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 Vážení spoluobčané,  
děkuji za trpělivost a shovívavost, kterou projevujete 
v souvislosti s probíhající výstavbou kanalizace v obci. 
Průběh stavebních prací se neobešel a zřejmě 
do budoucna ani neobejde bez problémů. Na práci 
stavební firmy však dohlíží nejen samotné vedení obce, 
ale i technický dozor Ing. Pravec a dozor bezpečnosti 
práce Ing. Chaloupka. Každých 14 dní se pravidelně 
konají tzv. kontrolní dny, kde je se stavební firmou 
projednáván postup a průběh prací.  

K průběhu prací byly vzneseny desítky připomínek, závad a stížností (a to i od občanů obce) a nejednou 
došlo k zastavení prací, když firma adekvátně nereagovala. V posledních týdnech bylo proto mimo jiné 
důrazně požadováno větší zapojení stavební firmy Gremis jako hlavního dodavatele stavby. 
Vedení obce průběžně zaznamenává škody způsobené na jím spravovaném majetku a také na majetku 
občanů. Řešení těchto škod jde na vrub zhotovitele a je je třeba oznamovat na obecní úřad, pokud se 
s firmou provádějící výkopové práce na odstranění nedomluvíte. Obec je investor akce a způsobené 
škody neplatí, neboť je nezpůsobila. Myslím si, že není nutné si stěžovat na nečinnost obce mezi 
sousedy, v hospodě, v Krouně, ve vlaku na Poličku či na Facebooku. Má-li někdo potřebu něco řešit, 
dveře na obecní úřad jsou otevřené. Za šest měsíců výstavby kanalizace jsem podstatně změnil svůj 
názor na některé naše spoluobčany, kteří neustále jen hledají záminky k upozorňování na problémy 
s výstavbou, popichují ostatní občany a dokonce označují občany ochotné se aktivně podílet 
na výstavbě kanalizačních stok za hlupáky.  
V době vydání těchto listů, je již položeno více jak 50 % kanalizačních stok a 10-15 kanalizačních 
přípojek k napojení domácností. Do silnice III/3548 se bagry pustí od dubna 2015 v úseku od boroviny 
od Daliborových po stavení Miroslava Sodomky. Předpokládá se, že komunikace bude vždy průjezdná 
alespoň v jednom pruhu. Kompletní kanalizační síť bude dokončena v měsíci červnu 2015. Rozkopané 
silnice budou opraveny nejpozději na podzim a to v šíři výkopu, s výjimkou cesty od trati na Radčany, 
která bude stavební firmou s ohledem na pochybení při výstavbě na vlastní náklady zhotovena nová. 
Poté co bude od června spuštěn jednoletý zkušební provoz ČOV, začnou se napojovat na kanalizační 
síť přípojky občanů. Čím více se ve zkušebním provozu ČOV napojí domácností na kanalizaci, tím lépe 
pro odzkoušení technologie v ČOV. Zkušební provoz je bez poplatku stočného. 
Napojení na kanalizační síť bude řešeno SMLOUVOU s obecním úřadem a čestným prohlášením 
připojovaného účastníka, že do kanalizační sítě jdou odpadní vody domácností, nejdou tam odpadní 
vody ze živočišné výroby, nejde tam dešťová voda z okapů a nelze do kanalizační sítě vylévat olej, 
rovněž není možné vypustit starý obsah septiků či žump. Do kanalizační sítě musí být svedena i odpadní 
voda z koupelen a kuchyňských dřezů, která byla zatím vypouštěna do potoka Kamenická voda nebo 
do tzv. trativodu. Bez podepsané smlouvy a čestného prohlášení se nesmí nikdo svévolně připojit!!!   
Závěrem připomínám, že do konce června 2015 obecní úřad přijímá projektové dokumentace přípojek 
domácností od těch občanů, kteří mají zájem zapojit se do hromadné žádosti o stavební povolení a 
ušetřit tak starosti a správní poplatek. Dále připomínám, že na internetových stránkách pravidelně 
informujeme o dosavadním průběhu prací včetně bohaté fotodokumentace a nově také zveřejňujeme 
harmonogram prací na následující týden – věnujte harmonogramu pozornost, vyplývají z něj i případná 
omezení v průjezdnosti komunikací.                                                                      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:  
květen - 80 let - Marie Hromádková 
Narození:  
březen - František Najbert ☺ 
Opustili nás: 
únor - Zdeněk Zeman, 77 let 



Plnění rozpočtu obce k 31.12.2014 v tis. Kč 
 

 ROZP. PLNĚNÍ  ROZP. PLNĚNÍ 

PŘÍJMY CELKEM 18 942,6 18 942 VÝDAJE CELKEM 17 611 17 611
Daň z příjmů, DPH, z nem. 3 707 3 695 Pozemky a les 33 33
Poplatek z odpadů 185 189 Služby, vodovod, silnice 129,4 137,9
Poplatky ze psů, loterie, správní 22 21 Kniha o obci + mapa +  pohledy 154,5 153
Neinv. dotace na státní správu 57,9 57,9 Kanalizace (příprava) 13 880 13 887
Neinv.dotace na volby do EP 18 18 Školství ZŠ, MŠ 338,5 339
Neinv.dotace na komun.volby 20 20 Projekt knihovna -půjčka 87 87
Neinv.dar Modrá stuha 100 100 Knihovna,veř.osvětlení,pohřebnic. 209 218
Dotace ÚP SY 2013 0 11 Místní KD 31,5 31,5
Dotace ÚP SY 2014 154 154 Územní plán obce 24 24,2
Invest.dotace Chodníky 232,5 232,5 Kom.služby,odpady,veřejná zeleň 607 596,8
Invest.dotace Rekonstr. třídy ZŠ 100 100 SDH 62,2 53,2
Invest.dotace Kanalizace PK 3 000 3 000 Oslavy 120 let SDH 50 59
Invest.dotace SFŽP  a FS 11 113,2 11 113,2 Erb, vlajka obce 80 70
Příjmy z pozemků a lesa 39 40 Zastupitelstvo obce 540 539
Příjmy – vodovod, rybník 6 6 Volby EP 19,1 19,1
Služby pro obyvatelstvo 127,6 124 Volby komunální 20 16,5
Prodej knihy 56 56 Místní správa OÚ 695,3 695,3
Finanční operace 2 2 Rekonstrukce třídy ZŠ  335,5 336,5
Neinv.dotace JSDH 2,4 2,4 Výstavba chodníků a odst. ploch 269 270
 Finanční operace 46 45
ÚP SY – Úřad práce Svitavy, EP – Evropský parlament, PK – Pardubický kraj, SFŽP – Státní fond životního 
prostředí, FS – Fond soudržnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V minulém vydání Pustokamenických listů nebyl zveřejněn článek o vítání občánků do života 
v obci. Uvádíme jej tedy nyní. Již pošesté od obnovení tradice v roce 2009 se v naší obci 
uskutečnilo slavnostní vítání občánků do života. V budově Základní a Mateřské školy se 
v neděli 5.10.2014 od 13:00 hodin sešlo 5 rodin nejmladších občánků. Gratulaci od pana 
starosty Miroslava Myšky, dále finanční dar a pamětní list obdrželi rodiče Jiřího Boháče, 
Johany Broklové, Mikuláše Houdka, Jakuba Odehnala a Adély Vičarové. Proběhlo také 
slavnostní podepisování rodičů do kroniky a fotografování u kolébky. Celý program příjemně 
doplnilo představení současných i bývalých žáčků školy. Celá slavnost byla zachycena 
fotografem panem Jan Broklem st., rodiče se tedy mohou těšit na fotoalbum dokumentující 
vítání jejich děťátka do života v obci.                                                                     Irena Tušlová 

NA ROK 2015 MÁ OBEC PŘIPRAVENY 
K REALIZACI TYTO ZÁMĚRY: 
1. Dokončení výstavby akce: „Kanalizace a 
ČOV v obci Pustá Kamenice“. 
2. Rekonstrukce elektroinstalace kulturního 
domu v Pusté Kamenici – předpokládaná 
investice 907 823,-Kč, dotace od MMR ČR 
z Programu obnovy a rozvoje venkova činí 
600 000,-Kč. 
3. Rekonstrukce vnitřních prostor Místní 
lidové knihovny v Pusté Kamenici – 
předpokládaná investice 320 000,-Kč, 
dotace cca 150 tis. Kč z POV Pardubického 
kraje, dotace dosud nebyla schválena. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRÁTCE 
- Soutěž Vesnice roku 2015 – do letošního 
ročníku nebude podána přihláška z důvodu 
výstavby obecní kanalizace. 
- Uzavření kulturního domu z důvodu 
rekonstrukce elektroinstalace bude 
od 8.6.2015 do 31.8.2015. 
- Obec prosí občany, kteří mají v úmyslu dát 
do kontejneru koberce nebo linoleum, aby se 
domluvili na odvezení se starostou - 
potřebujeme zakrýt podlahu sálu kulturního 
domu při rekonstrukci elektrorozvodů. 
- Rezervaci odpočívadla na místním hřišti 
přes letní sezónu je třeba objednávat 
na obecním úřadě (červen již obsazeno), 
cena pronájmu je 500,-Kč/den + el. energie. 
- Sběr nebezpečných odpadů a 
elektroodpadu je v pondělí dne 25.5.2015 
od 16:00 hod. 
- Svoz železného odpadu se uskuteční 
v pondělí dopoledne dne 25.5.2015, prosíme 
naše spoluobčany, aby železný odpad 
připravili k odvozu tak, aby nám ho 
nenechavci neodvezli, v průběhu roku je 
možno odkládat železný šrot za mlékárnou. 
- V sobotu dne 10.1.2015 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 9 668 Kč (o 104 Kč méně než 
v roce 2014), všem dárcům i našim ochotným 
koledníkům upřímně děkujeme. 
- V letošním roce jsme požádali Úřad práce 
Svitavy o dotaci na tři pracovní místa 
podpořená v rámci veřejně prospěšných 
prací, zaměřená na úklid a údržbu veřejné 
zeleně, lesa, komunikací, budov a objektů 
v majetku obce. 
 

POPLATKY ZA ODPADY A PSA 
Ke dni 31.3.2015 byl termín k placení 
poplatků za odvoz odpadů a poplatku 
za psa. Obecní úřad děkuje všem, kteří 
v termínu zaplatili a „ děkuje“ i těm co opět 
nezklamali a nemají poplatky zaplaceny. 
Uvědomte si prosím, že tím způsobujete 
potíže v chodu obecního úřadu. 

    Miroslav Myška, starosta   

POTULOVÁNÍ PSŮ NA VEŘEJNÉM 
PROSTRANSTVÍ 
Na obecní úřad se poslední dobou obrátilo 
několik občanů s prosbou, aby se zase 
obnovilo přísnější postihování našich 
spoluobčanů, kteří nechávají volně pobíhat 
své psy po obci. Bohužel musíme těmto 
občanům dát za pravdu, morálka vlastníků 
psů se zhoršila. Je třeba dodržovat Obecně 
závaznou vyhlášku obce Pustá Kamenice 
č. 1/2009 platnou od  1.1.2010, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství v obci Pustá 
Kamenice, která je k nahlédnutí na OÚ nebo 
na našich webových stránkách. Opět 
nastane focení psů na veřejném prostranství 
a oznamovaní jejich vlastníků 
na přestupkovou komisi MěÚ Polička.  

Miroslav Myška, starosta 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 
Vážení občané Pusté Kamenice, 
v sobotu 25. 4. 2015 bude probíhat 
očkování psů proti vzteklině. 
PEC   13:45 – 14:00, VÁHA   14:00 – 14:30 
Vzteklina je virové smrtelné onemocnění 
přenosné na člověka kousnutím a je 
ze zákona povinnost mít psa proti vzteklině 
vakcinovaného. MVDr. Michaela Halamková 

veterinární lékařka
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 
Biologicky rozložitelný odpad je možno ukládat do zeleného zavíracího kontejneru na točně 
autobusů. Obec tímto kontejnerem splňuje svoji povinnost od 1.4. do 31.10. zajistit 
pro občany možnost ukládat biologicky rozložitelný odpad. Na poutači u tohoto kontejneru je 
uvedeno, co tam patří a co se tam nesmí dávat. 
Biologicky rozložitelný odpad pochází z údržby zahrad a kuchyní a lze jej legálně využít 
na zahradách v zahradních kontejnerech. 
Co patři do kontejneru: skořápky z vajec, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, 
zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad 
(posekaná tráva, spadané ovoce a listí). 
Co nepatří do kontejneru: uhelný popel, olej, plasty, sáčky z vysavače, pleny, větve, odpad, 
který není biologicky rozložitelný. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PĚT ZÁSADNÍCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ ZA VÝKUP 
KOVŮ 
1. března vešla v platnost vyhláška č. 27/2015 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, která mění 
pravidla výkupu kovových odpadů pouze od nepodnikajících fyzických osob. Ministerstvo životního 
prostředí připravilo k této vyhlášce stručný výklad v podobě "často kladených otázek". 
 

1) Jakým právním předpisem byl zaveden zákaz výkupu kovových odpadů v hotovosti od fyzických 
osob a kdy začne platit? 
Jedná se o vyhlášku č. 27/2015 Sb., kterou je novelizována vyhláška č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady. Účinnost této vyhlášky je nastavena na 1. březen 2015. 
Od tohoto data budou všichni provozovatelé povinni podle nové právní úpravy postupovat. 
K novelizovanému znění vyhlášky je nutné vzít vždy v potaz § 18 odst. 5 zákona o odpadech, který 
uvádí, že je výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem prováděn bezhotovostně. 
 

2) Co znamená text novelizované vyhlášky pro výkup kovových odpadů od fyzických osob? 
V § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady byl doposud vymezen 
specifický okruh odpadů, které je zakázáno vykupovat v hotovosti a zároveň zcela zakázáno 
vykupovat od fyzických osob. 
Po novelizaci se výčet odpadů uvedených v §8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. vztahuje pouze 
na odpady, které je zcela zakázáno vykupovat od fyzických osob. 
S ohledem na text § 18 odst. 5 a 11 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, se zákaz výkupu v hotovosti od fyzických osob tedy vztahuje na odpady, u nichž je 
provozovatel povinen identifikovat osoby, které odpady do zařízení předávají, a vést o těchto 
odpadech a osobách evidenci, tedy na odpady vymezené v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady. 
 

3) Jaké konkrétní druhy odpadů nesmí být vykupovány od fyzických osob v hotovosti? 
S ohledem na odkaz v § 18 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, a zmocnění k vydání vyhlášky uvedenému v § 18 odst. 11 téhož zákona, se zákaz 
poskytovat při výkupu odpadů úhradu v hotovosti fyzickým osobám vztahuje na odpady vymezené 
v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jedná se o následující 
druhy odpadů dle Katalogu odpadů: 
16 01 04 Autogramy, 16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí, 17 04 01 
Měď, bronz, mosaz, 17 04 02 Hliník, 17 04 03 Olovo, 17 04 04 Zinek, 17 04 06 Cín, 17 04 07 Směsi   
kovů (17 04 01- 06), 17 04 11 Kabely, 16 01 17 Železné kovy, 16 01 18 Neželezné kovy, 17 04 05 
Železo a ocel, 17 04 07 Směsné kovy, 20 01 40 Kovy. 
 

4) Jakým způsobem má být prováděna bezhotovostní úhrada při výkupu odpadů od fyzických osob? 
V současném znění zákona o odpadech nejsou požadavky na způsob provádění bezhotovostní 
úhrady přesně specifikovány. 
Dle aktuálně projednávané novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, u níž se předpokládá nabytí 
účinnosti v první polovině tohoto roku, bude možné úhradu za vymezené odpady provádět pouze 
převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu. 
 

5) Mění se nějak rozsah odpadů, které je zcela zakázáno vykupovat od fyzických osob? 
Výčet odpadů, které je zcela zakázáno vykupovat od fyzických osob, zůstává stejný jako doposud a je 
vymezen v § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění. 
Jedná se o odpady mající povahu: 
a) uměleckého díla nebo jeho části, 
b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, 
c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, 
d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, 
dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a 
energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo 
e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) 
zákona. (tedy části baterií a akumulátorů a elektrických a elektronických zařízení).
Více zde: http://www.tretiruka.cz/news/pet-zasadnich-otazkek-a-odpovedi-k-bezhotovostni-platbe-za-
vykup-kovovu1/ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HODY HODY DOPROVODY 
Na Květnou neděli, která letos připadla na 29. března, uspořádal 
Klub seniorek v Pusté Kamenici předvelikonoční besedu „..hody, 
hody, doprovody…“.  
Naše pozvání do kulturního domu tentokrát přijala etnografka paní 
Mgr. Stanislava Cafourková z Městského muzea a galerie Polička. 
Ve svém vyprávění na téma „Velikonoční pokrmy v běhu času“ 
nás provedla historií a tradicemi spojenými s velikonočními svátky, 
kuchyní našich předků a symbolikou pokrmů, které k velikonocům 
neoddělitelně patří. Aby nezůstalo pouze u povídání o těchto 
dobrotách, k ochutnání ženy z Klubu seniorek připravily jidáše, 
beránky, domácí chléb.  
Ke svátečním dnům patří také slavnostní výzdoba našich domovů 
a tak i letos si mohli návštěvníci naší akce prohlédnout, zakoupit 
nebo i vlastnoručně vyrobit hezké velikonoční dekorace, které 
jsme vyrobily a připravily pro zkrášlení našich domovů. Děti si 
zdobily perníková vajíčka a zvířátka, mohli jsme obdivovat a taky 
si vyzkoušet krásnou vyšívanou grafiku, kterou nám všem ukázala 
paní Skokanová.  
A tak i když počasí příliš jaro nepřipomínalo, alespoň do sálu 
kulturního domu se nám podařilo vnést příjemnou velikonoční 
náladu a prožít společně hezké nedělní odpoledne. Všem 
spoluobčanům přejeme radostné velikonoce a těšíme se 
na setkání při dalších akcích Klubu seniorek.  

za Klub seniorek Irena Gregorová 

NOC S ANDERSENEM 2015 
Už po sedmé se letos konalo spaní v knihovně pod názvem Noc s Andersenem. Krátce 
po páté hodině odpolední se dne 27. 3. 2015 před knihovnou sešlo 13 dětí.Tento rok jsme 
přivítali osm nových dětiček. Nejprve pro ně byla připravená šipkovaná s úkoly, se kterými si 
hravě poradily. Po návratu do knihovny si školáčci ozdobili vázičku pro jarní kytičku. 
Po vydatné večeři už tady byl lidový vypravěč s indiánským příběhem, který děti přenesl 
do dávných časů. Samozřejmě nechyběla tradiční noční procházka se stezkou odvahy. 
Stezku pro malé čtenáře připravila mládež, která je za svitu lucerniček provedla strašidelným 
lesíkem. Za splněné úkoly získali žetony, které vyměnili za sladkou odměnu. A to už jsme se 
vrátili do knihovny, kde neúnavné děti pokračovaly v soutěžích. Před půlnocí si vyslechly 
pohádky od K. J. Erbena a pak už  se jen zavrtaly do spacáků a nechaly si zdát krásné 
pohádkové sny. Po brzké ranní snídani ještě stihly vyškrábat obrázky, zahrát šipky a fotbálek 
a už jsme se pomalu rozešli do svých domovů.  
Příští rok se na vás zase budou těšit  knihovnice Iveta a Lenka. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEJBY TANEČNÍ 
Také letos v únoru se děti z mateřské školy sešly 
na poslední lekci tanečně-pohybového kurzu 
"BEJBY TANEČNÍ", kde se již druhým rokem 
za vedení Ing. Bohumila Černého učily tančit a 
zvládat společný pohyb. Za hojné účasti 
rodinných příslušníků děti předvedly, co si 
na předchozích čtyřech lekcích osvojily a vše 
vyvrcholilo právě předvedenými tanečky 
pro rodiče a blízké příbuzné. Každé taneční úterý 
děti velmi bavilo a již se všichni těšíme na příští 
rok.                                             Dita Hromádková 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 
V pondělí 9. února se konal v naší škole 
zápis do prvního ročníku s názvem 
„Ve školkové tůňce jako potěr zatím 
sedíme, ale do školního rybníka jako 
rybky už po prázdninách míříme“. 
K zápisu přišly tři děti v doprovodu 
rodičů. Po krátkém přivítání a seznámení 
dětí s tím co je čeká, dostaly děti 
papírové desky se svým jménem, 
ve kterých byla namalovaná tůňka, 
od které vedl potůček do rybníka. Děti 
plnily připravené úkoly, sbíraly za ně 
obrázky zvířátek, které žijí ve vodě nebo 
v jejím okolí a ty potom lepily do desek 
tak, aby se dostaly z tůňky do rybníčka. 
Za každý splněný úkol, poznávání barev 
a tvarů, básničku …, získaly děti nejen 
zvířátko, ale také některou ze školních 
pomůcek. Děti byly šikovné, splnily 
všechny zadané úkoly a symbolicky tak 
doplavaly ze školkové tůňky do školního 
rybníka. K nasbíraným školním potřebám 
dostaly děti ještě stojánek na tužky 
v podobě želvičky a bublifuk. A protože 
na celý „vodní zápis“ dohlížel náš školní 
vodníček, odnesly si děti domů jako 
památku na zápis i vodníčka 
na pověšení, kterého pro ně připravily 
děti ve školní družině. 
Svoji první velkou zkoušku zvládly 
všechny děti na výbornou a my jim 
přejeme, ať se jim stejně daří i 
po nástupu do školy.        Jana Kulichová 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY JÁ MÁM, I ORIGAMI S NIMI POSKLÁDÁM 
Poznávání jiných kultur, jejich tradic a zvyků je nedílnou součástí multikulturní výchovy 
na naší škole. Letos jsme pro děti připravili týdenní projekt s názvem „Šikovné ručičky já 
mám, i origami s nimi poskládám“, věnovaný Japonsku. Od pondělí 23.2. do pátku 27.2. se 
děti prostřednictvím papírových skládaček seznámily s Japonskem a jeho tradičním uměním. 
Nejprve jsme si povídali o původu umění skládání papíru a vyzkoušeli jsme si poskládat 
jednoduchou berušku a jeřába, který je tradičním symbolem Japonska. Žáci čtvrtých a pátých 
ročníků se věnovali Japonsku také ve vlastivědě a během informatiky vyhledávali informace a 
obrázky na internetu. Na konci týdne žáci sami zpracovali krátký článek o Japonsku. 
V průběhu celého týdne si děti vyzkoušely poskládat různé origami, věnovaly se ale zejména 
skládání jeřábů, kteří jsou symbolem dlouhého života, a budou součástí jarní výzdoby školy. 
Školáci při skládání jeřábů nezapomněli ani na své rodiče a několik jeřábů připravili také 
na obecní úřad, do knihovny a na poštu. Do projektu se zapojila i školka, která se zaměřila 
na naše nejoblíbenější české skládačky – čepičku, kterou nosí Večerníček a vlaštovky. 
Vlaštovku si ve družině poskládali i školáci a rovnou si udělali soutěž v jejím házení. A 
protože origami děti opravdu zaujaly, vyhlásili jsme ve škole soutěž o nejlepší origami, která 
potrvá až do konce března. Pro inspiraci více na: http://www.origami.alyss.cz/index.php 

                                                                                          Šárka Drahošová a Jana Kulichová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEDEN SVĚT DĚTEM 
V pondělí 16. 3. 2015 jsme se vypravili do Poličky, na sedmnáctý ročník 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“. Letos byla v této kategorii pro 
děti připravena projekce tří krátkých filmů. Děti měly možnost seznámit se se vzděláváním 
dětí s autismem, s příběhem holčičky, která uprchla s rodiči z válkou zmítané Sýrie a 
chlapcem, který se chce stát první chlapeckou akvabelou. Průběhem projekce prováděla děti 
moderátorka, která následně vedla také besedu s dětmi o tom, co viděly a jak se jim film líbil. 
Festival doprovází i výtvarná soutěž, do které se naši žáci pravidelně zapojují. Návštěva 
filmového festivalu je každoroční součástí multikulturní výchovy na naší škole a proto i 
vstupné na festival hradí škola.                                                                           Jana Kulichová 

DIVADÝLKO ŠIKULKA 
Ve čtvrtek 12.3. nás opět navštívilo maňáskové 
divadýlko Šikulka. Během vystoupení jsme 
viděli 3 pohádky: O princezně Adélce a 
vychytralém rádci, Jak se prasátka naučila 
chovat, Chlubilka a nejkrásnější dárek. 
Vystoupení sklidilo úspěch u mladších i starších 
žáků. Jako v loňském roce i letos bylo divadýlko 
hrazeno ze sponzorských darů. 

Šárka Drahošová 

KARNEVAL VE ŠKOLE 
V pondělí 9.3.2015 se v naší škole děly 
zajímavé věci. Chlapci se změnili v rytíře, 
mušketýry, kovboje, opraváře, hasiče, dokonce 
i lupiče a z holčiček se staly tanečnice, 
indiánky, kovbojky, nevěsty a samozřejmě také 
princezny. Konal se totiž školní karneval. Děti 
se převlékly do kostýmů hned ráno, ale ten 
opravdový karnevalový rej vypukl až v deset 
hodin v tělocvičně. Pro děti byly připraveny 
nejrůznější hry a soutěže. Na závěr nemohlo 
chybět pořádné maškarní dovádění. Jako 
odměnu za krásné masky i parádní sportovní 
výkony si děti domů odnesly balónky naplněné 
heliem. Karneval se dětem líbil a my už se 
těšíme, jaké masky k nám zavítají příští rok.  

Jana Kulichová 

VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI 
První jarní den 20. března jsme již počtvrté 
„Vynášeli zimu ze vsi“. Průvod dětí z MŠ, 
ZŠ i nejmladších dětí z vesnice 
v doprovodu maminek, babiček a pod 
dohledem pana starosty, se vydal v deset 
hodin na pochod vesnicí. Děti se postupně 
střídaly v nesení Morany a za zpěvu 
jarních písniček a recitací básniček jsme 
prošli celou vesnicí. Za lávkou 
nad Kamenickou vodou jsme se rozloučili 
se zimou, a jeden z chlapců vhodil Moranu 
do vody. 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 celý následující 
týden a to naším tradičním „Barevným 
týdnem“. Naše letošní loučení se zimou 
doprovázelo částečné zatmění Slunce, 
proto bylo součástí programu také 
společné pozorování tohoto zajímavého 
astronomického úkazu.  
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DĚTSKÝ KARNEVAL 2015 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice 
uspořádala v sobotu 21.2.2015 tradiční dětský 
karneval. Ráz výzdoby kulturního domu 
v letošním roce zněl: "Vítáme Vás v našem 
zdravotním středisku". Nad sálem kulturního 
domu visela papírová sanitka, na zdech pak 
obrázky s tématikou, která k záchranářům patří. 
Lékaři, sestřičky, záchranářský vrtulník, 
lékařské nástroje a pomůcky, apod. Po třinácté 
hodině odpolední se v kulturním domě sešlo 
více jak 200 hostů, zejména pak dětí, jejich 
rodičů a prarodičů, aby se pobavili 
při karnevalovém reji dětských masek. Pro děti 
byly jako každoročně připraveny soutěže a hry, 
nechybělo vyhlášení nejlepších masek a 
odměny pro děti v podobě sladkostí či věcných 
cen. Téměř všichni pak využili služeb fotografa 
Radka Pavlíka, který zde měl svůj fotoateliér. 
Vytištěné fotky přímo na místě si odnesly téměř 
všechny děti, které se karnevalu zúčastnily. 
Na závěr karnevalu proběhlo přetahování 
lanem mezi mužským a ženským týmem. Letos 
se podařilo zvítězit mužům. Pořadatelé děkují 
všem za účast a těší se na shledanou 
na některé z příštích akcí. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 

ŠIBŘINKY 2015 
TJ Pustá Kamenice uspořádala 
ve večerních hodinách 21.2.2015 tradiční  
Šibřinky. V letošním roce byl sál kulturního 
domu vyzdoben v rázu "Vítáme Vás 
v našem zdravotním středisku“. K tanci a 
poslechu hrála hudební skupina Řemen. 
I v letošním roce Šibřinky navštívilo velké 
množství krásných masek a dalších hostů, 
kteří zcela zaplnili kulturní dům v Pusté 
Kamenici. Pořadatelé  pak vyhlásili pět 
nejhezčích masek v pořadí: 1. Jamajský 
bob I., 2. Zebra, 3. Jamajský bob II. 4. 
Hroznové víno, 5. Vláček, 6. Scooby Doo. 
Zvláštní cenu a pochvalu pak obdržela 
taneční skupina Poupata. Nechyběla 
bohatá tombola. Celá taneční zábava 
proběhla ve skvělé atmosféře a pořadatelé 
tímto děkují všem účastníkům za jejich 
účast a těší se na Šibřinky v roce 2016. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

MASOPUST 2015 
V sobotu 14.2.2015 jsme oslavili dvacáté narozeniny MASOPUSTU v Pusté Kamenici. V roce 
1995 se po dlouhé, více jak pětadvacetitelé přestávce, uskutečnil první novodobý masopustní 
průvod obcí. Od tohoto roku pak nepřetržitě TJ Pustá Kamenice pořádá každoroční 
masopustní průvod. Tuto sobotu se sešlo více jak čtyřicet maškar, které v osm ráno vyšly 
směrem na dolní konec obce, aby se po roce opět poveselily s občany naší obce. 
Samozřejmě až po získaném povolení od starosty obce pana Miroslava Myšky. 
V odpoledních hodinách průvod procházel horním koncem obce. Kolem půl šesté večer byl 
ukončen u domu pana Josefa Mareše - nejstaršího muže naší krásné Kamenice. 
Na harmoniku a klarinet nám zahráli Josef a Leoš Netolický se synem. Účastníci 
masopustního průvodu tímto děkují všem občanům obce za velice chutné občerstvení a 
kořaličku, kterou pro masky připravili. Rovněž děkujeme i za finanční příspěvky, které průvod 
od občanů obdržel.                                                       za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚTSKÝ DEN 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice 
uspořádá v sobotu 30.5.2015 nebo 
v neděli 31.5.2015 (termín bude upřesněn 
týden před akcí) DĚTSKÝ DEN 
u příležitosti Mezinárodního dne dětí. 
Dětský den se bude konat od 13.00 hodin 
na travnatém hřišti u turistického a 
volnočasového odpočívadla. Pro děti bude 
připraveno 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 vyvěšených 
na obecních vývěskách. Pořadatelé tímto 
zvou jak všechny děti místní, tak i 
přespolní.  

Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice 
pořádá tradiční 

JARNÍ TURISTICKÝ POCHOD 
11.4.2015 

Přihlášky přijímá do středy 8.4.2015 Jan 
Oplištil ml., který podá i případné bližší 
informace. 
Srdečně zvou pořadatelé.  

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
TJ Pustá Kamenice má v plánu uspořádat 
tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které by 
připadlo na čtvrtek  30.4.2015. Začátek 
programu by byl od 18.00 hodin na místním 
hřišti. Uspořádání akce bude závislé na úpravě 
terénu na hřišti a v jeho přilehlém okolí 
po provedené výstavbě hlavního kanalizačního 
řadu. Věříme, že se terén stihne upravit 
do takové podoby, aby tato akce mohla být 
uskutečněna. 
Pro děti by pak nechyběla soutěž o nejhezčí či 
nejšerednější vyrobenou čarodějnici. Všechny 
děti, které přinesou vlastnoručně vyrobenou 
čarodějnici, budou za své dílo oceněny. Pivo a 
víno pro dospělé a nealkoholické nápoje 
pro děti budou zajištěny ze strany pořadatele. 
Uzeninu na opečení ať si každý návštěvník 
akce přinese sám. 
V případě, že by pálení čarodějnic nemohlo být 
uskutečněno, občané budou včas informováni 
prostřednictvím webových stránek obce a 
plakátů vyvěšených na obecních vývěskách. 

TURISTICKÝ VÝLET PRO DĚTI, 
RODIČE A PRARODIČE  

27.- 28.6.2015 
TJ Pustá Kamenice pořádá dvoudenní 
turistický výlet pro rodiče s dětmi. 
V letošním roce půjdeme patrně 
na Březiny. Bližší informace ohledně 
pochodu podá Jan Tomášek ml. týden 
před akcí. Pozvánka bude rovněž 
na webových stránkách a na plakátech.  

RS Vysočina Polička pořádá 8. 5. 2015 

na místním rybníku rybářské závody  

„KAMENICE 2015-O POHÁR STAROSTY“ 

Všichni občané jsou srdečně zváni ke shlédnutí 

této akce. Občerstvení zajištěno. 

ŠKOLKY TŘEBAŘOV  
Vás srdečně zvou na prodejnu rostlin 

do Třebařova č.p. 174. 
Otevírací doba:  

Pondělí, Čtvrtek a Pátek 13-17 
Sobota 9-12; 13-17 

Akce – Jaro: 
"Velikonoce" 30.3 - 6.4. - Studenomilná 
zeleninová sadba (pórek, kedlubna, brokolice, 
květák, kapusta apod.) Petrklíče, macešky, 
skalničky - proutěné výrobky, velikonoční 
dekorace a pomlázky 
 
"Čarodějnice" 25.4.- 2.5. - bylinky a jarní 
kvetoucí keře - medovina 
 
"Balkónové květiny" 2. - 16.5. - Teplomilná 
zeleninová sadba a letničky (rajčata, okurky, 
papriky, muškáty, petunie apod.) - moravská 
vína 
 
tel: 608 942 049 

HASIČSKÝ KROUŽEK 
SDH Pustá Kamenice přijímá nové členy 
z řad dětí do hasičského kroužku. Hlásit 
se mohou děti již od 3 let. Kroužek se 
bude konat v pátek v odpoledních 
hodinách, čas bude upřesněn 
na informativní schůzce pro rodiče, 
která se uskuteční 10. 4. 2015 od 18hod. 
v zasedací místnosti obecního úřadu. Zde 
budou rodičům podány bližší informace 
o organizaci kroužku a také si zde budou 
moci pro své děti vyzvednout přihlášky. 
Všichni jsou srdečně zváni!  
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