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KANALIZACE A ČOV 
V současné době je již výstavba kanalizačních stok a 
přípojek dokončena. Opravují se stále vady a 
poruchy vzniklé při výstavbě. Je to důsledek 
nekvalitní a diletanské práce firmy, který komplikuje 
ukončení stavby v původním termínu a zároveň jsme 
promeškali 3 nejpříznivější letní měsíce, kdy se 

občané mohli připojovat na kanalizační síť. Obec nedovolí připojování přípojek občanů dokud 
nebude kanalizační síť bez závad a nedodělků, tzn. ve stavu jak zaručuje podepsaná smlouva 
o dílo. Termín k dokončení výstavby byl do 30.9.2015, ale museli jsme požádat SFŽP o 
prodloužení termínu k dokončení stavby do 31.10.2015. 
Až budou odstraněny všechny závady a nedodělky, bude možné se na kanalizační síť napojit. 
V této souvislosti uvádím, že jsme zaznamenali černé, neoprávněné napojování na kanalizaci, 
provádíme zajištění důkazů a zřejmě nastane správní řízení. Holt i takoví občané mezi námi žijí 
a nejsou schopni a zřejmě i ochotni se podrobit pravidlům, normám a nařízením. 
Zhotovitel díla zaznamenal v posledním období krádeže nafty ze stavebních strojů a nákladních 
automobilů, rovněž krádeže komponentů na výstavbu kanalizačních přípojek (roury, kolena, 
šachtová dna revizních přípojek apod.).  Prosíme občany, pokud k těmto nekalostem mají co 
říci, aby se obrátili na starostu. 
Provádí se příprava úprav komunikací na penetraci a položení živičného povrchu. Kde byla 
před výstavbou penetrace, bude i po výstavbě. Kde byl živičný povrch, bude podklad penetrace 
a potom živice. Při pokládání těchto povrchů není možné si nechat penetrovat nebo pokládat 
živici na soukromé pozemky.   
Ačkoli neznáme termín, kdy bude možno se napojit na kanalizační síť, žádáme občany, aby si 
prováděli přípravu svých přípojek a mohli se pak v co největší míře připojit. Znovu uvádíme, že 
před samotným napojením domovních přípojek na kanalizační síť je nutné kontaktovat starostu 
nebo místostarostu, ktreří se dostaví na místo a připojení za stanovených podmínek schválí a 
povolí. 

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:  
srpen: 80 let – Marie Habalová 
září: 80 let – Ludmila Pešková 
říjen: 85 let – Marie Petrová 

KRÁTCE 
Připomínáme vlastníkům nemovitostí povinnost udržovat živé ploty v přiměřeném stavu tak, 
aby přerostlá zeleň neobtěžovala sousedy, nezasahovala do silničních pozemků a 
nezúžovala průjezdový profil na místních a účelových komunikacích a nebránila ve výhledu 
řidičům vozidel jedoucích po komunikaci.                                         
K nastávající zimní údržbě komunikací žádáme občany, aby svá motorová vozidla parkovala 
mimo komunikaci. Usnadníte tím kvalitnější údržbu těchto komunikací. 
Letní čas končí ve 03:00 hod. dne 25.10.2015 a proto si ručičky hodinek přesuneme o hodinu 
zpět na 02:00 hodin. 



 
Plnění rozpočtu obce k 31.8.2015 v tis. Kč 

 
 ROZP. PLNĚNÍ  ROZP. PLNĚNÍ
PŘÍJMY CELKEM 26 820,4 17869 VÝDAJE CELKEM 32 350,7 19 345,5
Daň z příjmů, DPH, z nem. 3764 2 383,4 Pozemky a les 80 104,2
Poplatek z odpadů 185 189 Silnice, cestovní ruch 50 34,1
Poplatky ze psů, loterie, 
správní 

22 16,5 Vodovod, infrastruktura 240 266,7

Neinv. dotace na státní správu 57,3 38,2 Školství ZŠ a MŠ 270 188,5
Příjmy z pozemků, železa a 
lesa 

184,7 486,8 Dotace ZŠ a MŠ 0 240

Příjmy – vodovod, rybník 5 4,8 Kulturní dům 100 26,4
Služby pro obyvatelstvo 96 70,2 Knihovna,veř.osvětlení, 

pohřebnictví, kultura 
261 119

Finanční operace 2 0,2 Péče o vzhled obce a veř. zeleň 651 316,2
Vratka půjčky Hřbitovy 54 54,4 Sběr a svoz komunálních 

odpadů 
240 143,2

Vratka půjčky Knihovna 78 0 Sbor dobrovolných hasičů 80 78
Dotace Kanalizace  a ČOV 22 060,4 13 129,5 Zastupitelstvo obce 488 349,8
Dotace ÚP SY 2015 312 156 Místní správa OÚ 700 449,7
Dotace rekontrukce 
elektroinstalace v KD 

600 0 Finanční operace 49 38,7

Dotace rekonstrukce knihovny 100 100 Rekonstrukce knihovny 250 90,8
Dotace kanalizace a ČOV 
z Pardubického kraje 

1 000 1 000 Rekonstrukce elektroinstalace v 
KD 

800 322,5

Dotace ZŠ a MŠ Vzdělání 0 240 Kanalizace a ČOV (včetně 
rezervy) 

28 991,7 16 577,7

ÚP SY – Úřad práce Svitavy 

 

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ 
Ve dnech 2. až 9. listopadu 2015 se uskuteční sbírka použitého ošacení pro sdružení 
Diakonie Broumov. Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem, dejte v pracovní době pošty do chodby u pošty v kulturním domě. 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROODPADU 
V pondělí dne 19.10.2015 se uskuteční sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadu. Vozidlo 
svozu bude přistaveno v 16:00 hod. u Skalických, v 16:05 u mostu, v 16:10 u hasičské 
zbrojnice, v 16:15 u kovárny u Chválových, v 16:20 u Peci u Sklenářových. 
Odpad se předává do svozového vozidla osobně. Pokud se nemůžete sami dostavit, 
požádejte své kamarády nebo sousedy. 
 
Nebezpečné odpady: 
Do speciálního vozidla lze nakládat tyto odpady: akumulátory, tonery do tiskáren, olejové 
filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a tuky, monočlánky, nádoby od barev, lepidel, 
rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů, nádobky od sprejů, laků na vlasy, zářivky a 
výbojky, asfaltové lepenky (pouze v malém množství a bez stavebních příměsí). 
 
Elektroodpad: 
Jedná se o všechny druhy televizorů, video a DVD přehrávače, rádia, kazetové magnetofony, 
gramofony, Hi-Fi věže, reprobedny, sluchátka, dálkové ovladače, videokamery, fotoaparáty 
včetně objektivů a blesků, elektrické hudební nástroje, počítače, příslušenství k počítačům 
(klávesnice, karty, myši,), notebooky, monitory, telefony, faxy, tiskárny, malé kopírky, 
kalkulačky, herní konsole a jejich ovladače, všechny elektrické hračky, ledničky, mikrovlnky, 
mrazáky, varné konvice. 
PNEUMATIKY DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEPATŘÍ. 
Sběr železného šrotu bude organizován v květnu 2016. 



 

NOVÝ WEB MINISTERSTVA VNITRA O MIGRACI 
Ministerstvo vnitra zprovoznilo v pondělí 7. září 2015 nové webové stránky o migraci. Na 
novém portálu najde veřejnost, novináři i státní správa řadu aktuálních statistik, informace 
o integraci cizinců, tiskové zprávy nebo důležité dokumenty, které se migrační politiky týkají. 
Resort vnitra chce zprovozněním webu vyvrátit rozličné mýty, které ve společnosti kolují, a 
uvádět informace na pravou míru. Na webu je možné nalézt rozsáhlý slovníček pojmů, 
odpovědi na často kladené dotazy nebo nejdůležitější kontakty na resortní odbor azylové a 
migrační politiky. Ze základní stránky nového webu je navíc možné přejít přímo na weby 
Služby cizinecké policie nebo Správy uprchlických zařízení. 
 
Zdroj: MV ČR (www.mvcr.cz/migrace/) 

POLICIE UPOZORŇUJE - NELZE BEZTRESTNĚ PORUŠOVAT ZÁKON 
Aktuální uprchlická vlna s sebou nese i zvýšený počet nesouhlasných vyjádření, která jejich 
zastánci šíří osobně nebo na veřejných internetových fórech či sociálních sítích. Již několik 
měsíců policisté přijímají prostřednictvím hotline i oznámení od občanů, které na nevhodné 
příspěvky upozorňují. Některá vyjádření jsou velmi kontroverzní a za hranou slušného 
chování, ale nenaplňují skutkovou podstatu některého z trestných činů. Policie upozorňuje – 
v případě, že bude pachatel trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny 
osob, či z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 
odsouzen, hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody. 
 
Zdroj: MV ČR (http://www.policie.cz/clanek/vyjadreni-policie-cr-k-vyrokum-smerujicim-proti-
bezencum.aspx) 

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V KULTURNÍM DOMĚ 
Od poloviny června do konce září 2015 proběhla v naší obci další investiční akce. Byla 
provedena celková rekonstrukce elektroinstalace kulturního domu. V celém kulturním domě 
jsou vyměněny el. rozvody, rozvaděče, vypínače, světla, ventilátory, atd. Tato akce byla 
financována z dotace  Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova ve výši 600.000,-Kč, kterou naše obec obdržela na základě získání Modré stuhy 
v soutěži Vesnice roku Pardubického kraje 2014. Dalších 100.000,- Kč za umístění se 
v soutěži jsme dostali od Pardubického kraje, zbytek byl pak uhrazen z rozpočtu obce. 
 

Jaroslav Sklenář, místostarosta 

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ LIDOVÉ KNIHOVNY 
V průběhu letních prázdnin
se nám podařilo zrealizovat
další dotační akci.  Z
dotačního programu
Pardubického kraje -
Programu obnovy venkova
jsme provedli rekonstrukci
místní lidové knihovny. Za
uvedené období se v knihovně zhotovily nové omítky, nová

elektroinstalace včetně osvětlení, nová podlaha, výmalba a nové regály pro knížky. Bývalá
místnost pro veřejný internet se propojila s knihovnou. Tento koutek knihovny bude sloužit
především našim nejmenším. Dotace od Pardubického kraje byla ve výši 100.000,-Kč, 
zbývající část, která doposud nebyla vyúčtována, byla hrazena z rozpočtu obce. 
 

Jaroslav Sklenář, místostarosta



 

TURISTICKÝ VÝLET RODIČŮ S DĚTMI - BŘEZINY 2015 
Ve dnech 27. – 28.6.2015 se uskutečnil tradiční dvoudenní turistický výlet rodičů s dětmi,
tentokrát na Březiny. Letos se výletu zúčastnilo celkem 42 lidí, z toho 16 děti především
předškolního věku (nejmladším výletníkem byla 2měsíční Martinka Husáková). V 10hod.
jsme se všichni sešli na vlakové zastávce, odkud jsme za velkého údivu zaměstnanců ČD
pokračovali vlakem do Sádku. Odtud jsme již pešky putovali přes část Oldříše a následný
kopec do obce Telecí, kde jsme měli domluvené občerstvení v místním pohostinství. Po
obědě naše cesta pokračovala prudkým výstupem přes Maděru, kolem Kučerova mlýna až
na Březiny. Tam se již pro nás chystalo občerstvení. Děti se vyřádily na krásném nově
zbudovaném dětském hřišti přímo v areálu bývalé školy, která nám poskytovala zázemí. Pro
děti byly nachystány hry a soutěže o ceny. Druhý den po snídani a následném úklidu jsme se
vydali přes les do Pusté Rybné, kde pro nás byl připraven zasloužený oběd. Po odpočinku v
místním pohostinství nás čekala závěrečná část výletu přes les zpět do Pusté Kamenice.
Poděkování patří Josefu Boháčovi a Jardovi Lorencovi za dopravu našich zavazadel a

Jardovi Obrovskému a
bratrům Kašparovým,
kteří se od rána starali
o grilování krůty.
Děkujeme také Líbě
Machové a Petře
Jelínkové za zajištění 
programu pro děti a
ostatním pořadatelům
za uspořádání akce. 

 
Lenka Tomášková

FOTBALOVÝ TURNAJ SDH RYCHNOV 2015 - OBHÁJILI JSME LOŇSKÉ VÍTĚZSTVÍ 
V neděli 5.7.2015 se naši fotbalisté zúčastnili
jubilejního 10. ročníku fotbalového turnaje SDH
Rychnov. V letošním roce jsme do turnaje vstupovali
jako obhájci loňského prvenství. Samotného turnaje
se zúčastnilo osm družstev. Družstva byla
nalosována do dvou skupin po čtyřech. Našim byla
přidělena skupina, ve které dále hrála České Rybná,
Rychnov a Otradov. V druhé skupině hrál Miřetín,
Kladno, Krouna a Zbožnov. Naši fotbalisté hned v
prvním zápase deklasovali celek České Rybné v
poměru 8:0. Branky v tomto zápase vstřelili: 2 x
Marek Černý, 2 x Martin Bureš, 2 x Michal
Obrovský, 1 x Jaromír Obrovský a 1 x Martin Tušla. Ve druhém zápase jsme nastoupili proti
silnému domácímu mužstvu, které jsme porazili těsně v poměru 1:0, když jedinou branku
vstřelil Marek Černý. V posledním zápase jsme porazili celek Otradova v poměru 2:0. Obě
naše branky vstřelil Martin Bureš. Tímto jsme ve skupině obsadili první místo a dostali se tak
do finále, kde na nás čekal soupeř z Krouny, se kterou jsme hráli i v loňském finále. I letos se
nám podařilo celek Krouny porazit, tentokrát 1:0, když jedinou a vítěznou branku našeho
celku vstřelil Michal Obrovský. Obhájili jsme tedy loňské vítězství a opět jsme nedostali ani
jednu branku. Celkem již dva roky na tomto turnaji jsme nedostali jediný gól. Jménem
výkonného výboru TJ Pustá Kamenice bych chtěl tímto našim fotbalistům poděkovat za
skvělé umístění a za předvedenou hru na turnaji v Rychnově. Dále děkuji všem fanouškům,
kteří nás na turnaj přijeli podpořit. Letos se nás zde sešlo opravdu hodně a ještě jednou
děkuji za jejich podporu. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář



 

TENISOVÝ TURNAJ VE DVOUHŘE 2015 
V sobotu 18.7.2015 Tělovýchovná jednota Pustá
Kamenice uspořádala tradiční turnaj v tenise.
V letošním roce se turnaje zúčastnilo pouze sedm
jednotlivců, kteří byli nalosováni do dvou skupin.
V jedné skupině byli čtyři hráči a v druhé tři.
Vítězem turnaje se stal opětovně Josef Chalupník,
který ve finále porazil Jiřího Herynka 9:4 a již tři
roky ve finále nenašel přemožitele. O konečné třetí
místo se nehrálo, umístili se na něm oba
semifinalisté - Milan Sršeň a Marcel Novotný.
Turnaj se odehrál za úmorného vedra, proto se
zápasy hrály pou-
ze na jeden set.
Jménem výkon-
ného výboru TJ
Pustá Kamenice
děkuji všem hrá-
čům za účast na
turnaji a za před-
vedenou hru. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

POUŤOVÝ FOTBAL 2015 
Tělovýchovná jednota Pustá 
Kamenice uspořádala v neděli 
26.7.2015 od 14.00 hodin tradiční 
pouťové fotbalové utkání mezi 
ženatými a svobodnými. Utkání se 
odehrálo na místním travnatém hřišti 
za ztížených podmínek, které byly 
způsobeny výstavbou obecní 
kanalizace. Hřiště na malou kopanou 
tak bylo ještě o pár metrů zkráceno, 
než jsou jeho obvyklé rozměry. 
V letošním roce se podařilo zvítězit 
svobodným v poměru 7:3. Branky za 
svobodné vstřelili : Obrovský Jaromír 
2x, Obrovský Michal 1x, Jelínek Jiří 
1x, Kaplan Jan 1x, Tušla Martin 1x a 
Nepovím Martin 1x. Za ženaté byli 
úspěšní : Černý Marek, Černý Miloš a 
Chvála Karel. Utkání se hrálo za 
krásného a příjemného letního 
počasí. 

za TJ Jaroslav Sklenář 

POUŤOVÉ POSEZENÍ 2015 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice
uspořádala v sobo-tu 25.7.2015 od 17:00
hodin pouťové posezení. Akce se uskutečnila
ve volnočasovém odpočívadle na místním
hřišti. K jídlu se podávalo grilované sele, k pití
pak vychlazené alkoholické i nealkoholické
nápoje. Potěšila nás přítom-nost občanů všech
věkových generací. Všem účastníkům
pouťového posezení jménem TJ děkuji za účast a těšíme se na setkání na některé z příštích
akcí. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2015 
Letošní tábor byl inspirován Knihou džunglí
od Rudyarda Kiplinga. 28 dětí ve věku 3 – 11
let procházely prostory pustokamenické
džungle a seznamovaly se s tamními
obyvateli. Každý den tábora provázel děti jiný
zvířecí hrdina, který je učil svou jedinečnou
schopnost - vlk Akéla pospolitost, medvěd
Balů moudrost, slon Háthí spolupráci a
panter Baghíra mrštnost. Všechny pro-
cvičené schopnosti pak děti využily při
závěrečném hledání pokladu, který střežil had Ká. Tábor byl uspořádán pod zás�titou TJ a
za podpory obce, ZS� a MS� a SDH Pustá Kamenice. Děkujeme sponzorům: RD Krouna,
I.Agro Oldříš a.s., Mias OC spol.s.r.o., Mlékárna Hlinsko, a.s., Ravensburger Karton s.r.o.,

Myslivecké sdružení Pustá Kamenice, Zdena Sklenářová. 



 

CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD AŠSKO A CHEBSKO 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala ve dnech 24.9.2015 – 27.9.2015 
cykloturistický zájezd do oblasti Ašska a Chebska. První den jsme se zastavili v Mariánských
Lázních, kde cyklisté sedli na kola a vydali se na trasu dlouhou 60 km do Skalné u Chebu,
kde jsme měli zajištěno ubytování. Ostatní turisté si prohlédli místní lázeňské městečko a 
jeho okolí. Druhý den měli cyklisté na vybranou z několika tras do blízkého či dalekého okolí.
Nejzdatnější jedinci si zajeli až do Trojmezí, další jeli do Aše, Chebu či Františkových Lázní.
Turisté se šli podívat do blízké Národní přírodní rezervace SOOS u Františkových Lázní. 
(SOOS je z geologického hlediska třetihorní příkopová propadlina v podobě malé pánve).
Třetí a sobotní den cyklisté vyrazili na hrad Seeberg a dále do přilehlého okolí Františkových
Lázní, Libé a Chebu. Cestou zpět do Skalné někteří cyklisté navštívili Motýlí dům v Žírovicích. 
Turisté měli v sobotu na programu návštěvu Německa a hradu Schönberg, na který došli po
přeshraniční naučné stezce, která nese název „Z hradu na zámek“. Poslední nedělní den
turisté navštívili místní hrad Vildštejn. V jeho útrobách se nachází krásné hasičské muzeum a
středověká hodovna v historické stylu s bohatou kuchyní a s rytířským menu. Cyklisté ráno
odjeli směrem na Nebanice, Kynšperk nad Ohří, Sokolov a do Lokte. V Lokti jsme se všichni
sešli, prohlédli místní město a jeho památky a odtud odjeli domů do Kamenice. Ubytování
jsme měli zajištěno v Hotelu Garni Vildštejn a stravování v restauraci „Hospůdka na

chaloupce“. Celý vý-
let nás provázelo 
slušné podzimní po-
časí. Věřím, že se 
všem 42 účastníkům 
zájezd líbil. Perso-
nálu hotelu a restau-
race jsme na místě 
poděkovali, jak se 
o nás po dobu zá-
jezdu starali. Jako 
vždy nás vezl dvorní 
řidič Karel Jelínek, 
kterému tímto také 
děkujeme.  

 
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

CVIČENÍ S DĚTMI 
Od října 2015 bychom rádi opět zahájili cvičení rodičů s dětmi. Toto cvičení je vhodné 
zejména pro děti předškolního věku (zvládnou ho i děti zhruba od 1roku). Opět by k nám 
dojížděla paní učitelka Mgr. Hana Vobejdová, která v současnosti pracuje v ZŠ a MŠ Proseč. 
Cvičení je sice zaměřeno na zdokonalování pohybových dovedností, děti se však učí i dalším 
dovednostem, jako je např. spolupráce, tolerance a trpělivost. Nejde nám o perfektní 
sportovní výkony, ale hlavně o to, aby cvičení děti bavilo. Je proto vedeno formou hry, 
prokládáno písničkami a říkadly. Není ani nutné, aby se do cvičení aktivně zapojovaly 
maminky, i když zejména pro menší děti to bývá velká motivace. Připomínám, že by se 
cvičení opět konalo v tělocvičně ZŠ a MŠ Pustá Kamenice a na cvičení přispívá TJ Pustá 
Kamenice, poplatek za jedno dítě/jedna lekce je proto pouhých 30Kč. Cvičení bychom zahájili 
v týdnu od 12.10. Přesný den a čas konání bude upřesněn po dohodě s maminkami a paní 
učitelkou. Věřím, že se k nám přidají i další maminky a cvičení se tak skutečně bude konat. 
Prosím maminky, které by o cvičení měly zájem, aby mě co nejdříve kontaktovaly osobně či 
telefonicky, abych věděla, zda vůbec cvičení pořádat. 

Lenka Tomášková 



 

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ MLADÝCH HASIČŮ DO SDH PUSTÁ KAMENICE 
V pátek 26.6.2015 se od 16 hod. na hřišti uskutečnilo
slavnostní přijetí dětí do SDH Pustá Kamenice. V první
části se všichni přítomní rodiče i prarodiče mohli podívat
na to, co se již jejich děti v kroužku mladých hasičů naučily
a jak s dětmi jejich vedoucí pracují. Poté následovalo
slavnostní přijímání, při kterém nejprve všech 18 dětí

složilo hasičský
slib. Starosta
SDH pan Milan
Dalibor je poklepáním hasičskou šavlí na rameno
přivítal do členské základny sboru. Dětem byly
předány nová trička a drobné dárky. Pro rodiče bylo
nachystáno občerstvení. Věříme, že se toto
odpoledne dětem i rodičům líbilo a dětem přejeme
mnoho úspěchů v hasičských soutěžích, na které se
připravují. 
 

za SDH Pustá Kamenice Lenka Tomášková

VÝLET SDH PUSTÁ KAMENICE 
SDH Pustá Kamenice uspořádal v sobotu 5.9.2015 výlet do
Častolovic. Účastníci zájezdu navštívili místní zámek a
zámecké zahrady. Poté se přemístili na zámek Doudleby, kde
je provedl sám majitel zámku. Pak následoval oběd
v motorestu Čestice a návštěva betlému v Třebechovicích pod
Orebem. Jako vždy nás vezl dvorní řidič pan Ladislav
Sodomka, kterému tímto děkujeme. 
 

za SDH Pustá Kamenice Věra Chválová

LÉTO V KLUBU SENIOREK 
V tradičním červnovém termínu se v našem klubu konal již IV. ročník zábavného turnaje ve 
hře „Člověče, nezlob se !“  I když  tím nejdůležitějším je vždy dobrá nálada a hezky strávené 
odpoledne při hře, tradičně vítězky neodejdou bez medailového ocenění. Tentokrát si 
medaile rozdělily  Olga Halamková, Věra Sodomková a Lída Daliborová. Gratulujeme a příště 
si s chutí zahrajeme zase.  
O prázdninách jsme se aktivně zapojily do pořádání příměstského tábora pro děti. Po tři 
odpoledne jsme dětem pomáhaly při ručních pracích, při výrobě sukýnek na závěrečné 
vystoupení. Děti byly velice šikovné a byla radost s nimi malá výtvarná dílka tvořit. A v pátek 
se celý klub seniorek zúčastnil i slavnostního ukončení tábora na hřišti. Přispěly jsme i 
napečeným cukrovím, společně s dětmi si pochutnaly na opečených buřtech a užily jsme si 
se všemi přítomnými velmi příjemné odpoledne. 
Kromě pravidelných pátečních setkání jsme také přiložily ruku k dílu a zúčastnily jsme se tří 
brigád na úklid v kulturním domě . Nejdříve přišla na řadu naše klubovna, potom kuchyně s 
celým vybavením a přísálí, nakonec mytí židlí na sále. Jsme rády, že jsme mohly aspoň 
malou měrou přispět k tomu, že další akce v kulturním domě se budou konat v příjemném 
prostředí. A do kalendáře akcí samozřejmě chceme také přispět a již máme něco v plánu 
zase na tradiční čas před vánoci. Pozvánku včas zveřejníme a budeme se těšit na setkání.   
 

za klub seniorek Irena Gregorová 



 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA DOPRAVNÍMHŘIŠTI 
I přesto, že se na nás pondělní obloha mračila, rozhodli
jsme se vyrazit na plánovaný výlet na dopravní hřiště do
Poličky. Protože nás na nádraží v Poličce přivítal déšť,
schovali jsme se v tamní čekárně. Děti využily tento čas
ke spořádání dobrot, které si vezly v batůžkách.  Počasí
se naštěstí brzy umoudřilo a my jsme chvíli po osmé
hodině dorazili na dopravní hřiště. Školáci si nejdříve
prošli hřiště, poznávali značky a řešili křižovatky. Také
děti ze školičky nejprve čekala trocha dopravní výchovy,
povídaly si hlavně o bezpečnosti a pohybu na silnici. A
pak už školkáčky čekalo těžké rozhodování „Na čem
budu tentokrát jezdit?“. Nejmladší děti zvolily jistotu v podobě tříkolky nebo odrážedla,
odvážnější se rozhodly pro motokáry a kola. Zahálet nezůstaly ani koloběžky. Školáci mohli
volit mezi kolem a motokárou. Během téměř dvouhodinového pobytu na hřišti, si děti stihly
vše několikrát vystřídat. Některé školáky tentokrát bolely nohy, ale ne z ježdění na kole, ale
z dřepů, které museli udělat za přestupky, kterých se při jízdě dopustili. Po svačině jsme se
vydali na nádraží, kde většina dětí ještě stihla, před příjezdem zpožděného vlaku, utratit
u stánku všechny svoje penízky. Do školy jsme se vrátili chvíli po jedenácté hodině, a přesto,
že během dne pršelo jak v Poličce, tak i v Kamenici, nám se podařilo nezmoknout.  
Výuku na dopravním hřišti považujeme za důležitou a smysluplnou a proto je pravidelnou
součástí dopravní výchovy na naší škole. Poplatek za pobyt na hřišti hradí dětem škola. 
 

Jana Kulichová

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ A VYŘAZENÍ NAŠICH PÁŤÁKŮ 
Už od samého rána vládla, ve středu 24. 6. 2015, ve
škole slavnostní atmosféra. Dnes nás totiž čekaly hned
dvě slavnostní události – pasování budoucích prvňáčků
a vyřazení žáků pátého ročníku. V půl desáté se horní
třída zaplnila dětmi z MŠ i ZŠ, pedagogickými
pracovníky, rodinnými příslušníky pasovaných a
vyřazovaných dětí a nechyběl ani pan starosta. Nejprve
jsme pasovali budoucí prvňáčky. Všichni čtyři budoucí
prvňáčci, Šárinka, Kubík, Andrejka a Matýsek byli
slavnostně pasováni na prvňáčky a ošerpováni. Jako
památku na pobyt v MŠ děti dostaly knížku
s věnováním, tričko a CD s fotografiemi. Následovala projekce jejich fotografií a my jsme
mohli sledovat, jak se z tříletých mrňousků postupně stali naši budoucí prvňáčci.   
Program poté pokračoval druhou slavnostní událostí. Po absolvování všech pěti ročníků
čekalo naše tři páťáky, Matěje, Janičku a Kačku, slavnostní vyřazení z řad žáků naší školy.
Páťáci si jako památku na pustokamenickou školu odnesli Absolventský list, stříbrný přívěšek

s vyrytým datem odchodu ze školy a také CD
s fotografiemi. Také po vyřazení páťáků proběhla
projekce fotografií zachycujících nejzajímavější
okamžiky z jejich pětileté docházky do školy.  
Zatímco pasování budoucích prvňáčků bylo událostí
radostnou, dalších pět let je budeme vídat v naší škole,
loučení se školáky v sobě neslo i trošku smutku, ale tak
už to bývá, že něco končí a něco nového začíná „Tak
ať Vám ten nový začátek naši páťáci vyjde, a ať se
Vám na Vaší další cestě životem, daří minimálně stejně
dobře, jako tomu bylo v naší škole“. 

Jana Kulichová



 

CYKLOVÝLET ZŠ 
Poté, co se děti ze ZŠ rozloučily se školním rokem 2014/2015 rytířským kláním a spaním ve 
škole, čekal je ve čtvrtek 25.6. dopolední cyklovýlet. Po snídani nasadily reflexní vesty 
s helmami a v doprovodu vyrazily ke Kopci. Odtud přes Plotník na Čachnov, kde se v malém 
občerstvení u vlakového nádraží posilnily svačinami z batůžků a zakoupily drobné mlsání, 
jelikož energie na kole rychle ubývá. Po silnici k Pusté Kamenici dojely k ČOV a odtud po 
louce odbočily k pomníku v Pekelci. Zde se dozvěděly základní informace o události z konce 
2. světové války a prohlédli si připomínku smutného osudu našich předků. Kamenici děti 
projely od Broklu dále po návsi a zamířily do školy na oběd. Počasí na výlet přálo, děti jely 
bez stížností a i když se cesta neobešla bez pár lehkých pádů, všichni se v pořádku vrátili 
zpět. 

Dita Hromádková 

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 
Rok utekl jako voda a přišel čas našeho „loučení se školním rokem“ spojeného se spaním ve 
škole.  O půl třetí odešly děti z družiny, aby se už v pět hodin, některé i mnohem dříve, vrátily 
zpět do školy, obtěžkány spacáky a karimatkami. V pět hodin jsme vyrazili na Bukovinu, kde 
už na nás čekala paní Suchá. Nejdříve jsme si pomazlili koně, a kdo chtěl, mohl si vyzkoušet 
i jejich hřebelcování. Poté jsme se, někteří za vydatné pomoci, vyhoupli do sedla a podívali 
jsme se na svět z koňského hřbetu. Poslední dva roky nám déšť ježdění nedovolit, o to více 
jsme si to nyní užili. Manželům Suchým děkujeme, že si na nás opět udělali čas a už teď se 
těšíme na podzim, kdy jsme pozvaní na další projížďku. Po návratu z Bukoviny jsme si na 
zahradě opekli buřty a pak jsme se šli přichystat na večerní program. Celý měsíc se ve škole 
nesl ve znamení rytířů, křižáků a husitů a tak jsme se rozhodli rozloučit se „rytířsky“ i se 
školním rokem. Děti si ve družině vyrobily z lepenky brnění, helmy i meče, některé se 
převlékly za křižáky, jiní „věrní Češi“ hájily barvy husitské. Nezaháleli, ale ani dospělí a pro 
děti připravili tematické soutěže, kterými je doprovázeli převlečeni za bílé paní. Děti si 
vyzkoušely střílení z luku, procvičily si paměť v Kimově rytířské hře a došlo i na hledání 
pokladu. A protože se večer pomalu chystal přehoupnout do noci, nedalo se nic dělat a i „naši 
stateční“ museli zalézt do spacáků a pořádně si odpočinout na další náročný den, který je 
čekal. Ráno posilněny vydatnou snídaní, vyrazily děti na slíbený cyklistický výlet. 

Jana Kulichová 



 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
V úterý 1. září v 8.00 hodin jsme v naší škole
slavnostně zahájili nový školní rok. Po spo-
lečném přivítání se úvodního slova ujal již
tradičně pan starosta Myška. Po představení
zaměstnanců školy následovalo přivítání
nových prvňáčků, kteří si jako památku na svůj
první školní den odnesli domů Pamětní list a
také drobný dárek. Na konci školního roku
jsme se rozloučili se čtyřmi dětmi a na začátku
školního roku jsme čtyři nové přivítali. Počet
dětí ve škole tak zůstává na třinácti. Přestože pro někoho je třináctka číslo nešťastné,
pro nás ve škole to byla loni třináctka šťastná a tak doufám, že to bude šťastné číslo i
pro rok letošní.  
U nás ve škole nezvoní a tak jsme se rozhodli zavést novou tradici „Prvního zvonění“.
První zvonění v novém školním roce a své první školní zvonění vůbec bude od
letošního roku vždy patřit prvňáčkům. Po ukončení slavnostního zahájení proto dostali
prvňáčci malé zvonečky, aby nám ten nový školní rok mohli odzvonit. Svůj zvoneček
si pak na památku odnesli domů. Doufám, že nám prvňáčci odzvonili začátek dobrého
školního roku.  
Všem školáčkům přeji nejen dobré známky, ale také spoustu nových zážitků a
poznání, zaměstnancům i rodičům pak dostatek trpělivosti a pevné nervy - a to nejen
s dětmi.Klidný a pohodový školní rok 2015/2016. 

Jana Kulichová
VYCHÁZKA NA BUKOVINU 
Mezi tradiční akce spojené se začátkem školního roku patří i společná vycházka dětí ze 
školky a ze školy na Bukovinu, spojená s projížďkou na koních. Letos jsme se na ni vypravili 
v pátek 11. září. Školička vyrazila o trochu dříve, prohlédla si a nakrmila zvířátka, zvláštně 
prasátka, a povozila se na koni. Školáci se vydali po stopách školky po svačině. Když došli na 
Bukovinu, děti ze školičky už měly odježděno a řádily na hromadě písku, která mimochodem 
zaujala i školáky, a tak se školáci rovnou vrhli na ježdění. Pak si také školáci prohlédli a 
nakrmili i ostatní zvířátka, které zde chovají. Na oběd do školy jsme se vrátili již všichni 
společně. Manželům Suchým bych ráda poděkovala nejen za čas, který nám věnují, ale také 
za vstřícnost, ochotu a milé přijetí, kterého se nám zde dostává. 

Jana Kulichová 

ŠKOLKA NAVŠTÍVILA PANTOMIMICKÉ PŘEDSTAVENÍ V POLIČCE 
Ve středu 16.9.2015 se MŠ z Pusté Kamenice vypravila do Poličky , kde v rámci týdne 
MIME FEST navštívila pantomimické představení.  
Příběh o TUČŇÁKu PINGU, ztvárněný Jiřím Bilbou Reidingerem a Sylvií Krobovou 
vyprávěl o tom, jak tučnák Pingu, zůstal v iglú jen s maminkou, když tatínek s bráškou 
odjeli za dědečkem. A koho jiného by měl v krajině pokryté ledem Pingu zlobit, než 
maminku? Naštěstí maminka malého nezbedu vždy přemohla svojí trpělivostí, 
chvilkami i neoblomností a s láskou mu vše vysvětlila.  
Již neobvyklé prostředí Klubu Tylova divadla bylo pro nás něco nového a poté, co 
jsme shlédli a téměř i na vlastní kůži zažili známý večerníček, plný zpěvu a 
nevšedních hudebních nástrojů v živém, vtipném a dramatickém podání, odnesl si 
domů každý z nás nejen darovanou pohlednici, ale především nevšední zážitek. 
 

Dita Hromádková 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MÍSTNÍ LIDOVÉ KNIHOVNY 
Dne 23.9.2015 proběhlo slavnostní otevření
nově zrekonstruované Místní lidové knihovny.
Starosta obce ve svém proslovu přivítal
návštěvníky a při přípitku šampaňským popřál,
aby se nám knihovnicím i knihovně dařilo.
Přestavba stávajících prostor byla financována
z dotace Pardubického kraje z Programu
obnovy venkova a z rozpočtu obce. Rekon-
strukcí vznikl koutek pro děti, kde nechybí malá
herna. Novými regály byla navýšena kapacita
pro obecní knížky a pro knihy z výměnného
fondu, který stále probíhá mezi knihovnami.
Knížky byly nově rozděleny podle jednotlivých žánrů. Knihovna nadále bude spolupracovat
se základní i mateřskou školou a věří, že děti, které do ZŠ a MŠ chodí, přivedou do knihovny
se podívat i své rodiče a prarodiče. I my se přidáváme ke přání a přejeme knihovně pilné a
spokojené čtenáře a těšíme se na Vás každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. 

Iveta a Lenka

PŘIPRAVOVANÉ AKCE: 
5.10.2015 – Šití PATCHWORKU – (Knihovna Pustá Kamenice) 
24.10.2015 – Posvícenská taneční zábava – (SDH Pustá Kamenice) 
31.10.2015 – Výlov rybníka – (RS Vysočina) 
27.11.2015 – Rozsvícení vánočního stromu – (ZŠ a MŠ, Obec Pustá Kamenice) 
28.11.2015 – Advent – (Klub seniorek) 
4.12.2015 – Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi – (ZŠ a MŠ) 
5.12.2015 – Mikulášská obchůzka obcí – (TJ Pustá Kamenice) 
6.12.2015 – Adventní koncert v kostele sv. Anny – (Obec Pustá Kamenice) 
15.12.2015 – Vánoční besídka – (ZŠ a MŠ) 
18.12.2015 – Vánoční koncert v kostele sv. Anny – (ZŠ a MŠ) 

VÝLET NA KOLECH 
Cyklistický výlet pro děti místní lidové knihovny
Pusté Kamenice se uskutečnil v úterý 8.9.2015
od 15 hodin. Protože nám počasí přálo, mohly
jsme s dětmi vyrazit od knihovny přes
Bukovinu lesem až do Borové. Aby nebyla
cesta pro menší děti tolik náročná, měly jsme
připraveny pravidelné přestávky formou her a
soutěží. Nechybělo ani menší občerstvení a
odměnou byl bublifuk za skvělé a vyčerpávající
výkony. Děti cestu do Borové a zpět zvládly ve
skvělém čase a kondičce. Výlet byl
organizován v rámci projektu "Nezapomeňte
(se) vrátit". 
 

 
Na další akce pořádané knihovnou se těší nejen děti, ale i Iveta a Lenka 



 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – středisko Borová 
nabízí občanům Borové a okolních obcí (Oldřiš, Telecí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Březiny) 

poskytování těchto služeb: 

úkon 
aktuální výše 

úhrady 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  96 Kč / 60 min. 
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  96 Kč / 60 min. 
Pomoc při orientaci, samotného pohybu ve vnitřním prostoru 96 Kč / 60 min. 
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  96 Kč / 60 min. 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
Pomoc při úkonech osobní hygieny  96Kč / 60 min. 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty  96Kč / 60 min. 
Pomoc při požití WC 96Kč / 60 min. 
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování: 

50 Kč *) 

Dovoz nebo donáška jídla  13 Kč / úkon 
Dovoz nebo donáška jídla do vzdálenosti 150m 7 Kč / úkon 
Pomoc při přípravě jídla a pití  96 Kč / 60 min. 
Příprava a podání jídla a pití 96 Kč / 60 min. 
Pomoc při zajištění chodu domácnosti   
Běžný úklid a údržba domácnosti  96 Kč / 60 min. 
Údržba domácích spotřebičů  96 Kč / 60 min. 
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklid 
po malování   

96 Kč / 60 min. 

Donáška vody  96 Kč / 60 min. 
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení  96 Kč / 60 min. 
Běžné nákupy a pochůzky  96 Kč / 60 min. 
Velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti  

96 Kč / 60 min. 

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 64 Kč / kg 
Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 64 Kč / kg 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět   

96 Kč / 60 min. 
+ cena za odvoz  

Fakultativní činnosti  
Doprava osobním vozem v souvislosti s poskytnutím služby, k lékaři, na úřady 
apod. 

8 Kč / km 

*) aktuální cena 1 oběda z jídelny MŠ Borová 
 

V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ PŘEDPOKLÁDÁME POŘÍZENÍ DALŠÍHO VOZU, ABY BYLY OBĚDY ZAJIŠTĚNY  
VČAS I V P. RYBNÉ, P. KAMENICI A BŘEZINÁCH!  

V případě zájmu nás prosím neprodleně kontaktujte na těchto telefonních číslech: 604 120 419 - 
pečovatelka, 731 043 601 - vedoucí služby, případně se obraťte na starostu Vaší obce. 
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