlavičkou 
obce, tak i jednotlivých organizací. Na prsou dresu 
jsou loga SDH a TJ, na zádech pak logo obce. 
Dresy jsou uloženy na obci a v případě jejich 
vypůjčení kontaktujte místostarostu. 

SMLOUVY O NÁJMU HROBOVÝCH MÍST 
Připomínáme občany, že se stále uzavírají 
smlouvy na nájem hrobových míst na období 
od 1.1.2014 do 31.12.2023. Smlouvu už má 
uzavřeno více jak 75% nájemců, ale stále jsou 
ještě smlouvy, které nebyly obnoveny. Proto 
prosíme občany, kteří smlouvu ještě neprodloužili, 
aby se dostavili na OÚ k sepsání nové smlouvy 
na další desetileté období. Děkujeme. 

PODĚKOVÁNÍ 
Po 14-ti letech úspěšné, spolehlivé a 
bezchybné spolupráce pracovní tým 
obecního úřadu opouští hlavní účetní 
paní Bc. Tereza Gregorová. Její 
rozhodnutí o ukončení spolupráce 
pro značné vytížení v jejím hlavním 
pracovním poměru jsme již nedokázali 
zvrátit. Přejeme ji hodně pohody, 
spokojenosti a pracovních úspěchů. 
Novou hlavní účetní je paní Iveta 
Kynclová. 

TURISTICKÉ A VOLNOČASOVÉ 
ODPOČÍVADLO 
Obec Pustá Kamenice v roce 2013 
vybudovala turistické a volnočasové 
odpočívadlo na místním hřišti. Bude 
sloužit jak místním spolkům jako 
zázemí pro pořádání sportovních a 
kulturních akcí, tak i 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. Cena pronájmu je 
500,-Kč/den + el. energie. 

KRÁTCE 
- Upomínáme některé naše spoluobčany, že 
do konce března nesplnili svoji povinnost a nemají 
zaplaceno za odpady a psa v roce 2014. 
Za odpady 550 Kč, za psa 100 Kč. 
- Ve dnech 23. a 24. května 2014 se konají volby 
do Evropského parlamentu. Potřebné informace 
budou v časovém sledu uveřejňovány na úřední 
desce OU. 
- Letní čas se vrací, proto si ručičky hodinek 
posuneme o hodinu dopředu v neděli dne 
30.3.2014 v  02:00 hodin na 03:00 hodin. 
- Opět jsme v letošním roce požádali Úřad práce 
Svitavy o dvě pracovní místa, podpořená v rámci 
veřejně prospěšných prací, zaměřená na úklid a 
údržbu veřejné zeleně, lesa, komunikací, budov a 
objektů v majetku obce.  
- Celosvětově akci pořádá WWF, největší 
mezinárodní organizace pro ochranu přírody. 
Koordinaci v České republice zajišťuje Ekologický 
institut Veronica. Do happeningu se můžete zapojit 
snadno. Stačí, když v sobotu 29. 3. 2014 na jednu 
hodinu (20:30 - 21:30) zhasnete světla. Tímto 
symbolickým gestem dáte najevo, že věnuje 
pozornost ochraně životního prostředí a klimatu. 
- V sobotu dne 11.1.2014 se v naší obci 
uskutečnila tradiční tříkrálová sbírka, kterou 
pořádá Diecézní katolická charita Hradec Králové 
– oblastní charita Polička na pomoc lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí. Výtěžek v naší obci 
byl 9 772 Kč (o 662 Kč více jak v roce 2013). 
Všem dárcům upřímně děkujeme a děkujeme i 
našim ochotným koledníkům. 

UŽ TO ZASE ZAČALO 
S pěkným počasím se vyrojili hráči 
tenisu a nohejbalu. Maminky s malými 
dětmi na dětském hřišti smutní a 
houfně odtud prchají. Nedivím se jim, 
neboť takový příděl hrubých výrazů, 
vulgarit a sprostých slov, který přichází 
z tenisového kurtu není vhodný pro uši 
malých dětí, které mají tendenci vše co 
slyší opakovat. Takovéto "sportovce" 
chci upozornit, že kurt je uprostřed 
zástavby domů a výkřiky je slyšet 
široko, daleko. Protože základem státu 
je rodina a rodina jsou děti, naše 
naděje pro budoucnost, je jistě 
nasnadě, kdo dostane přednost 
při řešení situace, zda-li budou děti 
na dětském hřišti nebo vulgární 
sportovci na tenisovém kurtu. 

Miroslav Myška, starosta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELKOOBJEMOVÝ MATERIÁL  
termín 23.5. - 26.5.2014 do kontejneru  
Velkoobjemový odpad jako matrace, větší plasty (ne autodíly), podlahové krytiny (koberce, 
lina) naházejte do kontejneru u váhy. Pokud budeme velkoobjemový odpad ukládat 
do kontejneru kdykoli během roku, zvyšuje se nám podstatně poplatek za vyvezení 
jednotlivých kontejnerů, což se projeví na zvýšeném poplatku za odpady v následujícím roce.  
JAKÉKOLIV PNEUMATIKY DO SVOZOVÉHO VOZIDLA ANI VELKOOBJEMOVÉHO  
KONTEJNERU NEPATŘÍ !!!!  

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU  
V neděli dne 25.5.2014 uložte 
železný šrot na obvyklá místa v obci. 
Odvoz zajistí obec v pondělí dne 
26.5.2014 od ranních hodin. 
Uložením železného šrotu v pozdních 
nedělních hodinách zabráníte jeho 
rozkradení nepřizpůsobivými občany. 
Uložení větších či těžších věci je 
možné domluvit se starostou obce. 

NEBEZPEČNÉ ODPADY 
V pondělí dne 26.5.2014 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. 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU - ŠKOLNÍ ROK 
2014/2015 
V pondělí 3. února 2014 proběhl v naší škole zápis 
do prvního ročníku s názvem „Po nebi se proletím, 
ze školky do školy doletím“. K zápisu v doprovodu 
rodičů přišly tři děti a i letos se na budoucí školáčky 
přišel podívat také pan starosta. Pro děti byly 
připraveny papírové desky, ve kterých byla tentokrát 
nalepena budova školky, od které vedla vzdušná 
cesta k budově školy. Děti plnily připravené úkoly, 
sbíraly za ně obrázky létajících balónků a ty potom 
lepily do desek tak, aby zaplnily celou vzdušnou 
cestu z MŠ do ZŠ. Za každý splněný úkol, psaní, 
poznávání barev a tvarů, básničku…., získaly děti 
nejen balónek, ale také některou ze školních 
pomůcek. Děti splnily všechny připravené úkoly a 
symbolicky tak zvládly doletět až do školy. 
K nasbíraným školním potřebám dostaly děti také 
létající balónek na zavěšení, který pro ně připravily 
děti ve školní družině. Na závěr čekala na děti ještě 
jedna odměna, v duchu zápisu, pěnový model 
letadla, který už si ale musí složit doma sami. 
Doufáme, že se dětem zápis líbil a přejeme jim, aby 
se jim stejně jako u jejich první velké zkoušky dařilo 
i po nástupu do školy.                        Jana Kulichová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLNÍ KARNEVAL 
V úterý 25. února 2014 se celá naše škola proměnila. Hned od rána jsme tady místo dětí 
potkávali princezny, šašky, kovboje, kouzelníky i nejrůznější zvířátka. Pravý karnevalový rej 
vypukl v deset hodin v tělocvičně. Pro děti byly připraveny nejrůznější hry a soutěže. 
Na závěr nemohl chybět taneční rej masek i s oblíbenou mašinkou. Děti potěšily také 
balónky a frkačky, které si po skončení karnevalu odnesly domů. Dětem se karneval moc líbil 
a tak ho na jejich přání zařadíme mezi pravidelné akce školy.                          Jana Kulichová  

JEDEN SVĚT DĚTEM 
V úterý 18.3.2014 se žáci naší školy 
vypravili do Poličky, na návštěvu 
filmového festivalu Jeden svět. Jedná 
se o mezinárodní festival 
dokumentárních filmů o lidských 
právech, jehož součástí je také 
kategorie pro žáky škol Jeden svět 
dětem. V rámci této kategorie je pro 
žáky připravena projekce několika 
krátkých filmů. Průběhem projekce 
provádí děti moderátor, který následně 
vede také besedu s dětmi o tom, co 
viděly a jak se jim film líbil. Moderátor 
se snaží vést děti k zamýšlení a 
uvědomění si rozdílných podmínek, ve 
kterých děti na různých místech naší 
planety žijí. Festival doprovází i 
výtvarná soutěž, do které se naši žáci 
také zapojili. Návštěva filmového 
festivalu je každoroční součástí 
multikulturní výchovy na naší škole a 
proto i vstupné na festival hradí škola. 
Letos bylo uhrazeno z peněz, které 
škola získala za Vánoční koncert.  

       Jana Kulichová 

VYNESENÍ ZIMY ZE VSI - PŘIVÍTÁNÍ JARA A 
DONESENÍ LÍTA 
21. března jsme letos již potřetí „Vynášeli zimu 
ze vsi“. Průvod dětí z MŠ, ZŠ i nejmladších dětí 
z vesnice v doprovodu maminek, babiček, pana 
starosty i místostarosty, se vydal v deset hodin 
na pochod vesnicí. Děti se postupně střídaly 
v nesení Morany a za zpěvu jarních písniček a 
recitací básniček jsme brzy dorazili k lávce nad 
Kamenickou vodou. Tady jsme se rozloučili se 
zimou, a nejstarší z chlapců vhodil Moranu 
do vody. I když venku vládlo krásné jarní počasí, 
zimě se od nás opravdu nechtělo. Neustále se 
zachytávala a tak jí musely děti až na konec 
vesnice postrkávat. Tady na Moranu ještě 
naházely kameny, abychom měli jistotu, že se 
opravdu utopila a zpět do vesnice se už nevrátí. 
Poté si děti ozdobily větvičky barevnými 
mašličkami a s „lítečky“, symbolem jara, jsme se 
vrátili zpět do školy. Každé z dětí si odpoledne 
odneslo svoje „jaro“ domů. Vítání jara bude 
ve škole pokračovat i následující týden a to naším 
tradičním „Barevným týdnem“. Děkujeme všem, 
kteří s námi vynesli zimu ze vsi a pomáhají nám 
tak v obnovení tradice, která byla dříve nedílnou 
součástí života na vesnici.              Jana Kulichová 

BEJBY TANEČNÍ V MŠ 
Dne 4. února 2014 se děti ze školky v Pusté Kamenici naposledy sešly na tanečně-
pohybovém kurzu "BEJBY TANEČNÍ", kde se pravidelně za vedení Ing. Bohumila Černého 
učily tančit na známější i méně známé skladby. Za hojné účasti rodinných příslušníků děti 
předvedly, že si na předchozích čtyřech lekcích procvičily správné držení těla, základy 
rytmiky, základy jednoduchých tanců a taneční hraní, které vyvrcholilo právě předvedenými 
tanečky pro rodiče a blízké příbuzné. Každé taneční úterý děti velmi bavilo a všichni se 
těšíme, že také snad i v příštím roce BEJBY TANEČNÍ uskuteční.                Dita Hromádková 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠIBŘINKY 2014 
Padesáté narozeniny tradičních ŠIBŘINEK jsme společně oslavili v sobotu 15.2.2014 
v kulturním domě v Pusté Kamenici. Tradice pořádání této akce začala v roce 1964 a 
tehdejší ráz výzdoby zněl „Ledový květ“. Od tohoto roku TJ Pustá Kamenice pořádá 
ŠIBŘINKY nepřetržitě každý rok. Ráz a název letošní výzdoby byl zcela jasný „Oslava 50. 
narozenin ŠIBŘINEK“. U stropu sálu byl zavěšen ohromný papírový dort, na stěnách byly 
historické plakáty a všude kolem výzdoba s tématikou 50. narozenin. S potěšením jsme 
na zábavě přivítali zakladatele této tradiční akce a bývalého předsedu TJ pana Bohuslava 
Chválu s manželkou Danou a dále bývalého dlouholetého předsedu TJ Pustá Kamenice 
pana Jana Oplištila s manželkou Hanou. Skupina Řemen pro účastníky akce připravila 
překvapení s hudebními hosty a repertoárem, který kapela sestavila pouze na tuto 
výjimečnou akci. Nechyběla soutěž v rychlosti vypití piva a vyhlášení nejlepších masek, 
kterých bylo vyhlášeno celkem deset (kankánová taneční skupina, dort, čapí hnízdo, 
Simpsonovi, šelma a lovec, mrtvola, Jack Sperou, puzzle, smrťák, Římané). Za pořadatele 
děkuji všem návštěvníkům za účast, sponzorům za dary do tomboly, pořadatelům 
za vykonanou službu a především všem, kteří se podíleli na přípravě výzdoby. Těšíme se 
nashledanou na dalších ŠIBŘINKÁCH.                                                za TJ Jaroslav Sklenář 

DĚTSKÝ KARNEVAL 2014 
V sobotu 15.2.2014 Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala tradiční dětský 
karneval. Místní i přespolní děti po poledni zaplnily sál kulturního domu, aby zde prožily 
nádherné karnevalové odpoledne plné soutěží a her. Součástí karnevalu bylo i vystoupení 
dívčího souboru mažoretek z Poličky. Pro všechny děti, které se účastnily soutěží, byly 
ze strany pořadatelů připraveny pěkné ceny, které pořadatelům darovali sponzoři Lego 
Trading s.r.o. Praha, Mlékárna TATRA Hlinsko s.r.o. a Ravensburger Karton s.r.o. Polička. 
V průběhu karnevalu byly vyhlášeny nejhezčí masky a došlo také na tradiční přetahování 
lanem mezi dámskou a pánskou společností. V letošním roce se podařilo vyhrát pánům. 
Pořadatelé na akci  připravili novinku, a to přítomného profesionálního fotografa. Zájemci se 
zde mohli nechat vyfotit a hned si odnést domů fotografii. Focení využilo hodně návštěvníků 
a zejména ze strany rodičů byla tato premiérová služba chválena. Za pořadatele bych chtěl 
touto cestou poděkovat všem sponzorům za poskytnuté ceny na akci a ostatním účastníkům 
karnevalu za účast na karnevale a těšíme se nashledanou na některé z příštích akcí. 

za TJ Jaroslav Sklenář 

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ PRO DĚTI, RODIČE A 
PRARODIČE 2013 
Téměř sedm desítek dětí, rodičů i prarodičů využilo nabídku 
místní tělovýchovné jednoty na vánoční bruslení na zimním 
stadionu v Hlinsku a přijeli si zabruslit. Za dobu, co vánoční 
bruslení pořádáme, přišlo nejvíce lidí. S potěšením však 
mnoho malých dětí. I proto vánoční bruslení o příštích 
vánocích opět uspořádáme a těšíme se na shledanou. 

     za TJ Jaroslav Sklenář 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJ Pustá Kamenice pořádá  

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
ve středu 30.4.2014 

Začátek programu bude od 18.00 hodin na místním 
hřišti. Ani v letošním roce nebude chybět soutěž 
pro děti o nejhezčí či nejšerednější vyrobenou 
čarodějnici. Všechny děti, které přinesou 
vlastnoručně vyrobenou čarodějnici, budou za své 
dílo oceněny. Pivo pro dospělé a nealkoholické 
nápoje pro děti budou zajištěny ze strany 
pořadatele. Uzeninu na opečení ať si každý 
návštěvník akce přinese sám. Srdečně zvou 
pořadatelé. Prosíme občany, aby na hřiště nevozili 
větve na spálení, jak tomu bylo v minulosti. 
Vzhledem k tomu, že blízko místa pálení ohně je 
vybudované nové odpočívadlo, nebude možno 
z bezpečnostních důvodů pálit takovou hranici jako 
v minulosti.

MASOPUST 2014 
Po roce opět prošly Pustou Kamenicí maškary. 
V sobotu 1.3.2014 TJ Pustá Kamenice 
uspořádala tradiční masopustní průvod obcí. 
Ženich, nevěsta, vodník, kominík, malíři, 
muzikanti a další masky vyrazily ráno ke 
starostovi obce, aby vydal svolení k 
masopustní obchůzce. Starosta přivítal 
maškaru v netradičním oblečení a svolení 
staročeské maškaře dal. Ta se poté vydala na 
dlouhou masopustní obchůzku obcí. Chodilo 
se dům od domu, tancovalo se, zpívalo a 
veselilo. Po celodenní a namáhavé obchůzce 
byl průvod po sedmnácté hodině ukončen. 
Pořadatelé průvodu děkují všem občanům za 
to, že masopustní taškařici a občasné 
poškádlení od masek strpěli, dále za chutné 
občerstvení, které pro maškaru připravili a za 
různé finanční částky, které věnovali do 
masopustní pokladny. 

za TJ Jaroslav Sklenář

NAŠI HOKEJISTÉ V SEZÓNĚ 
2013/2014 
Naši hokejisté během sezóny 2013/2014 
sehráli do 15.3.2014 celkem 22 utkání, 
přičemž 11x vyhráli, 4x remizovali a 7x 
odešli poraženi, při celkovém aktivním 
skóre 150:117. Výsledky posledních 
zápasů: 9.2.2014 – TJ Pustá Kamenice – 
Svitavy 10:5 (2x Jaromír Gregor, 2x Martin 
Smažil, 2 x Kryštof Hromádka, 2 x Ondřej 
Hromádka, 1 x Zbyněk Oplištil a 1 x David 
Zeman, 23.2.2014 TJ Pustá Kamenice : 
Trhová Kamenice 4:5 (2 x Zbyněk Oplištil, 
2 x David Zeman), 2.3.2014 TJ Pustá 
Kamenice : Svitavy 4:4 (1x Martin Smažil, 
1 x David Zeman, 1x Zbyněk Oplištil, 1x 
Karel Chvála), 8.3.2014 TJ Pustá 
Kamenice : Trhová Kamenice 1:9 (1x Jan 
Oplištil) a 15.3.2014 TJ Pustá Kamenice – 
Krouna 3:4 (2 x Michal Černý, 1 x Zbyněk 
Oplištil).                  za TJ Jaroslav Sklenář

JARNÍ TURISTICKÝ 
POCHOD 

12.4.2014 
Tělovýchovná jednota Pustá 
Kamenice pořádá v sobotu 
12.4.2014 tradiční jarní 
turistický pochod. Přihlášky 
přijímá do středy 9.4.2014 
Jaroslav Sklenář, který podá i 
případné bližší informace. 
Srdečně zvou pořadatelé. 

TURISTICKÝ VÝLET PRO DĚTI, RODIČE A 
PRARODIČE 28.- 29.6.2014 

TJ Pustá Kamenice pořádá dvoudenní turistický výlet pro 
rodiče s dětmi. V letošním roce půjdeme do Zderaze, kde 
bude zajištěna sobotní večeře, přespání a nedělní snídaně. 
V neděli na trase domů bude zajištěn oběd. V sobotu 
samozřejmě nebudou pro děti chybět soutěže a hry. Bližší 
informace ohledně pochodu podá Jan Tomášek ml. a 
Jaroslav Sklenář týden před akcí. Pozvánka bude rovněž v 
kalendáři akcí na webových stránkách a na plakátech. 
Srdečně zvou pořadatelé. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DĚTSKÝ DEN - 31.5.2014 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádá v sobotu 31.5.2014 DĚTSKÝ DEN u 
příležitosti Mezinárodního dne dětí. Dětský den se bude konat od 13.00 hodin na místním 
travnatém hřišti, jako zázemí nám poslouží turistické odpočívadlo. Pro děti bude připraveno 
celé odpoledne různých soutěží a her. Nebudou chybět sladkosti a ceny pro soutěžící. 
Občerstvení bude ze strany pořadatele zajištěno. O akci budete včas vyrozuměni na 
webových stránkách obce a prostřednictvím plakátů. Pořadatelé tímto zvou jak všechny 
místní děti, tak i děti přespolní, rovněž i rodiče a prarodiče.   

RS Vysočina Polička pořádá 10. 5. 2014 

na místním rybníku rybářské závody  
,,Kamenice 2014 " - o pohár starosty. 

Všichni občané jsou srdečně zváni ke shlédnutí 

této akce. Občerstvení zajištěno. 

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK 
V sobotu 3.5.2014 se v Pusté Kamenici 
uskuteční očkování psů a koček proti 
vzteklině.  
Pec u Sklenářových od 13:00 do 13:15 
hod.  
U váhy od 13:20 do 14:00 hod. 
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