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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení chataři a chalupáři,
vážení čtenáři pustokamenických listů. V prvním
čísle pustokamenických listů roku 2022 nemohu
začít jinak, než odsoudit zcela brutální a bezprecedentní narušení míru v Evropě, ke kterému
došlo zrána dne 24. února 2022 ze strany ruského
agresora, který vojensky napadl svrchovaný stát,
Ukrajinu. Nikdy jsem si nemyslel, že by
v jednadvacátém století na území Evropy mohl
vzniknout válečný kon�likt. Při sledování sdělovacích prostředků je mi líto všech, který tento
válečný kon�likt na Ukrajině zasáhl, zejména
civilistů, dětí, žen a seniorů. Pro nás mírumilovné
občany je teď těžko pochopitelné, co se to vlastně
děje a hlavně proč se to celé děje. Přejme si, aby
tento válečný kon�likt co nejdříve skončil a
v Evropě opět zavládl mír. Velice si vážím Vás
všech, kteří pár dní od začátku války na Ukrajině
vyslyšeli žádost o příspěvek do humanitární
sbírky pro Ukrajinu a humanitární dary do sbírky,
o které se zmiňuji v samostatném článku těchto
listů, na obec přinesli.

období v naší obci dovolit. Určité projekty máme
sice rozpracované, ale v současné velice nejisté
době nevím, jaké budou �inanční a zejména
dotační prostředky na realizaci těchto projektů.
Přejme si, aby válka na Ukrajině brzy skončila a
postupně se vše vrátilo do starých kolejí. Svět už
se ale nikdy nevrátí do podoby před válkou na
Ukrajině nebo před nemocí Covid 19. Do
nadcházejícího období Vám přeji hlavně pevné
zdraví, sílu a energii. Tu budeme ještě dlouho
potřebovat. Vážení spoluobčané, držme se.
starosta

Velikonoční přání
K nadcházejícím velikonočním svátkům Vám přeji
jasné a teplé dny a s přicházejícím sluníčkem do
naší obce a do našich domovů i vnesení radosti,
hojnosti, úrody, štěstí, přátelství, pevného zdraví a
především svátky prožité v míru. Ať v duchu
liturgických i lidových tradic jsou pro Vás
Velikonoce svátky požehnání, radosti, veselí a
naděje.
starosta
Ve stínu této války je pomalu ustupující problém
s koronavirem, se kterým bojujeme již dva roky.
Do toho přichází energetická krize, neustále se
zvyšující ceny energií, benzínu, nafty, potravin a
zkrátka všeho na co pomyslíte, včetně 11 %
in�lace. Mám obavy z nadcházející sociální
soudržnosti, protože stále více lidí bude kvůli
vysokým cenám všech komodit vtahováno do
pasti chudoby. Mám také obavy, jaké investiční a
neinvestiční akce si budeme moci v nadcházejícím
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ROZP.
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PŘÍJMY CELKEM

8700

1073

VÝDAJE CELKEM

8300

956,7

Daň z příjmu FO plátci

907,8

177,2

Pozemky a les, zvířata

84

13,9

49

7,8

Cestovní ruch

15

0

155,7

31,2

Místní a účelové komunikace

1720

62,6

Daň z příjmů práv. osob

1163,8

44,4

Vodovod, infrastruktura

350

0

DPH

3261,8

636,4

Provoz ČOV, kanalizace

450

51,6

5

0

ZŠ a MŠ

350

45

249,5

102,1

Knihovna

40

2,3

40

13,9

461

25,4

6

0,5

Hřiště

15

0

Daň z nemovitých věcí

350

3,1

Péče o vzhled obce a zeleň

900

80,8

Neinv. dotace na státní správu

74,4

12,4

Veřejné osvětlení

150

14

Příjmy z pozemků, lesa a železa

310

24,4

Odpadové hospodářství

351

50,5

Příjem TVO, hřiště

10

0

73

29,2

Příjem KD

25

1,8

Finanční příspěvky, dotace

116

67

Příjmy vodovod, rybník

12

9,8

Krizová opatření

15

0

Příjmy z nájmu byt, pošta

17

2,8

Jednotka požární ochrany obce

65

22,1

Služby pro obyvatelstvo

12

0

Zastupitelstvo

1100

162,4

Příjem sběr a odvoz odpadů

70

0

Činnost místní správy

1100

247

Stočné

380

5,2

Pojištění maj., fin. služby, daně

145

26,6

Finanční operace, daně

101

0

Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP

800

55,9

1500

0

Finanční vypořádání volby

0

0,4

Daň z příjmu FO poplat
Daň z příjmů vyb. srážkou

Popl.odnětí funkce lesa
Poplatky z odpadů a psů
Daň z hazardních her
Odvod z loterií, spr. poplatky

Úvěry dlouhodobé

Výsledek Tříkrálové sbírky 2022
v Pusté Kamenici
Dne 20. 1. 2022 došlo na obecním úřadě za
přítomnosti pracovníků Oblastní charity Polička
k otevření pokladniček Tříkrálové sbírky 2022. Po
sečtení pokladniček bylo zjištěno, že v Pusté
Kamenici došlo k absolutnímu rekordu ze všech
ročníků TKS, které se v naší obci uskutečnily.
Věřte, že se v naší obci vybralo rekordních a
úctyhodných 17 606,- Kč. Za Vaši ohromnou
štědrost Vám tímto moc děkuji. Také Vám velice
děkují organizátoři TKS 2022 z Oblastní charity
Polička. V letošním roce proběhla v Pusté
Kamenici TKS tak, že v sobotu 8. 1. 2022 dvě party

Kulturní dům + kultura

Služby obyvatelstvu

koledníků s tříkrálovou koledou chodily dům od
domu a to za dodržení všech opatření v rámci
pandemie Covid 19. Protože se do poslední chvíle
nevědělo, zda-li budou moci koledníci vzhledem
k opatřením chodit po obci, třetí a poslední
pokladnička byla po domluvě s panem farářem
umístěna v kostele sv. Anny. Do této pokladničky
dárci mohli přispět a také přispívali od 1. 1. do
16. 1. 2022. Výsledkem TKS 2022 bylo jasně vidět,
že i v této nelehké době jste nezapomněli myslet
na pomoc druhým a za to Vám ještě jednou velice
děkuji. (pro zajímavost - v letošním roce se vybralo o 6 231,- Kč více než v roce 2021).
starosta
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řetězu jste Vy všichni neodmyslitelnou součástí.
Děkujeme Vám. Opatrujte se v Pusté Kamenici ve
zdraví a dobré pohodě.
S úctou Vaše Oblastní charita Polička

Poděkování občanům za dary do
humanitární sbírky pro Ukrajinu

Vážení a milí dárci TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022,
Vám všem patří naše veliké poděkování za Vaši
účast v letošní sbírkové tradici a za Vaše štědré
darování. Velice si toho vážíme. Díky Vašim darům
budeme moci uskutečnit letošní tříkrálový záměr
a posílit tak především službu Domácího hospice
sv. Michaela a službu Otevřených dveří, která se
věnuje lidem s duševním onemocněním. Tříkrálová sbírka i letos utvrzuje v přesvědčení, že
všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.
Obnovená tříkrálová tradice již má za sebou přece
jen už nějaký ten rok a společně tak můžeme být
svědky úžasné skutečnosti – a sice - že dobrá
myšlenka a dobrý skutek spouští řetězovou reakci
dobrých myšlenek a dobrých skutků. A tohoto

Vážení spoluobčané, touto cestou bych chtěl
mnohokrát poděkovat Vám všem, kteří jste
materiálními dary přispěli do humanitární sbírky
pro Ukrajinu. Humanitární sbírka pro Ukrajinu,
která byla vyhlášena obcí Pustá Kamenice ve
spolupráci s Pardubickým krajem a SDH Pustá
Kamenice, byla v naší obci poprvé vyhlášena
v pondělí 28. 2. 2022 a probíhala od úterý 1. 3. do
pátku 4. 3. 2022. Během několika málo dní se do
budovy obecního úřadu dostavily desítky spoluobčanů s dary, jejichž podrobný a preferovaný
seznam byl zveřejněn na webových stránkách
obce. Sbírkou bylo jasně vidět, jak moc občané
naší obce chtějí svými dary pomoci válkou
postižené Ukrajině, zejména nevinným obětem
této zcela nesmyslné války. Humanitární sbírka
byla v neděli 6. 3. 2022 z Pusté Kamenice odvezena místními hasiči do centrálního skladu
humanitární pomoci v České Třebové, odkud byla
následně převezena na Ukrajinu. Děkuji místním
hasičům, kteří humanitární sbírku v neděli
hasičskými dodávkami do České Třebové odvezli.
Rovněž děkuji i obecním zaměstnancům Ivetě a
Jirkovi za pomoc při organizaci a třídění věcí této
sbírky. Na obci jsme byli překvapeni, jaký
ohromný zájem pomoci tato sbírka vyvolala.
starosta
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oken směrem k silnici. Naposledy zde bylo
malováno v roce 2015, když byla dokončena
celková oprava elektroinstalace kulturního domu.
starosta

Žádost o kontrolu kontrolních
šachet kanalizace
Žádám občany, aby si provedli kontrolu revizních
kanalizačních šachet, které jsou v jejich
vlastnictví. Když se procházím po obci tak vidím,
že některé šachty jsou poškozené a do šachty
můžou napadat předměty, které tam nepatří,
včetně nátoku dešťové vody, která by také do
kanalizace neměla proniknout. Kontrolní šachta u
domu je majetkem majitele nemovitosti a ten je za
ni plně zodpovědný. Na druhé straně musí být
přístupná, neboť ze strany obce může být
kdykoliv provedena kontrola této šachty.
starosta

Informační povinnost
o odpadovém hospodářství
v roce 2021
Výmalba sálu kulturního domu
V lednu letošního roku došlo k vymalování sálu
kulturního domu. Výmalba nebyla vůbec
plánována, ale došlo k tomu, že v říjnu 2021 při
opravě střechy do kulturního domu zateklo a
došlo k poškození malby stropu a jedné stěny
směrem k přísálí. Firma, která opravu střechy KD
prováděla, na vlastní náklady strop a jednu
poškozenou stěnu vymalovala. Za obec jsme
využili této situace a nechali jsme vymalovat i
zbývající tři stěny – u jeviště, u vchodu do sálu a u
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Vážení spoluobčané. S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro
obce týkající se informování občanů o odpadovém
hospodářství. V zákoně o odpadech je v § 60 odst.
4 uvedeno, že obec je povinna informovat
nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím
dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu,
využití a odstranění komunálního odpadu a
o možnostech prevence a minimalizace vzniku
komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně
obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup kvanti�ikované výsledky odpadového
hospodářství obce včetně nákladů na provoz
obecního systému.
Detailnější informace o plnění uvedené povinnosti nejsou ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady uvedeny a Ministerstvo životního
prostředí pro dané téma nepřipravilo žádný
metodický pokyn, neboť dalo obcím volnou ruku,
jak mají občany obce o odpadech informovat. Já
tedy takto činím, abych za obec splnil uvedenou
zákonnou povinnost, protože při nesplnění této
povinnosti by se obec dopustila přestupku, který
je možné sankcionovat až do výše 100 000,- Kč.
Informuji Vás tedy, jakým způsobem můžete
nakládat s odpady. Odděleně lze soustřeďovat
papír do 2 nádob, sklo čiré do 4 nádob, sklo
směsné do 2 nádob a plast do 7 nádob, které jsou
umístěny na horním konci u bývalého rybníčku,
-4-

mezi hřbitovy, u vývěsek u školy, na točně
autobusu a u Peci. Biologický odpad rostlinného
původu můžete ukládat do určeného kontejneru
na točně autobusu a směsný komunální odpad do
kontejneru v téže lokalitě. Kov můžete ukládat za
objekt dvougaráže na točně autobusu. Hřbitovní
odpad pak do kovového kontejneru, který je
umístěn mezi hřbitovy.
V obci Pustá Kamenice za rok 2021 bylo vyprodukováno a odstraněno níže uvedené
množství odpadu – po jednotlivých složkách:
tříděný sběr papíru
tříděný sběr plastu
tříděný sběr skla
tříděný sběr kovů
jedlý olej a tuk
oddělený sběr biologických odpadů
oddělený sběr nebezpečných odpadů
oddělený sběr objemných odpadů
směsný komunální odpad

1,195 t
7,585 t
6,787 t
5,844 t
0,388 t
21,540 t
0,560 t
4,660 t
72,100 t

Celkové náklady obce Pustá Kamenice na
odpadové hospodářství v roce 2021 byly ve
výši 373 179 Kč, přičemž náklady na jednu
tunu odpadu byly ve výši 3 103 Kč.
tříděný sběr papíru
2 752 Kč
tříděný sběr plastu
48 945 Kč
tříděný sběr skla
10 582 Kč
tříděný sběr nápojových kartonů
1 222 Kč
tříděný sběr kovů
591 Kč
oddělený sběr biologických odpadů
8 137 Kč
oddělený sběr nebezp. odpadů
7 965 Kč
oddělený sběr objemných odpadů
9 681 Kč
směsný komunální odpad
283 304 Kč

každým rokem čím dál více �inančních prostředků. Tříděním odpadů můžete obci ušetřit nemalé
výdaje.
Dále bych chtěl občany naší obce včetně chatařů a
chalupářů, kteří jsou také zapojeni do odpadového hospodářství v naší obci informovat, že je
možno předcházet vzniku odpadů. Například při
nakupování místo plastových sáčků používat
opakovaně použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii, na zahradu si pořídit
kompostér a do něho ukládat bioodpad,
odmítnout vkládání reklamních letáků do
schránky, neplýtvat s potravinami apod. – viz.
Průvodce předcházením vzniku odpadů
v domácnosti, který je k nahlédnutí na webových
stránkách obce.
Zákonnou informační povinnost o odpadech
v naší obci jsem snad splnil a tímto jsem zákonu
učinil za dost. Když už jsem se o odpadech ze
zákonné povinnosti tak rozepsal, tak nemohu
nepřipomenout, že někteří naši spoluobčané se
zase při třídění odpadu nechovají tak, jak by měli
a jak jsem na ně již v několika posledních PK
listech apeloval. Opět se do kontejneru na směsný
komunální odpad hází věci, které tam nepatří.
Jedná se o pneumatiky, elektroniku, matrace,
které jinak patří do nebezpečného odpadu, plasty,
které patří do vedlejších nádob na plasty, vyjetý
olej, který také patří do nebezpečného odpadu,

Příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního
odpadu od občanů:
Místní poplatek za odpady
Zisk z prodeje druhotných surovin
Odměna EKO-KOMU za tříděný
odpad za rok 2021
Celkové příjmy obce z odpadů

207 150 Kč
65 736 Kč
66 677 Kč
339 563 Kč

Rozdíl mezi vynaloženými náklady na odpadové
hospodářství a příjmy odpadů
373 179 – 339 563 = 33 616 Kč. Rozdíl ve výši
33 616 Kč byl hrazen z prostředků obce. Tento
rozdíl by normálně byl vyšší cca o 50 000 Kč,
neboť za prodej druhotných surovin jsme
v loňském roce získali rekordní částku, která se
v letošním roce určitě nebude opakovat. Tímto
bych chtěl poděkovat občanům, kteří pravidelně
odpad třídí. Neděkuji těm, kteří na to kašlou a
netřídí. Obec na odpadové hospodářství doplácí
Pustokamenické listy č. 1/2022
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plechovky a další kovové předměty, které je
možno uložit opodál, kde se ukládá kovový odpad,
atd., atd. A na tyto věci někdo nasype žhavý popel
a je o požár a výjezd hasičů postaráno. Naposledy
kontejner hořel v pátek 25. 2. 2022 před půl pátou
ráno a hasit ho přijely požární jednotky z Poličky
a Proseče. Takže vážení, vy, kteří tam házíte věci,
které tam nemají co dělat i vy, kteří tam sypete
žhavý popel, vezměte konečně rozum do hrsti a
při ukládání odpadu se chovejte zodpovědně a do
kontejneru ukládejte pouze věci, které tam patří.
Děkuji.
starosta

Rekonstrukce mostů v obci
Pustá Kamenice
Projektanti stále pracují na projektové dokumentaci „Rekonstrukce mostů v obci Pustá Kamenice“.
Tato dokumentace je před dokončením a řeší
rekonstrukci všech 9 mostků, které jsou v majetku
obce a které jsou na místních a účelových
komunikacích nad potokem zvaným Kamenická
voda. Jedná se celkem o 9 stavebních objektů –
mostků. V projektové dokumentaci jsou řešeny
celkem čtyři etapy oprav těchto mostků. V první
etapě by mělo dojít k rekonstrukci SO č. 202 –
mostek u Broklových a SO č. 203 – mostek pod

Zahálkovými. Ve druhé etapě se počítá s rekonstrukcí SO 201 u bývalého mlýna u Hamerníkových, SO 204 u Habalových a SO 208 u hřiště
pod p. Suchým. Ve třetí etapě by mělo dojít
k opravě mostků SO 205 k zemědělskému
družstvu a SO 206 k Novákovým a v poslední
etapě k opravě mostku SO 207 u obecního úřadu
a SO 209 u Mlynářových na horním konci obce. To
vše pouze za předpokladu, že na uvedené stavby
bude získána dotace z různých dotačních zdrojů.
Obec sama ze svých vlastních zdrojů není schopna
celé opravy – rekonstrukce všech mostků sama
u�inancovat. V prosinci roku 2021 byla podána
první žádost o dotaci na opravu SO 202 a SO 203
společně s MK č. 4c a MK č. 6c na MMR ČR. O tom,
zda-li jsme s dotací uspěli nebo ne, bude známo
koncem května nebo počátkem června 2022.
Další informace k uvedenému projektu budou
zveřejněny v PK listech č. 2/2022.
starosta

Cena vodného se od 1. 4. 2022
zvyšuje o 1,- Kč
Na březnovém zasedání zastupitelstva obce
obecní zastupitelé projednali a schválili na návrh
provozovatele obecního vodovodu �irmy VHOS
a.s. Moravská Třebová navýšení vodného za 1m3
vody ze současných 46,- Kč na 47,- Kč a to od
1. dubna 2022. Ač neradi, musíme reagovat na
zvyšující se náklady na elektrickou energii, která
je součástí soustavy celoobecního vodovodu.
starosta

Uzavření provozu mateřské školy
v červenci 2022
S předstihem informuji všechny rodiče dětí, které
navštěvují místní mateřskou školu, že vzhledem
k opravě vývařovny pro ZŠ a MŠ, která je umístěna
v budově obecního úřadu, bude v měsíci červenci
2022 mateřská škola uzavřena. Koncem srpna
2022 bude mateřská škola normálně v provozu.
Děkuji za pochopení.
starosta

Končí platnost starších bankovek
Platnost starších vzorů bankovek v hodnotě 100,
200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 až 1999
skončí na konci června letošního roku. Další dva
roky bude možné neplatné bankovky vyměnit na
pokladnách bank a na všech sedmi územních
zastoupeních České národní banky.
Pustokamenické listy č. 1/2022
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Od 1. července 2024 pak bude možné bankovky
vyměnit pouze u ČNB, a to neomezenou dobu.
Vyplývá to z informací, které ČNB zveřejnila na
internetu.
Bankovky, které ČNB stahuje z oběhu, jsou
rozpoznatelné především šířkou stříbřitého
proužku, který protíná bankovku. Ten je úzký a
jeho barva se při naklopení nemění, zatímco
nejnovější vzory bankovek mají proužek širší,
jenž při naklopení mění barvu z hnědo�ialové na
zelenou. Cílem tohoto kroku je mít v každé
nominální hodnotě běžně používaných bankovek
od 100 Kč do 2000 Kč pouze bankovku jednoho
vzoru, což přinese významné zjednodušení pro
obyvatele České republiky a i pro zahraniční
návštěvníky. Sníží se tak nejistota či obavy z toho,
zda jsou starší vzory bankovek ještě platné a zda
se nejedná například o padělek. Banka starší
vzory bankovek průběžně vyřazuje z oběhu v
rámci kontroly hotovosti při jejím zpracování. Do
doby ukončení platnosti bankovek se může platit
bankovkami jako obvykle, starší vzory jsou
postupně nahrazovány novými.
starosta

Interak�vní mapa zdravotnictví
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás informovat
o novince v oblasti zdravotnictví, kterou je
interaktivní mapa zdravotnictví v Pardubickém
kraji. Ta obyvatelům Pardubického kraje pomůže
vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický
lékař, lékař pro děti a dorost, stomatologie,
gynekologie, ale také možnost pohotovosti,
ostatních ambulantních zařízení a ostatních
zdravotnických zařízení. Mapa nabízí vyhledání
nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také
i akutní a pohotovostní služby na základě lokalizace. Součástí informace je rovněž adresa,
webové stránky a telefon do ordinace. Interaktivní mapu najdete na webových stránkách
Pardubického kraje v sekci zdravotnictví. Odkaz
na interaktivní mapu je:
https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/

na výměnu výše uvedených kotlů za nový
ekologický zdroj tepla. Vyhlášení výzvy je
plánováno na květen 2022 a příjem žádostí bude
zahájen v červnu 2022. Ukončení příjmu žádostí
bude 31. srpna 2022. Pokud budou občané po
prvním září ještě využívat nevyhovující kotel,
avšak budou mít podanou žádost o kotlíkovou
dotaci, nebudou při kontrole ze strany obecních
úřadů s rozšířenou působností po dobu následujících dvou let pokutováni. V případě provozování nevyhovujících kotlů bez podání žádosti
o kotlíkovou dotaci však hrozí pokuta až 50 000
Kč. Bližší informace k podmínkám kotlíkových
dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou
uvedeny v dokumentu, který je k dispozici na
webových stránkách obce Pustá Kamenice ze dne
23. 3. 2022 pod názvem článku Informace
o možnosti získat kotlíkové dotace. Další informace lze získat přímo na webových stránkách
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/
kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmovedomacnosti-v-pardubickem-kraji.
Před uzávěrkou těchto listů byla ve sdělovacích
prostředcích zveřejněna informace, že vláda bude
v nejbližších dnech projednávat návrh MŽP ČR
odložení termínu výměny starých kotlů o 2 roky
do září 2024. V příštích PK listech Vás budu
informovat, zda-li tento návrh prošel a lhůta pro
výměnu kotlů byla posunuta.
starosta

starosta

Poslední možnost získání dotace
na výměnu starých kotlů
Pardubický kraj informuje, že od 1. září 2022
vstoupí v platnost zákaz provozu kotlů na pevná
paliva první a druhé emisní třídy a kotlů bez
emisní třídy. Občané budou mít v následujících
týdnech a měsících poslední možnost získat na
výměnu těchto starých kotlů dotaci. Pardubický
kraj připravuje výzvu pro žadatele z domácností
s nižšími příjmy na předkládání žádostí o dotaci
Pustokamenické listy č. 1/2022
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Nebezpečné odpady a elektroodpad
V pondělí dne 23. 5. 2022 se uskuteční
sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadu.
Vozidlo svozu bude přistaveno:
v 16:00 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 �iltry, 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.
PO NEGATIVNÍCH ZKUŠENOSTECH Z JARNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2021
ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU NEDÁVALI VĚCI, KTERÉ TAM NEPATŘÍ
A S VELKOOBJEMOVÝM ODPADEM JAKO JSOU MATRACE, KOBERCE, LINA APOD. SE OSOBNĚ
DOSTAVILI NA SVOZOVÉ MÍSTO KE SVOZOVÉMU VOZIDLU!
ČASY PŘISTAVENÍ SVOZOVÉHO VOZIDLA NA JEDNOTLIVÁ SVOZOVÁ MÍSTA JSOU TAKÉ ORIENTAČNÍ,
VŠE ZÁVISÍ NA MNOŽSTVÍ A RYCHLOSTI NALOŽENÍ ODPADU NA VOZIDLO. PROTO PROSÍM
O TRPĚLIVOST!
V LETOŠNÍM ROCE MŮŽETE DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU POPRVÉ ULOŽIT I PNEUMATIKY. TYTO
PROSÍM PŘINESTE A ULOŽTE NA VÝŠE UVEDENÁ SVOZOVÁ MÍSTA.
starosta

Očkování psů pro� vzteklině
Očkování psů se bude konat v sobotu
23. 4. 2022 v čase 13:00 - 13:15
u kulturního domu v Pusté Kamenici.
MVDr. Michaela Halamková
veterinární lékařka

Pustokamenické listy č. 1/2022
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Pustokamenič� hokejisté získali
stříbrné medaile v AHL Polička
2021/2022
V sobotu 12. 3. 2022 skončila pro pustokamenické hokejisty sezóna 2021/2022 v AHL Polička
a skončila velice úspěšně. Od podzimu 2021 do
začátku letošního jara s menším přerušením
vzhledem k nemoci Covid 19, odehráli v AHL
Polička celkem 15 utkání. V jedenácti utkáních
vyhráli, dvakrát remizovali a pouze ve dvou
zápasech odešli poraženi. V základní části
prohráli jedenkrát s Lezníkem a poté až ve �inále
s Jedlovou. Vše při celkovém aktivním skóre
91:45. Po základní skupině, kde hrál každý
s každým dvakrát, skončili na výborném druhém
místě o dva body méně za vítěznou Jedlovou. Ve
čtvrt�inále narazili na mužstvo Lezníku a vyhráli
10:3. V semi�inále porazili J+J Polička 4:2 a došli
do �inále celé soutěže. V jediném �inálovém
zápase podlehli mužstvu Jedlové 2:5 a skončili tak
na krásném druhém místě. Ve vyrovnaném
�inálovém zápase rozhodlo, že soupeř své šance
využil. Nám se bohužel velké šance na skórování
nepodařilo proměnit a tak utkání skončilo naší
porážkou. Nicméně celkové druhé místo v soutěži
je i tak pro naše mužstvo výrazným úspěchem a
za tento úspěch našim hokejistům děkuji a
gratuluji jim. Obě �inálové branky za naše
mužstvo vstřelil David Zeman. Také děkuji všem
pustokamenickým fanouškům, kteří na �inálový
zápas do Poličky přijeli a hlasitě naše hráče po
celé utkání podporovali. Hokejisté děkují i
fanouškům, kteří je podporovali celou sezónu a
jezdili jim fandit přímo na stadion do Poličky. Také
děkují všem sponzorům za �inanční podporu celé
sezóny. Jedná se o tyto sponzory: Obec Pustá
Kamenice, Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice,
Aleš Suchý - Nell servis s.r.o. Krásné, Karel Chvála
- K.CH. Mont s.r.o. Pustá Kamenice 136, Zbyněk
Oplištil - Atelier Pustá Kamenice, Podlahy Šeda,
David Zeman, David Lapáček a Adam Pekař.
Těšíme se na další sezónu v AHL Polička a na další
spolupráci s uvedenými sponzory.

Výsledky našich hokejistů:
Pustá Kamenice : Lezník 9:0 a 3:5
Pustá Kamenice : Krouna 4:3 a 6:4
Pustá Kamenice : Borovnice 6:5 a 12:5
Pustá Kamenice : Pustá Rybná 6:3 a 8:2
Pustá Kamenice : Jedlová 3:3 a 2:2
Pustá Kamenice : J+J Polička 9:1 a 7:2
Čtvrt�inále:
Pustá Kamenice : Lezník 10:3
Semi�inále:
Pustá Kamenice : J+J Polička 4:2
Finále:
Pustá Kamenice : Jedlová 2:5
Sponzoři:

Aleš Suchý

David Zeman

Obec Pustá
Kamenice

starosta a hokejisté

Pavel Mlynář
Zbyněk Oplištil
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice
Karel Chvála, David Lapáček, Adam Pekař
Pustokamenické listy č. 1/2022
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TJ Pustá Kamenice
Předvánoční turis�cký
výšlap do Daňkovic
Den před třetí adventní nedělí v sobotu
11. 12. 2021 jsme uspořádali tradiční turistický
výšlap do Daňkovic. Z Pusté Kamenice jsme
vyrazili ráno o půl osmé a šli přes Plotník, Spálený
kopec, Březiny, Buchtův kopec až do Daňkovic. Do

Masopust 2022

Daňkovic jsme dorazili kolem třinácté hodiny a
v penzionu Selský dvůr jsme si pochutnali na
výborném obědě. Pozdě odpoledne jsme
pokračovali přes Krásné do Pusté Rybné, kde byl
cíl našeho předvánočního výšlapu. Do Pusté
Rybné jsme dorazili již za tmy. Po malém
občerstvení v hostinci Hlučál jsme odjeli zpět do
Pusté Kamenice. Za dopravu turistů z Pusté Rybné
do Pusté Kamenice děkujeme Pepovi Boháčovi a
Jirkovi Husákovi. Všech 25 turistů bylo s výletem
spokojeno a již se těšíme na příští předvánoční
výšlap.
za TJ Jaroslav Sklenář

V sobotu dne 26. 2. 2022 prošel naší obcí po roční
odmlce masopustní průvod. Průvod byl zahájen
povolením místostarosty Miroslava Myšky v KD.
Odtud se asi 25 tradičních masek vydalo za
doprovodu harmoniky na horní konec naší obce
obveselit všechny spoluobčany. Po obědě v KD
tento průvod pokračoval směrem na dolní konec.
Veškeré veselí bylo ukončeno v části Pec
v pozdních odpoledních hodinách. Děkujeme
všem, kteří strpěli maškarní taškařici a navíc si
pro nás připravili výborné pohoštění. Poděkování
také patří Zdeňkovi a jeho Kašpar Teamu, který
nám vytvořil v KD perfektní zázemí!
za TJ Jan Tomášek

Vánoční veřejné bruslení
TJ Pustá Kamenice
TJ Pustá Kamenice uspořádala 25. 12. 2021 na
zimním stadionu v Poličce tradiční vánoční
bruslení. Letos si přijelo zabruslit 40 dětí a
dospělých. Děkujeme všem, kteří se vánočního
bruslení zúčastnili, i když jich letos bylo méně.
za TJ Jan Brokl ml.

Pustokamenické listy č. 1/2022
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Jako starosta obce bych chtěl poděkovat všem
maškarám, které se masopustního průvodu
v letošním náročném a divném roce masopustního průvodu zúčastnily. Jmenovitě děkuji
Honzovi Tomáškovi, že přes všechny nepříznivé
podmínky dal dohromady masopustní průvod
o počtu 25 maškar a masopustní průvod se vůbec
v naší obci tento rok uskutečnil. Ještě jednou všem
děkuji. Omlouvám se, že jsem se letošního
masopustu nemohl zúčastnit, měl jsem pracovní
povinnost v mém hlavním zaměstnání.
starosta

řidičům Pepovi Boháčovi a Honzovi Oplištilovi za
odvoz turistů na start výletu i z jeho cíle. Celým
výletem nás provázelo krásné slunečné počasí.

Jarní turis�cký pochod Vysočinou
Poslední březnovou sobotu Tělovýchovná jednota
Pustá Kamenice uspořádala tradiční jarní
turistický pochod Vysočinou. Třiadvacet turistů
hned ráno navštívilo Dům přírody Žďárských
vrchů, který byl CHKO Žďárské vrchy slavnostně
otevřen 25. 6. 2020 a který se nachází v samém
srdci Vysočiny ve vesnické památkové rezervaci
Krátká. V původním hospodářství, které si
zachovalo vnější vzhled a ráz jsme navštívili
moderní expozici 21. století. Po prohlídce domu a
shlédnutí 3D �ilmu o Žďárských vrších jsme
vyrazili směrem přes Samotín a Blatiny
k Drátenické skále. Odtud jsme šli směrem
k Malínské skále a dále přes Lisovskou skálu
k Devíti skalám. Z Devíti skal jsme šli do Svratky,
kde jsme měli zajištěn pozdní oběd. Odměnou po
17 kilometrové tůře byl pro všechny turisty
uvedený oběd a posezení v restauraci U Berušky
ve Svratce. Pět nejzdatnějších jedinců po obědě
pokračovalo ze Svratky přes Karlštejn do Pusté
Kamenice. Odvoz do Krátké a ze Svratky byl
zajištěn hasičskými dodávkami a děkujeme

za TJ Jaroslav Sklenář

Připravované akce
TJ Pustá Kamenice
Pozvánka pálení čarodějnic
TJ Pustá Kamenice pořádá v sobotu 30. 4. 2022 od
18:00 hodin PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Akce se
uskuteční jako vždy na místním hřišti. Pro děti
nebude chybět soutěž o nejhezčí či nejšerednější
vyrobenou čarodějnici. Všechny děti, které
přinesou vlastnoručně vyrobenou čarodějnici,
budou za své dílo oceněny. Pivo, víno i nealko
bude zajištěno ze strany pořadatele. Uzeninu na
opečení ať si každý návštěvník akce přinese sám.

Pozvánka na dětský den
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádá
koncem května nebo začátkem června 2022
(termín bude před akcí upřesněn) tradiční
DĚTSKÝ DEN u příležitosti Mezinárodního dne
dětí. Dětský den se bude konat na travnatém
hřišti u turistického a volnočasového odpočívadla.
Pro děti bude připraveno odpoledne plné různých
soutěží a her. Nebudou chybět sladkosti a ceny
pro soutěžící. Občerstvení bude ze strany
pořadatele zajištěno.

Pozvánka na turistický výlet pro děti,
rodiče a prarodiče
TJ Pustá Kamenice pořádá o víkendu 18. - 19. 6.
2022 dvoudenní turistický výlet pro rodiče a
prarodiče s dětmi. V letošním roce půjdeme opět
na Březiny. Zájemci se mohou hlásit do 15. 6. 2022
u Jana Tomáška ml., který podá i bližší informace
ohledně pochodu. Pozvánka bude rovněž
v kalendáři akcí na webových stránkách a na
plakátech.
Srdečně zvou pořadatelé
Pustokamenické listy č. 1/2022
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Klub seniorek
Letošní zima byla přece jen příjemnější než
v loňském roce, kdy klubovna byla zavřená na
dlouhých osm měsíců. Byly jsme rády, že se
můžeme alespoň jeden den v týdnu setkat na
ka�íčko, společné posezení a plánovat si aktivity
na jarní měsíce. Konečně jsme zase po nucené
přestávce mohly společně oslavit MDŽ, kdy si
každá odnesla malý dárek a kytičku. V březnu se
už tradičně připravujeme na Velikonoce. Letos
jsme se pustily do malování vajíček a byla to fajn
zábava pro všechny. A co nás čeká dál? Těšíme se

na jarní Pustokamenický jarmark, dva roky jsme
vracely vstupenky do divadla, dva roky se
neuskutečnilo setkání na Den matek. Tak snad to
letos už vyjde. Pečlivě budeme sledovat, jaká
zajímavá výstava nebo akce v blízkém okolí se
vyskytne, abychom se mohly někam zajet podívat.
Všem přejeme hezké jarní dny, v klidu a pohodě
prožití velikonočních svátků.
za seniorky Irena Gregorová

SDH Pustá Kamenice
Z činnos� hasičů
Od ledna se opět schází děti na hasičském kroužku a v rámci něj se zapojily do výtvarné a
literární soutěže Požární ochrana očima dětí
2022.
Ze všech krásných obrázků nakonec naše porota
vybrala a zaslala do okresního kola práce těchto
dětí:
Kat. M1 – Viktorie Nováková
Kat. M2 – Erik Novák
Mirek Fajmon
Marie Houdková
Kat. ZŠ 1 – Jiří Zahálka
Jakub Odehnal
Adéla Vičarová
Kat. ZŠ 2 – Daniel Vičar
Anna Tomášková
Filip Sodomka
Pustokamenické listy č. 1/2022

Kat. ZŠ 3 – Šárka Bukáčková
Sára Kottoniaková
Kristýna Tomášková
Kat. ZŠ 4 – Hana Haková
Kat. L1 – Marek Zahálka
Přípravka se také pilně připravovala na soutěž
Kostěnické hrátky s hasičátky, která se konala
v sobotu 2. 4. Doufejme, že se nám již naplno
rozjedou tréninky i s mladšími a staršími, protože
se termíny prvních soutěží blíží.
V lednu také proběhla odložená výroční hasičská
schůze a tradičně se muži z jednotky díky
nezodpovědným spoluobčanům nenudili a hasili
hořící kontejner společně s jednotkami z Proseče
a Poličky. V únoru se naši zástupci také zúčastnili
okrskové schůze v Kamenci, kde nám byla
udělena pamětní medaile u příležitosti výročí
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SDH Telecí. Členové našeho sboru také pomohli
odvézt sbírku pro Ukrajinu, kterou zorganizovala
naše obec, do skladu v České Třebové. Při tomto
odvozu také vypomohli SDH Pustá Rybná a
odvezli sbírku i z této obce.

Plánované akce
2. 4. - Kostěnické hrátky s hasičátky
duben - pěší výlet po okolí
duben/květen - soustředění, zkoušky odbornosti
11. 5. - Kytičkový den - podp. Ligy proti rakovině
14. 5. - Jevíčko
27. - 28. 5. - dvoudenní soutěž Plamen Trstěnice
25.6. - Polička
26.6. - Krouna
3.9. - Sádek
4.9. - Zderaz
10.9. - Kamenec
za SDH Lenka Tomášková

Kostěnické hrátky 2022
V sobotu 2. 4. 2022 odjela naše přípravka po
dvouleté odmlce do Kostěnic soutěžit o co nejlepší
umístění v soutěži Kostěnické hrátky s hasičátky.
Děti soutěží v motání hadic C na čas, v určování
technických prostředků, ve štafetě zapojování
hadic a ve štafetě s nejrůznějšími překážkami. Náš
sbor odjeli reprezentovat Honzík Tomášek,
Martinka Husáková, Anička Suchá, Mireček
Fajmon, Eriček Novák a Viktorka Nováková.
Viktorka soutěžila společně s dětmi z Horní
Sloupnice, které si ji velmi pochvalovaly. Naše
družstvo si nakonec vybojovalo 8. místo z 24
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družstev z celého Pardubického kraje, které bylo
zařazeno ve zlatém pásmu, děti si tak přivezly
zlaté medaile. Viktorka si při své premiéře
vybojovala s družstvem Horní Sloupnice místo 17.
Dětem blahopřeji a děkuji za reprezentaci našeho
sboru i obce. Děkuji také Alče Husákové a Janu
Tomáškovi za trénování s dětmi a jejich doprovod
na soutěž.
za SDH Lenka Tomášková
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ZŠ a MŠ Pustá Kamenice
Zimní období v MŠ
Konec roku jsme zakončili Vánoční nadílkou.
Společně jsme s dětmi ozdobili vánoční stromeček námi upečenými a ozdobenými perníčky.
Pověděli jsme si a ukázali zvyky a tradice spojené
s Vánoci. Děti byly celý rok opravdu hodné, neboť
jsme pod stromečkem našli od Ježíška spousty
krásných dárečků.
V novém roce nás čekal očekávaný Karneval, kde
jsme si zahráli spousty her, zatančili, udělali
promenádu v maskách i jsme si některé masky
vyrobili. Na Masopustní průvod se děti moc těšily.
Učili jsme se taneček na písničku: Tancovala žížala
a písničky, které jsme během průvodu zpívali.
Zimní období jsme si ve školce moc užili, bobovali
jsme, stavěli sněhuláky, koulovali se, dělali
andílky ve sněhu, malovali do sněhu klacíky, …

Prasátkovi celý den jen seděli u televize nebo
u počítače a jedli a jedli). Proto se vydalo do světa
a za každou pomoc, kterou nabídlo kolemjdoucím
lidem, se dozvědělo kus abecedy. Prasátko bylo
nakonec jak sečtělé, tak navíc i pracovité. Byl to
krásný příběh, děti moc zaujal a věřím, že si
z něho i do života něco vezmou.
Celá škola se zapojila do aktivity: Krabice od
srdce, na pomoc dětem z Ukrajiny. Naplnili jsme
společně 6 krabic pastelkami, omalovánkami,
sešity, tužkami, bublifuky, atp. Moc bychom chtěli
poděkovat dětem a jejich rodičům za štědrost.
Přinesli jste pro dětičky krásné dárečky. Radost
určitě měly jak děti z Ukrajiny, tak i naše z MŠ.
Vidět je s jakou radostí plní ty krabičky bylo
k nezaplacení.

Během března k nám do školy přijeli lidé
s Enviromentálním divadlem. Byl to vtipný, ale
i naučný příběh O Prasátku Arturovi. Nejprve děti
třídily „odpadky“ do „popelnic“, neboť před
domem prasátek byl velký nepořádek. Byl to
příběh o prasátku, které nechtělo být líné a
nevzdělané jako jeho rodina (tatínek a maminka

Během jednoho týdne jsme se s dětmi zapojili do
barevného týdne, kdy jsme si na sebe každý den
vzali jinou barvu oblečení. Do ponožkového dne,
kdy jsme si na každou nožku vzali jinou ponožku.
A rozloučili jsme se i se zimou vynošením Morany.
Jarní období jsme započali ježděním do Poličky na
poličský bazén. Zatím máme za sebou první lekci,
ale už teď se děti moc těší na další.
Pustokamenické listy č. 1/2022
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Diana Sochová

Z projektového dne nezůstala jen bohatá nástěnka zdobící naši školu, ale i spousta vzpomínek
a zážitků.

Zápis do základní školy
Zápis do prvního ročníku školního roku
2022/2023 bude probíhat ve dvou variantách a je
na rozhodnutí zákonných zástupců, kterou
variantu si vyberou. Formální zápis bez přítomnosti dětí bude probíhat od 19. 4. do 25. 4. 2022.
V tomto období je třeba doručit do školy žádost
o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání včetně
kopie rodného listu dítěte (osobně, vhozením do
poštovní schránky školy, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem).
Společný zápis formou hry za přítomnosti dětí a
rodičů se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2022 ve
13:30 hodin. Podrobné informace o zápisu a
tiskopisy ke stažení budou zveřejněny na
webových stránkách školy. Letošní zápis se týká
dětí narozených v době od 1. 9. 2015 do 31. 8.
2016 a dětí, které v loňském školním roce měly
odklad povinné školní docházky.
Jana Kulichová

Projektový den - TŘI KRÁLOVÉ

Vysvědčení v pravěku
Vysvědčení v pravěku? Ano, tak to vypadalo v naší
škole v pondělí 31. ledna při rozdávání pololetního vysvědčení. Letošní školní celoroční
projekt je věnovaný pravěku, a tak se i poslední
den prvního pololetí nesl v tomto duchu. Hned
ráno se dolní učebna zaplnila „praholkami a
prakluky“. Po společném přivítání se celá
„pravěká“ tlupa rozdělila do menších skupin,
které společnými silami plnily záludné pravěké
úkoly. Na začátku si každá skupinka musela
vymyslet vlastní tanec a bojový pokřik. Poté
následovalo plnění nejrůznějších úkolů a sbírání
bodů za jejich splnění. Nechyběla ani společná
výroba pravěkého hudebního nástroje. Po splnění
všech úkolů přišlo na řadu slavnostní předávání
vysvědčení. Známky měli všichni „pračlovíčci“
moc hezké, a tak mohl následovat slíbený pravěký
karneval.
Jana Kulichová

Dne 6. 1. 2022 jsme se s našimi žáky pustili do
bádání a pátrání. V rámci projektového dne se žáci
blíže seznámili s příběhem tří mudrců z východu.
Abychom se dobře naladili, zahájili jsme den jak
jinak než zpěvem známé koledy, kterou nám naše
�létnistky krásně doprovodily. Po zaznění
posledních tónů písně se několik odvážlivců
s úspěchem pokusilo i o netradiční reprodukci
tradiční koledy. Následovalo společné čtení
starodávného příběhu a pak rozdělení do
badatelských skupin, které samostatně pátraly po
původu a kontextu legendy. Nakonec se všichni
podíleli na vytváření nástěnky, kterou si můžete
prohlédnout na obrázcích. Dětem se zadařilo.
Pustokamenické listy č. 1/2022
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Recitační soutěž

Masopustní průvod

Ve čtvrtek 24. 2. proběhlo v místní knihovně
školní kolo recitační soutěže. Chválíme všechny
děti, které se dokázaly básničku naučit. Recitační
soutěž byla rozdělena na tři kategorie a zde jsou
vítězové:
0. kategorie (1. třída) - zde bylo uděleno pouze 1.
místo a to získal Honzík Tomášek
1. kategorie (2. a 3. třída) - 1. místo: Emička Černá,
2. místo: Anička Tomášková, 3. místo: Johanka
Broklová a Daneček Suchý
2. kategorie (4. a 5. třída) - 1. místo: Arnošt
Hostomský, 2. místo: Terezka Sejkorová a Marek
Zahálka, 3. místo: Metoděj Hostomský
Oblastního kola v Poličce se poté zúčastnili:
Honzík, Emička, Anička, Arnošt, Terezka, Marek a
Metoděj. Honzíkovi se podařilo získat Čestné
uznání a postup do okresního kola ve Svitavách.

V úterý 15. března se Honzík Tomášek (za
doprovodu tatínka) zúčastnil okresního kola
recitační soutěže ve Svitavách. Podařilo se mu
získat krásné 2. místo. My Honzíkovi moc gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci
naší malé školičky.

Koblihy, koláče a jitrnice, sice jen z papíru,
škrabošky, šašci a nejrůznější masky, takové
výrobky vytvářely děti ve školce i ve škole v týdnu
věnovanému masopustu. Kromě vyrábění jsme se
také seznámili s tradicemi, které se k tomuto
období vážou, podívali jsme se na pohádku „Jak to
bylo o masopustu“ a poslechli si masopustní
vyprávění doprovázené ilustracemi Josefa Lady.
Zakončení masopustního veselí správně připadalo na úterý prvního března, ale protože v úterý
měly děti jarní prázdniny, posunuli jsme si
masopustní průvod na pátek 25. února. To pravé
veselí vypuklo v devět hodin, kdy průvod plný

krásných masek, vyrazil od školy a prošel nejprve
horní částí vesnice, zastavil se u hasičské zbrojnice, kde si děti zatancovaly a poté pokračoval dál
na spodní konec vesnice. Za zpěvu a recitace
básniček dětí ze školky i ze školy obešel průvod
celou vesnici a na oběd se vrátil zpět do školy i
s bohatou výslužkou, za kterou touto cestou moc
děkujeme.
Masopustní průvod má v obci dlouholetou tradici,
ten náš školní jsme letos uspořádali teprve
podruhé. Přesto doufáme, že průvod dětí
v maskách byl pro všechny hezkým předvojem
sobotního průvodu dospěláků.
Jana Kulichová
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Lípa mýma očima
Naše škola se zapojila do soutěže "Lípa mýma
očima" a to ve dvou kategoriích: výtvarné a
literární. Ze získaných prací od žáků jsme vybrali
některá díla, která jsme poslali do Telecího a
potom už jen čekali, zda se někomu podaří uspět
a svým dílem zaujmout porotu. Zaslaných
výtvarných děl bylo opravdu velké množství a to
nejen z České republiky.
Nakonec se to podařilo Emičce Černé, která ve své
kategorii získala krásné třetí místo. Srdečně
gratulujeme a Emičce přejeme mnoho dalších
úspěchů. Všem dětem děkujeme za účast v soutěži.

Krabice od srdce
V Diakonii ČCE spojili síly s TV Nova a
společně uspořádali sbírku Krabice od srdce na
pomoc ukrajinským dětem. Sbírka se uskutečnila
od 18. do 20. 3. 2022 na 39 místech po celé
republice a naše škola se k ní velmi ráda připojila.
Mnoho dětí přineslo do školy krásné věci, které
jsme potom do krabic rozdělili. Podařilo se nám
naplnit šest krabic, které určitě potěší.

Barevný týden a Ponožkový den
21. března jsme si oblékli každou ponožku jinou a
symbolicky jsme tím podpořili nejen lidi s
Downovým syndromem.
Celý týden od 21. do 25. března jsme na
sebe každý den oblékli jinou barvu oblečení a
tak rozzářili první jarní dny ve škole.

Vynášení Morany a vítání jara
Po dvouleté odmlce jsme se letos opět mohli
rozloučit se zimou vynesením Morany ze vsi.
V pondělí 21. března v 10 hodin se vypravil
průvod dětí z MŠ, ZŠ i nejmladších děti
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v doprovodu maminek na pochod vesnicí. Děti se
postupně střídaly v nesení Morany a za zpěvu
jarních písniček a recitací básniček jsme brzy
dorazili k lávce nad Kamenickou vodou. Tady jsme
se rozloučili se zimou, a páťáci vhodili Moranu do
vody. Zimě se z vesnice tentokrát vůbec nechtělo,
a tak děti musely Moranu neustále postrkovat.
Poté co Morana, za velkého úsilí dětí, konečně
opustila vesnici, 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

pokračovalo ve škole celý týden, kdy jsme se
oblékali do jarních barev, zpívali jarní písničky a
povídali si o jaru.
Je vidět, že ani po dvouleté odmlce jsme
nezapomněli, jak správně vynést zimu a přivítat
jaro. Krásné jarní teplé počasí, které následovalo,
je toho důkazem. Děkujeme všem, kteří s námi
vynášejí zimu ze vsi a pomáhají nám tak
v obnovení tradice, která byla dříve nedílnou
součástí života každé vesnice.
Jana Kulichová

Knihovna
Z činnos� knihovny
Po delší vynucené přestávce knihovna kromě
vypůjčování knížek opět rozšířila svoji činnost a
spolupráci se školou. Ve čtvrtek 24. 2. 2022
proběhlo v našich prostorách knihovny školní
kolo recitační soutěže. Byly jsme jako knihovnice
již po několikáté přizvané do komise. Rády jsme si
poslechly přednes básniček a podílely se na jejich
hodnocení.
Žáci byli pozváni na každoroční návštěvu
knihovny, kde mají možnost vypůjčení knih.
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Návštěva byla spojená s výukou, kde si měly děti
připravit referát o svojí nejoblíbenější knížce a
autorovi. Musíme pochválit všechny děti, jak si se
zadaným úkolem poradily.
Připravujeme dvanáctý ročník „Noci s Andersenem“. Proběhne v pátek dne 8. 4. 2022 od 17 do
22:30 hodin, děti to mají za odměnu za přečtené
knížky z naší knihovny.
knihovnice Iveta a Lenka
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Cyklo zprávy Jirky Holce
Ohlédnu� za minulou sezónou
Rádi bychom Vás informovali, jak Jirka v druhé
polovině roku 2021 bojoval na závodech horských
kol. Nebudeme dlouze rozebírat každý závod, ale
ve zkratce jeho umístění. V měsíci červenci: závod
v České Třebové 2. místo, závod v Červené Vodě
1. místo, závod v Moravské Třebové 1. místo a
závod v Sádku u Poličky opět 1. místo. V měsíci
srpnu: závod ve Vraclavi u Vysokého Mýta
2. místo, závod v Dalečíně 1. místo a celkové
vítězství na trati 25 km a další závod v Červeném
Kostelci u Náchoda opět 1. místo a celkové vítězství na trati 30 km. V měsíci září: závod ve
Vysokém Mýtě 3. místo, závod v Moravské Třebové 2. místo, závod v Sedlišti u Jimramova
1. místo a závod v Josefově u Jaroměře 2. místo. A
nyní pohár Českomoravské vrchoviny do něhož
byly zařazeny závody v Sádku, Vraclavi, Moravské
Třebové a Sedlišti. Po součtu bodů všech

Pustokamenické listy č. 1/2022

zmíněných závodů Jirka opět zvítězil a již podruhé
pohár Českomoravské vrchoviny vybojoval. Mezi
poslední závody minulé sezóny a to v měsíci říjnu
byl závod ze série závodů Prima Cup v Mikulově.
Jirka opět zazářil a závod na 33 km celkově ovládl
a zvítězil. S velice úspěšnou sezónou se rozloučil
4. místem v Hradci Králové v seriálu Prima Cup.
Na závěr popřejme Jirkovi, aby jeho další sezóna
2022 byla tak úspěšná jako ta minulá.
Holcovi
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Velikonoční pohádka
VELIKONOČNÍ POHÁDKA
O ZAJÍČKOVI KULIFERDOVI
Bylo krásné slunečné ráno. Celá příroda se
probouzela a ve vzduchu bylo cítit jaro. Ptáci
vesele štěbetali na čerstvě se zelenajících větvích
a na louce zvědavě vykukovaly první květiny.
Někde se ze zelené trávy usmívaly bílé
sedmikrásky, jinde zas zlatovlasé pampelišky. Na
loukách se roztančila spousta barevných hlaviček.
A vzduchem se linula nádherná vůně. Hmmm, tak
voní jaro… Z lesa se ozývalo ťukání do stromu
ťukyťukťukyťuk. To pan datel, doktor lesa, už měl
plný zobák práce. Kontroloval po zimě celý les.
Pod vzrostlým dubem měla pelíšek zaječí rodinka.
Maminka zaječice a tatínek zajíc radostně tančili
kolem dubu. Právě se jim narodil syn. Když
vykoukl na svět, měl takový kulišácký výraz, že
mu hned rodiče začali říkat Kuliferda. Zajíček to
byl zvídavý a neposedný. Očička mu radostně
jiskřila a všechno ho zajímalo. Pořád se na něco
vyptával. A nic mu neuniklo. Tak bystrý byl. Také
se moc rád seznamoval s ostatními obyvateli lesa,
louky, jezírka i potůčku.
Jednoho dne vyběhl Kuliferda dál od jejich dubu.
Dostal se až k domečku, ve kterém bydleli lidé.
Kuliferda se schoval za rozkvetlý keř zlatého deště
a pozorně naslouchal. Člověčí maminka a tatínek
zrovna říkali svým dětem něco o Velikonocích. Prý
to jsou svátky jara. Zajíček rozuměl lidské řeči, ale
vůbec nevěděl, co to ty Velké noce jsou. Co že to
lidé oslavují? A jak? Tolik tomu chtěl přijít na
kloub. Rychle běžel zpátky domů, aby se zeptal
svých zaječích rodičů. Ti však nevěděli. Poslali ho
hlouběji do lesa k moudré Sově. Ta totiž u lidí
vyrostla, když ji našli jako malé pískle vypadlou
z hnízda. Sova moc ráda Kuliferdovi vše povyprávěla. Lidé i zvířátka mají na jaře velikou radost,
že zase sluníčko více hřeje, že postupně taje led a
sníh a zurčí voda v potůčcích, že se rodí
mláďátka a že vše znovu ožívá.
Předvelikonoční týden začíná Květnou
nedělí. Lidé si dávají do váziček zelené
větvičky, kterým říkají kočičky. Další den je
Modré pondělí, to si lidé zdobí své příbytky
nebo sebe něčím modrým. Pak přijde Šedé
úterý, to se doma pořádně uklízí, aby bylo
všude hezky čisto. Potom následuje
Škaredá středa, říká se, že když se v tento
den lidé na sebe škaredí, mračí se, zůstane
jim to po celý rok. Na Zelený čtvrtek se mají
jíst zelené rostliny. Zeleň ty máš Kuliferdo
moc rád, viď? V tento den se mají všechny
rostliny dobře zalít. Lidské děti chodí
zvonit zvonečky a řehtat řehtačkami. Na
Velký pátek se má mluvit tiše a hodně
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odpočívat. Poděkovat celé přírodě a naší mamince
Zemi za všechny dary, které nám dává. Tento den je
kouzelný, země se otvírá a ukazuje skryté poklady.
Na Bílou sobotu se lidé oblékají do bílého šatu a
rozsvěcují bílé svíce. Na Velikonoční neděli se lidé
setkávají a společně oslavují zpěvem, tancem a
jídlem. Dívky barví vajíčka a kluci pletou pomlázky.
Na Velikonoční pondělí pak kluci chodí koledovat
od domu k domu. Říkají velikonoční básničky a
každou dívku, malou i velkou, jemně poplácají
pomlázkou, aby neuschla. Holky jim za jejich
vyšupání dávají barevná vajíčka. Lidské děti také
hrají jednu moc hezkou hru. A víš co, Kuliferdo,
připravím ji pro tebe a tvé kamarády jako
překvapení. Děkuju, paní Sovo, za hezké vyprávění.
Řeknu to mamce a taťkovi a uděláme stejnou
oslavu jako lidé. Už se těším. Brzy na shledanou.
A Kuliferda radostně odskákal domů. Uběhl týden.
Kuliferda už se nemohl dočkat, co pro něj Sova
připravila. Sova Kuliferdu vesele přivítala.
Vezmi si košíček a hledej na louce mezi kytičkami
barevná vajíčka. Najdeš jich přesně dvanáct, jako je
měsíců v roce. Kuliferda měl ohromnou radost a
dal se do hledání. Kamarádi mu přišli na pomoc.
Všechna zvířátka hra náramně bavila. Vložili
vajíčka opatrně do košíčku. Skvělé. Hezky jste si
s tím společně poradili, pochválila je paní Sova.
Dejte teď vajíčka na nějaké pěkné teplé místečko a
do rána uvidíte, co se stane, usmála se Sova a
rozloučila se. Kuliferda položil košíček s vajíčky
u nich v noře ve starém dubu a šel spát.
A věřte nevěřte, Kuliferda se ráno probudil. Slyšel
tichounké pípání. A valí svá kukadla… ze všech
dvanácti vajíček se v noci vyklubala malá
ptáčátka. To bylo radosti v celém lese.
Veselé Velikonoce a ať se vám také něco urodí.
Zdroj: www.elmavia.cz/74-velikonocni-pohadkao-zajickovi-kuliferdovi
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