
Pustokamenické listy 
Číslo 4/2014, čtvrtletní zpravodaj, vydává Obec Pustá Kamenice, č.p. 64, 569 82 Borová, IČ: 277231, dne 17.12.2014,  

na základě povolení Ministerstva kultury ČR číslo MK ČR E 17408 ze dne 19.2.2007 
 
   
   

 
 

 
 

 
Vážení spoluobčané,  
jsou před námi Vánoce, svátky radosti, štěstí, vůní vánočního 
stromku a vánočního cukroví. Ten krásný čas rodinných 
setkání, radostí z dárečků, čas porozumění, slibů a 
předsevzetí. Svátky na které se těšíme jak mladí, tak staří. 
Dovolte, abych Vám nejen jménem svým, ale i jménem 
zastupitelů naší obce popřál krásné a radostné prožití 
vánočních svátků a do nového roku  pevné zdraví, lásku, 
štěstí, pochopení, toleranci a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala a úspěchy 
příštího roku ať předstihnou roky minulé. 
Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok!  

Miroslav Myška, starosta 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

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:  
únor 2015 
- 85 let Ludmila Sochová 
- 75 let Růžena Sochová 
 
Narození:  
listopad 2014 
- Hana Jeníčková ☺ 

KOSTELEM SV. ANNY V PUSTÉ KAMENICI ZNĚLA VARHANNÍ HUDBA 
V neděli 9.11.2014 od 15:00 hodin opět zazněly varhany v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici 
v jejich celé kráse a plném zvuku. Rozehrál je pan Marek Kozák, laureát Mezinárodní 
smetanovské klavírní soutěže v Plzni 2014. U příležitosti 120 let od narození klavíristy Emila 
Mikelky, pustokamenického rodáka, zazněly skladby varhanní hudby z děl J.S. Bacha, A. 
Dvořáka, R. Shumanna a další. Věříme, že všem 51 posluchačům, kteří si koncert přišli 
poslechnout se koncert líbil a z koncertu si odnesli zážitek z krásné hudby. Koncert pro 
občany zorganizovala Obec Pustá Kamenice a dobrovolné vstupné šlo na podporu aktivit 
místních seniorek.                                                                     Jaroslav Sklenář, místostarosta 



Plnění rozpočtu obce k 30.11.2014 v tis. Kč 
 

 ROZP. PLNĚNÍ  ROZP. PLNĚNÍ 
PŘÍJMY CELKEM 7 454,5 7 317,6 VÝDAJE CELKEM 8 393,3 5 365
Daň z příjmů, DPH, z nem. 3 348 3 226 Pozemky a les 80 33,5
Poplatek z odpadů 185 186,5 Služby, vodovod, silnice 148 119,5
Poplatky ze psů, loterie, správní 22 19 Kniha o obci + mapa +  pohledy 200 153
Neinv. dotace na státní správu 57,9 53 Kanalizace (příprava) 4 359,7 1 838
Neinv. dotace na volby do EP 18 18 Školství ZŠ, MŠ 337 297,5
Neinv. dotace na komun. volby 0 20 Projekt knihovna -půjčka 87 87
Neinv. dar Modrá stuha 0 100 Knihovna,veř.osvětlení,pohřebnict. 200 218
Dotace ÚP SY 2013 0 11 Místní KD 100 30
Dotace ÚP SY 2014 154 132 Územní plán obce 24 24
Invest. dotace Chodníky 232,5 232,5 Kom.služby, odpady, veřejná zeleň 740 534,5
Invest. dotace Rekonstr. třídy ZŠ 100 100 SDH 80 51
Invest. dotace Kanalizace+ČOV 3 000 3 000 Oslavy 120 let SDH 50 59
Příjmy z pozemků a lesa 180 38,5 Erb, vlajka obce 80 70
Příjmy – vodovod, rybník 5,1 4 Zastupitelstvo obce 553 496
Služby pro obyvatelstvo 100 123,1 Volby EP 19,1 19
Prodej knihy 50 52 Volby komunální 0 16,5
Finanční operace 2 2 Místní správa OÚ 700 667
  Rekonstrukce třídy ZŠ + chodníky 335,5 336,5
  Výstavba chodníků a odst. ploch 220 270
  Finanční operace 80 45
ÚP SY – Úřad práce Svitavy, EP – Evropský parlament 
 

Návrh rozpočtu obce na rok 2015 v tis. Kč 
 

PŘÍJMY CELKEM 26 508,4 VÝDAJE CELKEM 32 038,7
Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti 820 Pozemky, les 80
Daň z příjmů fyz. os. sráž. daň 80 Silnice 40
Daň z příjmů fyz. os. OSVČ 24 Vodovod, infrastruktura 40
Daň z příjmů právnických osob 808 Veřejné osvětlení 40
Daň z příjmů fyz. os. dle počtu zam. 8 ZŠ a MŠ 270
DPH 1 740 KD 100
Daň z nemovitostí 284 Knihovna 30
Neinvestiční dotace na státní správu 57 Cestovní ruch 10
Poplatky z odpadů 185 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 500
Poplatky ze psů 4 Odpadové hospodářství 240
Poplatky správní, loterie 18 Služby a příspěvky 45
Příjmy z nájmu  20 SDH 80
Příjmy z pozemků a lesa 180 Zastupitelstvo 488
Příjmy vodovod, rybník 5 Činnost místní správy 700
Služby pro obyvatelstvo 80 Pojištění majetku 34
Finanční operace 2 Rekonstrukce knihovny 150
Splátka půjčky Hřbitovy 54 Rekonstrukce elektroinstalace v KD 200
Splátka půjčky Knihovna 78 Rezerva na kanalizaci 1 401
Dotace kanalizace 22 060,4 Kanalizace a ČOV 27 590,7

 

Rozdíl Příjmy-Výdaje -5 530,3 
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)  
půjčka SFŽP 2 451,2 
převod prostředků z minulých let 3 079,1 
CELKEM 5 530,3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2014 
Komunálních voleb ve dnech 10.10. - 11.10.2014 
se zúčastnilo 70% oprávněných voličů obce 
Pustá Kamenice, tj. 187 osob z 268. Zvolení 
zastupitelé získali následující počty hlasů:  
Miroslav Myška – 138  
Jaroslav Sklenář DiS. – 134  
Hana Kašparová – 133  
Vlasta Kynclová – 122  
Ing. Hana Broklová – 110  
Ing. Alena Černá – 109 
Ing. Jiří Zahálka – 106 
 
Dne 5.11.2014 se konalo ustavující jednání 
zastupitelstva, kde zastupitelé složili a podepsali 
slib dle zákona o obcích. Následně došlo k volbě 
starosty, místostarosty a členů jednotlivých 
výborů.  
Starosta: Miroslav Myška  
Místostarosta: Jaroslav Sklenář DiS. 
Finanční výbor: předseda - Ing. Hana Broklová, 
členové - Ing. Alena Černá, Vlasta Kynclová
Kontrolní výbor: předseda - Vlasta Kynclová, 
členové - Ing. Jiří Zahálka, Ing. Hana Broklová
Životní prostředí a územní plánování: předseda - 
Hana Kašparová, členové - Ing. Jiří Zahálka, Ing. 
Alena Černá. 
Určený zastupitel obce podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(kontaktní osoba pro jednání s Městským úřadem 
v Poličce): Hana Kašparová. 

KANALIZACE A ČOV V OBCI PUSTÁ KAMENICE 
Stavba kanalizace již pomalu začíná ovlivňovat životy snad každého z nás a bude ovlivňovat i 
v průběhu celého roku 2015. Obyvatele naší obce, chalupáře, rekreanty, ale i návštěvníky 
obce. Obec proto všechny žádá o shovívavost, velkorysost a trpělivost. 
Výstavba kanalizace a ČOV v naší obci začala v měsíci říjnu 2014. Postupně se buduje 
čistička odpadních vod a hlavní kanalizační řad. Kanalizační řad – stoka A,  je vybudována 
od ČOV ve směru k bývalému Hamerníkovu mlýnu a k Broklovým. Na úseku mezi Broklovými 
a Habalovými nastala komplikace, protože se zde na několika místech kříží stávající vodovod 
a nově budovaná trasa kanalizace a bude zde nutná přeložka vodovodního řadu. 
Od Habalových se dále pokračuje kolem chalupy pana Strejčka (dříve Oplištilovi) a dále 
kolem potoka k Tušlovým. Hlavní stoka A pak pokračuje přes zahradu Dědičových, zahradu 
obecního úřadu, hřiště, až k silnici u mostu u Melezínkových. Když práce neztíží velké mrazy 
a vydatné přívaly sněhu, výkopové práce budou prováděny po celou zimu. Z doposud 
provedené práce na výstavbě ČOV a kanalizace je prováděna průběžná fotodokumentace, 
která je a bude i nadále koncem každého měsíce zveřejněna na našich webových stránkách. 
Součástí fotografií bude i krátký článek, jak práce postupují. Tímto chceme občany pravidelně 
a přesně informovat, jak průběžné práce na uvedené akci probíhají. ČOV má již vazbu a 
do konce roku bude pod střechou. Od ČOV je vybudována odtoková stoka do potoka a 
tlaková kanalizace k jímce, která bude před Mlynářovými a bude přečerpávat odpadní vody 
z domácností občanů místní části Pec do ČOV. 

Jaroslav Sklenář, místostarosta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HŘBITOVY NAŠE KAMENNÁ HISTORIE 
V průběhu měsíce listopadu byly nainstalovány 
informační tabule u katolického i evangelického 
hřbitova. Tabule jsou součástí projektu Hřbitovy – 
naše kamenná historie. Do projektu se naše obec 
zapojila v roce 2012 a zahrnuje území tří sousedních 
místních akčních skupin: MAS Boskovicko PLUS, 
o.s.,  MAS Partnerství venkova a MAS Sdružení pro 
rozvoj Poličska o.s.. Informační tabule jsou jednou 
ze součástí uvedeného a rozsáhlého projektu.  

TABULE DODRŽUJTE RYCHLOST 
Obec Pustá Kamenice nechala na začátku 
obce nainstalovat vítací ceduli upozorňující 
řidiče motorových vozidel na skutečnost, že se 
nacházejí již v obci, kde musí dbát nejvyšší 
dovolené rychlosti 50 km/h. Cedule byla 
nainstalována z důvodu preventivního 
působení na účastníky silničního provozu. 
Obec nestála ani korunu a sponzorovala ji 
firma AXA. Vše potřebné pak vyřizovala firma 
STUDIO METROPOLIS s.r.o. Praha. 
Děkujeme majiteli soukromého pozemku, který 
umožnil instalaci této tabule na jeho pozemku. 

      Jaroslav Sklenář, místostarosta 

KAMENICKÝ POTOK 
Ve dnech od 25.11.2014 do 
2.12.2014 bylo upraveno koryto 
potoka Kamenická voda od hráze 
rybníka až k mostu u Vařečkových. 
Podle zpracovaného projektu a za 
finance ze získané dotace realizoval 
tuto akci investor Lesy ČR, s. p. 
Hradec Králové, který je správcem 
toku Kamenická voda. 

KRÁTCE 
- Cena vody na rok 2015 činí 36,30 Kč/m3. 
- Poplatek za odpady na rok 2015 činí  
550,- Kč/osoba a rekreační objekt. 
- Poplatek za psa je 100,- Kč. 
- Svoz nebezpečných odpadů v roce 2015:  
      v pondělí 25.5.2015 od 16:00 hod. 
      v pondělí 9.10.2015 od 16:00 hod.     
- Poslední úřední den v roce 2014 je 
17.prosince. V roce 2015 bude ve středu 
7.ledna. 
- Kniha „Naše Pustá Kamenice“ je stále 
k prodeji na obecním úřadě. Cena 200,-Kč. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 10.1.2015 
Charita České republiky pořádá tradiční Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi v Pusté 
Kamenici dne 10.1.2015 od 9:00 hod. V době připomínky svátku Tří králů tak budou 
do domácností, institucí a po ulicích celé naší republiky chodit skupinky tří králů s koledou a 
prosbou o příspěvek do pokladničky. Záměr Tříkrálové sbírky 2015 na Poličsku: částečné 
pokrytí nákladů domácí hospicové péče, materiální vybavení a osobní náklady na odborníky, 
které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven, příspěvek na pořízení automobilu 
pro zabezpečení domácí hospicové péče, částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním 
služby Občanské poradny, přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, 
případně humanitární pomoc, rozvoj projektu souvisejících s projektem Adopce na dálku. 
Organizaci sbírky v naší obci zajišťuje Oblastní charita Polička a Obec Pustá Kamenice. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KNIHOVNA 
Knihovnice přejí krásné vánoce a 
v novém roce pevné zdraví a pohodové 
chvilky s knihou v ruce. 
Knihovna bude naposledy v tomto roce 
otevřena dne 18.12.2014 a zahájena 
v novém roce 8.1.2015. Výpůjční doba je 
každý čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin. 
I nadále probíhá výměnný fond mezi 
knihovnami, což dělá přibližně 150 knih 
za rok. Dále děkujeme naší pravidelné 
čtenářce za nové knihy, které 
do knihovny pravidelně věnuje. Sedmý 
ročník Noci s Andersenem v Pusté 
Kamenice proběhne 27.3.2015. Většina 
malých čtenářů má již nyní splněnou 
podmínku přečtení tří knížek  z naší 
knihovny. Ke splnění úkolu dopomáhá 
základní škola pravidelnou docházkou 
do knihovny.     knihovnice Iveta a Lenka 

VÝLOV PUSTOKAMENICKÉHO RYBNÍKA 
V úterý 28.10.2014 se za krásného podzimního počasí uskutečnil již podvanácté výlov 
kamenického rybníka, který obhospodařuje a zarybňuje Rybářské sdružení Vysočina 
Polička. Výlovu se kromě místních rybářů zúčastnil předseda RS Vysočina Polička pan Pavel 
Pásek, hospodář pan Jaroslav Martinů, starosta pan Miroslav Myška, místostarosta pan 
Jaroslav Sklenář a místní i přespolní občané. Po sezónním rybaření bylo vyloveno celkem 
120 kaprů z celkového vysazení 1200 kaprů. Dále pak několik amurů, sumců a nově i 
krásných tolstolobiků. Po výlovu si návštěvníci mohli kapry zakoupit. Rybáři děkují všem, 
kteří se přišli podívat, zakoupit rybu a těší se na setkání u dalšího výlovu. 

za RS Vysočina Polička Zdeněk Petr 

ODSTAVNÉ PLOCHY U ŠKOLY A OÚ 
Koncem měsíce října došlo k dokončení 
výstavby odstavných ploch u školy a 
u obecního úřadu. Jak jsme již 
informovali v minulých listech, akce byla 
z 50% hrazena z dotace Pardubického 
kraje z Programu obnovy venkova. 
Místním živnostníkům, kteří stavbu 
provedli v daném termínu a 
v požadované kvalitě tímto ještě jednou 
děkujeme.     

Jaroslav Sklenář, místostarosta 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2015 
I v nadcházejícím roce 2015 bychom rádi 
uspořádali příměstský tábor pro místní děti pod 
záštitou TJ a za podpory vedení obce Pustá 
Kamenice a ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. Tábor se 
uskuteční v týdnu 13. – 17. 7. 2015. Pro tuto akci 
hledáme dobrovolníky každého věku, kteří by byli 
ochotni pomoci s přípravou a organizací tábora! 
Bližší informace o táboře budou zájemcům 
podány začátkem roku 2015.  

za přípravný tým Mgr. Lenka Tomášková 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PODZIM V KLUBU SENIOREK 
Během měsíce září jsme v klubu seniorek nezahálely. Dva podvečery jsme věnovaly ručním 
pracím. Z donesených přírodních materiálů jsme si vyráběly a zdobily podzimní dekorace, 
věnečky na dveře pro zkrášlení našich domovů.  
Nezapomínáme ani na své zdraví. V pátek 10. října mezi nás přijela z Poličky paní Jana 
Zrůstová a její dva spolupracovníci. Na programu byla přednáška a beseda na téma „Zelené 
potraviny“. Měly jsme možnost seznámit se s potravinovými doplňky z přírodních zdrojů, 
s potravinami, které byly dříve běžnou součástí jídelníčků našich předků a na které jsme 
neprávem zapomněly. 
Na čtvrtek 16. října jsme připravily pro děti „Den otevřených dveří“ v kovárně u Chválů. 
Na tuto akci jsme pozvaly děti ze Základní a mateřské školy z Pusté Kamenice a ze Základní 
školy v Borové. Pan Chvála už na ranní sedmou hodinu roztopil kovářskou výheň, z Borové 
vlakem ranní „sedmičkou“ přijelo 46 dětí v doprovodu svých učitelek a návrat do časů 
prosperujícího kovářského řemesla mohl začít. Děti se dozvěděly o historii kovářského 
řemesla a potom už se začalo opravdu pracovat. Nejdřív samozřejmě jen pozorovaly, jak to 
jde od ruky panu kováři , ale potom si to musely zkusit všechny děti. A tak šlo kovářské 
kladivo z ruky do ruky a každý si tu nelehkou práci vyzkoušel sám. Po odvedené práci si 
zasloužily malé pohoštění, čaj a perník přišel k chuti a byl čas se rozloučit, spěchat na vlak 
zpět do Borové a v kovárně jsme v zápětí přivítali děti z kamenické školy a školky. Jak se jim 
tam líbilo? To se dozvíte ze zprávy paní učitelky Drahošové a my se pustíme do přípravy 
dalších akcí.                                                                          za Klub seniorek Irena Gregorová 

POHÁDKOVÝ ADVENT 
V sobotu 29. listopadu ve 13.30 hodin začal v kulturním domě v Pusté Kamenici za účasti 
nejméně stovky spoluobčanů POHÁDKOVÝ ADVENT.  
Jak už se stává tradicí, tuto předvánoční akci pořádá Obec, Základní škola a Klub seniorek. 
U ozdobeného a rozsvíceného vánočního stromku se děti ze základní školy pod vedením 
paní učitelky Drahošové představily se svým pásmem vánočních koled, mladí hudebníci 
Ester Tomášková – harmonika, Barbora Sochová – housle, Jitka Urbanová – violoncello, 
Tereza Lorencová – flétna, Mirek Halamka – trubka potom přednesli svá sólová vystoupení a 
všichni sklidili zasloužený velký potlesk. A když jsme vítali POHÁDKOVÝ ADVENT, nesměla 
chybět pohádka pro děti i pro dospělé, kterou všem odvyprávěl pan Martin Hak.  
K vánocům a dobré pohodě neodmyslitelně patří vůně perníčků, cukroví a punče. To vše 
připravily ženy z klubu seniorek, součástí akce byla i výstavka ručních prací jak dětí ze školy, 
tak i seniorek. 
Poděkování za návštěvu patří všem, kteří si přišli užít s námi příjemné sobotní odpoledne a 
přivítat nadcházející adventní čas. Přejeme všem spoluobčanům, aby byl časem klidu, 
pohody a – hlavně pro děti - dobou těšení se na vánoce.     za Klub seniorek Irena Gregorová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODZIMNÍ NASTÁVÁ ČAS A NAŠE DÍLNIČKA JE TU ZAS 
V úterý 14.10.2014 jsme se opět po roce sešli na podzimní 
dílničku. Tento rok si mohli děti, rodiče a prarodiče vyrobit 
podzimní dekorace z přírodnin, vystřihnout a namalovat si 
dráčka, nebo si vyrobit zvířátko z kaštanů.   Šárka Drahošová 

TŘETÍ ROK KLUBU SENIOREK 
Ani se tomu nechce věřit, že už zase bude co nevidět další rok za námi. V klubu seniorek 
jsme už rozkrájely třetí narozeninový dort a je tedy čas na trochu bilancování.  
Některé akce se stávají už tradicí – oslava MDŽ, Den matek, velikonoce, předvánoční 
posezení na začátku adventní doby. Jsme velice rády, že tyto akce, které pořádáme společně 
s Obcí a Základní školou, se vždy setkaly s velice hojnou účastí všech spoluobčanů. Jak 
představitelům obce panu starostovi Myškovi a místostarostovi Sklenářovi, tak dětem a paní 
učitelce Drahošové ze základní školy patří naše poděkování za spolupráci a podporu. 
Vydařily se nám dva velice pěkné a zajímavé výlety. Na začátku prázdnin jsme se vydaly na 
státní zámek do Slatiňan a v říjnu jsme zavítaly do skutečského muzea na výstavu „Koloniál 
pana Bajzy“ a do obuvnické expozice. Nemusely jsme jezdit daleko a opět jsme poznaly kus 
historie našeho kraje.  
V létě se některé z nás aktivně zapojily do pořádání příměstského tábora pro děti a celý klub 
seniorek se zúčastnil i slavnostního ukončení tábora na hřišti.  
Významným dnem v životě obce byla bezesporu oslava 120. výročí založení SDH a sraz 
rodáků v sobotu 26. 7. 2014. A do přípravy se zapojily i seniorky, když jako součást pohoštění 
pro návštěvníky napekly koláče.  
Jsme rády, že se nám podařilo uskutečnit také jednu jistě zajímavou akci pro děti. Na čtvrtek 
16. října jsme připravily pro děti „Den otevřených dveří“ v kovárně u Chválů. Pozvaly jsme 
děti ze Základní a mateřské školy z Pusté Kamenice a ze Základní školy v Borové. Díky panu 
Chválovi si děti mohly prohlédnout, jak to dříve vypadalo v kovářské dílně a sami si i trošku 
ozkoušely, jaká práce v kovárně dříve byla. 
Při pravidelných pátečních sezeních jsme od podzimu připravovaly další – již tradiční akci –, 
kterou jsme tentokrát nazvaly Pohádkový advent, během roku jsme ještě stihly uspořádat již 
třetí ročník turnaje v „Člověče nezlob se“, zdravotní přednášku „Zelená lékárna“, oslavily jsme 
narozeniny každé z nás, ještě zbývá vánoční posezení a za rokem 2014 uděláme definitivní 
tečku. Věříme, že i v roce příštím se nám bude dařit tak, jako letos.  

za Klub seniorek Irena Gregorová 

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KOVÁRNY 
Ve čtvrtek 16.10.2014 jsme spolu s MŠ 
navštívili místní kovárnu. Žáci si prohlédli 
vybavení kovárny, dozvěděli se, na co 
jsou jednotlivé nástroje potřebné a 
shlédli malou ukázku pana kováře. 
Každé z dětí si mohlo vyzkoušet práci 
s perlíkem a někteří si také odnesli 
výrobek. Nakonec těm nejmenším paní 
Gregorová přečetla pohádku 
O kůzlátkách. Na základě této prohlídky 
žáci ve škole vymýšleli pohádky a 
písničky, kde se vyskytuje povolání 
kováře nebo podkováře a namalovali si 
obrázky. Děkujeme manželům 
Chválovým, paní Gregorové a paní 
Novákové za pěknou a zajímavou 
prohlídku. 

Šárka Drahošová



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2014 
V pátek 28.11.2014 se již popáté slavnostně 
rozsvítil vánoční stromeček v Pusté Kamenici. 
Stejně jako v předchozích letech rozsvěcení 
předcházel lampionový průvod, který procházel 
horní částí obce. V pět hodin děti odpočítaly 
rozsvícení stromečku a pan starosta popřál 
všem klidné prožití adventního období. 
Následovalo vystoupení žáků naší školy, kteří si 
připravili program složený z vánočních písniček, 
koled a básniček. Jako každý rok jsme si také 
mohli vyzkoušet několik tradičních vánočních 
zvyků. Letos opět obohatila program prodejní 
výstavka krásných prací žen z klubu seniorek. 
Pro zahřátí byl přichystaný čaj, svařené víno a 
punč, který zajistila obec a perníčky, které 
upekly a ozdobily děti ve škole. Doufáme, že si 
všichni domů odnesli nejen kapří šupinku pro 
štěstí, ale i trošku slavnostní nálady. 
Děkujeme všem, kteří přišli, aby společně 
s námi rozsvítili vánoční stromeček a pomohli 
nám vytvořit příjemnou vánoční atmosféru. 
Těšíme se, že se budeme ve stejně hojném 
počtu společně potkávat i v následujících 
letech.                                      Šárka Drahošová 

VÝLET ZŠ DO PRAHY 
Ve čtvrtek 13.11. 2014 jsme jeli na výlet 
do Prahy. Ve vlaku se děti v dětském 
koutku dívaly na pohádky, a tak nám cesta 
pěkně ubíhala. V Praze jsme se metrem 
přesunuli z nádraží na Vyšehrad a 
prohlédli si baziliku sv. Petra a Pavla. 
Prošli jsme se po Slavíně a hledali známé 
osobnosti. Nakonec jsme si užívali krásné 
výhledy na Prahu a Vltavu z místních 
vyhlídek. 
Z Vyšehradu jsme se přesunuli do centra 
města a šli se podívat na Židovské město. 
Tato část Prahy je zpoplatněna a tak jsme 
si prohlédli památky jen zvenku. Viděli 
jsme Obřadní síň, Staronovou synagogu, 
Klausovu synagogu i hřbitov. 
Dále jsme pokračovali na Staroměstské 
náměstí, kde jsme stihli odbíjení Orloje. 
Na náměstí nás zaujali pouliční umělci. 
Po cestě na nádraží jsme se občerstvili a 
jeli domů. Letošní cesta do Prahy i zpět se 
k naší spokojenosti obešla bez dopravních 
komplikací.                            

Šárka Drahošová

DEN S JEŽÍŠKEM  
V pátek 12. prosince proběhl v naší škole „Den s Ježíškem“. Už od rána jsme si o Ježíškovi 
nejen povídali, ale také jsme mu kreslili obrázky a psali dopisy. Odpoledne nás čekalo 
pohádkové vyprávění pana Haka. Přesto, že pohádku O perníkové chaloupce všichni dobře 
známe, v podání pana Haka se pro nás známá pohádka stala poutavým příběhem plným 
překvapení. Po pohádce jsme se již začali chystat k „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi“. 
Venku před školou jsme společně počkali na pokyn z radia Impuls. Ve čtvrt na čtyři 
odstartoval herec Václav Vydra společné vypuštění balónků. Naše balónky, spolu s tisíci 
dalšími po celé republice, vzlétly a odnesly všechna naše přání k Ježíškovi. Doufám, že se 
dětem „Den s naším Ježíškem“ líbil a že nejen jim, ale i nám všem, Ježíšek naše vánoční 
přání splní.                                                                                                           Jana Kulichová 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ZŠ A MŠ  
V pátek 5. 12. zavítala do naší školy 
dlouho očekávaná návštěva- Mikuláš a 
čert. Nejprve zamířila mezi školáky a poté 
i k dětem do školky. Mikuláš přečetl všem 
dětem jejich hříchy zapsané v Pekelné 
knize. Děti musely slíbit, že se polepší a ty 
odvážnější přidaly ke slibu i básničku nebo 
písničku. Přesto, že děti byly statečné, bez 
slziček se to ve školce neobešlo. Nakonec 
odměnil Mikuláš děti balíčkem. Je vidět, že 
všechny děti ve škole i ve školce jsou 
hodné, protože si čert nikoho neodnesl a 
jak se říká v jedné známé pohádce „Peklo 
se nikdy nemýlí“.                 

Jana Kulichová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tělovýchovná jednota  
Pustá Kamenice pořádá  

26.12.2014 od 14:15 do 15:30 hodin  
na zimním stadionu v Hlinsku  

VÁNOČNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ  
pro děti, rodiče, prarodiče a zkrátka pro 

všechny, kteří si chtějí o vánocích trochu 
zasportovat.  

Pronájem ledu hradí tělovýchovná jednota, 
dopravu na zimní stadion si každý zajistí 

sám. 

TJ Pustá Kamenice zve všechny členy na 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, 
která se koná v sobotu 10. ledna 2015  
od 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. 

Od 16:00 hod. bude výroční schůze pro děti. 
Součástí schůzí bude promítání fotografií, videí 

a diapozitivů z akcí TJ. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
V předvečer svátku svatého Mikuláše 
proběhla v Pusté Kamenici tradiční 
Mikulášská nadílka. Mikuláše při obchůzce 
obcí doprovodil anděl, nechyběli ani čerti. 
Společně pak navštívili dvacet rodin a za 
krásnou básničku či písničku obdarovali 
32 nejmenších dětí. I když nějaké ty 
slzičky ukáply, tak všechny děti 
přesvědčily Mikuláše, že si nezaslouží, 
aby byly čerty odneseny do pekla. Balíčky 
se sladkostmi pro děti sponzorovala jako 
každý rok místní tělovýchovná jednota. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 

POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA 2014 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice 
uspořádala v sobotu 25.10.2014 posvícenskou 
taneční zábavu. Jménem pořadatelů bych chtěl 
tímto poděkovat všem účastníkům za návštěvu 
taneční zábavy a rovněž tak všem pořadatelům 
za vykonanou službu. Zábava s hudební 
skupinou Quattro se velice vydařila a věříme, 
že všichni účastníci zábavy odcházeli domů 
spokojeni.       

         za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 

ZŠ a MŠ Pustá Kamenice 
Vás srdečně zve  

 na  
 

            VÁNOČNÍ KONCERT 
který se koná  

19. 12. 2014 v kostele sv. Anny v 18.00 hodin. 
 

Těšíme se na Vás. 

POSVÍCENSKÝ FOTBAL 2014 
Posvícenské fotbalové utkání ženatí : 
svobodní přineslo řadu zajímavých 
událostí. Hned na začátku utkání se 
svobodní ujali vedení 2:0, posléze 4:2, aby 
poločas skončil smírně 4:4. Do začátku 
druhé půle měli výborný start ženatí, kteří 
se ujali vedení 6:4, aby poté dotáhli 
vítězství v poměru 8:7 do závěrečného 
hvizdu. Pro diváky, kterých přišlo skoro 40, 
to byl určitě zajímavý zápas. TJ Pustá 
Kamenice děkuje všem přítomným 
divákům za návštěvu tohoto utkání a 
hráčům poté za odvedený výkon.  Mužstva 
nastoupila v těchto sestavách: ženatí: 
Karel Chvála, Milan Černý, Tomáš Dědič, 
Milan Sršeň, David Sršeň, Marek Černý, 
Miloš Černý, Miroslav Tušla. Svobodní: 
Martin Smažil, Jaromír Obrovský, Michal 
Obrovský, Martin Tušla, Jan Hubač a 
Zdeněk Pecina. Branky vstřelili: za ženaté: 
Marek Černý 6 x, Sršeň David 1 x, Černý 
Milan 1 x. Za svobodné: Obrovský Michal 
2 x, Obrovský Jaromír 2 x, Hubač Jan 1 x, 
Tušla Martin 1 x, Pecina Zdeněk 1 x. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka na masopust 
V sobotu 14.2.2015 od 08:00 hodin pořádá 

TJ Pustá Kamenice Masopustní průvod 
obcí. 

Pozvánka na dětský karneval 
V sobotu 21.2.2015 od 13:00 – 17:00 hodin 

TJ Pustá Kamenice pořádá v kulturním 
domě tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL. 

Srdečně zvou pořadatelé. 
Pozvánka na ŠIBŘINKY 

V sobotu 21.2.2015 od 20:00 do 02:00 hod. 
TJ Pustá Kamenice pořádá  

tradiční ŠIBŘINKY se skupinou ŘEMEN.  
Srdečně zvou pořadatelé. 

 
SDH Pustá Kamenice pořádá v kulturním 

domě 

Tradiční hasičský ples  
v sobotu 31.1.2015 
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