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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, chataři, chalupáři, vážení
čtenáři pustokamenických listů. Letní prázdniny
dětem uplynuly jako voda, začal nový školní rok a
Vám se do rukou dostává třetí vydání letošního
čtvrtletníku. V krátkosti bych chtěl shrnout, co se
v rámci věcí obecních uskutečnilo od vydání
druhého, červnového vydání. Prvního září jsem
v naší základní škole slavnostně přivítal 5 nových
prvňáčků a popřál jim, aby se pro ně škola a jejich
třída stala místem, kam se budou těšit a aby se
zde dobře učili a tím dělali radost jak svým
rodičům, tak i prarodičům. Já si přeji, aby
nadcházející školní rok proběhl zcela normálně a
bez přerušení či jiných omezení, kterých jsme si
v minulých letech užili až moc. Děti si určitě
prázdniny velice užily, odpočinuly si a hlavně se
do školy vrátily v pořádku. Předpokládám, že i Vy
dospělí jste o svých dovolených rovněž načerpali
mnoho sil, které budou potřeba do nadcházejícího
složitého období.
Naplánované opravy a údržby obecního majetku
se nám přes prázdniny podařily téměř všechny
zrealizovat a podrobněji se o některých z nich
zmiňuji v samostatných článcích uvnitř listů. Do
konce září bychom ještě chtěli očistit a novým
nátěrem natřít plechové střechy přístavků
u kulturního domu (přísálí, výčep a dřevník).
Stále pracujeme na projektu „Pustá Kamenice –
posílení vodárenské soustavy“ a získání dotace na
tuto stavbu. V případě studie možných opatření
v rámci životního prostředí s ohledem na projevy
hydrometeorologických extrémů v Pusté
Kamenici je již �irmou Envicons s.r.o. rozpracován
koncept studie adaptačních opatření (ReSAO)
v 10 prioritních oblastech kolem Kamenické vody.
Následovat bude jeho připomínkování, které bude
připomínkovat již nově zvolené obecní zastupitelstvo. Se zastupitelstvem a místními spolky je
připomínkován Plán rozvoje sportu obce Pustá
Kamenice, o kterém se také zmiňuji uvnitř těchto
listů. Opakované veřejné projednání Změny č. 1
Územního plánu obce Pustá Kamenice se
uskuteční ve středu 5. 10. 2022 od 15:00 hodin na
obecním úřadě. Stále čekáme na dodání
elektronické úřední desky a doufáme, že nám
bude brzy dodána a my ji do konce letošního roku
stihneme nainstalovat na budovu obecního
úřadu.

Pokud je mi dobře známo, tak k provozování
obchodu nebo hostince se bohužel doposud nikdo
nepřihlásil. Já osobně jsem oslovil provozovatele
jedné pojízdné prodejny, která jezdí na okrese
Chrudim a bylo mi sděleno, že do naší obce
vzhledem k dlouhé vzdálenosti zajíždět nemohou
a ať se nezlobím. V současné době se snažím
kontaktovat další provozovatele pojízdných
prodejen, ale věřte mi, že jich moc není, nebo jsou
z takové dálky, že do naší obce prostě zajíždět
nemůžou a nebudou.
Montáž zásobníků s re�lexními terčíky byla
provedena začátkem září a terčíky byly dodány do
zásobníku u ZŠ a MŠ, U Peci na sloup veřejného
osvětlení u Sklenářových a na horním konci na
sloup veřejného osvětlení u Kynclových. Druhého
září jsem ve škole každému žáčkovi ZŠ a MŠ
předal pět kusů re�lexních samolepek a děti jsem
poučil, jak s nimi mají nakládat. Samolepky do
zásobníků budou doplňovány v malém množství a
postupně, aby opět nedošlo k jejich rozebrání za
pár dní po jejich doplnění.
Zaměstnanci obce vyrobili a na horním konci
u Uchytilových instalovali novou obecní vývěsku.

Společenská rubrika
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Plnění rozpočtu k 31. 8. 2022
ROZP.

PLNĚNÍ

ROZP.

PLNĚNÍ

9196,01

6688,6

9367,31

5043

907,8

636,8

Pozemky a les, zvířata

84

13,9

49

49,3

Cestovní ruch

15

4,3

155,7

132,5

1736,7

746

Daň z příjmů práv. osob

1163,8

1014,1

Vodovod, infrastruktura

350

28,9

DPH

3261,8

2378,9

Provoz ČOV, kanalizace

450

188,6

5

0

ZŠ a MŠ

350

222,1

249,5

244,9

Knihovna

40

18,8

40

38,8

461

128,1

6

1

15

0

350

223

1012

539,5

350,49

325,6

Veřejné osvětlení

150

34,2

310

47,4

Odpadové hospodářství

351

239,6

Příjem TVO, hřiště

10

1,7

Služby obyvatelstvu

147,38

56

Příjem KD

25

9,3

Finanční příspěvky, dotace

158

94

Příjmy vodovod, rybník

12

9,8

Krizová opatření

15

0

Příjmy z nájmu byt, pošta

17

10,5

Jednotka požární ochrany obce

65

70,2

27,22

15,9

Zastupitelstvo

1100

666,8

70

30,1

Činnost místní správy

1840

1378

380

49,5

Pojištění maj., fin. služby, daně

226,83

210,2

Finanční operace, daně, dary

193,7

192,7

Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP

800

403,4

Úvěry dlouhodobé

1500

1244,8

Finanční vypořádání volby

0,4

0,4

112

32

PŘÍJMY CELKEM
Daň z příjmu FO plátci
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
Daň z nemovitých věcí
Neinv. dotace na státní správu
Příjmy z pozemků, lesa a železa

Služby pro obyvatelstvo
Příjem sběr a odvoz odpadů
Stočné

Dotace VPP – úřad práce

VÝDAJE CELKEM

Místní a účelové komunikace

Kulturní dům + kultura
Hřiště
Péče o vzhled obce a zeleň

Stará vývěska byla ve spodní části uhnilá a hrozil
její pád. Proto jsme ji vyměnili za novou,
stabilnější a bezpečnější. Vývěska bude nadále
sloužit k vylepování plakátů a dalších tištěných
informací pro občany z horního konce obce.
Od �irmy Panoramas s.r.o. jsme objednali virtuální
leteckou prohlídku naší obce, která po zpracování
bude instalována na naše webové stránky a každý
návštěvník obecních stránek si ji bude moci
kdykoliv prohlédnout. Virtuální letecká prohlídka
obce byla pořízena dronem a proběhlo její
zpracování. Prohlídka zahrnuje i prezentované
pointy - body zájmu a v naší obci jsme jich vybrali
šest. Jedná se o kostel sv. Anny, Hápův javor,
Pustokamenické listy - čtvrtletní zpravodaj, vydává Obec Pustá Kamenice, č. p. 64, 569 82 Borová, IČ: 277231,
na základě povolení Ministerstva kultury ČR číslo MK ČR E 17408 ze dne 19. 2. 2007. Vychází v nákladu 180 ks.
Podepsané příspěvky vyjadřují názory jejich autora a nemusí být vždy totožné s názory vydavatele. Za obsah příspěvků
zodpovídají jejich autoři. Příspěvky neprošly jazykovou korekturou.
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Mlynářovu lípu, památník padlých v Pekelci,
budovu ZŠ a MŠ a také budovu OÚ s dětským
hřištěm. Věřím, že virtuální prohlídka se Vám
bude líbit a rádi si ji na našich webových
stránkách budete prohlížet. Až bude na stránkách
k dispozici, dám Vám vědět prostřednictvím
webových stránek a místního rozhlasu.
Vážení spoluobčané, jménem všech obecních
zastupitelů Vám velice děkuji za podporu, která
byla z Vaší strany v právě končícím volebním
období zastupitelům obce Pustá Kamenice
poskytnuta. Volební období 2018–2022 bylo
velice nestandardní, neboť jsme se museli
potýkat se situacemi, na které nikdo z nás nebyl
připraven. Ať už to byl boj s pandemií koronaviru,
válka na Ukrajině a s ní spojená humanitární
sbírka, nebo probíhající energetická krize. Jsem
velice rád, že i přes tyto nepříznivé situace se nám
vše podařilo zvládnout včetně veškerých
dotačních i nedotačních projektů, které jsme měli
připravené a dotáhli je do zdárného konce.
V nadcházejících komunálních volbách Vám přeji
šťastnou volbu zastupitelů do nového obecního
zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že dva končící
zastupitelé již dále nekandidují, dojde
v zastupitelstvu k výměně minimálně dvou jeho
členů. Touto cestou bych Vás také chtěl pozvat
k návštěvě volební místnosti s přáním, abyste
k volbám přišli v co největším počtu. Do příštích
měsíců a nastávajícího období Vám přeji příjemně
strávené podzimní dny, které snad jako každý rok
doprovodí přicházející babí léto.

zastupitelstvu současného volebního období,
které se konalo 30. srpna. Poděkovali jsme jim za
práci, čas a invenci, které věnovali obci ve všech
volebních obdobích, ve kterých působili. Do
dalších let jim přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.
starosta a zastupitelé

Oprava vývařovny ZŠ a MŠ
v budově obecního úřadu
V průběhu letních prázdnin jsme provedli opravu
vývařovny ZŠ a MŠ, která se nachází v budově
obecního úřadu. Jednalo se o dlouhodobě
plánovanou neinvestiční akci. První den prázdnin
byla místnost vývařovny vyklizena a následující
dny zde začaly zednické, vodoinstalatérské a
elektrikářské práce. Třetí srpnový týden �irma
GASTRO AZ, s.r.o. Vysočina – Možděnice provedla
instalaci nových gastro spotřebičů a nového
vybavení. Plánovaný termín akce se všem
dodavatelům podařilo dodržet a tak paní
kuchařka mohla 22. 8. 2022 poprvé vařit v nové
vývařovně a na nových gastro spotřebičích. Školní
vývařovna od tohoto data splňuje veškeré přísné
hygienické požadavky. Instalací nových spotře-

starosta

Poděkování končícím
zastupitelům
Vážení spoluobčané, prostřednictvím tohoto
vydání pustokamenických listů bych chtěl
poděkovat končícím zastupitelům, kteří do
nadcházejících voleb nekandidují a sami se
rozhodli, že v obecním zastupitelstvu s končícím
volebním období 2018–2022 svoji činnost ukončí.
Velice děkuji paní Vlastě Kynclové, zastupitelce a
bývalé starostce a místostarostce za veškerou
práci pro naši obec, kterou vykonávala a odváděla
od roku 1971 do roku 2022. Děkuji ji za
úctyhodných 51 let práce, kterou v obecních
záležitostech a věcech za uvedené období pro
občany Pusté Kamenice odvedla. Bývalému
starostovi, místostarostovi a zastupiteli panu
Miroslavu Myškovi také velice děkuji za veškerou
odvedenou práci pro obec a pustokamenické
občany, kterou vykonával nepřetržitě od roku
2002 do roku 2022, tedy dlouhých 20 let. Oběma
končícím zastupitelům jsem společně s dalšími
zastupiteli osobně poděkoval na posledním
Pustokamenické listy č. 3/2022
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bičů a zejména elektrického konvektomatu dojde
také k ulehčení práce paní kuchařky. V současné
době probíhá vyúčtování zrealizovaného projektu, přesná konečná cena zatím není známa, ale
bude se pohybovat kolem 800 000,- Kč. Dotace
z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova
činila 100 000,- Kč. Tímto bych chtěl poděkovat
všem řemeslníkům, kteří se na realizaci opravy
vývařovny podíleli. Zejména zednické partě pana
Tušly, elektrikářům z �irmy Zdeňka Dvořáka,
vodoinstalatérům z �irmy Adámek, panu Bačkovskému a montérům z �irmy GASTRO AZ a také
obecním zaměstnancům a brigádníkům, kteří se
na opravě podíleli drobnými pracemi a zejména
úklidem prostor obecního úřadu po ukončení
realizace tohoto projektu.
starosta

Oprava ložničky v mateřské škole
O letních prázdninách byla také provedena oprava
ložničky mateřské školy v budově ZŠ a MŠ.
Místnost byla na začátku prázdnin vystěhována,
aby zde mohla být provedena nová výmalba,
instalace nových svítidel s dětskými motivy a
položení nové vynylové podlahy. Na závěr byl do
ložničky umístěn nový nábytek. Věřím, že oprava
ložničky se podařila a našim nejmenším
z mateřské školy se zde bude krásně usínat. I zde

bych chtěl poděkovat elektrikářům z �irmy
Zdeňka Dvořáka, podlaháři panu Gažimu,
obecním zaměstnancům, zaměstnancům školy a
brigádníkům za provedenou práci. Oprava byla
hrazena jak z obecního rozpočtu, tak i z rezervního fondu ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. Nebyla
hrazena z dotačních prostředků.
starosta

Hasiči budou mít
nový přívěsný vozík
Zastupitelstvo obce na svém srpnovém a posledním zasedání současného volebního období
schválilo nákup přívěsného vozíku pro JPO V obce
Pustá Kamenice a SDH Pustá Kamenice. Zakoupen
bude nebržděný přívěsný vozík ložné plochy
2520 x 1260 mm včetně veškerého příslušenství,
které bylo uvedeno v obchodní nabídce. Vozík
bude mít plachtu s nápisem HASIČI PUSTÁ
KAMENICE a znakem obce. Současně byla podána
žádost o příspěvek z nadačního fondu jedné �irmy
a výsledek případné výše příspěvku zatím není
znám. I když příspěvek z nadačního fondu
nezískáme, vozík bude pořízen a již byl závazně
objednán. Zastupitelstvo obce současně schválilo
vyřazení hasičského vozidla AVIA z majetku obce
a následně bude vyřazeno i z evidence IZS
Pardubického kraje. Přívěsný vozík bude sloužit
především k přepravě stříkačky s příslušenstvím,
jak ze strany SDH, tak i JPO V obce Pustá Kamenice, tažený dopravním automobilem FORD. Stará
AVIA bude vyřazena i z evidence motorových
vozidel, neboť náklady na její každoroční opravu
byly neúměrně vysoké tomu, kolikrát byla za rok
využita a dále z důvodu její poruchovosti, která
byla v poslední době velice častá.
starosta

Obec Pustá Kamenice je
přihlášena do soutěže Obec 2030
Pustou Kamenici jsem přihlásil do soutěže Obec
2030. Cílem této soutěže je snaha pozitivně
motivovat obce implementovat soběstačná,
chytrá, energeticky úsporná i environmentálně
zodpovědná řešení. Dále také seznámit širokou
veřejnost s těmito řešeními prostřednictvím
sdílení dobré praxe. Své řešení mohla do soutěže
přihlásit kterákoliv obec v ČR. Obec mohla do
soutěže přihlásit jakékoliv řešení z oblasti
soběstačná energetika nebo environmentální
odpovědnost. Za naši obec jsem do soutěže
přihlásil projekt patřící do oblasti environmentální odpovědnost, který nese název „ProtiPustokamenické listy č. 3/2022
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povodňová opatření
obce Pustá Kamenice“.
Jedná se o projekt, který
jsme realizovali v letech
2019-2021 a týká se
protipovodňových opatření naší obce včetně pořízení digitálního povodňového plánu a instalaci jednotného výstražného
varovného systému včetně místního rozhlasu.
Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení místních
samospráv ČR, uzávěrka přihlášek byla
31. 8. 2022 a v měsíci září vybere odborná porota
10 �inalistů soutěže. V průběhu října 2022
proběhne hlasování o vítězích cen. Hlasovat může
každý z účastníků soutěže, nehledě na to, zda byl
vybrán mezi �inalisty. Finalista ale nesmí dát hlas
vlastnímu řešení. Dále může hlasovat každý
z partnerů soutěže. V listopadu se uskuteční
vyhlášení vítězů a předání cen.

Smart vyjednávání s přírodními
živly. Pro�povodňová opatření
obce Pustá Kamenice.
Ať se snažíme jak chceme, přírodní živly stále
neovládáme. Postupně se s nimi učíme alespoň
„vyjednávat“. Umíme se na ně připravit a když
nečekaně přijdou, dovedeme se podle toho
zachovat. Opět platí to, co říkáme všude jinde – od
energetiky po obnovu krajiny. Dobře naplánovaný
systém násobně převyšuje smysluplností soubor
náhodně a dle aktuální potřeby dělaných
opatření. Řešit povodeň, když už přišla, je prostě
pozdě. Jak se připravit, to ukazuje dobrá praxe
obce Pustá Kamenice. Za text tohoto příspěvku
děkujeme jejímu starostovi, Jaroslavu Sklenářovi.

k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke
kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků
ve správním území obce a zaplavením nemovitostí při povodni.
Dokument je přínosem při koordinační činnosti
jednotlivých složek integrovaného záchranného
systému a díky webovému rozhraní, kde je
umístěna gra�ická část povodňového plánu. Je
přínosem pro samotnou obec a její obyvatele při
vyhledávání informací i v době mimo povodňové
situace. Digitální povodňový plán umožňuje
oproti klasickému publikování (tištěná verze
nebo elektronická verze) mnohem větší míru
provázanosti obsahu pomocí odkazů – jak mezi
jednotlivými částmi textu, tak mezi gra�ickou částí
(mapovými pohledy).

Mapové podklady
Mapové podklady mohou zobrazit konkrétní
navolený obsah jednotlivých prvků a tím vhodně
pomoci při rychlém vyhledávání informací.
Odkazem lze databází mapového serveru zobrazit
i potřebné informace (např. tabulky). Projekt řešil
i instalaci rozhlasové ústředny M.I.R. klasik III,
která slouží k dálkovému nebo místnímu
vyhlašování JSVV, ale může být použita také pro
standardní hlášení potřebných pro běžný chod
obce. Systém přenosu je bezdrátový a zvláštní
důraz je kladen na zálohování celého systému,
aby jej bylo možno použít i v krizových situacích.
Rozhlas umožňuje provést hlášení do celé obce,
nebo lze provést hlášení pouze do jednotlivých

Pro�povodňový plán
Protipovodňová opatření obec Pustá Kamenice
realizovala v období let 2019-2021. V rámci
tohoto projektu byl také zpracován digitální
povodňový plán a instalován výstražný a varovný
systém po celé obci. Povodňový plán je základním
dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi
ve správním území obce. Řeší opatření potřebná
zón nebo i jednotlivých hlásičů, pro které je toto
hlášení aktuální. Vysílací ústředna je umístěna na
obecním úřadě, odkud se provádí hlášení.
Bezdrátová přijímací místa jsou umístěna
většinou na sloupech veřejného osvětlení (odkud
jsou napájená). Převádějí přijímaný rádiový
signál na akustický a pomocí tlakových
reproduktorů šíří hlášení a výstražné signály do
svého okolí. Bezdrátových hlásičů s obousměrným digitálním přenosem je 22 ks. Tlakových reproduktorů bylo nainstalováno 60 ks.
U obecního úřadu na Kamenické vodě je
nainstalována vodoměrná stanice s ultraPustokamenické listy č. 3/2022
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zvukovou sondou a vodotečná lať. Druhá
vodotečná lať je umístěna v přepadovém odtoku u
místního rybníka.
Součástí celého projektu byla i dodávka
elektrocentrály, která by byla použita v důsledku
dlouhodobého výpadku elektrického proudu.
Občané obce by tak rozhlasem dostávaly
informace i v případě výpadku elektrické energie.
Další součástí projektu je i umístění lokálního
výstražného systému, který se skládá z
vodoměrné stanice s ultrazvukovým snímačem
pro měření vodních stavů, nevyhřívanou
srážkoměrnou stanicí pro měření kapalných
srážek a vodočtu pro měření vodních stavů.

webových stránkách soutěže OBEC 2030 https://
obec2030.cz/novinky/pusta-kamenice/.

Změna času
Letní čas končí v 03:00 hodin
v neděli dne 30. 10. 2022 a proto si
ručičky hodinek přesuneme o hodinu zpět na 02:00 hodin.
starosta

Realizace

Zimní údržba komunikací

Projekt byl dokončen v říjnu 2021, v srpnu 2022
proběhlo jeho závěrečné vyhodnocení a byl
spolu�inancován za přispění dotace z Operačního
programu Životní prostředí. Celkové náklady na
projekt včetně digitálního povodňového plánu
byly 1 596 339,- Kč, z toho dotace od SFŽP byla
1 058 257,- Kč. Více k celé soutěži a dalším
přihlášeným projektům se můžete dočíst na

Před nastávající zimní údržbou komunikací
žádám občany, aby svá motorová vozidla
parkovala mimo komunikace. Usnadníte tím
kvalitnější údržbu těchto komunikací. Také je
potřeba zastřihnout živé ploty, zvláště tam, kde
zhoršují výhledové podmínky motoristů, nebo
odstranit štůsy dřeva, které zabraňují vyhrnování
sněhu za krajnici komunikace. Děkuji.
starosta

Podzimní sbírka
Diakonie Broumov
Diakonie Broumov - sociální družstvo,
oslovila naši obec, zda-li bychom mohli
v Pusté Kamenici uspořádat mimořádnou podzimní sbírku použitého
ošacení a potřeb do domácností. Proto
jsme na obci rozhodli, že sbírku
uspořádáme v termínu od pondělí
26. 9. 2022 do pátku 14. 10. 2022. Bude
se jednat o sbírku oděvů, přikrývek,
bytového textilu, povlečení, ručníků,
obuvi, hygienických a jiných potřeb do
domácností a především dětského
oblečení, kterého mají velký nedostatek. Sociální družstvo Diakonie Broumov chce mimořádnou sbírkou pomoci
lidem a rodinám v nouzi, kterých bude
vzhledem k vývoji ekonomické situace,
zvyšujícím se cenám potravin, energií a
pohonných hmot skokově přibývat.
Seznam věcí, kterými můžete přispět do
sbírky je uveden v přiloženém letáku.
To znamená především funkční zipy u
bund, mikin a ostatních oděvů, funkční
zipy a kolečka u kufrů, tašek a batohů.
Nefunkční zapínání nejsou schopni
v sociálním družstvu opravit!
starosta

Pustokamenické listy č. 3/2022
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Pustou Kamenici navš�vili
zástupci členských obcí
Mikroregionu Slušovicko
Ve čtvrtek 15. září odpoledne Pustou Kamenici
navštívilo 28 zástupců členských obcí Mikroregionu Slušovicko. Mikroregion Slušovicko je
svazek 12 obcí (Slušovice, Hvozdná, Podkopná
Lhota, Veselá, Neubuz, Trnava, Březová, Všemina,
Kašava, Dešná, Ostrata a Hrobice) z okresu Zlín.
Naši hosté, kteří Pustou Kamenici navštívili, se
v průběhu čtvrtečního a deštivého odpoledne
seznámili jak s historií a současností naší obce tak
i s tím, co jsme v Pusté Kamenici řešili, nebo
budeme v příštím období řešit za projekty, nebo
čím jsme zaujali krajskou hodnotící komisi v
soutěži Vesnice roku 2018 a stali se tak krajskými
vítězi této soutěže. Pozvali jsme je na prohlídku
kulturního domu, kde jsme pro ně měli
připravenou malou fotogra�ickou výstavku. Dále
jsme je zavedli do chlouby naší obce, do základní
a mateřské školy, kde se jim velice líbilo.

Následovala návštěva knihovny, obecního úřadu a
kostela sv. Anny. I z těchto prostor byli naši hosté
nadšení a z jejich reakcí a slov byla slyšet jen slova
chvály za velice dobře zrealizované projekty.

Prohlídku obce jsme ukončili na místním hřišti,
kde jsme hostům představili sportovní a dětské
hřiště. Na závěr prohlídky jsme připravili malé
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pohoštění v odpočívadle na hřišti jak pro naše
návštěvníky, tak i pro pustokamenické zastupitele
a zaměstnance obce. Při loučení s kolegyněmi a
kolegy ze zlínského kraje bylo vidět a slyšet, že
Pustá Kamenice se jim velice líbila. Někteří
dokonce sdělili, že by příští dovolenou rádi
strávili v naší obci. Za obec bych chtěl tímto
poděkovat našim ženám, které na toto setkání
napekly pustokamenické koláčky a rovněž děkuji
i zaměstnancům obce a všem, kteří se podíleli na
krásném a hladkém průběhu velice zdařilé akce.
starosta

Plán rozvoje sportu
obce Pustá Kamenice
Jednou z důležitých
podmínek čerpání
dotací z dotačního
programu Národní
sportovní agentury a
čerpání dotací z dalších dotačních titulů
jiných subjektů při
investicích do hřišť
nebo sportovního či
spolkového zázemí,
které bude zaměřeno na podporu technického zhodnocení
či výstavby sportovních zařízení, včetně jejich zázemí
a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího
se sportovním zařízením, bude povinnost při
podání žádosti o dotaci předložit zpracovaný a
zastupitelstvem obce schválený plán rozvoje
sportu. Proto byla zastupitelstvem obce Pustá
Kamenice na červnovém zasedání schválena
nabídka SMS-služby s.r.o. na vypracování tohoto
plánu.
Bude se jednat o materiál, který bude odrážet
zájmy širokého okruhu aktérů, a to také bude
zárukou jeho trvanlivosti. Potenciální priority
byly
se
zpracovatelem
plánu
osobně
prodiskutovány počátkem srpna jak s vedením
obce, tak i se zástupci spolků činnými na území
obce a následně byly stanoveny priority
a zpracován přehled jejich �inancování. Plán
rozvoje sportu již byl počátkem září prvně
připomínkován a jeho �inální verze bude hotova
v druhé polovině září. Schvalovat ho bude nové
zastupitelstvo, které vzejde z výsledků letošních
komunálních voleb.
starosta
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Informace ke komunálním
volbám v roce 2022
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek
23. září od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu
24. září od 8:00 do 14:00 hodin. Volí se v obcích,
městech, případně v městských částech a
obvodech. Zvolená zastupitelstva následně zvolí
obecní a městské radní včetně starostů a
primátorů.
Hlasovat v komunálních volbách může občan
České republiky, kterému je osmnáct nejpozději
24. září 2022 a má v obci trvalý pobyt. Volit může
také občan jiného členského státu Evropské unie,
splňující stejné věkové podmínky, který má v obci
trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a
požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
Za překážku pro uplatnění volebního práva je
obecně považováno omezení svéprávnosti,
zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu. U voleb do
zastupitelstev krajů a obcí je překážkou také
výkon trestu nebo vojenská služba v zahraničí.
Hlasování do zastupitelstev je možné pouze ve
dnech voleb ve volebních místnostech České
republiky. V komunálních volbách lze hlasovat
pouze v tom volebním okrsku, kde je volič
přihlášen k trvalému pobytu. Pro tyto volby se
nevydává voličský průkaz.

Pustokamenické listy č. 3/2022

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři dny
přede dnem voleb, tedy 20. září 2022. Jak už bylo
zmíněno výše, volby do zastupitelstev obcí se
konají společně s volbami do Senátu (což se naší
obce netýká – do Senátu se u nás letos nevolí) a
úřední obálky a hlasovací lístky jsou proto od
sebe barevně odlišeny – pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé.
V případě komunálních voleb musí občan České
republiky ve volební místnosti prokázat svou
totožnost buď platným občanským průkazem,
nebo platným cestovním pasem České republiky.
Cizinec směřující k volbám do zastupitelstva obce
musí předložit průkaz o povolení k trvalému
pobytu, nebo potvrzení o přechodném pobytu. Od
2. srpna 2021 je také možné i předložení
osvědčení o registraci.
Ve volební místnosti volič od komise obdrží
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem. Pokud si s sebou nevzal hlasovací lístky,
může komisi požádat o nové a ona mu je vydá.
S obálkou a lístky se pak volič přesune za plentu.
U komunálních voleb je počet členů zastupitelstva, který má být zvolen v dané obci, uveden
v záhlaví lístku. Ten je nutné upravit jedním ze tří
způsobů:
1) Ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany lze označit křížkem výhradně
jednu volební stranu. Pokud volič označí křížkem
volební stranu, neoznačuje již v této volební
straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů
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u této volební strany se v takovém případě
nepřihlíží.
2) Další možností je udělování preferenčních
hlasů. Volič tedy označí v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem ty, pro které hlasuje. Nejvýše
lze označit tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno, což je v Pusté
Kamenici 7 zastupitelů a počet volených
zastupitelů je napsán i na volebním lístku.
3) Volič má také možnost kombinovat oba
způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a
dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty z libovolných ostatních volebních
stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě

označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva. (třetí bod se
naší obce netýká, neboť v Pusté Kamenici byla do
komunálních voleb podána a zaregistrována
jedna kandidátní listina)
Volič může ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů požádat obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné schránky.
Okrsková volební komise může vysílat své členy s
přenosnou volební schránkou pouze v rámci
svého volebního okrsku.
starosta

Nebezpečné odpady a elektroodpad
V úterý dne 18. 10. 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!
TAKÉ V LETOŠNÍM PODZIMNÍM SVOZU MŮŽETE DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU ULOŽIT I
PNEUMATIKY, KTERÉ SVOZOVÁ FIRMA AVE CZ PŘÍJME FORMOU ZPĚTNÉHO ODBĚRU.
PNEUMATIKY PŘINESTE A ULOŽTE NA VÝŠE UVEDENÁ SVOZOVÁ MÍSTA.
Pustokamenické listy č. 3/2022
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Vesnické hry na Březinách 2022
Jako každoročně se náš Pustokamenický tým
utkal na Vesnických hrách dospělých tentokráte
na Březinách. Počasí nám přálo po celý den.
Zahájení začalo tradičně představením všech 9
týmů (BBBB, Borová, Březiny, Javorek, Pustá
Kamenice, Rychnov, Sádek, Telecí, Volejbal
Svitavy). Členové Pustokamenické smečky - Marta
Fajmonová, Jana Vičarová, Jakub Vičar, Jiří
Bukáček, Patrik Chvála, Iveta Kynclová.
Soutěže probíhaly v 5 dráhách, což mělo za
následek rychlý průběh. Organizace byla
zvládnuta na jedničku s hvězdičkou. Soutěžilo se v
devíti disciplínách. Začalo se Rozcvičkou,
následoval Driblink naruby, Koulej se míčku
kutálej a Paci, paci, pacičky, zde se stále naše
Pustokamenická smečka rozehrávala. Avšak
pozor při disciplíně Chyť, drž a táhni jsme
bezkonkurenčně
ovládli
celou
soutěž.
Následovala
přestávka
s
perfektním
zorganizováním, občerstvením a dostatkem pití
ve velké různorodosti. Po pauzičce jsme se
proskákali Hlavolamem, kde jsme do cíle
dohopsali s míčkem mezi koleny s umístěním do
otvoru v krabici. V disciplíně Svlékací, oblékací se
opět ukázalo, co našemu týmu nejlépe jde.
Předposlední soutěž byla nazvána Nejsou sudy,
jako sudy. Přátelé, musíme uznat ''fakt nejsou''.
Družstvo leželo na zemi a na nich matrace s
jednou členkou, která si připravené míčky podél
dráhy uchovávala pod tričkem. Tato soutěž ovšem
nebyla přímo pro náš tým, ale co, poslední jsme
nebyli. A jsme u poslední soutěže Míčkolov, která
se konala ve zdejším rybníce. Uprostřed byl kruh
cca o průměru 4,5 m a v něm několik
různobarevných míčků. Na souši byly připravené
udice a každý se vrhal pro svoji barvičku. Tato

disciplína byla opravdový zážitek. Naši chlapci se
do vody vrhli nevídaným způsobem. Všichni se
bavili. Musíme uznat, že se tyto hry vydařily nad
naše očekávání. Přes nějaké nezdary jsme se
nakonec umístili na krásném 6. místě. Jelikož se
jednalo o 30. ročník těchto her, ze strany Březin se
jednalo o ukončení, pokud by se nepřihlásilo jiné
družstvo na pořádání dalšího ročníku. Hry ovládlo
Telecí a uznalo, že by byla škoda tuto tradici
ukončit.

Poděkování patří organizátorům za perfektní
zvládnutí situace, skvělé soutěže, výborné jídlo a
pití. Bohužel se tento ročník obešel bez podpory
kamenických spoluobčanů. Přijelo nás podpořit
cca 6 lidí, kterým ze srdce děkujeme, především
panu starostovi za fotodokumentaci, zapůjčení
obecního vozu, vlajky a zakoupení nových dresů.
Tímto se za Pustokamenickou smečku loučíme a v
roce 2023 vyjeme v Telecí.
Marta Fajmonová

TJ Pustá Kamenice
Pustokamenič� fotbalisté vyhráli
17. ročník Rychnovského
hasičského fotbalového turnaje
Pustokameničtí fotbalisté vyhráli Rychnovský
hasičský fotbalový turnaj a oplatili tak domácím
�inálovou porážku z loňského roku. Sedmnáctý
ročník hasičského fotbalového turnaje se
uskutečnil dne 5. 7. 2022 v sousedním Rychnově a
počasí mu tentokrát nepřálo, neboť v průběhu
turnaje i vydatně pršelo. Letošního turnaje se
zúčastnilo celkem sedm mužstev, když mužstvo
Kladna se z turnaje odhlásilo na poslední chvíli.
Pustokamenické listy č. 3/2022

Mužstva byla nalosována do dvou skupin. Pustá
Kamenice byla v té menší, tříčlenné a hrála
společně s Malinným a Miřetínem. Ve druhé
skupině hrál domácí Rychnov, Krouna, Otradov a
Svratka. Naši svůj první zápas odehráli
s mužstvem Malinného a porazili ho 4:2. Branky
za naše mužstvo vstřelili 2 x Marek Černý, 1 x
Martin Tušla a 1 x Michal Obrovský. Druhý náš
zápas skončil remízou 1:1 s Miřetínem a jedinou
branku našeho celku vstřelil Milan Otradovský.
Vzhledem k tomu, že v posledním zápase naší
skupiny Miřetín porazil Malinné také 4:2 a náš
vzájemný zápas s Miřetínem skončil remízou a
měli jsme s Miřetínem stejně bodů i stejné skóre,
- 10 -

Naši fotbalisté nastoupili v tomto složení:
Martin Smažil, Michal Obrovský, Martin Tušla,
Václav Pokorný, Milan Otradovský, Adam Lorenc,
Marek Černý, Víťa Novák a Michal Hanskuts.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář
Rychnovský hasičský fotbalový turnaj ve
výsledcích:

rozhodoval o postupu z prvního místa do
semi�inále los. V tom byl úspěšnější Miřetín a
v semi�inálovém zápase se utkal s druhým celkem
druhé skupiny, domácím Rychnovem. Naši
postoupili do semi�inále z druhého místa a utkali
se s vítězem druhé skupiny, Krounou.
Semi�inálový zápas s Krounou naši vyhráli 3:1 a
postoupili do �inále. Všechny branky našeho
mužstva vstřelil Michal Obrovský po přihrávkách
Milana Otradovského. Druhý semi�inálový zápas
skončil také výsledkem 3:1 pro Rychnov, který
porazil Miřetín.
Ve �inále se tak po roce opět utkala mužstva Pusté
Kamenice a Rychnova. V letošním roce se našim
podařilo zvítězit 1:0 brankou Michala Hanskutse
a oplatit tak již zmiňovanou loňskou porážku
domácímu Rychnovu. V zápase o třetí místo
porazil Miřetín Krounu 2:1 na pokutové kopy,
když v normální hrací době utkání skončilo
remízou 1:1. Nejlepším střelcem turnaje se stal
hráč našeho mužstva Michal Obrovský se čtyřmi
brankami.

Skupina A:
Rychnov : Krouna 1:2
Svratka : Otradov 2:2
Rychnov : Svratka 2:0
Krouna : Otradov 5:1
Rychnov : Otradov 2:1
Krouna : Svratka 1:2
1. Krouna 8:4 4 body
2. Rychnov 5:3 4 body
3. Svratka 4:5 3 body
4. Otradov 4:9 1 bod
Skupina B:
Pustá Kamenice : Malinné 4:2
Pustá Kamenice : Miřetín 1:1
Miřetín : Malinné 4:2
1. Miřetín 5:3 3 body
2. Pustá Kamenice 5:3 3 body
3. Malinné 4:8 0 bodů
Semi�inále:
Pustá Kamenice : Krouna 3:1
Rychnov : Miřetín 3:1
O 3. místo:
Miřetín : Krouna 1:1 na PK 2:1
FINÁLE:
Pustá Kamenice : Rychnov 1:0
POŘADÍ TURNAJE:
1. Pustá Kamenice, 2. Rychnov, 3. Miřetín,
4. Krouna, 5. Svratka, 6. Otradov, 7. Malinné

Tenisový turnaj ve dvouhře 2022
Pustokamenickým fotbalistům děkuji za skvělou
reprezentaci spolku i naší obce. Společně
s fotbalisty děkuji také všem fanouškům, kteří
vážili cestu do Rychnova a přes nepřízeň počasí
jim vytvořili skvělou atmosféru k jejich výkonu a
konečnému vítězství v turnaji.
Pustokamenické listy č. 3/2022

Dne 16. 7. 2022 se v Pusté Kamenici konal 24.
ročník tenisového turnaje ve dvouhře. Zúčastnilo
se ho osm hráčů, kteří byli nalosováni do dvou
skupin. V základních skupinách se prosadili
favorité, kteří vyhráli všechny své zápasy a
postoupili přímo do semi�inále. Hráči z druhých a
třetích míst hráli křížem skupin čtvrt�inále. Oba
semi�inálové zápasy skončily překvapením, když
Josef Chalupník vyřadil Roberta Zelinku ze Skutče
-11-

POŘADÍ:
1. Zelinka Robert 18:5 6 bodů
2. Sršeň David 14:14 4 body
3. Josef Chalupník 11:16 2 body
4. Michal Černý 10:18 0 bodů
Črvrt�inále:
Sršeň David : Smažil Martin 6:2
Chalupník Josef : Pečenka Dušan 6:3

a David Sršeň Marka Černého. Ve �inále po
dlouhém a těžkém zápase zvítězil těsně 7:6 Josef
Chalupník, kterému tímto ještě jednou osobně
gratuluji za předvedený výkon. V souboji o třetí
místo Marek Černý porazil Roberta Zelinku 6:4.
Všem účastníkům děkuji za předvedené výkony.

Semi�inále:
Sršeň David : Černý Marek 6:5
Chalupník Josef : Zelinka Robert 6:0
O 3. místo:
Černý Marek : Zelinka Robert 6:4
FINÁLE:
Chalupník Josef : Sršeň David 6:5

Pouťový fotbalový zápas Pustá
Kamenice : Krouna (stará garda)
12:7
za TJ Pustá Kamenice Milan Sršeň
Výsledky skupiny A:
Černý Marek : Sršeň Milan 6:0
Černý Marek : Smažil Martin 6:4
Černý Marek : Pečenka Dušan 6:2
Smažil Martin : Sršeň Milan 6:5
Smažil Martin : Pečenka Dušan 5:6
Sršeň Milan : Pečenka Dušan 2:6
POŘADÍ:
1. Černý Marek 18:6 6 bodů
2. Pečenka Dušan 14:13 4 body
3. Smažil Martin 15:17 2 body
4. Sršeň Milan 7:18 0 bodů

V sobotu 30. července 2022 v rámci pouťového
dne se na místním hřišti odehrálo fotbalové
utkání mezi Pustou Kamenicí a starou gardou
Krouny. Utkání v malé kopané se hrálo 2 x
35 minut a místy i za vydatného deště.
Pustokameničtí fotbalisté pouťový zápas vyhráli

Výsledky skupiny B:
Zelinka Robert : Sršeň David 6:2
Zelinka Robert : Černý Michal 6:1
Zelinka Robert: Chalupník Josef 6:2
Sršeň David : Černý Michal : 6:5
Sršeň David : Josef Chalupník 6:3
Chalupník Josef : Černý Michal 6:4

Pustokamenické listy č. 3/2022
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12:7, když první poločas skončil 7:3. Branky za
naše mužstvo vstřelili: 4 x Marek Černý, 4 x Milan
Otradovský, 2 x Michal Obrovský , 1 x Jaromír
Obrovský a 1 x Jan Šulc.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Výlet ta�nků s dětmi 2022

Po sbalení stanů a snídani jsme vyrazili směr
Proseč přes Pastvisko na domluvený oběd
v restauraci U Toulovce na výborné masíčko
s rýží. Po obědě a nanuku jsme se přesunuli na
Pasíčka, kde se děti podívaly na zvířatká a pohrály
si na hřišti. Potom jsme pokračovali přes
Renospond ve Zderazi, kde se někteří odvážlivci
vykoupali a přes Perálec pokračovali do Mířetína.
Zde nám místní hasiči (rodina Pecinů) přichystali
neuvěřitelný servis v občerstvení. Začalo to pivolimo a párek v rohlíku a skončilo výbornou
domácí sekanou. Všichni jsme přenocovali na sále.
Ráno na nás čekala super snídaně. Opečené
tousty, lívanečky s domácí marmeládou a
sekanou. Po snídani jsme vyrazili do Otradova,
kde jsme si u místní hospůdky opekli k obědu
buřtíky. Po vydatném obědě jsme se vydali polem
nepolem směr Pustá Kamenice. Velké díky patří
Pepovi Boháčovi za odvoz batohů po celý víkend,
obci PK za obecní vozidlo a hasičům Miřetína za
neskutečný servis.
za TJ Pustá Kamenice Jan Brokl ml.

Tatínci z TJ Pustá Kamenice uspořádali ve dnech
5. – 7. srpna 2022 čtvrtý ročník výletu Tatínci s
dětmi. Letos nás bylo zase o něco více a to 19
tatínků a 32 dětí. V pátek jsme se sešli na hřišti,
kde jsme u pivo-limo probrali plán výletu a
převlékli se do společných triček. Za velkého
vedra jsme vyrazili směr Martinice, kde jsme měli
zamluvenou večeři v podobě řízečků s bramborovou kaší. Přes noc nám počasí prověřilo kvalitu
a těsnost stanů, protože celou noc i ráno pršelo.

Pustokamenické listy č. 3/2022
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Klub seniorek
Léto, prázdniny, výlety, děti, babičky. To všechno
jde perfektně dohromady. A tak i když jsme žádný
společný výlet s naším klubem přes léto
nepodnikly, měly jsme si o čem každý pátek
povídat a mohly jsme se podělit o zážitky z letních
cest. Třeba do pražské zoologické zahrady,
z výstupu na rozhlednu Bára, odkud je krásný
výhled po Chrudimsku. Od rozhledny je to jen
kousek cesty ke Kočičímu hrádku, který děti
nemohou vynechat. A nechat si ujít pobyt pod
stanem a koupání v Mělicích? To přece nejde,
takže prázdniny s babičkami jsou přece jen fajn.
Tak zas za rok, snad nám to zdraví dovolí a
budeme vnoučatům v jejich aktivitách stačit.
S přicházejícím koncem prázdnin jsme si
častokrát povzdechly, že to nebude tak dlouho
trvat a budeme zase chystat Vánoce, vymýšlet a
připravovat dárečky. Ale teď je – nebo vlastně bylo
– léto, zahrádky plné květin a úrody všeho
možného, co se nám podařilo vypěstovat, zavařit i
usušit. Ledacos by se hodilo i jako hezký a
užitečný dárek. No a proč by se nemohlo
nadělovat i v létě? Vánoční stromek jsme ustrojily
do letního šatu, každá z nás zabalila a přinesla
pod něj dárek jako na opravdovou vánoční
nadílku a fajn zábava při losování a rozbalování
mohla začít. A jaké tajemství se skrývalo pod
stužkami? Zelenina čerstvá i nakládaná, bylinky,
marmelády, domácí nudle i s petrželkou do
polévky nebo krásné pletené bačkůrky atd. Ale
jako vždy nejdůležitější byla dobrá nálada a hezky
prožité odpoledne.
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Podzimní pátky budou v klubu již hodně pracovní,
protože ty opravdové Vánoce se budou blížit a
chceme věřit tomu, že po tříleté nucené přestávce
je budeme moct připravit a uspořádat tak, jak
bývalo zvykem.
Zatím Vám všem přejeme hezké babí léto a krásný
barevný podzim.
za seniorky Irena Gregorová
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SDH Pustá Kamenice
Pouťové posezení
V sobotu 30. 7. se na volnočasovém odpočívadle
na hřišti uskutečnilo pouťové posezení. Od 14
hod. všichni návštěvnici, kterých kvůli dešti bylo
velmi pomálu, mohli sledovat fotbalové utkání
Pusté Kamenice proti Krouně. Odhodlané
fotbalisty neodradilo ani nepříznivé počasí. Po
fotbalovém utkání, které skončilo vítězstvím
našich borců, přijela skupina Naživo. Ta nás svým
bohatým hudebním programem provázela až do
nočních hodin. Návštěvnici, kteří nakonec dorazili
v hojném počtu, se mohli občerstvit grilovanou
kýtou, točeným pivem a jinými pochutinami.
Výtěžek celé akce bude věnován na potřeby
hasičského kroužku pro děti. Všem, kdo náš sbor
přišli podpořit, děkujeme.
za SDH Lenka Tomášková

Soutěžní sezona pokračuje
Víkendem 3. - 4. 9. naše děti zahájily po prázdninách 2. část soutěžní sezóny. V sobotu vyrazila
dvě družstva – straších i mladších na pohárovou
soutěž do Sádku, která je zařazena do Svitavské
ligy. Soutěžilo se v požárních útocích a štafetě 4 x
60 m s překážkami. Mladší družstvo se po sečtení
obou disciplín umístilo na 13. místě a starší
získali místo 17. V neděli naši malí závodníci
vyrazili na Memoriál Fr. Šplíchala do Zderaze. Tato
soutěž je zařazena do Chrudimské ligy, v níž každé
družstvo soutěží se svým požárním strojem, a tak
jsme opět vytáhli naši „babičku“ stříkačku. Cílem
bylo si hlavně zasoutěžit, protože výkon našeho
stroje s mnohem silnějšími a sportovně upravenými stroji nelze vůbec porovnávat. Přesto se
našemu týmu mladších A podařilo umístit na
krásném 9. místě., mladší B získali 18. místo z 20
družstev. Družstvo starších se umístilo na místě
16.
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Následující sobotu odjelo družstvo mladších a
starších do Kamence. Účast mladšího družstva
byla tentokrát velmi dramatická, protože během
noci a dopoledne před samotným výkonem
odpadly dvě děti s horečkou. Na místě se podařilo
narychlo sehnat náhradníka. I v tomto složení se
nakonec podařilo tomuto družstvu získat
12.místo z 20. Starší se umístili na 19. místě z 25.
V neděli 18. 9. měli starší odjet na soutěž do
Pomezí. Bohužel kvůli onemocnění dětí se naše
družstvo této pohárové soutěže nezúčastnilo.
za SDH Lenka Tomášková

Plánované akce
1. 10. - Mladějov na Moravě – Svitavská liga MH
9. 10. - školení vedoucích v Dolním Újezdě
16. 10. - školení vedoucích mládeže v Jevíčku
22. 10. - podzimní branný závod v Bezděčí u
Městečka Trnávky
za SDH Lenka Tomášková
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ZŠ a MŠ Pustá Kamenice
Zahájení školního roku v MŠ
Do letošního školního roku jsme přivítali 8 nových dětí. Dohromady školku navštěvuje 14 dětí,
z toho jsou 3 předškolní. Školní rok jsme započali
vyjížďkou na koních. Rodina Suchá nám ji každý
rok umožňuje a jsme za to opravdu rádi.
Děti si ježdění moc užily. Dokonce se mohly
podívat i na králíčky i kuřátka. Věřím, že si s sebou
odnesly nezapomenutelné zážitky.
S novými dětmi jsme se přivítali a seznámili
během adaptačního dopoledne, při kterém jsme si
zahráli hry na seznámení, ale i hry pohybové.
Každý z nás si odnesl z tohoto dne školkový
náramek přátelství, který nás bude chránit a držet
naše přátelství pohromadě. Děti byly z náramku
nadšené.

prvňáčkům pardubický kraj a box na svačinu pak
�irma Laktea, o.p.s., v rámci účasti školy v projektu
Mléko do škol. Na konci slavnostního zahájení
jsme prvňáčkům předali také malé keramické
zvonečky, aby mohli pokračovat v tradici „Prvního
zvonění“, kdy první zvonění v novém školním roce
odzvoní vždy noví školáčci. A protože tématem
letošního celoročního projektu je cirkus,
připravila paní kuchařka pro všechny děti, nejen
ze školy, ale i ze školky, cirkusové šapitó z perníku.
Tak školáci, ať se Vám v té naší školní „manéži“
dobře „hraje“.

Během týdenního projektu „Rok na vsi“ jsme se
seznámili s kukuřicí. Děti poznaly, co se z kukuřice
vyrábí, kde se pěstuje apod., ochutnaly si kukuřici
na mnoho způsobů. Dokonce i popcorn, ze
kterého jsme si vyrobili obrázek se značkou dětí.
Tento rok nás bude provázet celoroční projekt
„Svět pohádek“, který je zaměřený na české
večerníčky. Uvidíme, co nám letošní rok přinese,
ale každopádně si ho spolu určitě moc užijeme.
Diana Sochová

Slavnostní zahájení
nového školního roku
Ve čtvrtek 1. září se v naší škole konalo slavnostní
zahájení nového školního roku. Po společném
přivítání a projevu pana starosty následovalo
slavnostní přivítání pěti nových prvňáčků. Každý
prvňáček dostal od pana starosty balíček školních
pomůcek a od školy drobný dárek, pamětní list na
svůj první školní den a balíček potřeb do výtvarné
výchovy. Dárek v podobě batůžku věnoval
Pustokamenické listy č. 3/2022

Do první třídy nastoupilo pět prvňáčků, tři
holčičky a dva kluci. V letošním roce tak bude
usedat do školních lavic celkem 24 dětí.
Všem školákům přeji pěkné známky, dobré
kamarády a spoustu nových krásných zážitků.
Zaměstnancům školy i rodičům pak přeji klidný a
pohodový školní rok 2022/2023.
Jana Kulichová
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Projížďka na koních na Bukovině
K začátku školního roku neodmyslitelně patří i
každoroční vycházka na Bukovinu spojená
s projížďkou na koních. Děti s radostí přivítaly
zprávu, že i letos se budou moci podívat na svět
z koňského hřbetu. Na projížďku jsme se
vypravili hned v pátek 2. září. Nejprve se povozily
děti ze školky, které později vystřídali školáci.
Děti si mohly vybrat, zda budou jezdit na poníkovi

z cílů pondělního dopoledne bylo tedy získat tu
nejlepší kukuřici. Tu jsme potom použili v družině
k výrobě vlasatého kukuřičného skřítka. Po cestě
k poli i po svačince na hřišti jsme společně hráli
hry, které byly zaměřené na spolupráci a
poznávání spolužáků. Je to skvělá příležitost, jak
zábavnou a hravou formou začlenit nové
prvňáčky.
V pátek 9. září jsme potom ukončili týdenní
projekt "Rok na vsi" návštěvou kukuřičného

a vyzkouší si různé akrobatické prvky nebo se
projedou na „velkém koni“. Většina dětí využila
samozřejmě obě možnosti a ty, které právě
nejezdily, si krátily čas pozorováním domácích
zvířat. Po projížďce nesmělo chybět ani oblíbené
krmení a hlazení koní. A pak už honem zpátky do
školy, kde na nás již čekala paní kuchařka
s obědem. Děkujeme rodině Suché, že jsme opět
mohli přijít a strávit u nich příjemné sportovní
dopoledne.

bludiště. Bludiště se nachází na okraji Svitav a je
to jedno z mnoha bludišť, která jsou po naší
republice vytvořena. Naše bludiště bylo ve tvaru
Řecka. Děti měly za úkol hledat v bludišti
písmenka, která zapisovaly podle barev a čísel do
kartiček. Získaly čtyři indicie (slova), které jim
pomohly odhalit tajenku. Za správné vyluštění si
mohly děti vybrat odznáček. V bludišti bylo k
nalezení i spoustu cedulek, které neměly
písmenko, ale zajímavé informace o Řecku. Cestou

Jana Kulichová

Adaptační týden
Adaptační týden proběhl 5. - 9. září. V pondělí
nám současně začal i celotýdenní projekt "Rok na
vsi", který se letos zaměřil na kukuřici. Jedním

na nádraží jsme se ještě stihli zastavit na náměstí
na zmrzlinu. Podle reakcí dětí mohu s klidem
napsat, že se výlet vydařil. Všichni jsme se během
týdne seznámili, zadaptovali a teď hurá do
procesu učení.
Tereza Dudková
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- 17 -

Mažoretky Hvězdičky

Po prázdninové pauze opět začínáme další školní
rok, již sedmý. Pokračujeme v téměř stejném
seskupení, a zároveň otevíráme od 30. září 2022
druhý kroužek, a to pro mažoretky začátečnice.
13. srpna se za krásného letního počasí holky
představily se svými sestavami v Borové u Poličky
na motosrazu. Sklidily obrovský potlesk a
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pochvalu. Chtěla bych se na Vás obrátit s prosbou,
víte-li o nějaké akci, kde by mohly kamenické
mažoretky vystupovat, kontaktujte mě na
email: MazoretkyPK@seznam.cz. Děvčata ráda
ukáží, co umí.
Tereza Lorencová
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