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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři, vážení
čtenáři pustokamenických listů. Do rukou se Vám
dostává druhý letošní plátek a pomalu máme za
sebou první polovinu letošního roku. V posledních několika listech jsem se zmiňoval o koronaviru, válce na Ukrajině, drahotě, energetické
krizi, nezvykle vysoké in�laci, apod. Rozhodl jsem
se, že v těchto listech o uvedených věcech již psát
nebudu. Negativními zprávami jsme doslova
denně masírováni veškerými sdělovacími prostředky a to nemluvím o zprávách dezinformačních. Možná bude i pro naše zdraví lépe, když
tyto informace přestaneme nějaký čas poslouchat
nebo číst.
Měsíc duben se v naší obci nesl ve znamení
pořádání seminářů. Obec ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Spolkem
pro obnovu venkova ČR počátkem dubna
uspořádala motivační seminář k soutěži Vesnice
roku 2022 a koncem dubna společně se
Sdružením místních samospráv ČR seminář ke
spisové službě. Více k těmto seminářům se
zmiňuji v samostatných článcích dále v listech.
Obě akce se velmi vydařily a účastníci si je velice
pochvalovali.
S posledním květnovým dnem bohužel v naší obci
došlo k uzavření místního obchodu a hostince.
Nový majitel budovy, ve které se obchod a
hostinec nachází, nabízí tyto prostory k pronájmu
a byl by rád, kdyby se zde tyto služby zachovaly.
Totéž platí i o mě jako starostovi obce. Byl bych
rád, kdyby se někdo našel a obchod i hospodu
provozoval. Kdyby měl někdo z Vás zájem
provozovat obchod či hospodu, rád mu předán
kontakt na nového majitele objektu čp. 2 s tím,
aby s ním vešel v kontakt ohledně podmínek
pronájmu uvedených prostor. Za obec sděluji, že
není v silách obce, aby tuto hospodářskou činnost
vykonávala a tyto služby provozovala. Z vlastní
zkušenosti vím, co souvisí s provozováním
obchodu, včetně s tím spojených problémů.
Smekám před každým, který se do tohoto
podnikání na malé vesnici pustí. Vážení
spoluobčané, přeji Vám všem krásnou a sluncem
prohřátou dovolenou. Studentům a dětem přeji
krásné prožití letních prázdnin a hlavně aby se
obešly bez nehod a malérů.

27. 6. 2022

Pustá Kamenice - posílení
vodárenské soustavy
Tak zní o�iciální název akce, na kterou obec
podala žádost o dotaci na Státní fond životního
prostředí ČR. Odbornou �irmou byla obci zpracována projektová dokumentace na přebudování
průzkumného hydrogeologického vrtu PKV-3 na
studnu a vymezení ochranného pásma vodního
zdroje PKV-3 s oplocením. Z tohoto vrtu bude
vybudováno výtlačné potrubí na novou úpravnu
vody (odradonování, odmanganování, mineralizace a úprava pH při využití stávajícího
hygienického zabezpečení). Upravená voda bude
akumulována ve stávajícím vodojemu 200 m3, ze
kterého bude dodávána do vodovodní sítě obce.
Pro umístění nové technologie bude nutno
postavit novou budovu úpravny vody, která bude
postavena vedle stávajícího vodojemu. Stavba
bude sloužit jako doplňkový zdroj pitné vody pro
obec Pustá Kamenice a realizací celé stavby dojde
k posílení zdrojů vody vodovodní soustavy obce.
Rozpočet na akci je ve výši 3 545 174,- Kč včetně
DPH, přičemž výše dotace by měla činit 70%.
Akce se bude realizovat pouze v případě získání
dotace.
starosta

Společenská rubrika
Výročí:
srpen 2022: Marta Vašková - 80 let
Narození:
duben 2022: Alexia Zemanová
Úmrtí:
květen 2022: Josef Mareš - 90 let
červen 2022: Josef Melezínek - 83 let

starosta
Internetové stránky: www.pustakamenice.cz, p. Sklenář – mobil: 773 655 691, p. Myška – 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

Plnění rozpočtu k 31. 5. 2022
ROZP.

PLNĚNÍ

9201,1

3400

Pozemky a les, zvířata

84

13,9

17,7

Cestovní ruch

15

1,2

155,7

71,4

Místní a účelové komunikace

1736,7

738,1

Daň z příjmů práv. osob

1163,8

370,2

Vodovod, infrastruktura

350

10,1

DPH

3261,8

1431,9

Provoz ČOV, kanalizace

450

98

5

0

ZŠ a MŠ

350

113,6

249,5

242

Knihovna

40

6,7

40

26,6

Kulturní dům + kultura

461

82,7

6

0,7

Hřiště

15

0

350

3,1

Péče o vzhled obce a zeleň

996

246,4

96,65

53,25

Veřejné osvětlení

150

14,9

310

29,1

Odpadové hospodářství

351

137,3

Příjem TVO, hřiště

10

0,8

Služby obyvatelstvu

97,2

34,9

Příjem KD

25

8,8

Finanční příspěvky, dotace

158

129

Příjmy vodovod, rybník

12

9,8

Krizová opatření

15

0

Příjmy z nájmu byt, pošta

17

6,7

Jednotka požární ochrany obce

65

66,3

24,22

12,7

Zastupitelstvo

1100

411,2

70

16,2

Činnost místní správy

1740

856,3

380

45,1

Pojištění maj., fin. služby, daně

226,83

209,4

185,83

184,9

Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP

800

229,6

1500

622,6

Finanční vypořádání volby

0,4

0,4

96

0

PŘÍJMY CELKEM
Daň z příjmu FO plátci
Daň z příjmu FO poplat
Daň z příjmů vyb. srážkou

ROZP.

PLNĚNÍ

8915,3

3514,2

VÝDAJE CELKEM

907,8

360,65

49

Popl.odnětí funkce lesa
Poplatky z odpadů a psů
Daň z hazardních her
Odvod z loterií, spr. poplatky
Daň z nemovitých věcí
Neinv. dotace na státní správu
Příjmy z pozemků, lesa a železa

Služby pro obyvatelstvo
Příjem sběr a odvoz odpadů
Stočné
Finanční operace, daně
Úvěry dlouhodobé
Dotace VPP – úřad práce

Rekonstrukce mostů v obci
Pustá Kamenice
Dne 8. 6. 2022 bylo Městským úřadem Polička –
stavebním úřadem vydáno ROZHODNUTÍ o schválení stavebního záměru na tuto akci. Dne
13. 8. 2022 jsem ale na stránkách MMR ČR zjistil,
že naší žádosti o dotaci nebylo vyhověno a žádost
byla zařazena mezi náhradníky na 99. místo.
V dotačním titulu A na opravu místních komunikací a v našem případě i prvních dvou mostních
objektů bylo na MMR ČR podáno celkem 1238

žádostí o dotaci. Pouze 135 obcí se žádostí uspělo,
375 žádostí bylo zamítnuto a 728 žádostí je v roli
náhradníků. Z tohoto počtu je naše obec na 99.
místě. Nedá se nic dělat a s opětovnou žádostí
o dotaci se na MMR ČR obrátíme již koncem
letošního roku. Je však možné, že bude navýšena
alokace �inančních prostředků a naše žádost bude
dodatečně uspokojena.
starosta

Pustokamenické listy - čtvrtletní zpravodaj, vydává Obec Pustá Kamenice, č. p. 64, 569 82 Borová, IČ: 277231,
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Mo�vační seminář k soutěži
VESNICE ROKU 2022
Ve čtvrtek 7. 4. 2022 obec Pustá Kamenice jako
�inalista soutěže VESNICE ROKU 2018 uspořádala
společně s vyhlašovateli a spoluvyhlašovateli
soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova
v místním kulturním domě motivační seminář
k soutěži VESNICE ROKU 2022. V rámci ČR byly
uspořádány celkem tři motivační semináře. Dne
29. března v Bělotíně, Vesnici Olomouckého kraje
roku 2019, 5. dubna v Lipové, Vesnici roku 2019 a
Vesnici Ústeckého kraje roku 2019 a 7. dubna
v naší obci, Vesnici Pardubického kraje roku 2018.

prestižní a oblíbené soutěže. Jsem přesvědčen, že
dvouletá vynucená přestávka a přerušení
veškerého spolkového, kulturního a sportovního
života zapříčinila i nízkou účast v tomto ročníku.
V rámci republiky se do soutěže přihlásilo
pouhých 175 obcí a v celé historii soutěže je to
pátá nejnižší účast, přičemž poslední nejnižší
účast byla v prvních čtyřech ročnících.
V Pardubickém kraji se do soutěže přihlásilo 10
obcí, což je druhé nejnižší číslo v dosavadní
historii našeho kraje. Proto si velice cením a
vážím těchto „deseti odvážných“ obcí, které do
letošního ročníku přihlášku podaly. Vzhledem
k malému počtu přihlášených obcí mohla
hodnotitelská komise dle podmínek soutěže
udělit pouhé tři stuhy. Vesnicí Pardubického kraje
roku 2022 se stala obec Biskupice, okr. Svitavy,
Bílou stuhu za činnost mládeže získal městys
Choltice, okr. Pardubice a Modrou stuhu za
společenský život získala obec Studnice, okr.
Chrudim. Všem obcím gratuluji a Biskupicím přeji
mnoho úspěchů v celostátním kole. Slavnostní
vyhlášení soutěže v rámci Pardubického kraje se
uskuteční 6. 8. 2022 ve vítězné obci – Biskupicích.
starosta

Cílem všech seminářů bylo motivovat obce, aby se
zúčastnily soutěže VESNICE ROKU 2022, která se
po dvouleté přestávce způsobené covidem v letošním roce pořádá. Motivačního semináře v Pusté
Kamenici se zúčastnilo 35 hostů a to jak ze strany
vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže, tak i
ze strany zástupců oceněných obcí a zástupců
obcí, kteří uvažovali o účasti v letošním ročníku
soutěže. Zúčastnili se ho představitelé obcí
Pardubického, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje a také kraje Vysočina. Po ukončení
motivačního semináře a po obědě jsme pro
účastníky semináře připravili prohlídku naší
obce. Podle ohlasu zúčastněných se seminář líbil,
včetně prohlídky Pusté Kamenice. Účastníkům
semináře děkuji za účast a pořadatelům děkuji za
službu. Rovněž děkuji místním ženám, které na
motivační seminář napekly pustokamenické
koláče, které všem účastníkům velice chutnaly.

Prezenční kurz na míru - Spisová
služba a archivace
Obec Pustá Kamenice ve spolupráci se Sdružením
místních samospráv ČR z.s. uspořádala v úterý
26. 4. 2022 v místním kulturním domě prezenční
kurz na míru - Spisová služba a archivace. Projekt
"Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu
2018-21" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/00
10271 byl spolu�inancován z EU. Kurzu se
zúčastnilo přes 40 zástupců a zaměstnanců obcí I.
typu. Po skončení školení byla pro přihlášené
zájemce uskutečněna prohlídka naší obce a věřte,
že všem účastníkům se velice líbila a přesvědčili
se o tom, že Pustá Kamenice je pustá jen ve svém
názvu.
starosta

starosta

Vesnice roku 2022
v Pardubickém kraji
V letošním roce jsem měl tu čest být předsedou
krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice
roku 2022 v Pardubickém kraji. Po dvouleté
přestávce, zaviněné pandemií koronaviru, byl
koncem února vyhlášen 26. ročník této velice
Pustokamenické listy č. 2/2022
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JARNÍ PUSTOKAMENICKÝ
JARMARK 2022

Studie možných opatření v rámci
životního prostředí s ohledem na
projevy hydrometeorologických
extrémů v Pusté Kamenici

Ráda bych tímto všem poděkovala za spolupodílení se na krásné atmosféře 1. jarního
pustokamenického jarmarku. Děkuji za Vaši
hojnou účast, milé a ochotné prodejce, za skvělé
zázemí a podporu obce a zvláštní poděkování
patří panu Jiřímu Husákovi za pomoc s přípravami a také Klubu seniorek, jmenovitě paní
Gregorové a paní Novákové za nádhernou
výzdobu krásnými kraslicemi. Věřím, že jsme si to
všichni užili.

Obec Pustá Kamenice ve spolupráci s Pardubickým krajem a �irmou ENVICONS s.r.o. Pardubice
spolupracuje na studii možných opatření na
území Pusté Kamenice ohledně ReSEO (regionální strategie adaptačních opatření). Vzhledem
k tomu, že v posledních letech došlo v naší obci
při přívalových nebo trvalých srážkách k zatopení
soukromých a obecních pozemků, sklepů, atd., tak
připravovaná studie bude řešit návrh opatření,
jak ochránit zástavbu na přítocích malých vodních
toků, zejména vhodnou úpravou terénu v nivě
toku, zadržení vody, zvýšení retence a zpomalení
odtoku. Dále bude řešit návrh opatření ohledně
rekonstrukce polních cest severně od obce včetně
doprovodné zeleně a zatravněných příkopů/
průlehů pro zachycení odtoku. Studie je
v samém počátku a o dalších krocích a možné
proveditelnosti budu občany obce informovat
prostřednictvím příštích PK listů.

za Centrum Ceiba Zita Morales Cervantes

starosta

Turis�cká mapa na vlakové
zastávce

Elektronická úřední deska

Na jaře letošního roku jsme v obci instalovali
druhou turistickou a cyklistickou mapu „PUSTÁ
KAMENICE A OKOLÍ“. Tentokrát jsme vybrali
místo na budově dolní vlakové zastávky. Věřím, že
i tato mapa přinese návštěvníkům obce i našim
občanům příjemné chvíle při plánování
turistických a cykloturistických tras do blízkého
či dalekého okolí. Zaměstnancům obce děkuji za
zhotovení rámu a instalaci mapy.
starosta

Vývoj projektu Efektivní a moderní komunikace
s veřejností obcí SMS ČR – pořízení elektronické
úřední desky na budovu obecního úřadu - je
takový, že aktuálně je vyhlášeno výběrové řízení
na elektronické úřední desky. Ukončení
výběrového řízení je naplánováno na 30. 6. 2022
v případě, že proběhne bez problémů. Následně
bude vyhlášeno výběrové řízení na aplikace a
modernizace webových stránek. Cílem SMS ČR je,
aby byl projekt zrealizován před komunálními
volbami a SMS proto dělá maximum. Ze strany
obce byla zpevněna a vydlážděna plocha před
obecním úřadem, kde deska bude osazena.
starosta
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Reflexní terčíky - samolepky
Sdružení místních samospráv
ČR s přispěním Fondu zábrany škod, zřizovaným Českou kanceláří pojistitelů,
zvyšují bezpečnost obyvatel obcí distribucí
re�lexních terčíků. Na
obecní úřad již byly tyto
terčíky – samolepky,
včetně nových tubusů doručeny. V současné době je
však nebudeme po obci
instalovat a s instalací počkáme až na
začátek školního roku. Po zkušenostech
s předešlými dvěma edicemi budeme zásobníky
plnit po malých dávkách. Byl bych nerad, aby opět
došlo k tomu, že je někdo za pár dní zcela všechny
vybere a k účelu, ke kterému jsou určeny,
nebudou k dispozici. Našim školákům a
předškolákům, nejzranitelnější skupině účastníků
silničního provozu, samolepky osobně přinesu do
školy a poučím je o jejich používání.
starosta

Oprava vývařovny v budově OÚ a
uzavření provozu MŠ
Opětovně informuji všechny rodiče dětí, které
navštěvují místní mateřskou školu, že vzhledem
k opravě vývařovny pro ZŠ a MŠ bude v měsíci
červenci 2022 mateřská škola uzavřena. Koncem
srpna 2022 bude mateřská škola normálně
v provozu. Děkuji za pochopení.
starosta

Železný šrot
Vážení spoluobčané. Vedle plechové dvougaráže
je místo určené na shromažďování kovového
odpadu. Na toto místo by se dle vyhlášky měl
ukládat pouze železný šrot. Při nakládání a
odvozu železného šrotu dne 7. 6. 2022 jsem se
opět zděsil, co zde někteří naši spoluobčané
ukládají. Byla zde opět televize, vysavače, fény,
plasty a další věci, které železným šrotem nejsou.
Copak nejste schopni tyto věci dát do
nebezpečného odpadu? To ani nemluvím o tom,
že sběr NO proběhl několik dní před odvozem
železného šrotu. Dále bych chtěl požádat ty, kteří
sem dávají prázdné konzervy od masa pro psy a
kočky, ale i ostatní prázdné konzervy, aby tyto
použité plechovky ukládali do silnějších
igelitových pytlů a ne do papírových, které se po
několika deštích zcela rozpadnou. O víčkách od
piva ani nemluvím. Jsou zde poházeny zcela na
volno a jejich sběr ze země zabere moře času. To
samé platí i o volně poházených plechovkách.
Doufám, že se situace zlepší, ale po zkušenostech
s komunálním odpadem tomu moc nevěřím.
starosta

Výměna kotlů byla prodloužena
o dva roky
Konečný termín pro výměnu starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy za nové
ekologičtější je o dva roky odložen. Původně měly
domácnosti čas jen do konce letošního srpna. Poté
jim v případě nesplnění hrozila pokuta. Nový
termín pro zákaz provozu starých kotlů byl
stanoven na 1. září 2024. Rozhodla o tom vláda,
která v dubnu schválila novelu zákona o ochraně
ovzduší. Změnu ale ještě musí odsouhlasit
zákonodárci a podepsat prezident.
starosta
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Zapomenuté domy a pozemky
Přes 150 tisíc pozemků a nemovitostí po celém
Česku nemá stále jasného majitele. Dohledat se je
snaží Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Ten zároveň vyzývá občany, aby si
na stránkách úřadu zkontrolovali, zda jim některý
z "opuštěných" pozemků nepatří. Seznam
pozemků je uveden na webových stránkách úřadu
- odkaz: UZSVM.cz | Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových . V roce 2023 tyto pozemky
nenávratně propadnou státu. Začalo to v roce
2014, kdy byl schválen nový katastrální zákon.
Ten uložil Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, aby se pokusil dohledat k více než
200 tisícům pozemků a nemovitostí skutečné
vlastníky. Za "hluchá místa" v evidenci vlastnictví
může doba komunismu. V 50. letech byly veřejné
registry majetku na určitou dobu úplně zrušeny,
později se zavedly zjednodušené evidence. Na
mapách se například nezakreslovaly hranice
soukromých pozemků užívaných zemědělskými
družstvy. Některé pozemky přešly na obce,
tělovýchovné jednoty a společnosti, které již
zanikly, nebo na státní organizace, které byly
privatizovány. A na část majetku se úplně
zapomnělo. Vždy jednou za půl roku úřad seznam
aktualizuje. Doporučuji každému podívat se na
tento seznam, zda náhodou jemu nebo jeho
předkům nepatří nějaká nemovitost, o které
dosud nevěděli. Zákon uvádí, že pokud se do
deseti let nepodaří vlastníky najít, propadne
majetek státu. Tato lhůta uplyne v prosinci roku
2023. V katastrálním území obce Pustá Kamenice
se jedná ještě o 31 pozemků. Z těchto jednatřiceti
pozemků je 12 pozemků vedeno na paní Marii
Doležalovou, 6 pozemků na Františku Vítovou, 3
pozemky na pana Josefa Roušara, 3 pozemky na
paní Annu Roušarovou, 2 pozemky na pana
Jaroslava Leksu a po jednom pozemku na Annu
Oplištilovou, Františka Urbana, Stanislava Vacka,
Marii Vackovou a Marii Urbanovou. Ustanovení
zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví
takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo
nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak
lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají
vlastnické právo ke svým nemovitostem. Po
uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva
se nemovitost považuje za opuštěnou a stane se
vlastnictvím státu. Úřad má ze zákona povinnost
evidenci o nemovitostech s nejednoznačným
vlastníkem předat obecnímu úřadu, na jehož
území se nemovitost nachází. Obecní úřad pak
údaje zveřejní na úřední desce. Zjistí-li úřad
vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby
předložil listiny dokládající jeho vlastnictví
příslušnému katastrálnímu úřadu nebo uplatnil
svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.
Přihlásí-li se osoba, která tvrdí, že je vlastníkem
nemovitosti, musí doložit listiny dokládající její
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vlastnictví katastrálnímu úřadu nebo uplatnit svá
vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Tak to
uvádí na svých webových stránkách Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
V případě zájmu a dotazů o jaké čísla pozemků se
jedná vám odpovím při návštěvě obecního úřadu,
kde seznam těchto pozemků máme. Je také
k nahlédnutí na úřední desce u školy a na
elektronické úřední desce na webových stránkách
obce.
starosta

Informace k volbám v roce 2022
Prezident České republiky stanovil termín voleb
do zastupitelstev obcí na 23. a 24. září 2022.
Počet volených členů zastupitelstva naší obce na
volební období 2022 – 2026 se nemění a je 7
zastupitelů.
Ve stanovené lhůtě nejpozději 85 dnů přede dnem
voleb bude zveřejněn minimální počet podpisů na
petici podporujících kandidaturu nezávislého
kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů.
U ostatních typů volebních stran se petice
nepřikládá.
Volby do zastupitelstva obce Pustá Kamenice:
v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hod. a
v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hod.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je
volební místnost v budově Obecního úřadu Pustá
Kamenice č.p. 64, 569 82 Borová - pro voliče
s pobytem na území vymezeném katastrálním
územím obce Pustá Kamenice.
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a
státního občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do
domácností nejpozději v úterý 20. září 2022. Ve
dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební
místnosti.
Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské
průkazy nevydávají.
Další informace lze získat na www.mvcr.cz nebo
www.volby.cz
místostarosta
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TJ Pustá Kamenice
Čarodějnice 2022

navíc od pana starosty re�lexní samolepku Pusté
Kamenice. Ráda bych poděkovala za účast a
hlavně všem, kteří pomohli s organizací. Budeme
se těšit na další akce.
za TJ Olga Kašparová

Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice po
dvouleté přestávce způsobené nemocí Covid 19
uspořádala tradiční pálení čarodějnic. Poslední
dubnovou sobotu se na místním hřišti sešlo přes
sto účastníků, aby si užilo Filipojakubskou noc,
která se odehrává
v noci z 30. dubna
na 1. května. I v letošním roce děti
přinesly a na hranici položily vlastnoručně vyrobené
čarodějnice. Za to
jim byla ze strany
pořadatelů předána
odměna v podobě
lampionku. Za příjemného
jarního
počasí si většina
účastníků opekla
špekáčky a poté
využila občerstvení,
které
připravila
místní tělovýchovná jednota. Děti i dospělí
tak strávili příjemný večer.

Turis�cký výlet pro dě�, rodiče a
prarodiče 2022
Víkend 18. - 19. 6.. 2022 byl opět po roce určen
pro děti a jejich rodiče. Uspořádali jsme totiž pro
ně tradiční turistický výlet. Cílem byly stejně jako
v minulém roce malebné Březiny. Ráno jsme
vyrazili vlakem do Borové a odtud přes Lucký
vrch, Maděru, podél řeky Svratky až na Březiny.

za TJ Jaroslav Sklenář

Dětský den 2022
V neděli 5. 6. 2022 TJ Pustá Kamenice uspořádala
dětský den. Počasí nám celé odpoledne přálo a
každé z dětí si prošlo celkem 6 stanovišť. Měly
možnost vyzkoušet například kuželky, minigolf,
házení kroužků nebo skládačky a za každou hru
byly odměněni. Největší radost měly ze zmrzliny,
která jim v tomto krásném slunečném dni
ochladila jazýčky. Není tak divu, že se celkem
sešlo přes 50 dětí. Po společném focení dostaly
Pustokamenické listy č. 2/2022
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Plánované akce
TJ Pustá Kamenice
Fotbalový turnaj SDH Rychnov
5. 7. 2022 – účast našeho mužstva

Turnaj v tenise – dvouhra
16. 7. 2022 – pořádá TJ Pustá Kamenice

Vesnické hry dospělých - Březiny
Tam na nás čekalo vynikající občerstvení
v podobě chladivé limonády (piva) a pečené krůty
a kýty, kterou pro nás připravil Jarda Obrovský a
Václav Kašpar. Patří jim za to velké poděkování.
Protože celý víkend panovalo horké počasí, všem
přišla vhod koupel v místním rybníce. Druhý den
po výtečné snídani, kterou nachystala Petra
Jelínková, a úklidu jsme vyrazili lesem směr Pustá
Rybná, kde jsme měli domluvený oběd v podobě
svíčkové. Posilněni obědem a osvěžení chladivými
nápoji jsme vyrazili lesem domů. Poděkování
patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
na zdárném průběhu celé akce. Díky patří také
Karolíně Černé a �irmě Tatra Hlinsko, která nám
poskytla sponzorský dar. Děkujeme i panu Pepovi
Boháčovi za odvoz batohů a stanů.
za TJ Lenka Tomášková
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16. 7. 2022 – 30. ročník – účast našeho družstva

Pouťový fotbal – TJ Pustá Kamenice
30. 7. 2022 – pořádá TJ Pustá Kamenice

Pouť
31. 7. 2022 – pořádá SDH Pustá Kamenice

Tatínci s dětmi
5. - 7. 8. 2022 – pořádá TJ Pustá Kamenice

Cykloturistický zájezd – Chlum
u Třeboně
28. 9. 2022 – 1. 10. 2022 – člen 2500,- Kč, nečlen
3500,- Kč, přihlášky přijímá do 28. 8. 2022 Jan
Brokl ml. – autobus 50 lidí, 38 kol, 12 pěších –
pořádá TJ Pustá Kamenice
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Klub seniorek
Jaro v klubu seniorek

Den Matek 2022

Několik jarních pátečních setkání jsme věnovaly
malování kraslic, kterými jsme před Jarním
pustokamenickým
jarmarkem
vyzdobily
venkovní okolí kulturního domu. Velmi nás
potěšilo, že vyfoukaná vajíčka vydržela na keřích
celý týden před i po Velikonocích a příští rok jejich
počet můžeme jen rozšířit.
Byly jsme moc rády, že po dvou letech, kdy jsme
nuceně vracely vstupenky, jsme konečně mohly
navštívit kulturní dům ve Skutči. Prožily jsme tak
tři krásná nedělní odpoledne, ve kterých jsme
viděly baletní představení Louskáček, stále
populární muzikál Starci na chmelu a operu
Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Věříme, že už
nebudeme mít žádnou nucenou přestávku a
v příštím roce opět některá představení ze
skutečské festivalové nabídky navštívíme.
V květnu jsme ve spolupráci s vedením obce a
základní školou uspořádaly již tradiční oslavu
Dne matek. Všechny přítomné maminky, babičky i
další rodinné příslušníky potěšilo vystoupení dětí
ze základní školy pod vedením paní učitelky
Dudkové, moc se všem líbily mažoretky a jejich
šikovnost a smysl pro rytmus.
Věříme, že i na letní měsíce se nám podaří
připravit pěkné akce pro zpestření našich
setkávání.
Všem spoluobčanům přejeme hezké léto a dětem
ty nejúžasnější prázdniny.

Tradiční květnovou akcí, kterou pořádá Obec
Pustá Kamenice, základní škola a klub seniorek,
se stala oslava Dne matek. Byli jsme všichni rádi,
že po nucené dvouleté přestávce jsme se mohli
v neděli 15. května opět sejít v místním kulturním
domě a společně tento hezký svátek oslavit.
Stejně jako v předchozích letech i tentokrát
program pro sváteční odpoledne připravily děti.
Nejprve své umění, šikovnost a smysl pro rytmus
ve svém vystoupení předvedla skupina pustokamenických mažoretek pod vedením Terezy
Lorencové. Potom se děvčata, která jsou žačkami
zdejší základní školy, přidala ke svým spolužákům
a pod vedením paní učitelky Terezy Dudkové
všechny děti společně předvedly své kulturní
vystoupení plné milých písniček a básniček
věnovaných maminkám. Po zaslouženém
potlesku maminky dostaly od dětí ještě jeden
dárek – vlastnoručně vyrobenou kytičku. Po
vystoupení dětí se k přání připojil starosta obce
pan Sklenář a místostarosta pan Myška a předali
každé z nás hezkou kytičku. O pohoštění se
postaraly ženy z klubu seniorek a všichni
společně jsme si užili hezké odpoledne a oslavili
jeden z nejhezčích a nejtradičnějších svátků –
DEN MATEK.
za seniorky Irena Gregorová

za seniorky Irena Gregorová
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SDH Pustá Kamenice
Ky�čkový den 2022
Ve středu 11. 5. 2022 se náš sbor zapojil do akce
na podporu Ligy proti rakovině. Čtyři skupinky
dětí za doprovodu dospělých prošly naší obcí a
nabízely k prodeji žlutá kvítka měsíčku
lékařského, symbolu této dobrovolnické akce.
Děkujeme všem spoluobčanům za vřelé přijetí a
jejich �inanční dary.

v letošním roce proběhlo 9. 5. 2022 v Mladějově
na Moravě. Součástí slavnostního vyhodnocení
byla i projížďka vláčkem po úzkokolejné dráze.
Marek se svou prací postoupil do krajského kola,
kde ho také porota ocenila. V krajském kole
získal 3. místo. Vyhodnocení krajského kola
proběhlo 20. 5. 2022 v Multifunkčním centru
v Hlinsku. Markovi moc gratulujeme a děkujeme
za skvělou reprezentaci našeho sboru.

za SDH Lenka Tomášková

za SDH Lenka Tomášková

Celoroční hra Plamen
27. - 28. 5. 2022
Ve dnech 27. - 28. 5. 2022 se v Trstěnici u Litomyšle uskutečnilo okresní kolo celoroční hry
Plamen, do které se započítávají výsledky
z podzimního branného závodu a body za volnočasové aktivity. Naše družstvo A mladších
vstupovalo do jarního kola z 6. místa, družstvo
mladší B z 14. místa a starší z místa 26.
V pátek všichni závodníci soutěžili ve štafetách
různého druhu – štafeta CTIF, štafeta 4x60m a

Požární ochrana očima dě� 2022
I v letošním roce jsme se zapojili do literární a
výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí.
V každé kategorii jsme poslali 3 obrázky a také
1 literární práci. Ta tentokrát zaujala nejvíce. Marek Zahálka za ni v okresním kole
získal 2. místo. Předávání cen okresního kola

štafeta požárních dvojic. Starší ještě soutěžili
v disciplíně požární útok CTIF. Po štafetách bylo
družstvo mladších A na 8. místě a družstvo
mladších B na 15. místě. Starší se při své premiéře
v této kategorii ve štafetách umístili na celkově
16. místě.
V sobotu pak následovaly požární útoky. V útocích
se nejvíce dařilo družstvu A v mladší kategorii,
které zde zaběhlo 4. nejlepší požární útok okresu
Svitavy. Celkově se v okresním kole mladší A
umístili na 9. místě, družstvo B, složené jen
z prvňáků a dětí MŠ se nakonec umístilo na
15. místě z celkových 18 družstev okresu Svitavy.
Starší se umístili na 17. místě z 20 družstev.
Pustokamenické listy č. 2/2022
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Přes všechny problémy – covid, nemoce, špatné
počasí jsme se zúčastnili tohoto jarního kola
s 27 dětmi. Dětem patří dík za jejich snahu o co
nejlepší výsledek i ve velmi proměnlivém počasí
s mnoha deštivými přeháňkami a jejich reprezentaci našeho sboru. Všem dospělým, kteří děti
doprovázeli, patří poděkování za jejich pomoc!
Díky patří také SDH Jarošov za zapůjčení
1 závodníka při náhlém onemocnění jednoho
našeho závodníka.
za SDH Lenka Tomášková

Soutěžní víkend 25. - 26. 6. 2022
V sobotu 25. 6. 2022 odjela dvě naše družstva do
Poličky na závod Svitavské ligy mladých hasičů.
Družstvo mladších bylo tentokrát složené ze
závodníků týmu A i týmu B. Družstvo starších
odjelo soutěžit ve stálém složení. Dětem se
tentokrát tolik nedařilo, přesto si soutěž užily.
Mladší se umístili na 18. místě a starší na místě
14. Doplňkovou disciplínou byl běh na 60 m
s překážkami. Ani zde se naši soutěžící neztratili.
Vlastík Suchý se umístil na 28. místě z 34

závodníků. Terka Sejkorová na 34. místě, Sára
Kottoniaková na 31. místě, Alice Husáková na 23.
a Šárka Bukáčková na 20. místě ze 41 závodnic.
V neděli naše soutěžní „jízda“ pokračovala
hasičskou soutěží v požárních útocích v Krouně.
Do Krouny odjela dvě družstva mladších a
družstvo starších. Oproti Svitavské lize MH, kde
mají všichni závodnici stejnou požární stříkačku,
a mají tak stejné podmínky pro závod,
v Chrudimské lize MH si každý tým přiváží svůj
vlastní stroj. Výkony dětí, které běží na obyčejnou
neupravenou stříkačku „12“, a dětí, které běží na
daleko výkonnější stroje, se nedají příliš
porovnávat. Přesto se naše družstva v závodě
vůbec neztratila. Tým A v mladších se umístil na
15. místě a tým B, složený z prvňáků a dětí MŠ, na
místě 20. Starší při své premiéře v této soutěži
zaběhli svůj nejlepší výsledek a umístili se na
místě 15. Děkujeme SDH Oldříš za zapůjčení
Štěpánka Boháče, který ačkoli ještě nikdy neběžel
požární útok, zvládl svůj úkol na výbornou.
Děkujeme všem dětem za reprezentaci našeho
sboru a všem dospělým za hlasitou podporu!
za SDH Lenka Tomášková

ZŠ a MŠ Pustá Kamenice
Jarní hraní ve školce
Jaro jsme ve školce přivítali úklidem naší Pusté
Kamenice. Děti byly tak šikovné a pracovité, že při
cestě nevynechaly ani jediný odpadek. Během
jarní dílničky si děti mohly vyrobit a odnést domů
jako výzdobu na Velikonoce: králíčka z ruličky od
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toaletního papíru, slepičku na bidýlku, berušku
(zápich) a malované vajíčko položené v osivu.
Pálení čarodějnic jsme si také moc užili. Děti
mohly do školky přijít přistrojené do
čarodějnických masek. Zahráli jsme si
čarodějnické hry a šli jsme opékat jablíčka,
rohlíky nebo párečky k rybníku. Spálili jsme naši
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vyrobenou čarodějnici a
s ní i vše zlé, co nás
trápilo. Zazpívali jsme si
písničku, popovídali o čarodějnicích a pozorovali
žabičky v rybníku. Ke
konci května jsme se
vydali do Poličky na
dopravní hřiště. Děti se
mohly projet na kolech a
na motokárách. Menší
děti měly možnost jezdit
i na koloběžkách a odrážedlech. Provedli nás tam
moc milí pánové, od kterých jsme dostali opět
krásné dárečky.

V červnu nás čekalo spoustu aktivit a výletů.
Jeden z nich byl pěší výlet do Martinic na Den dětí.
Během cesty měly děti za úkol plnit několik úkolů,
aby cesta více utíkala. Za odměnu jsme si
v Restauraci u Marešů dali zmrzlinu a pohráli si
zde na dětském hřišti. Děti byly moc šikovné, ušly
krásných 9 km, aniž by si stěžovaly na bolení
nožiček. O týden později do školy přijela paní
s robotickou včelkou Bee-Bot. Bylo to pro děti
velmi zajímavé a bylo vidět, že je baví její
programování. Včeličku si děti daly na plátno
s kytičkami, na kytičky si položily plastové
kytičky, které měla včelička sesbírat a to
správným naprogramováním od dětí.

spoustu zvířátek, které jsme mohli nakrmit i
pohladit. Pohoupali jsme se na houpacím koníku
a zahráli si hry na dětském hřišti. Po obědě jsme
se vydali společně se školáky pěšky na náměstí,
kde jsme si koupili nanuka. Nakonec nás pan řidič
autobusu odvezl k rozhledně Boice. Byl to krásný
výlet, dětem se líbil a dozvěděli jsme se spoustu
nových informací.

O pár dní později jsme se vydali (děti z MŠ a I. a II.
ročník ZŠ) vláčkem do Poličky na Radnici, kde nás
čekala výstava s názvem: Zábaviště pro sviště.
Tuto výstavu ilustrovala paní Vendula Hegerová
z časopisu Puntík. Děti zde měly možnost si
pohrát. Rozvinout hrubou i jemnou motoriku,
zahrát si divadlo s dřevěnými loutkami, vyhledat
si v obrovském leporelu obrázky, které se nesluší.
Dále si procvičit roční období, zahrát si písničky
na zvonkohře a spoustu dalšího a to vše formou
hry. Dokonce jsme si zahráli AZ kvíz, u kterého nás
děti úplně „převálcovaly“ . Dětem se tam tak
moc líbilo, že se jim nechtělo odejít, ale touha po
zmrzlině byla silnější.

Letos jsme na školní výlet jeli do Země Keltů do
Nasavrk. Viděli jsme zde vesnici Keltů, pomocí
smyslů jsme poznali jejich živobytí. Bylo zde
Pustokamenické listy č. 2/2022
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mohly vyrobit velikonoční zápich do květináče,
kuřátko z vajíčka, králíčka (slepičku nebo
kuřátko) z kolíčku na prádlo a věneček
z březových větviček, který byl dozdobený
papírovými motýlky a stužkami. O výrobu jarního
věnečku se postaraly členky z Klubu seniorek
paní Nováková a paní Gregorová, za což velice
děkujeme a jsme za tuto spolupráci opravdu
vděčni.

Jarní období jsme si ve školce moc užili. Ještě než
budou letní prázdniny, nás čeká pár akcí, na které
se už teď moc těšíme. Rozloučíme se s našimi
předškoláky, ukončíme náš celoroční projekt
(s názvem Kouzla bylinek) šipkovanou a
doděláním herbáře. Nakonec se půjdeme projet
na koních na Bukovinu.
Diana Sochová

Poličský skřivánek
Ve středu 30. března se v aule gymnázia v Poličce
uskutečnilo oblastní kolo pěvecké soutěže
Poličský skřivánek. Do soutěže naše škola vyslala
Adélku Vičarovou s písní Nezacházej slunce a
Emičku Černou s písní Slyším své srdce bít. Obě
děvčata byla nesmírně statečná a ve veliké
konkurenci předvedla parádní výkony. Emička
obdržela diplom za účast a Adélce se podařilo
získat dělené třetí místo. Děkujeme za krásnou
reprezentaci naší školy.

Ukliďme Pustou Kamenici
V úterý 12. dubna se konečně mohl uskutečnit 2x
odložený úklid obce Pustá Kamenice. Úklid se
uskutečnil v rámci akce Ukliďme Česko. Poštou
nám dorazili pomocníci k úklidu (rukavice, pytle),

Jarní dílnička
Ve čtvrtek 7. dubna se v odpoledních hodinách ve
škole uskutečnila Jarní dílnička. Děti si
Pustokamenické listy č. 2/2022
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takže jsme byli perfektně vybaveni. Jako již
tradičně jsem se vydali podél silnice směrem ke
státovce a zpět po druhé straně. Odpadků jsme
našli opravdu hodně. Na úseku od křižovatky
Kamenice - Čachnov po státovku se podařilo
posbírat 50 skleněných lahví a to nás všechny
opravdu překvapilo. Dále stojí za zmínku třeba
bota :) Doufáme, že náš úklid bude znát.

Den Země
Na Den Země 22. 4. děti vyrazily Pustou Kamenicí
a v pracovních týmech (fotograf, zapisovatel,
průzkumníci) zkoumali právě probouzející se
přírodu a krásu našeho kraje.

ještě stojánek na pomůcky a také dárek v duchu
bublinkového zápisu – maxibublifuk. Všechny
děti byly šikovné, dokázaly splnit všechny úkoly a
„vystoupat“ až do školy. Ukázaly, že jsou na školu
dobře připraveny, a že si po dnešním dnu
označení „budoucí školák zaslouží“. Svoji první
zkoušku zvládli všichni na výbornou a my jim
přejeme, aby se jim stejně dařilo i po nástupu do
školy.
Přesto, že v současné době mohou rodiče podat
pouze písemnou žádost k přijetí do první třídy
bez osobní přítomnosti dětí u zápisu, z přijatých
pěti dětí přišly letos k motivačnímu zápisu čtyři.
Pouze jedno z dětí se zápisu nezúčastnilo, a to
z důvodu nemoci. Protože děti a rodiče stále
dávají přednost klasickému zápisu s plněním
úkolů, rádi budeme tuto formu zápisu připravovat
i v následujících letech a budeme se těšit na další
šikovné předškoláky.
Jana Kulichová

Čarodějnice
V pátek 29. 4. strávili žáci školy část dopoledne na
hřišti, kde plnili ve skupinkách úkoly, za které
získávali ingredience na kouzelný lektvar.
Společnými silami ho namíchali, určili k čemu
slouží a vytvořili mu ozdobnou lahvičku.

Zápis do prvního ročníku
„Po bublinkách do školy, spolu pěkně stoupáme.
Se školkou se loučíme a sbohem jí dáváme“, tak
zněl název motivačního zápisu, který se
uskutečnil v naší škole 21. dubna. K zápisu přišli
v doprovodu rodičů čtyři předškoláci – dva kluci a
dvě holčičky. Po krátkém přivítání a seznámení
dětí s tím, jak bude zápis probíhat, dostaly děti
papírové desky, ve kterých byl nalepený obrázek
školky, od které vedly bublinky a obláčky
k obrázku školy. Cílem dětí bylo plnit připravené
úkoly a postupně tak po bublinkách vystoupat ze
školky až do školy. Nejprve děti a paní učitelky
zamířily do tělocvičny, kde děti předvedly svou
zručnost. Ve třídě pak na interaktivní tabuli
poznávaly číslice a přiřazovaly jim správný počet
bublin, psaly předepsané grafomotorické prvky,
zpívaly a recitovaly. Nechyběly ani společné úkoly,
zaměřené na vzájemnou spolupráci. Děti musely
společnými silami vytvářet z lana geometrické
tvary a na úplný závěr bylo ještě třeba seřadit
nafouknuté balónky podle velikosti. Za každý
splněný úkol, získaly děti obrázek do desek a také
školní pomůcku, v podobě pera, gumy, tužky….
K nasbíraným školním potřebám dostaly děti
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Den rodin
Dne 19. 5. se na hřišti konal den rodin, který
připravila Základní škola a Mateřská škola Pustá
Kamenice na téma pravěku. Rodinné tlupy se
sešly v 15:00, na začátek děti zazpívaly pravěkou
písničku a potom se rodinné tlupy rozešly na pět
různých stanovišť. Na prvním stanovišti si rodiny
udělaly svůj znak tlupy a dostaly za to kamínek,
který se zamění za ingredience na chlebový
rohlík. Na druhém stanovišti si děti
udělaly vlastní příběh z kamínků. Na třetím
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stanovišti se střílelo z luku. Na čtvrtém stanovišti
se dělal oheň. Na pátém stanovišti se chodilo po
provaze a sbíraly se jedlé věci. Za splnění všech
stanovišť jste dostali pět kamínků a opékaly se
buřty a rohlíkový chleba.
Marek Zahálka

Dopravní hřiště
Pravidelně navštěvujeme dopravní hřiště a v
druhém pololetí školního roku tomu nebylo jinak.
Děti si vždy připomenou pravidla silničního
provozu a čím jsou starší, tím jim to jde lépe.

Výlet Nasavrky
Žáci základní a mateřské školy z Pusté Kamenice
se dne 14. června vydali na zážitkový výlet do
Země Keltů u Nasavrk.
Centrem Země Keltů je zrekonstruovaná vesnička
rozkládající se nedaleko místa původního
osídlení, ve které si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli,
Pustokamenické listy č. 2/2022

jaké to je být Keltem. Převlékli se do keltských
tunik a šatů, vyzkoušeli si práci v kovářské dílně
od dmýchání ohně po ražení mincí.
Po vynikajícím obědě (a posilněni nanukem) se
základní škola vydala po keltské naučné stezce
k rozhledně Boika, kde společně s mateřskou
školou s nadhledem a rozhledem zakončila tuto
dobrodružnou cestu.

Robo� opět ve škole
Návštěva robotů ve škole v listopadu loňského
roku sklidila u dětí obrovský úspěch a tak jsme
s radostí uvítali možnost, jejich opětovné
návštěvy. Tentokrát byl výukový program,
zaměřený na seznámení dětí se základy robotiky
a programování, věnován dětem z mateřské školy
a starším žákům v horní třídě. Pro děti v mš si
paní lektorka připravila programování robotické
včely Bee-Bot. Úkolem dětí bylo naprogramovat
včelu tak, aby se pohybovala po plátně s obrázky
květin a zároveň při tom sbírala malé plastové
květy. Děti se s robotikou v mš setkaly poprvé a
podle jejich zaujetí, je možné, že jsou mezi nimi
ukrytí budoucí programátoři. Programování
robotické včely si po velké přestávce vyzkoušeli i
žáci 3.,4. a 5. ročníku. Při předchozí návštěvě
programovali ozoboty, a tak byl pro ně tento
způsob programování novinkou. Stejně jako děti
z mš, samozřejmě v obtížnější variantě, měli
školáci za úkol naprogramovat včelu tak, aby
dorazila na předem určenou květinu a svůj postup
museli i správně zapsat do záznamového archu.
Přesto, že se s robotickou včelou setkali poprvé,
brzy si tento způsob programování osvojili a včela
krásně „létala z kytky na kytku“, tak jak si žáci
přáli.
Základy robotiky a programování, stejně jako při
minulé návštěvě, nadchly nejen děti, ale i učitele,
a tak doufáme, že roboti k nám do školy zavítají i
v příštím školním roce.
Projekt Robotika do škol je realizován MAS
Poličsko z.s. a pro školy a jejich žáky je zdarma.
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K nám do školy s tímto projektem přijela již
podruhé paní lektorka Hana Šandová. Touto
cestou ji děkujeme za zábavné a zároveň i
vzdělávací dopoledne.
Jana Kulichová

Veselé zoubky
Po dvouleté odmlce jsme letos opět podali žádost
o zapojení školy do projektu drogerie Dm „Veselé
zoubky“. Cílem projektu je seznámit děti se

správnou péčí o dětské zuby a prevence zubního
kazu. Po absolvování dvouhodinového projektu
vedeného učitelem si děti odnesly domů taštičku
s kartáčkem, pastou, malými přesýpacími
hodinami, které měří dětem čas, jak dlouho je
třeba si čistit zuby, samolepku na zrcadlo se
správným postupem čištění a také balíček
žvýkaček. Projekt je určen žákům prvního
ročníku, ale vzhledem k nízkému počtu našich
dětí, se nám po domluvě podařilo získat dárkové
taštičky pro všechny žáky školy.
Jana Kulichová

Knihovna
Večer s Andersenem 2022
S týdenním zpožděním se dne 8. 4. 2022 uskutečnil již dvanáctý ročník Večera s Andersenem
k podpoře dětského čtení, který je zároveň i
připomínkou narození dánského pohádkáře
Hanse CH. Andersena. Jedná se o akci celosvětového formátu, jejímž hlavním cílem je probudit
u dětí zájem o četbu knih. V průběhu večera si děti
zahrály hry a atraktivní zábavné činnosti. Po
večeři, na jejíž přípravě se velmi obratně podíleli
se šlo opět soutěžit. Letos bylo rekordních 22 dětí

v rozmezí od první do deváté třídy. Celý večer se
děti těšily na stezku odvahy. A protože nám počasí
vůbec nepřálo, místo do lesa jsme šli za světýlkem
do kulturního domu, kde byla připravena stezka
s úkoly a hlavně se strašidly. Ač některé děti
odvaha opouštěla, přece jen nakonec všechny
zvládly projít tajemné prostory a splnit dané
úkoly. Strašidlům jsme se asi moc líbili, protože se
na nás ještě přišli juknout a některé děti na ně
budou asi dlouho vzpomínat. Jsme rády, že jsme
mohly s dětmi strávit příjemný večer plný
překvapení a budeme se těšit na další akce pro
naše malé čtenáře. Zároveň moc děkujeme naší
mládeži za přípravu stezky odvahy, která večer
zpestřila.
knihovnice Iveta a Lenka

Návštěva knihovny
Jak se stalo opět pravidelností, žáci prvního
stupně základní školy navštívili naší knihovnu
v rámci výuky. Návštěva knihovny patří mezi
jednu ze zážitkových aktivit dětí ze základní a
mateřské školy během školního roku. Děti, které
si chtějí zpříjemnit prázdniny dobrou knihou, tak
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měly možnost přečtené knihy vrátit a půjčit si
nové na léto. Většina žáků sem pravidelně chodí
s maminkou nebo babičkou, proto prostředí
dobře znají, ale v rámci dobré spolupráce se
školou se sem dostanou i děti, které by nás nikdy
nenavštívily. A proto si připomeneme citát:
"Z dítěte, které čte, bude jednou dospělý, který
myslí."
knihovnice Iveta a Lenka

Mažoretky Hvězdičky
Blíží se nám konec školního roku
Letos jsme toho s mažoretkami hodně zvládly.
Naučily jsme se nové prvky, které stále trénujeme.
Dokázaly jsme poskládat dohromady dvě sestavy,
které jsme již mohly předvést na jednom
z vystoupení, a to na domácí půdě v Pusté
Kamenici. Věřím, že i další vystoupení budou tak
skvělá, jako doposud.
Zaměřily jsme se více na techniku a své vlastní
tělo. Jelikož děvčátka rostou, chtěly jsme, aby do
budoucna neměly problémy se svaly, různými
bolestmi, proto jsme zařadily do tréninků
protažení těla, posilování středu těla a všech svalů
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na těle. Myslím, že takový pohyb prospěje nám
všem.
Přišlo mi také pár ohlasů na náš kroužek. Hodně
lidí zaujal, rodičům se líbí tento sport a chtěli by
do něj přihlásit svá děvčátka.
PROTO NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SVOU DCERU
NA KROUŽEK MAŽORETEK, KTERÝ BY SE OTEVŘEL V ZÁŘÍ 2022, PROSÍM, AŤ MĚ KONTAKTUJE
NA E-MAILOVOU ADRESU:
MAZORETKYPK@SEZNAM.CZ
NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE:
721 575 322
Tereza Lorencová
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Cyklo zprávy Jirky Holce
CYKLOSEZÓNA 2022
Tuto sezónu Jirka zahájil 3. dubna závodem
v Brně, který je zařazen do série závodů Českého
poháru a na úvod sezóny získal třetí místo.
Dalšími závody Českého poháru byl závod
v Touškově 4. místo, závod v Zadově 3. místo a
závod v Bedřichově 4. místo. Jirka úspěšně absolvoval i další závody a to 16. 4. v Hradci Králové
kde získal 3. místo, v měsíci květnu závod
v Hlinsku 4. místo, závod v České Třebové
3. místo, závod v Osíku u Litomyšle 2. místo a
závod v Trhové Kamenici první místo. Další
úspěšný závod proběhl v Chotěboři, kde Jirka
vybojoval první místo. Prozatím poslední závod
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proběhl v Proseči u Skutče "Cyklo Maštale" kde na
50 km trati, a s účastí 200 závodníků získal Jirka
6. místo. Nejtěžší závod však Jirku teprve čeká a to
16. července v rakouském Bad Goisernu, kde na
trati 58 km změří své síly se závodníky z celého
světa. Ddržme mu pěsti na krásné umístění.
Nebude to však jediný Jirkův plán, opět bude
usilovat o umístění na stupních vítězů v českomoravském poháru, ale i snaha vybojovat pěkné
umístění v Českém poháru.
Holcovi
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