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  Obec Pustá Kamenice letos v soutěži uspěla a získala 

                  MODROU STUHU  za společenský život 
 

Naše obec získala MODROU STUHU v soutěži Vesnice roku Pardubického kraje 2014 
Další skvělé umístění dosáhla naše obec v soutěži Vesnice roku. Po Bílé stuze – za činnost 

mládeže, kterou jsme získali v roce 2012, jsme v letošním roce získali ocenění v podobě 
symbolické Modré stuhy – za společenský život. K tomuto ocenění se váže příslib dotace 
ve výši 600.000,-Kč, kterou bude obec čerpat v roce 2015 od Ministerstva pro místní rozvoj a 
100.000,-Kč od Pardubického kraje. 

Ocenění za MODROU STUHU zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako 
samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen 
pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se 
a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost 
na tradice. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i 
spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá 
kritickým místem života obce. 

V letošním roce se o prestižní titul Vesnice roku 2014 Pardubického kraje ucházelo celkem 
šestnáct obcí. Z okresu Chrudim to byly Bítovany, Hošťalovice, Vysočina, za okres Pardubice 
soutěžily obce Břehy, Borek, Dříteč, Valy, Veliny, Veselí, Voleč, za okres Svitavy Biskupice, 
Osík, Pustá Kamenice a za okres Ústí nad Orlicí Lukavice, Oucmanice a Zářecká Lhota. 

Jménem zastupitelstva obce Pustá Kamenice bych chtěl tímto poděkovat všem členům 
místních spolků, klubu seniorek, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ, 
knihovnicím a zkrátka všem, kteří se podílejí na společenském životě naší obce. Rovněž děkuji 
všem, kteří připravovali a vedli prezentaci naší vesnice před krajskou hodnotitelskou komisí 
soutěže. Ocenění převezmou zástupci naší obce na slavnostním vyhlášení, které proběhne 
v měsíci  srpnu  ve vítězné obci Pardubického kraje – Dříteči. Všem obcím, které v soutěži 
uspěly, srdečně gratulujeme. 

Výsledky soutěže VESNICE ROKU 2014 Pardubického kraje: 
Zlatá stuha - Dříteč (okres Pardubice)   Modrá stuha – Pustá Kamenice (okres Svitavy) 
Bílá stuha -  Veliny (okres Pardubice)    Oranžová stuha – Osík (okres Svitavy) 
Zelená stuha -  Vysočina (okres Chrudim) 

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 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 
Výročí:  
- červenec - 80 let Olga Halamková 
 
Narození: 
- duben – Mikuláš Houdek ☺ 
- březen – Jiří Boháč ☺ 
- květen – Johana Broklová ☺ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SLAVNOSTNÍ UDĚLENÍ ZNAKU A VLAJKY 
Dne 20.5.2014 se starosta obce Miroslav Myška a místostarosta Jaroslav Sklenář zúčastnili 

slavnostního aktu udělení znaku a vlajky obci Pustá Kamenice, který se uskutečnil v prostorách 
POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky. Na základě návrhu obce Pustá 
Kamenice a posléze po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, 

podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto 
výboru Poslanecké sněmovny, rozhodl 
PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY Jan 
Hamáček udělit obci Pustá Kamenici znak a 
vlajku. Od tohoto okamžiku může naše obec 
používat ZNAK (popis znaku: Červeno-stříbrně 
dělený štít. Nahoře stříbrný kráčející jelen mezi 
dvěma volnými zlatými smrky, dole modré 
břevno) a VLAJKU (popis vlajky: List tvoří čtyři 
vodorovné pruhy, červený, bílý, modrý a bílý, 
v poměru 9:2:2:2. V červeném pruhu bílý 
kráčející jelen mezi dvěma volnými žlutými 

smrky. Poměr šířky k délce listu je 2:3). Výroba znaku i vlajky je již zadána a oba obecní 
symboly budou veřejnosti poprvé představeny na slavnosti 120. výročí založení SDH a srazu 
rodáků v Pusté Kamenici, která se uskuteční v sobotu 26.7.2014. 

Po slavnostním aktu předseda PS PČR Jan Hamáček všechny přítomné zástupce obcí 
provedl po prostorách poslanecké sněmovny. Přítomní zástupci obcí si tak mohli prohlédnout 
jednací sál sněmovny a kancelář, kde jako předseda PS úřaduje. 

Jaroslav Sklenář, místostarosta 

OBEC ZÍSKALA DALŠÍ DOTACI Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. 
Jak jsme Vás již informovali v Pustokamenických listech č. 1/2014, obec v únoru podala 
žádost o dotaci na MMR ČR na projekt, který nesl název „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. V polovině měsíce května jsme obdrželi radostnou zprávu, 
protože naše žádost byla vyřízena kladně a již nic nebrání tomu, aby se akce mohla 
realizovat. Celkové náklady na projekt jsou 332.227,-Kč, přičemž získaná dotace činí 
232.558,-Kč a vlastní zdroje obce pak 99.669,-Kč. Realizace projektu bude uskutečněna 
v měsíci srpnu 2014 tak, aby od nového školního roku 2014/2015 mohli školáci zasednout 
do krásné nové třídy. Ještě před zahájením školního roku obec chystá den otevřených dveří 
ve škole, aby se občané obce mohli na zrekonstruovanou třídu sami podívat. 

Jaroslav Sklenář, místostarosta 

Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 
PARDUBICKÉHO KRAJE JSME 
ZÍSKALI DOTACI 100.000,- KČ 

Na rekonstrukci chodníku před 
budovou ZŠ a MŠ, vybudování nové 
odstavné plochy naproti budově ZŠ a 
MŠ a na zhotovení odstavné plochy 
před obecním úřadem jsme 
od Pardubického kraje z Programu 
obnovy venkova obdrželi dotaci 
ve výši 100.000,-Kč, přičemž 
předpokládané celkové náklady 
projektu jsou cca 220.000,-Kč.  

Jaroslav Sklenář, místostarosta 

DOTACE NA KANALIZACI OD PARDUBICKÉHO 
KRAJE 
Jak jsme Vás již informovali v Pustokamenických 
listech č. 1/2014, obec podala v lednu 2014 žádost 
o dotaci na Pardubický kraj z programu „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství 
(zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí 
do 2000 obyvatel“. Velice radostnou a příjemnou 
zprávu jsme obdrželi v měsíci dubnu, neboť 
Pardubický kraj nám na tento projekt přispěl finanční 
částkou 3.000.000,-Kč, což jsou pro naši malou 
obec další výrazné a nezanedbatelné finanční 
prostředky. Uvedená částka nám již byla z kraje 
zaslána na účet.        Jaroslav Sklenář, 
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Plnění rozpočtu obce k 31.5.2014 v tis. Kč 
 

 ROZP. PLNĚNÍ  ROZP. PLNĚNÍ 
PŘÍJMY CELKEM 7 104 4 692 VÝDAJE CELKEM 7 104 2 588
Daň z příjmů, DPH, z nem. 3 348 1 372 Pozemky a les 80 26
Poplatek z odpadů 185 175 Služby, vodovod, silnice 148 81
Poplatky ze psů, loterie, správní 22 12 Kniha o obci + mapa +  pohledy 200 1
Neinv. dotace na státní správu 57,9 24 Kanalizace (příprava) 3 422 1 289
Neinv.dotace na volby do EP 0 18 Školství ZŠ, MŠ 340 129
Dotace ÚP SY 2013 0 11 Projekt knihovna -půjčka 87 87
Dotace ÚP SY 2014 154 0 Knihovna,veř.osvětlení,pohřebnict. 200 106
Invest.přijaté transf. od krajů 3 000 3 000 Místní KD 100 17
Příjmy z pozemků a lesa 180 0 Územní plán obce 24 18
Příjmy – vodovod, rybník 5,1 4 Kom.služby, odpady, veřejná zeleň 740 151
Služby pro obyvatelstvo 100 74 SDH 80 14
Prodej knihy 50 0 Oslavy 120 let SDH 50 0
Finanční operace 2 2 Erb, vlajka obce 80 0
  Zastupitelstvo obce 553 236
  Volby EP 0 4
  Místní správa OÚ 700 382
  Rekonstrukce třídy ZŠ + chodníky 220 3
  Finanční operace 80 44

ÚP – Úřad práce, EP – Evropský parlament 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍSTŘEŠEK PŘED VCHODEM DO OBECNÍHO 
ÚŘADU JE JIŽ HOTOV 

V měsíci květnu 2014 se nám podařilo zrealizovat 
další drobnou investiční akci. Jedná se 
o přístřešek před hlavním vchodem do obecního 
úřadu, knihovny a vývařovny. Z doposud 
získaných ohlasů je patrno, že se dílo podařilo a 
občanům obce se velice líbí. Cena za dílo včetně, 
materiálu, dopravy a DPH byla 39.000,-Kč. 

Jaroslav Sklenář, místostarosta 
KANALIZACE 
„Kanalizace a ČOV v obci Pustá 
Kamenice“ pokračuje administrováním 
nabídek na zhotovitele díla. Své nabídky 
podalo 8 uchazečů, ale u všech byly 
zjištěny nedostatky a proto byli vyzváni 
k doplnění. Nyní se doplněné nabídky 
opět kontrolují a bude vyhlášen výsledek 
výběrového řízení na který navazuje 
lhůta 15 dnů pro odvolání. 
Po uplynutí odvolací lhůty se všechny 
materiály předají na SFŽP, který poté 
s naší obcí podepíše smlouvu a 
výstavba může začít. Pokud se někdo 
odvolá, tak se celý proces časově 
protáhne. Tak uvidíme, neboť tento 
proces nemůžeme nijak ovlivnit, pouze 
doufat, že zhrzení neúspěšní uchazeči 
nebudou neoprávněně naší obci škodit.  

Miroslav Myška, starosta 

O NAŠICH VANDALECH 
Počmárané, posprejované a s vulgárními vyrytými 
obrazci a jmény stěny autobusové zastávky 
na točně autobusů jsme opět dali částečně 
do pořádku, samozřejmě to stálo nějaké obecní 
peníze a rovněž bude něco stát zasklení oken 
na vlakových zastávkách. Pozornosti neuniklo ani 
žulové dláždění v autobusové zastávce, kdy nám 
ho vandalové začali rozebírat a jednotlivé kameny 
házet pryč. Řádění nervově labilních a 
osobnostně nevyrovnaných jedinců takto 
pravidelně zatěžuje obecní kasu. Apeluji 
na všímavost našich spoluobčanů, abychom 
začali společně tyto individua převychovávat a 
napravovat špatnou výchovu z jejich rodin a tím 
zabránili dalším škodám na majetku obce.  

                     Miroslav Myška, starosta   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
V sobotu 10. 5. 2014 se na místním rybníku konaly 
historicky první rybářské závody "Kamenice 2014" 
o pohár starosty. Za krásného jarního počasí se 
sešlo 60 závodníků, kteří zkoušeli své rybářské 
štěstí v pětihodinovém dvoukolovém závodě. Za 
tuto dobu se vylovilo celkem 311 pstruhů, sivenů a 
kaprů. Po skončení závodu a sečtení výsledků bylo 
provedeno slavnostní předání pohárů a cen. 
Za účasti závodníků a hospodáře Rybářského 
sdružení Vysočina Polička pana Jaroslava Martinů, 
předal pan starosta Miroslav Myška a místostarosta 
pan Jaroslav Sklenář poháry nejlepším 
závodníkům. Děkujeme sponzorům za věcné ceny, 
s jejichž přispěním žádný závodník neodešel 
s prázdnou. Rybáři děkují všem návštěvníkům, 
kteří přišli podpořit tuto akci, posedět a pobavit se 
při zvuku harmoniky harmonikáře z Poličky. Dík 
patří také všem, kteří tuto akci organizovali a 
připravili chutné občerstvení. Na setkání při další 
akci se těší místní rybáři. 

Vážení občané Pusté Kamenice, 
problém bezprizorních koček jsem vyřešila. Od úmrtí majitelů 2/2014 až do 3.6.2014 jsem 
kočky krmila a po celou dobu usilovala o jejich ochočení. Výsledek se zadařil. Vnučka, 
Monika Filipiová, se kterou jsem bez problémů komunikovala a domluvila se na nejlepším 
řešení pro kočky, s mým postupem souhlasila. Kocoury a březí kočky jsem odvezla 
do Skrýšova u Polné, kde o ně bude postaráno. 
V útulcích a podobných záchranných stanicích je koček neustále tolik, že často převyšují 
kapacitu. Díky obětavým lidem v těchto zařízeních nekončí smrtí. Pokud se o volně 
pobíhající koťata nikdo nestará, tak se velmi brzy nakazí infekcí dýchacích cest, začne 
hlenohnisavý výtok z očí a nosu, kotě hubne a začne průjmovat a dál si vše domyslíte. 
O škrkavkách, tasemnicích a zablešením se jistě nemusím zmiňovat. Již 1/2 roční kočka 
může zabřeznout a mít až 3 vrhy za rok. A co poté s koťaty ? Mnoho lidí si myslí, že kočky a 
kocoury není potřeba kastrovat. Ohánějí se slovy " kastrace je proti přírodě". Když se jich 
zeptáte, zda topení nechtěných koťat a podobné protizákonné zacházení není proti přírodě, 
odpoví, že tak se to dělalo vždycky. Pokud bychom se měli řídit tím, co se dělalo vždycky, tak 
většina lidí nemá volební právo a zlodějům se za krádež usekává ruka. 
Věřím, že následující informace vás přesvědčí, že kastrací kočce i kocourovi jenom 
prospějete. 
1) zabrání se dalšímu nežádoucímu nárůstu volně žijících či těžko umístitelných koček 
2) odstraní se nežádoucí projevy říje - mrouskání, značkování teritoria páchnoucí močí 
3) potlačení toulání a soubojů, a tak ochrana před možným zraněním od jiných kocourů či 
autoúrazů 
4) zamezení přenosu a šíření nebezpečných infekcí typu FeLV (kočičí leukémie), FIV (kočičí 
AIDS), FIP (zánět pobřišnice) aj. 
5) prevence před zdravotními problémy jako jsou záněty a nádory mléčné žlázy, vaječníku, 
dělohy, pochvy aj. 
6) zabránění zbytečnému vysilování a oslabování organismu toužících a neuspokojených 
koček a kocourů a z toho plynoucí viz výše zmíněné 
7) kastrací kočka neztrácí schopnost lovit myši 
 Závěrem citát od Marka Twaina  " Kdyby bylo možné zkřížit člověka s kočkou, pak by byl 
mnohem dokonalejší. Jen kočka by si značně pohoršila".             MVDr. Michaela Halamková 

veterinární lékařka

KRÁTCE 
- V noci ze 17. na 18. července 
u našeho rybníku přenocují účastníci 
tábora Zálesák, kteří zde budou plnit 
úkoly z branné hry. 
- Provozní doba České pošty 
v Borové od 1.7.2014: 
Po: 08:00 - 11:30,13:00 - 16:00 hod.
Út:  08:00 - 11:30 hod. 
St:  08:00 - 11:30, 13:00 - 16:30 hod. 
Čt:  08:00 - 11:30, 13:00 - 16:00 hod. 
Pá: 08:00 - 11:30, 13:00 - 16:00 hod 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOC S ANDERSENEM 2014 
Na magické datum 4.4.2014 jsme se už 
pošesté sešli na "Noc s Andersenem" 
v knihovně. Do skupinky nám přibyli dva 
noví čtenáři Janička a Milánek. Místo 
objednaného sluníčka jsme se dočkali 
vydatného deště, který nás donutil 
pozměnit program. Rozhodli jsme se 
naší knihovnu zkrášlit. Děti pomalovaly 
květináče, do kterých si přinesou svojí 
květinu, o kterou se budou starat. Potom 
procvičily paměť různými rébusy a 
křížovkami, nechyběly ani společenské 
hry. Naštěstí přestalo pršet a my vyrazili 
na noční hru, kterou pro děti připravila 
mládež, které tímto děkujeme 
za povedenou akci. I když na začátku 
byli pěkně vystrašeni, na konci stezky 
byli všichni hrdinové. Do knihovny jsme 
se vrátili až před půlnocí. A někteří stále 
ještě nebyli unaveni. Čtení pohádek 
na dobrou noc zabralo a my jsme se 
odebrali do říše snů. V brzkých ranních 
hodinách jsme byli opět na nohou a 
po vydatné snídani pokračovali 
v započatých aktivitách. Děti už teď mají 
plno elánu a energie do příštího ročníku 
"Noci s Andersenem".              knihovnice 

JARNÍ ZVYKY A VELIKONOCE 2014 
Opět po roce uspořádal v neděli 13. dubna 
2014 klub seniorek v Pusté Kamenici besedu 
„U velikonočního stolu“. Tak jako 
při předcházejících akcích jsme pozvaly 
všechny spoluobčany do kulturního domu a 
byly jsme velice rády, že účast předčila naše 
očekávání.  
Společně jsme si připomněli význam Velikonoc 
a tradice s nimi spojené. A tak se opět 
dekorovala vajíčka. Ať už to bylo malování 
voskem, které si vyzkoušela i ta nejmladší 
generace – a bylo radost se dívat, jak byla 
děvčátka šikovná a malování jim šlo hezky 
od ruky, nebo už složitější práce s vrtačkou a 
výroba „krajkových“ kraslic. Mezi dekoracemi 
nechyběly ani vlastnoručně vyrobené 
pomlázky, košíčky, věnečky z březového proutí 
k ozdobení dveří.  
Letošní setkání jsme nazvaly „U velikonočního 
stolu“. Nesměl proto chybět slavnostně 
prostřený stůl a plno velikonočních dobrot. 
K velikonočnímu vaření a pečení 
neodmyslitelně patří jarní bylinky. Proto jsme si 
alespoň slovem připomněli, jak je dokázaly 
k vaření, léčení a zahánění rozličných neduhů 
využívat už naše babičky. A své místo nejen 
v kuchyni si bylinky drží dodnes. I my jsme je 
plně využily při přípravě zeleninových salátů a 
zálivek, které jsme připravily pro účastníky naší 
besedy. A nejen to, žádná z klubu seniorek 
nepřišla na besedu s prázdnou. A tak se sešly 
mazance, věnce, beránci, velikonoční nádivky, 
pochoutky z vajec a mnoho dalšího pečiva.  
U sbírání inspirací pro sváteční vaření a 
příjemném povídání jsme všichni společně 
prožili hezké nedělní odpoledne. Ještě jednou 
za klub seniorek děkujeme všem za účast a 
těšíme se na setkání při našich dalších akcích.  

Irena Gregorová 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEN MATEK 
Druhou květnovou neděli se po celém světě slaví jeden z nejkrásnějších svátků – DEN 

MATEK. A ne jinak tomu bylo 11. května 2014 i u nás v Pusté Kamenici. Ve spolupráci obce, 
základní školy a klubu seniorek se podařilo uspořádat v kulturním domě velice vydařenou 
oslavu dne, který patří maminkám všech generací. Všechny přítomné – nejen maminky, ale i 
jejich rodinný doprovod – přivítal a úvodní přání přednesl pan starosta Myška. 

Potom jsme byli svědky krásných sólových hudebních vystoupení. Na trubku zahrál Mirek 
Halamka, na housle Barbora Sochová a na harmoniku Ester Tomášková. Na řadu pak přišly 
se svým pásmem písniček, básniček a přání maminkám děti ze základní školy pod vedením 
paní učitelky Drahošové. Na závěr svého vystoupení se děti rozeběhly mezi přítomné 
maminky a každá dostala malý dárek, který děti ve škole vyrobily a k němu přidal pan 
starosta ještě kytičku. Všechny děti si zasloužily za své vystoupení velký potlesk. 

Ke každé oslavě patří muzika, písničky a v neposlední řadě pohoštění pro přítomné. 
Muziku a písničky obstarala dechová hudba pod vedením pana Jaroslava Lorence, 
pohoštění připravily členky klubu seniorek a to všechno dohromady dalo dobrou náladu, 
příjemné prožití svátečního odpoledne a hezkou oslavu svátku patřícího maminkám. 

Irena Gregorová 

TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE 
V pátek 20. června 2014 se v klubu 
seniorek uskutečnil již třetí ročník turnaje 
v ČLOVĚČE NEZLOB SE. I když při tomto 
velkém klání je opravdu důležitější zúčastnit 
se a ne zvítězit, o postupujících ze 
základních skupin a hlavně o konečné 
celkové umístění se svedly napínavé boje. 
Nakonec se do finále probojovaly Věra 
Skalická, Hana Malichová, Helena 
Vařečková a Líba Machová. Jejich úsilí bylo 
oceněno velkou medailí, i když na jednu 
z nich připadla ta nepopulární bramborová. 
Ale důležitější bylo, že celkově zvítězila 
dobrá nálada, sportovní fandění a společně 
jsme prožily zase jeden prima páteční 
podvečer. Na fotkách se ještě můžeme 
vrátit i k předchozím dvěma ročníkům a 
za rok se zase pustíme do sportovního 
boje.                                    Irena Gregorová 

ŠKOLNÍ ÚKLID VESNICE 
Dne 8.dubna 2014 uspořádala ZŠ a MŠ úklid 
vesnice. Děti prošly vesnici od kostela 
k rychnovské křižovatce. Posbíraly 2 pytle 
plastů, půl pytle skla a dva pytle jiného 
odpadu. Úklid vesnice byl velmi náročný a 
do dalších let bychom si přáli, abychom 
podobnou akci nemuseli opakovat. 

žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ 

ČARODĚJNICE VE ŠKOLE 
Letos již podruhé žáci Základní školy v Pusté 
Kamenici vyrobili čarodějnici na "Pálení 
čarodějnic 2014". Při této příležitosti se děti 
ze ZŠ i MŠ oblékly do strašidelných obleků a 
podstoupily čarodějnickou zkoušku na hřišti. 
Ta byla složena ze slalomu na koštěti, hodu 
míčem do obruče a hodu koštětem. Všechny 
děti tuto zkoušku úspěšně absolvovaly. 

Šárka Drahošová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLNÍ VÝLET DO PRACHOVSKÝCH SKAL 
Ve čtvrtek 15.5.2014 jsme jeli na dva dny 
do Prachovských skal. Ráno jsme vyjeli v 7 
hodin vlakem z Pusté Kamenice. Po cestě jsme 
si prohlédli město Jičín a vylezli na Valdickou 
bránu. Dále jsme pokračovali autobusem 
do obce Prachov. Odtud jsme šli pěšky 
na zříceninu hradu Brada. Po této menší 
procházce jsme se šli ubytovat do kempu 
Jinolice. 
Druhý den jsme se vydali na túru 
do Prachovských skal. Prolézali jsme mezi 
skalami a vylezli na různé vyhlídky. Cestou zpět 
do kempu jsme ještě navštívili Muzeum přírody 
Prachovských skal. Po obědě jsme pokračovali 
pěšky na vlakovou stanici do Jinolic. Výlet se 
nám moc líbil a už se zase těšíme na příští rok.    

Šárka Drahošová 

BESÍDKA ZŠ A MŠ KE DNI MATEK 2014 
Ve středu 7. května 2014 se v naší škole konala 
tradiční besídka ke Dni matek. Vystoupení 
zahájily děti z MŠ, které si připravily pásmo 
s jarní tematikou. Nechyběly také básničky 
o maminkách. Celé jejich vystoupení provázely 
veselé obrázky, které děti během vystoupení 
ukazovaly. Za své krásné vystoupení sklidily 
děti zasloužený potlesk. Po dětech z MŠ 
vystoupily děti ze školy. První část jejich 
vystoupení byla věnovaná akcím, které pořádá 
škola během celého školního roku. Své 
vystoupení zpestřily i tanečkem na píseň 
Maškarní plesy. Druhá část byla věnovaná 
maminkám. 
Po skončení besídky předaly děti maminkám 
dárečky a jako vždy nechybělo ani malé 
pohoštění pro děti i rodiče.      Šárka Drahošová 

VÝLET ZŠ A MŠ DO POTŠTEJNA 
V úterý 3.6.2014 se děti ze ZŠ i MŠ, spolu 
s některými bývalými žáky školy, několika 
babičkami, maminkami s malými dětmi a 
dokonce s jedním tatínkem a bývalou paní 
učitelkou, vydaly společně na výlet 
do Vochtánky u Potštejna, kde navštívily 
indiánskou vesničku. Spolu s další školkou 
jsme, kvůli drobnému dešti, poslouchali 
výklad o životě indiánů pod střechou 
malého jeviště, kde také náčelník indiánů - 
»Ten co sedí pod koňem« ocenil indiánské 
oblečení a doplňky všech zúčastněných a 
kde nám rudí bratři pomalovali obličeje. 
Mimo to, zazněly za doprovodu bubnů 
indiánské písně a byli jsme pozváni 
do teepee, kde jsme viděli různé výrobky 
indiánů - ať už oblečení, zbraně, hračky, 
tradiční materiály či dýmku míru... 
Na konec se konala soutěž v obratnosti 
na koních, mezi náčelníkem a indiánem 
»Mnoho koní«. Po poledni jsme vyrazili 
do restaurace na objednaný oběd. Moc 
nám chutnalo a tak jsme odpočatí a plní 
síly vyrazili na zříceninu hradu Potštejn. 
Již před samotným vrcholem byly k vidění 
zbytky kamenných zdí a obrovská studna. 
Také se u vrcholu otevřel hezký výhled 
do blízké i vzdálenější krajiny a v cíli 
obzvláště děti potěšil malý obchůdek, kde 
si mohly nakoupit něco na památku i 
„na zub“. Všichni jsme se v pořádku vrátili 
do Pusté Kamenice a již přemýšlíme, kam 
se vydáme příště.            Dita Hromádková 

VÝSTAVA HRY A KLAMY 
V pondělí 9.6.2014 si škola jela 
prohlédnout výstavu Hry a klamy 
do Centra Bohuslava Martinů v Poličce. 
Exponáty pocházejí z libereckého zábavně 
- naučného science centra iQpark. Žáci si 
na výstavě vyzkoušeli na šest desítek 
interaktivních exponátů. Jejich výběr byl 
vzhledem k poslání výstavy zaměřen více 
na hravé a zábavné než naučné exponáty. 
Žáci si procvičili svůj zrak (optické klamy), 
hmat (Brailovo písmo, povrchy z různých 
materiálů), sluch (šeptání na 20 m přes 
paraboly), vnímání, postřeh (co 
nejrychlejší zastavení časomíry), zručnost 
(zavázání tkaniček kleštěmi) atd. 
Výstavu jsme úspěšně absolvovali, 
dokonce se nám podařilo vyřešit i několik 
hlavolamů.                       Šárka Drahošová



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽÁCI ZŠ A MŠ NA DNI IZS VE SVITAVÁCH 
Ve středu 25.6.2014 se žáci ZŠ a MŠ jeli podívat do Svitav na ukázku práce záchranného 
integrovaného systému. Žáci si prohlédli vybavení vozidla Záchranné služby, vybavení 
vozidla Policie ČR a vozidla hasičského sboru. Dále shlédli výcvik služebních psů Policie 
ČR a kamerový monitorovací systém města Svitavy. 
Bohužel pro nepřízeň počasí nepřiletěl slíbený vrtulník a my jsme kvůli dešti byli nuceni naši 
návštěvu Svitav zkrátit. Cestou zpět jsme si zopakovali, co jsme viděli a připomněli si 
důležitá telefonní čísla.                                                                                  Šárka Drahošová

CYKLOVÝLET ZŠ 
Když jsme se ráno probudili, zjistili jsme, že se 
předposlední školní den počasí konečně 
umoudřilo a umožnilo nám vydat se na cyklistický 
výlet za zvířátky. Naše cesta vedla kolem Hápova 
javoru k Hápově skále a do Rychnova. Tam jsme 
si prohlédli divoká prasata a nakrmili je zbytky 
chleba z opékání a snídaně. V Rychnově jsme se 
občerstvili v místní prodejně nanukem. Projeli 
jsme kolem farmy Pod kopcem a prohlédli si koně, 
ovce, krávy, kozy. Těšíme se na další cyklistický 
výlet, který se tradičně koná na podzim a 
doufáme, že budeme mít stejně pěkné počasí. 

Šárka Drahošová 

INDIÁNSKÉ LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM 
ROKEM A SPANÍ VE ŠKOLE 
Opět se rok s rokem sešel a máme tu 
loučení se školním rokem. Jako 
tradičně bylo naplánováno opékání 
buřtů a návštěva koní na Bukovině. 
Pro nepřízeň počasí jsme museli 
malinko improvizovat. Pro žáky byla 
připravena indiánská stezka zdatnosti, 
která se přesunula do prostor školy. 
Na začátku jsme vymysleli název 
našeho kmene - Hapa Jaua (od slov 
Hápův javor). Dále si každý z nás 
vymyslel své indiánské jméno, které si 
napsal na čelenku a tu si dále 
vyzdobil. Po "opékání" buřtů žáci 
za svitu svíček procházeli školou a 
plnili jednotlivé úkoly. Poznávali stopy 
zvířat, rostliny, stromy, malovali totem 
a na závěr vyluštili křížovku. 
Nakonec jsme se všichni sešli za 
zvuku bubnů u "ohně" a indiánského 
ducha Manitou jsme požádali o 
splnění tajného přání. Doufáme, že se 
nám všem vyplní.      Šárka Drahošová 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Letošnímu pálení čarodějnic, které se 
konalo ve středu 30.4.2014 od 18:00 
hodin na hřišti v Pusté Kamenici, 
přihlíželo přes 100 účastníků. Děti 
neváhaly a na hranici přinesly 
vlastnoručně vyrobenou čarodějnici. 
Sešlo se jich opravdu hodně a děti 
byly za jejich výrobu náležitě 
pochváleny a obdarovány. 
Za příjemného jarního počasí si mnozí 
opekli své špekáčky a využili 
občerstvení, které zajistila 
Tělovýchovná jednota. V podvečer pak 
byla zapálena hranice. Věříme, že děti 
i dospělí strávili příjemný večer a 
těšíme se na setkání na další 
z připravovaných akcí.               

za TJ Jaroslav Sklenář

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice 
uspořádala v sobotu 29.3.2014 tradiční turnaj 
ve stolním tenise. Pět dvojic a deset 
jednotlivců sváděli tuhé boje jak ve dvouhře tak i 
ve čtyřhře. Nejdříve se hrálo ve skupinách, 
následně čtvrtfinále, semifinále a finále. Vítězem 
letošního turnaje v jednotlivcích se stal Marek 
Černý, druhý skončil Roman Déduch a třetí Milan 
Sršeň. Ve čtyřhře pak zvítězila dvojice Milan Sršeň 
a Jaromír Obrovský, druzí skončili Tušla 
Miroslav, Černý Marek a třetí byli Déduch Roman, 
Vařečka Jaromír.                 za TJ Jaroslav Sklenář 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARNÍ TURISTICKÝ POCHOD 2014 
V sobotu 12.4.2014 TJ Pustá Kamenice 
uspořádala tradiční jarní pochod Vysočinou. 
Sedmadvacet turistů vyrazilo do přírodní 
rezervace údolí Doubravy, která leží v chráněné 
krajinné oblasti Železné hory, severovýchodně 
od Chotěboře nedaleko obce Bílek. Z obce Bílek 
jsme vyrazili po osmé hodině a šli po červené 
turistické značce směrem Pod Sokolohrady, 
zřícenina hradu Sokolov, Kamenný potok, Točitý 
vír, Horní mlýn a dále po zelené směrem Dolní 
mlýn, Libická Lhota a Libice nad Doubravou. 
Po občerstvení v Libici v hostinci U Bambuchů 
jsme pak pokračovali přes Dolní Sokolovec, 
zříceninu hradu Sokolov a dále po zelené zpět 
do Bílku. Zde jsme výlet kolem šestnácté hodiny 
ukončili pozdním obědem v místní 
restauraci. Od začátku až do konce výletu nás 
provázelo krásné slunečné počasí. Všichni 
účastníci výletu odcházeli domů spokojeni a 
výkonný výbor naší organizace již přemýšlí, kam 
se vydáme v roce 2015.      za TJ Jaroslav 

DĚTSKÝ DEN 
Tělovýchovná jednota Pustá kamenice 
uspořádala v neděli 1.6.2014 tradiční dětský 
den. Celé sváteční nedělní odpoledne tedy 
patřilo našim nejmenším, kteří měli v tento den 
svůj svátek. Pořadatelé pro děti připravili různé 
soutěže a hry. Děti si pak za účast v soutěži 
mohly vybrat věcnou cenu, která se jim 
samotným nejvíce líbila. Nechyběla také 
soutěž pro rodiče s dětmi. S opečením 
špekáčků na ohni dětem pomohli rodiče. V 
letošním roce pořadatelé připravili pro děti také 
projížďku na koních. Myslíme si, že to bylo 
dobré rozhodnutí, protože skoro všechny děti 
nabídku využily a na koni se projely. Příjemné 
počasí bez deště vydrželo po celou dobu akce 
a tak všichni účastníci mohli odcházet domů 
spokojeni.                      za TJ Jaroslav Sklenář 

NOČNÍ HLÍDKA BŘEZINY 2014 
V sobotu 26.4.2014 se členové jednotky 
sboru dobrovolných hasičů zúčastnili 
náročné noční soutěže „Noční hlídka – 
Březiny 2014“. Na akci startující v sobotu 
po setmění se vypravila jednotka v tomto 
složení: Tušla Miroslav, Boháč Josef, Petr 
Milan, Lorenc Jaroslav, Holec Jiří st., 
Brokl Jan ml. a Sejkora Jiří. Na celkem 15 
zúčastněných družstev čekalo 17 
disciplín, ve kterých prokazovali mimo jiné 
znalost poskytování první pomoci, 
schopnost vyprošťování zraněných při 
autonehodě, rychlost v provádění 
požárního útoku, obratnost při přesunech 
vody a materiálu a při oblékání hasičské 
výstroje či znalost hasičského vybavení a 
terminologie. 
V soutěži, nad kterou převzal záštitu 
hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin 
Netolický, Ph.D., obsadili kameničtí hasiči 
osmé místo. Nejlépe si vedli v disciplínách 
spojených s přesunem vody pomocí 
hasičské stříkačky jako dálková doprava 
vody a vyčerpání nádrže, ve kterých měli 
vždy druhý nejlepší čas. Soutěž byla 
skutečně náročná tím, že probíhala za 
tmy a končila až kolem čtvrté hodiny 
ranní, ale možná právě proto šlo o 
nezapomenutelný zážitek. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMEZSKÝ POHÁR 
Máme tu další soutěž a to 17.5.2014 
v Pomezí u Poličky. Na start disciplín 
požární útok a štafety požárních dvojic 
se vydalo družstvo starších ve složení 
Vojta Uchytil, Míša Holcová, Jirka 
Bukáček, Petr Kottoniak, Jirka Holec, 
Lucka Sodomková a Vojta Kratochvíl. 
První disciplínou byla štafeta 
požárních dvojic, kde jsme průběžně 
obsadili 7. místo, ale pak přišel 
na řadu požární útok a tam se podařilo 
časem 21,61 a časem 23,84 přiblížit 
se k těm nejlepším družstvům. Naše 
družstvo skončilo krůček 
od medailových míst a to na 4. místě 
ze 14 soutěžících týmů. Spokojení 
s umístěním a nažhavení na další 
klání jsou nyní všichni z družstva a 
doufají, že si tento úspěch zopakují 
na další soutěži.       za SDH Jiří Holec

O POHÁR MALÉ HANÉ 2014 
Sešel se rok s rokem a hasičská mládež se opět 
zapojila do zápolení v hasičských disciplínách. 
První jejich soutěž proběhla dne 8.5.2014 
v Jevíčku. Protože nemáme družstvo mladších 
závodilo družstvo starších ve složení Vojta Uchytil, 
Michaela Holcová, Jirka Bukáček, Petr Kottoniak, 
Jirka Holec, Vojta Kratochvíl a Lucie Sodomková. 
Soutěžními disciplínami byl požární útok, útok 
CTIF a závod na 60m přes překážky jednotlivců. 
Požární útok v podání našeho družstva proběhl 
celkem třikrát. Při prvním pokusu neběžela 
časomíra, druhý pokus se už povedl a to časem 
22,61 a ten třetí, po chybě na sání, skončil časem 
26,84. Na útok CTIF jsme si museli dva závodníky 
půjčit a to z družstva Kamence. Útok spočíval 
v rozvinutí hadic přes překážky, nastříkání vody 
džberovkami, navázání uzlů a poznání požárního 
nářadí. Po těchto dvou disciplínách jsme obsadili 
12. místo. V jednotlivcích nás reprezentovali 
v kategorii starší dívky Lucka Sodomková a 
Michaela Holcová a obsadili 15. a 16. místo. 
V kategorii starší chlapci Jirka Bukáček, Petr 
Kottoniak, Jirka Holec a Vojta Uchytil, obsadili 
17.,18.,20. a 24. místo. Kromě menší deštivé 
přeháňky odpoledne soutěž proběhla 
za slunečného dne na náměstí v Jevíčku a všichni 
si přejí, aby to bylo i na dalších soutěžích, které 
nás čekají.                                   za SDH Jiří Holec  

DOPOLEDNE S SDH PUSTÁ KAMENICE 
Ve středu 16.4. měly možnost děti navštěvující ZŠ a MŠ Pustá Kamenice zažít dopoledne se 
členy sboru dobrovolných hasičů. Členové družstva mladých hasičů za podpory jejich 
vedoucího a několika maminek si pro ně připravili dopoledne plné zajímavých informací a 
plnění úkolů. Nejdříve si děti vyslechly zajímavosti z historie i ze současnosti dobrovolných 
hasičů, ale také důležité informace, jak se zachovat v případě, že jsou svědky požáru, 
zranění osob či páchání trestné činnosti, kam volat, co vše říci do telefonu apod. Poté se děti 
rozdělily do skupinek a procházely jednotlivá stanoviště, na kterých plnily úkoly. Na stanovišti 
zdravovědy si vyzkoušely poskytnout první pomoc zraněné osobě, zavázat a znehybnit 
zlomeninu. Na dalším si děti prohlédly mapu, hledaly na ní základní orientační body a 
vyzkoušely si práci s buzolou. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na praktickou dovednost 
zavolat pomoc prostřednictvím telefonu a na čtvrtém stanovišti si děti mohly prohlédnout 
obraz svatého Floriana, patrona hasičů, učily se pojmenovat jednotlivé části vybavení 
hasičské techniky (proudnice, rozdělovač, hadice…) a také si vyzkoušely namontovat sací 
koš a na rychlost zapojit hadice, jako by byly přímo u zásahu. Za aktivní splnění úkolu děti 
získaly kousek obrázku, který si na závěr mohly nalepit na papír a sestavit si tak svoje vlastní 
hasičské auto. Na konci jako poděkování za snahu dostaly balíčky sladkostí. Počasí v tento 
den bohužel neumožňovalo uskutečnit tuto akci venku, aby si děti mohly vyzkoušet skutečné 
stříkání vody a mohly si prohlédnout družstvo mladých hasičů při požárním útoku, ale i tak se 
jim snad toto dopoledne líbilo a něco si z něho odnesly. Děkujeme zaměstnancům školy 
za příjemné přijetí a dětem za jejich zodpovědný přístup k plnění úkolů. Poděkování patří 
také maminkám, které nejsou členkami našeho sboru, Martině Chaloupkové a Kristýně 
Kalendové za jejich pomoc při uskutečnění této akce.                    za SDH Lenka Tomášková 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚSPĚCH NAŠICH DĚTÍ V SOUTĚŽI „POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“ 
Každoročně pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro děti literární a výtvarnou 
soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Soutěž je rozdělena do čtyř kol. Nejdříve se vyhodnotí 
kolo základní ve školách a sborech dobrovolných hasičů, potom okresní, krajské a nakonec 
republikové kolo v centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Letos poprvé se této soutěže 
zúčastnily i děti z pustokamenické školy a školky. V každé kategorii byly vybrány tři výtvarné 
práce do okresního kola. Do tohoto kola postoupilo celkem 164 prací z okresu Svitavy, a 
proto nás velmi těší, že hned tři naše děti získaly ocenění. V kategorii M1 – mladší děti 
(do 5let věku) se na 1. místě umístila Adéla Utz a krásné 2.místo získal Matěj Zahálka. 
V kategorii ZŠ 1, která je určena pro žáky 1. – 2.třídy, získal 3. místo Jan Hromádko. 
Slavnostní vyhlášení s předáním diplomu a drobných dárků se uskutečnilo 28. května 
v zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru ve Svitavách. Děti si v rámci vyhlášení 
mohly prohlédnout celou budovu hasičského záchranného sboru a také veškerou techniku, 
se kterou hasiči vyjíždějí k zásahům. Oceněným dětem srdečně blahopřejeme a věříme, že i 
v dalším roce se některému z našich dětí podaří svými obrázky opět porotu zaujmout. 

za SDH Lenka Tomášková 

PLAMEN 2014 
Letošní ročník hry ,,PLAMEN“ která se 
konala 30. a 31.5.2014 ve Vítějevsi jsme se 
nemohli zúčastnit, protože nemáme 
potřebný počet dětí. Ale protože se s těmito 
problémy potýká i družstvo ze Sádku, tak 
nás požádali o zapůjčení dvou členů 
z našeho družstva - Míši Holcové a Jirky 
Bukáčka. Oba se úspěšně zapojili 
do závodů a společně obsadili 12. místo 
z 25 zúčastněných týmů. V jednotlivcích 
pak Míša obsadila 17. místo a Jirka 22. 
místo. Ale nejvíce nás těší, že jsme získali 
krásné druhé místo za naší kroniku 
mladých hasičů, kterou ze začátku psalo 
více dětí, ale posledních pět let se role 
kronikářky ujala Míša Holcová. A toto je její 
odměna. Všichni ji za to děkují a věří, že to 
tak bude pokračovat.        za SDH Jiří Holec 

KROUNSKÝ POHÁR 2014 
Zakletá Krouna, tak se dá nazvat soutěžení 
mladých hasičů v naší sousední vesnici. 
Tentokrát 1.6.2014 se družstvu ve složení 
Vojta Uchytil, Míša Holcová, Jirka Bukáček, 
Petr Kottoniak, Jirka Holec, Lucka 
Sodomková a Vojta Kratochvíl opět stala 
Krouna osudnou. Od rána se nám nedařilo 
ani v jedné disciplíně. Po štafetě, kdy při 
prvním pokusu na kladině jeden člen spadl a 
při druhém došlo k přešlapu, se nepovedl ani 
požární útok. Celkově jsme se umístili 
dvanáctí ze 12 soutěžních družstev. Ani 
trocha štěstí nás prostě nepotkala a krutou 
porážku jsme museli vydržet. Ale nikdo se 
nechce s tímto nezdařením smířit a všichni 
chtějí bojovat dál, na další soutěži. Vždyť 
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 

za SDH Jiří Holec 

TJ PUSTÁ KAMENICE ZVE NA TYTO AKCE: 
5.- 6.7.2014 TENISOVÝ TURNAJ VE DVOUHŘE 
12.7.2014 Fotbalový turnaj v Rychnově 
27.7.2014 od 15:30 hod. POUŤOVÝ FOTBAL 
9.8.2014 TURNAJ V NOHEJBALE TROJIC 
23.8.2014 závod dračích lodí na Velkém Dářku 
30.- 31.8.2014 TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE 
25. – 28.9.2014 Cykloturistický zájezd do Nízkých Tater  
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