
 
 

 

 

  

  

 
Vážení spoluobčané, jsou před námi vánoční 
svátky. Čas klidu, pohody, radosti, veselosti, 
lásky, pokoje a míru. Krásné svátky díky společně 
stráveným chvílím doma u stromečku, ale i čas 
zavzpomínat na své blízké, kteří již nejsou mezi 
námi.  

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. 

 

Krásné a veselé svátky  

a 

šťastný nový rok! 

starosta  

 

                                         

 

Společenská rubrika 
Výročí:  

únor 2016: 80 let – Zdeňka Češková 

březen 2016: 75 let – Emilie Melezínková 

Narození:  

listopad 2015: – Filip Černý 

Internetové stránky: www.pustakamenice.cz, p. Myška – mobil: 773 655 691, p. Sklenář – mobil: 773 655 708, 
e-mailové adresy: starosta@pustakamenice.cz, mistostarosta@pustakamenice.cz, obec@pustakamenice.cz, 

úřední dny obecního úřadu: středa 16:00 –18:00, ID datové schránky: uavbp4z 
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Plnění rozpočtu obce k 30.11.2015 v tis. Kč 

 
ÚP SY – Úřad práce Svitavy 
 
 

Návrh rozpočtu na rok 2016 v tis. Kč 

 
 ROZP.  ROZP. 

PŘÍJMY CELKEM 5 158 VÝDAJE CELKEM 5 158 

Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti 911 Pozemky a les 170 

Daň z příjmů fyz. os. sráž. daň 101 Místní a účelové komunikace 50 

Daň z příjmů fyz. os. OSVČ 13 Vodovod, infrastruktura a vrt 998 

Daň z příjmů práv. osob 941 Veřejné osvětlení 60 

Daň z příjmů fyz. os. dle počtu zam. 9 ZŠ a MŠ 285 

DPH 1950 Kulturní dům 75 

Daň z nemovitostí 285 Knihovna 30 

Neinvestiční dotace na státní správu 60 Cestovní ruch 10 

Poplatky z odpadů 190 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 400 

Poplatky ze psů 4 Odpadové hospodářství 240 

Poplatky správní, loterie 16 Služby a příspěvky 100 

Příjmy z nájmu 17 SDH 45 

Příjmy z pozemků a lesa 490 Zastupitelstvo 551 

Příjmy vodovod, rybník 6 Činnost místní správy 700 

Služby pro obyvatelstvo 64 Pojištění majetku 34 

Finanční operace 1 Parkoviště u obecního úřadu 50 

Stočné za II. pololetí roku 2016 64 Rekonstrukce školní družiny 120 

  Provoz ČOV, kanalizace a splátka půjčky 1 020 

  Nákup zahradní techniky 220 

 
 
 
 
 

 ROZP. PLNĚNÍ  ROZP. PLNĚNÍ 

PŘÍJMY CELKEM 29 073,4 24 558 VÝDAJE CELKEM 34 670,7 27 578,3 

Daň z příjmů, DPH, z nem. 3 764 3 343 Pozemky a les 115 104,2 

Poplatek z odpadů 185 191 Silnice, cestovní ruch 50 35,7 

Poplatky ze psů, loterie, 
správní 

22 21 Vodovod, infrastruktura 340 614,9 

Neinv. dotace na státní 
správu 

57,3 52,5 Školství ZŠ a MŠ 270 269,4 

Příjmy z pozemků, železa a 
lesa 

497,7 487 Dotace ZŠ a MŠ 240 240 

Příjmy – vodovod, rybník 5 4,8 Kulturní dům 100 123,4 

Služby pro obyvatelstvo 96 92,3 Knihovna, veř. osvětlení, 
pohřebnictví, kultura 

267 172,8 

Finanční operace 2 0,3 Péče o vzhled obce a veř. zeleň 690 514,4 

Vratka půjčky Hřbitovy 54 54,4 Sběr a svoz komunálních 
odpadů 

240 196,3 

Vratka půjčky Knihovna 78 78,3 Sbor dobrovolných hasičů 80 82,9 

Dotace Kanalizace  a ČOV 22 060,4 17 982 Zastupitelstvo obce 488 487,5 

Dotace ÚP SY 2015 351 311,4 Místní správa OÚ 700 576,2 

Dotace rekonstrukce 
elektroinstalace v KD 

600 600 Finanční operace 49 39,6 

Dotace rekonstrukce knihovny 100 100 Rekonstrukce knihovny 250 295,5 

Dotace kanalizace a ČOV 
z Pardubického kraje 

1 000 1 000 Rekonstrukce elektroinstalace v 
KD 

800 922,5 

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

29 991,7 22 903,2 

Pustokamenické listy - čtvrtletní zpravodaj, vydává Obec Pustá Kamenice, č.p. 64, 569 82 Borová, IČ: 277231, 
na základě povolení Ministerstva kultury ČR číslo MK ČR E 17408 ze dne 19.2.2007. 
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Kanalizace a čov 
Vážení spoluobčané. K 31.10.2015 oficiálně skončila výstavba kanalizace a ČOV v naší obci. V historii 
obce doposud největší, nejnáročnější a nejdražší výstavba inženýrské sítě. Vesnice je již upravená, 
obecní cesty jsou schůdné a sjízdné.  Nechodíme v blátě, přestalo se prášit. Po obci již nejezdí těžká 
stavební technika a je zde přirozený klid, na který jsme v této obci zvyklí.  Na toto jsme se všichni 
těšili celý rok. 
 
Stavba probíhala od září 2014 až téměř do konce listopadu 2015. V předposledním měsíci roku 2015 
se už jen dodělávaly terénní úpravy, odstraňování nahlášených škod na pozemcích soukromých 
vlastníků a obce a celkový úklid staveniště. Od data 29.10.2015 je možno se připojovat na hlavní 
kanalizační řad. K 11.12.2015 této možnosti využilo 80 nemovitostí z celkového počtu 145, které se 
mohou na kanalizaci napojit. Zkušební provoz celého kanalizačního řadu a ČOV poběží do 30.6.2016. 
K tomuto datu je naplánovaná kolaudace celé stavby. Do kolaudace musí být rovněž uklizeny 
pozemky na stoce B od Burešových ke Chválovým (Rychnov), pozemky kolem ČOV a na horním 
hasičském place. Za obec tyto nedořešené problémy řešíme s firmou Gremis, neboť firma Gregor.CZ 
na naše podněty a připomínky nereaguje. Již dnes s určitostí víme, že hlavní a páteřní komunikaci 
obcí, která je ve správě SÚS v takovémto stavu SÚS nepřevezme. Termín 30.4.2016 byl zhotoviteli 
určen jako termín nejzazší k odstranění nedostatků a závad na komunikaci. V době uzávěrky těchto 
PK listů ještě nemůžeme sdělit konečnou a přesnou částku za celé dílo, neboť faktury byly zaslány na 
SFŽP k proplacení a tyto ještě nejsou zhotoviteli proplaceny. S konečnou celkovou cenou za dílo a 
celkovou spoluúčastí obce budete seznámeni v PK listech č. 1/2016. 
 
V průběhu celé stavby jsme se snažili na veškeré nedostatky a připomínky občanů reagovat a tyto 
podněty okamžitě předávat zhotoviteli stok, firmě GREGOR.CZ. Po celou dobu výstavby bylo jednání 
s vedením této firmy složité, zejména pak v závěru výstavby, kdy se musel do akce zapojit i generální 
zhotovitel firma Gremis, která zpočátku stavby bez problémů postavila ČOV. Že jednání byla velice 
složitá svědčí i to, že za čtrnáct měsíců stavby se zde vystřídali čtyři stavbyvedoucí. Po kolaudaci 
plánujeme den otevřených dveří v ČOV, kdy si budou občané obce moci prohlédnout fungování celého 
systému ČOV. Když někdo z občanů zažádá o prohlídku ČOV ve zkušebním provozu, tuto mu 
umožníme po vzájemné domluvě. Další informace ohledně kanalizace zveřejníme v březnových PK 
listech. 
 

 Jaroslav Sklenář, místostarosta 
 

Zásobování obce vodou 
Letošní rok byl pro naši obec nejhorším rokem v zásobování obyvatel Pusté Kamenice pitnou vodou. 
Od léta jsme se potýkali se snižující se hladinou spodních vod a od 29.9. do 21.10.2015 jsme dokonce 
museli dovést 40 cisteren t.j. 320 m3 vody, což nás stálo více jak 80 tisíc korun.                                     
Práce související se zjišťováním a poté s odstraňováním úniku vody z vodovodního řadu a dalších 
udržovacích prací nás letos stály cca 900 tisíc korun. Tyto vynaložené náklady nebyly v rozpočtu 
plánovány, proto byly hrazeny z rezervy obce. Pokud by se měly promítnout do ceny vody, tak by m3  
pro rok 2016 byl za 73,- Kč. 
Nedostatek vody pro zásobování obec vyřešila zadáním projektu na hlubinný vrt. Projekt je ve výši 
necelého 1 milionu korun a bude do hloubky 100 m. Dne 1.12.2015 byla podepsána smlouva se 
zhotovitelem a v současné době již probíhají přípravné práce na samotný vrt, který bude 
v bezprostřední blízkosti vodojemu, tedy na obecním pozemku. 
 

starosta 
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Kotlíková dotace 
V zimním období je žalostný pohled na naší obec. Kouřící komíny, smrad z nedokonalého spalování, 
spalování bůhví čeho. Doporučuji našim spoluobčanům, aby si v podvečer nebo po ránu udělali 
procházku na vyvýšená místa kolem obce a „ potěšili se“ úžasným pohledem  na zakouřenou a 
smradlavou obec. Jestlipak někdo z našich spoluobčanů využil pozvání na informační seminář 
s aktuálním tématem: Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji, který se konal ve čtvrtek dne 
26.11.2015 od 16:00 hodin ve velkém sále Tylova domu v Poličce? Bude se rozdělovat až 170 milionů, 
ale domů je nikomu nikdo nedonese. O řešení jak vyměnit starý kotel za nový, případně plynový se 
musí každý přičinit sám. Není škoda tuto příležitost nevyužít a podstatně si zlepšit životní prostředí 
v obci? 

starosta  
 

Cyklistku srazil k zemi pes, panička jde k soudu 
Tento nadpis článku jsme si mohli přečíst na internetu. Problém průvodce psa, který se může 
vyskytnout i u nás v obci. Teď by měli zbystřit pozornost majitelé psů, kteří venčí své čtyřnohé 
miláčky bez vodítka. Snadno se jim totiž může stát, že skončí ve vězení. Stačí, když volně pobíhající 
zvíře způsobí dopravní kolizi. Čím závažnější následek, tím mohou počítat s vyšším trestem. Během 
výletu nechala paní svého pejska běhat bez vodítka. Ten se připletl do cesty cyklistce, která po střetu 
skončila potlučená v nemocnici. Paničku neposedného psa se policisté nyní chystají obvinit z přečinu 
ublížení na zdraví, za což ji může soud poslat až na dva roky za mříže. Opírají se přitom o silniční 
zákon, ze kterého pro vlastníky domácích zvířat plyne povinnost zabránit jejich pobíhání po pozemní 
komunikaci. Pokud tak neučiní, považuje se to za porušení důležité povinnosti uložené zákonem a tím 
výrazně přitěžující okolnost.  
I u nás v obci se neustále setkáváme s volně pobíhajícími psy, navzdory tomu že máme stále platnou 
vyhlášku obce č.1/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci 
Pustá Kamenice.  

starosta 

 

Krátce 
Nebezpečné odpady a elektroodpad: pondělí 23.5.2016 od 16:00 hodin 

        pondělí 17.10.2016 od 16:00 hodin 
Cena vody na rok 2016 činí 38,50,- Kč/m3 
Poplatek za odpady:  550 Kč / osoba a rekreační objekt 
Poplatek za psa: 100 Kč za každého psa  
Posledním úředním dnem roku 2015 je středa 16. prosince. 
Prvním úředním dnem v roce 2016 je středa 6. ledna. 
 

Příprava žádosti na MMR ČR – školní družina 
Obec Pustá Kamenice připravuje žádost o dotaci z MMR ČR na akci, která ponese název „Naše 
školní družina, kde každý bude rád, protože si tady bude moci kreslit, bádat, šachy hrát – aneb 
nové parádní koutky, pro zvídavé kluky a holky“. Cílem projektu je rekonstrukce vnitřních prostor 
školní družiny, která se nachází v přízemí budovy ZŠ a MŠ. Rekonstrukce bude řešit nové rozvody 
el. sítě, nové omítky, novou podlahu, výmalbu atd. Žádost musí být na MMR ČR doručena do 
15.1.2016. V případě, že s naší žádostí uspějeme, bude dotace činit 70 %, spoluúčast obce bude ve 
výši 30 % celkových uznatelných nákladů na akci. 
 

za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta 
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Další plánované investice z dotací na rok 2016 
Obec Pusta  Kamenice pla nuje na rok 2016 vybudovat dals í  mens í  parkovis te  vlevo pr ed budovou 
OÚ . Da le z Programu obnovy venkova Pardubicke ho kraje a z Mikroregionu Polic sko por í zení  
zahradní  techniky na u drz bu zelene  v obci (traktu rek, kr ovinor ez, motorovou pilu a zahradní  
sekac ku). 

za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta 
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Výlov rybníka 2015 
 

 
 
V sobotu 31.10.2015 se za krásného 
podzimního počasí uskutečnil již čtrnáctý 
výlov kamenického rybníka. Výlovu se 
zúčastnil hospodář rybářského sdružení 
Jaroslav Martinů, starosta Miroslav Myška 
i místostarosta Jaroslav Sklenář. Na výlov 
se přišli podívat místní i přespolní. Po 
sezonním rybaření se vylovilo 280 kaprů, 
50 tolstolobiků, dále pak několik amurů a 
sumců. Po výlovu si návštěvníci mohli 
zakoupit kapra nebo tolstolobika. Rybáři 
děkují všem, kteří se přišli podívat, 
zakoupit rybu a zároveň navštívili hezké 
místo v naší obci. Dík patří i všem 
rybářům, kteří se zúčastnili příprav 
výlovu i úklidu. 

za RS Vysočina Zdeněk Petr 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášská obchůzka obcí 

V předvečer svátku svatého Mikuláše se v Pusté 
Kamenici uskutečnila tradiční Mikulášská 
nadílka. Mikuláše při obchůzce obcí doprovodil 
anděl a dva čerti. Společně pak navštívili 
jednadvacet rodin a za krásnou básničku či 
písničku obdarovali 36 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 Jaroslav Sklenář 
 

Slavnostní koncert 
v kostele sv. Anny 
Druhou adventní neděli 6.12.2015 od 14:00 hodin 
opět zazněly varhany v kostele sv. Anny v Pusté 
Kamenici v jejich celé kráse a plném zvuku. Rozehrál 
je pan Jan Gottwald, arcidiecézní organolog 
Arcibiskupství olomouckého. Na violoncelo ho 
doprovázel violoncelový virtuoz Jan Žďánský a na 
flétnu rakouská flétnistka Eva-Maria Tockner. 
Slavnostní koncert uspořádala Obec Pustá Kamenice 
ve spolupráci s Domovem české hudby o.p.s. a 
Římskokatolickou farností v Pusté Kamenici. Zazněly 
zde  skladby z děl J.S. Bacha, A. Vivaldiho, W.A. 
Mozarta, C.Ph.E. Bacha, J.M.Hazdanského, J. 
Gottwalda a další. Věříme, že všem 70 posluchačům, 
kteří si koncert přišli poslechnout se koncert líbil a z 
koncertu si odnesli krásný zážitek. Dobrovolné 
vstupné bude použito na podporu aktivit místních 
seniorek. 
 

za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta 
 

 



Pustokamenické listy č. 4/2015 - 7 - 

 

Připravované akce TJ Pustá Kamenice 
 

Veřejné bruslení  
TJ Pustá Kamenice pořádá v pátek 25.12.2015 od 14:00 do 15:15 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. 
 

Pozvánka na výroční členskou schůzi 
TJ Pustá Kamenice zve všechny členy na VÝROČNÍ ČLENSKOÚ SCHŮZI, která se koná v sobotu 9. ledna 
2016 od 18:00 hodin v přísálí kulturního domu. Vaše účast je nutná, neboť se budou schvalovat nové 
stanovy spolku. Od 16:00 hodin bude výroční schůze pro děti. Součástí schůzí bude promítání 
fotografií, videí a diapozitivů z akcí TJ. 
 

Pozvánka na masopust 
V sobotu 6. února 2016 od 08:00 hodin pořádá TJ Pustá Kamenice Masopustní průvod obcí. 
 

Pozvánka na dětský karneval 
V sobotu 20.2.2016 od 13:00 – 17:00 hodin TJ Pustá Kamenice pořádá v kulturním domě tradiční 
DĚTSKÝ KARNEVAL. Srdečně zvou pořadatelé. 
 

Pozvánka na Šibřinky 
V sobotu 20.2.2016 od 20:00 do 02:00 hodin TJ Pustá Kamenice pořádá tradiční ŠIBŘINKY se 
skupinou ŘEMEN. Srdečně zvou pořadatelé. 
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 Výroční schůze SDH 2015 - hasičský kroužek 
V pátek 11.12. 2015 proběhla v KD výroční 
schůze SDH Pustá Kamenice, v rámci níž děti 
z hasičského kroužku předvedly svá 
vystoupení. Na tato vystoupení byli pozvaní 
nejen členové SDH, ale také rodiče a 
prarodiče dětí a členky Klubu seniorek. 
Nejprve se představily děti z přípravky (3 – 6 
let) ukázkou požárního útoku, při kterém 
hasily hořící les. Děti se do své role vžily 
skvěle a dokonce jim ani nevadilo, že si 
prohodily jednotlivé úkony. Důležité bylo les 
uhasit! Výroční schůze pak pokračovala 
kulturním pásmem básniček a písní 
s hasičskou tématikou. Toto pásmo nacvičily 

děti z družstva mladších pod vedením Míši Holcové. Děti byly za svá vystoupení odměněny nejen 
potleskem a drobnými dárky, ale také sladkým občerstvením v podobě palačinek, které pro ně 
 

SDH Pustá Kamenice 
pořádá v kulturním domě 

Tradiční hasičský ples 

 v sobotu 30.1.2016 

hraje Melodie Rock Trpín 

 

Branný závod  

V pátek 9.10. uspořádali členové SDH Pustá Kamenice 
branný závod pro děti z hasičského kroužku. Závod 
absolvovala 3 družstva – děti z přípravky byly rozděleny 
dle věku na dvě družstva. V průběhu závodu děti 
dokazovaly své znalosti a dovednosti z požárnické 
všestrannosti. Střílely ze vzduchovky na terč či špalíky, 
překonávaly lano, určovaly topografické a technické 
značky, ukázaly své znalosti z oblasti požární ochrany a 
zdravovědy, o své manuální zručnosti nás přesvědčily při 
vázání uzlů. Děti se úkolů i samotného běhu zhostily velmi 
zodpovědně i v nepříliš příjemném počasí. Ti nejmenší 
stihli při závodu dokonce mávat na vláček či letadlo, sbírat 
hezké lístečky, udělat si přestávku na WC a na stanovišti 
zdravovědy vysvětlovat, co se asi zraněnému stalo. 
Družstva přípravky běžela trasu dlouhou 1km a děti z 
kategorie mladších si zkusily zaběhnout 2km, tak jak to je i 
na soutěži, které se zúčastní v sobotu 17.10. v Pohodlí. 
Všechny děti se shodly na tom, že nejtěžší pro ně bylo 
překonat lano a trefit terč či špalíky. Vynaloženou energii 
si doplnily ve škole, kde na ně čekalo občerstvení v podobě 
teplého čaje, sušenek a ovoce. Všem členům i nečlenům z 
řad rodičů, kteří se na přípravách i realizaci závodu 
podíleli, patří obrovský dík. Skupině dětí, která pojede na 
skutečný Závod požárnické všestrannosti hry Plamen, 
přejeme hodně štěstí! 
 

za SDH Lenka Tomášková 
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připravily seniorky. Všem rodičům a prarodičům děkujeme, že si našli čas a přišli s dětmi prožít 
příjemné páteční odpoledne. Všem spoluobčanům bychom rádi popřáli klidné vánoční svátky a 
šťastné vykročení do nového roku 2016. 

za SDH  Lenka Tomášková 

 
 

 

Shrnutí činnosti seniorek za rok 2015 
Koncem října roku 2015 uplynuly již čtyři roky od doby, kdy jsme se začaly scházet v Klubu seniorek v 
naší obci. A jaký byl čtvrtý rok? 
Když se ještě jednou ohlédneme za akcemi, které jsme uspořádaly, myslíme, že se nám vydařil. Velice 
nás těší, že se tradiční akce jako je oslava MDŽ, Den matek, velikonoce, předvánoční posezení na 
začátku adventní doby, které pořádáme společně s Obcí a Základní školou Pustá Kamenice, 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. 
Byly jsme rády, že na velikonoční besedu přijala naše pozvání Mgr. Cafourková z  Městského muzea v 
Poličce, oslavu Dne matek povídáním s praktickou ukázkou bylinek pro naši kuchyni doprovodila ing. 
Jirušová z Poličky. S velkým úspěchem se na vánočním posezení představil dívčí Komorní smyčcový 
orchestr ze ZÚŠ Hlinsko.  
V červnu jsme se vydaly na výlet tentokrát na zámek do Nových Hradů. Přesto, že z Kamenice do 
Nových Hradů je to pouhých 16 km, veřejnou dopravou jsou nedosažitelné. Proto jsme byly moc rády, 
že se našli obětaví muži, kteří v roli řidičů s námi na výlet vyrazili.  
Proběhl již IV. ročník turnaje v „ Člověče nezlob se!“, rovněž tak naše účast a spolupráce při pořádání 
letního příměstského tábora pro děti, pozadu jsme nezůstaly při úklidu kulturního domu po jeho 
rekonstrukci. 
Vítání adventního času jsme letos spojily s výstavou „Tajemství staré truhly“, při které jsme všichni 
mohli obdivovat zachovalé oblečení z dob dávno i nedávno minulých. Radost jsme měly i z toho, že 
naše pozvání na tuto výstavu přijala i Základní škola v Borové a v úterý 1. prosince přijelo 44 dětí a 
všechny paní učitelky. I jim se výstava líbila a pro nás je to povzbuzením pro příští rok. Věříme, že se 
nám podaří zase několik zajímavých akcí uspořádat a těšíme se  na společná setkávání. 
 

za seniorky Irena Gregorová 
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Vítání adventního času a výstava „Tajemství staré truhly“ 
V sobotu 28. listopadu se v místním kulturním domě rozvonělo vánoční cukroví, vánočky a záviny, 
které připravily ženy z klubu seniorek a přivítaly tak všechny spoluobčany na tradičním vítání 
adventního času. 
Letos jsme jej  trochu netradičně spojily s výstavou „Tajemství  staré truhly“.  A bylo se na co dívat – 
dětské kroje a oblečky, prádlo, zimníky z počátku minulého století, překrásné žinylkové šály a 
přehozy, vyšívané zástěry našich babiček, plesové a svatební šaty ze 70. let a mnoho dalšího. 
Děkujeme všem ženám, které prohledaly staré truhly a skříně a oblečení nám na výstavu zapůjčily. 
Adventní čas přivítaly svým vystoupením děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Drahošové 
a potom se nám představil Komorní smyčcový orchestr ze Základní umělecké školy v Hlinsku. 
Barborka Sochová, Jitka Úrbanová, Klárka Sadílková a Veronika Halamková nejprve zahrály čtyři 
sklady, se kterými zvítězily v celostátní soutěži a potom k předvánoční náladě přispěly pásmem koled. 
Za své vystoupení sklidily zasloužený velký potlesk a obdiv všech přítomných. Děvčatům touto cestou 
ještě jednou děkujeme, přejeme jim hodně úspěchů do budoucna a věříme, že jsme je v Kamenici 
neslyšeli naposledy. 
Poděkování za návštěvu patří všem , kteří si přišli užít s námi příjemné sobotní odpoledne a naladit se 
na nadcházející adventní čas. Přejeme všem spoluobčanům, aby byl časem klidu, pohody a hlavně  pro 
děti časem těšení se na vánoce. 

za seniorky Irena Gregorová 

 

 

 

Radostné prožití 
vánočních svátků, 

 
hodně zdraví, štěstí a 
úspěchů v roce 2016 

 
přeje všem 

Klub seniorek 
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Sázení stromu u příležitosti Dne míru 
V pátek 25. 9. nás už počasí netrápilo, tak jako 
minulý týden, a my jsme se mohli vypravit 
k rybníku zasadit strom a připojit se tak 
k mezinárodnímu projektu organizace Leaf 
International a společnosti ENO „Zasaď strom 
pro mír“, který se koná u příležitosti 
Mezinárodního dne míru vyhlašovaného OSN. 
Letos jsme se do projektu přihlásili již po páté a k 
tomuto malému výročí jsme se rozhodli zasadit 
si náš národní strom - lípu. Posilněni svačinou 
jsme chvíli po půl desáté, v čele s nejsilnějšími kluky nesoucími lípu a nářadí, vyrazili. Po příchodu 
k rybníku jsme s radostí zjistili, že jeřabina, kterou jsme zde loni zasadili, se má čile k světu a v její 
blízkosti jsme našli místo pro nový stromek. A pak jsme se s nadšením, které postupně s každým 
kopnutím mizelo, pustili do práce. Když byla lípa zasazená, připomněli jsme si naše národní symboly a 
nakonec jsme si společně zazpívali hymnu. Doufám, že naše stromky porostou ve zdraví do krásy, 
stejně jako děti, které je sázely. 

Jana Kulichová 
 

Děti z MŠ navštívily nově otevřenou knihovnu  
Hned po dnu svatého Václava, v úterý 29.9.2015, jsme navštívili nově zrekonstruovanou místní 
knihovnu. Proměna se, zdá se, povedla, jelikož jsme knihovnu opoušteli později, než bylo v plánu, a 
dětem se ani příliš odcházet nechtělo. Děkujeme paním knihovnicím za srdečný a milý přístup a 
věnovaný čas. 

děti a paní učitelka z MŠ  
 

Děti ze ZŠ navštívily nově otevřenou knihovnu  
Tak se konečně dočkali i školáci a v pátek 2.10. se vypravili na 
návštěvu místní knihovny. Některé děti už nově zrekonstruovanou 
knihovnu viděly, jiné zde byly poprvé. A všichni jsme se shodli, 
rekonstrukce se opravdu podařila. Zvláště jsme ocenili originální 
dětský koutek a možnost vybírat si knížky vleže. 
Návštěva místní knihovny a půjčování knih do školy i domů je 
pravidelnou součástí výuky čtení ve škole. Tentokrát jsme sem, ale 
nepřišli s prázdnou. Děti přinesly šátečky plněné povidly, které upekly 
v družině, jako ochutnávku a zároveň pozvánku pro paní knihovnice k 

nám do školy  na naše společné ranní „Sladké čtení“. Na paní knihovnice a milé posezení u knížky, 
tentokrát u nás ve škole se už všichni těšíme. 

Jana Kulichová 
 

Děti ze školky dostaly dárek 
V říjnu se dětem ve školce vyplnilo dávné přání. Ze dne na den se v herně objevila nová kuchyňka, 
která vystřídala tu  téměř historickou starou, která nejen pamatovala dětství paní učitelky, ale i dříve 
narozených dětí a které již vypadávala či naopak nešla nasadit šuflátka. Nová kuchyňka se velmi 
povedla. Snad každé z dětí bylo ohromeno svítícími ploténkami i s troubou a „opravdovým“ dřezem. 
Vždyť i na prvních 14 dnů zapoměly na ostatní hračky a ještě dnes se i někteří chlapci předhánějí, kdo 
z nich umyje nádobí. Věříme, že nám naše „Zelená Kráska“ poslouží stejně dlouho, jako ta minulá a 
připravíme v ní ty nejlepší dobroty. 

Dita Hromádková 
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Návštěva dopravního hřiště  
Ve čtvrtek 8. 10. 2015 se děti ze základní i mateřské školy 
vypravily na dopravní hřiště do Poličky, aby si zde 
vyzkoušely své „řidičské dovednosti“ a znalosti základních 
pravidel silničního provozu. Všichni jsme si museli trochu 
přivstat, protože sraz ve škole byl už v 6:45, abychom 
nezmeškali odjezd vlaku. Při příchodu na dopravní hřiště 
se děti rozdělily do dvou skupin – školu a školku a 
nejdříve absolvovaly celou trať v doprovodu pracovníků 
dopravního hřiště, kteří jim vysvětlili, jak se mají na hřišti 
a vlastně i v silničním provozu bezpečně pohybovat. Děti 
si zopakovaly základní pravidla silničního provozu a 
připomněly si význam těch nejdůležitěší dopravních 
značek. Poté už následovala praktická část. Zbývalo už jen vybrat  vhodný dopravní prostředek 
(čtyřkolku, kolo, odrážedlo, koloběžku) a vyjet na hřiště. Pro školku byl připravený menší okruh, škola 
se mohla pohybovat po celém prostoru.  Na chyby, kterých se žáci dopouštěli,  byli upozorňováni, aby 
se jim mohli příště vyvarovat. V závěru byli vyhodnoceni nejlepší „řidiči“, kteří byli odměněni 
drobnými cenami. Nazpět jsme jeli opět všichni vlakem. Dopoledne na dopravním hřišti si děti 
opravdu užily a určitě jim bude i velkým přínosem, až vyrazí samy nebo v doprovodu rodičů na 
skutečné silnice. 

Martina Nováková 
 

Podzim ve škole - dílnička  
V úterý 27.10.2015 opět vypukla ve škole podzimní nálada a s ní každoroční podzimní vyrábění. Děti 
s rodiči ze ZŠ, MŠ a Krtečka si mohly vyrobit, dle předem připravených předloh či vlastního nápadu, 
podzimní drobnou výzdobu a odnést si ji domů. Je až překvapivé, jaké rozmanité plody a materiál nám 
podzim chystá v jinak šedých a častokrát uplakaných dnech. Záleží jen na nás a naší fantazii, jak je 
využijeme a dotvoříme. Snad se zúčastněným odpoledne v dílničce líbilo a rádi si přijdou opět něco 
vyrobit a společně pobýt i příště. 

Dita Hromádková 
 

Rok na vesnici - len  
 „Co se tu dřív pěstovalo, všude kolem modré kvítí bylo - aneb 
jak krteček ke kalhotkám přišel“ – tak zněl název letošního 
podzimního projektu, věnovaného naší vesnici. Letos, jak již 
název napovídá, jsme se zaměřili na len, plodinu, která k naší 
vesnici a její historii neodmyslitelně patří.   
Projekt byl společný pro děti ze školky, ze školy a probíhal také 
ve školní družině. Děti ze školky zahájily projekt zhlédnutím 
pohádky O krtečkovi. Povídaly si o lnu a každé dítě si vyrobilo 
svého krtečka na postavení. Děti si také vyzkoušely obarvit 
látku, ze které poté nastříhala paní učitelka malé kapsičky a 
přišila je na kalhotky krtečkům, které si děti vyrobily. A hodné 
děti našly v kapsičce i malý poklad. 
Školáci zahájili projekt četbou z Čítanky prvouky Pustá 

Kamenice, kde si společně přečetli o zemědělství v naší vesnici. Dozvěděli se o pěstování a zpracování 
lnu. Jejich úkolem poté bylo zjistit, kde se dříve v Kamenici nacházely tírny. Ani školáky jsme nemohli 
ošidit o pohádku O krtečkovi, podle které potom nakreslili jednotlivé fáze zpracování lnu. Ve družině 
si z plátna ušili malou taštičku „kapsičku“ a tu si společně obarvili. Jak jinak než na modro. 
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Letošní projekt věnovaný naší vesnici se dětem líbil. Zábavnou formou se seznámily s minulostí obce, 
slovo tírna, dříve zde běžně užívané, pro ně již není slovem neznámým. A jako památku si domů 
odnesly vlastnoručně vyrobenou taštičku „svoji modrou kapsičku“ na poklady. A my už teď 
přemýšlíme, jaký projekt si na příští podzim připravíme. 

Jana Kulichová 
 

Rozsvícení vánočního stromu 2015 
Tradiční rozsvěcení vánočního stromečku spojené s lampionovým průvodem se konalo v pátek 27. 11. 
2015. Stejně jako v předchozích letech nejprve rozzářily svými lampiony děti z Pusté Kamenice, 
Čachnova a okolí v doprovodu rodičů a prarodičů Pustou Kamenici. Lampionový průvod prošel spodní 
části obce a vrátil se zpět ke škole. Tady, za hlasitého odpočítávání dětí, se v pět hodin rozsvítil 
vánoční stromeček a pan starosta popřál všem klidné prožití nadcházejícího 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. 
I letos 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. Slavnostní rozsvícení zakončilo vypuštění lampionu štěstí, který tentokrát vystoupal vysoko nad 
Kamenici a odnesl všechna naše napsaná přání.   
Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli nám vytvořit příjemnou vánoční atmosféru. Letos to bylo již po 
šesté, co jsme společně rozsvítili náš kamenický vánoční stromeček. Těší nás, že se scházíme v tak 
hojném počtu a přejeme si, aby to takto bylo i v letech následujících. Doufáme, že si všichni domů 
odnesli nejen větvičku jmelí a kapří šupinku pro štěstí, ale i trošku slavnostní adventní nálady. 
 

Krásný a pokojný advent    
                                     Jana Kulichová 

 

 
 

Článek z knihovny 
Aby byla proměna knihovny po přestavbě dokonalá, provedly jsme revizi knih.  Poslední revize 
knižního fondu proběhla v roce 2007. K dnešnímu dni je v knihovně 2397 vlastních knížek. Vyřadily 
jsme 69 poškozených nebo zastaralých knih. Nadále probíhá 2 x ročně výměnný fond mezi 
knihovnami. Nové knihy nás čekají v měsíci listopadu. 
Na úterý 13.10.2015 byly pozvány knihovnice z poličského regionu. I pro ně byla připravena prohlídka 
nových prostor a posezení u kávy. Věříme, že to nebylo poslední setkání a spolupráce mezi okolními 
knihovnami. 

knihovnice Iveta a Lenka 
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Z činnosti knihovny 
V pondělí 5. 10. 2015 jsme se od 16.30 hodin sešly v klubu seniorek, kde proběhlo společné šití 
polštářků patchworkovou technikou. Sešlo se nás osm žen různého věku. Lektorka, která měla kurzem 
provázet, se z vážných rodinných důvodů omluvila. Ale nás to neodradilo a pustily jsme se do toho 
samy. Začalo měření a řezání. Některé z nás už s touto technikou měly základní zkušenosti, a tak jsme 
se dopracovaly ke zdárnému výsledku. Došití celého polštářku se za odpoledne nedalo stihnout, a tak 
nás čekal domácí úkol. Po 14 dnech jsme se opět setkaly a přinesly si již dokončené výrobky. Byla to 
pěkně strávená odpoledne, za které účastnicím děkují knihovnice Iveta a Lenka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí čtenáři, tento rok ukončíme půjčování knih 
ve čtvrtek  17. prosince. 

Knihovna se znovu otevře dne 7. ledna 2016 a to tradičně 
ve čtvrtek půjčovní dobou  

od 17 - 19.00 hodin.       

                   Krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 
2016 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a zejména mnoho 

pěkných čtenářských zážitků 
přejí Iveta a Lenka. 


