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Vánoční přání občanům
Vážení spoluobčané, chataři, chalupáři, milí
přátelé, vážení čtenáři pustokamenických listů.
V Pusté Kamenici se nám po dlouhých třech letech
opět podařilo společně rozsvítit vánoční
stromeček. Covidová doba a různá omezení nám
to v minulých letech neumožňovala a stromeček
byl dvakrát rozsvícen bez naší spoluúčasti. Jsem
velice rád, že nám vánoční stromeček už zase svítí
a byl opět rozsvícen za hojné účasti našich
občanů. Svítící stromeček nám dává jednoznačně
najevo, že tu za pár dní máme Vánoce a že se
nezadržitelně blíží konec letošního roku. Vánoce
však stále zůstanou pro většinu z nás těmi
nejkouzelnějšími a nejkrásnějšími svátky. V tomto
čase se snažíme alespoň na malou chvíli
zavzpomínat především na krásné chvíle prožité

v uplynulém roce a v mnohých z nás se probouzí
ty nejkrásnější pocity, o které se chceme podělit
se svými nejbližšími. Vánoční čas vyvolává i
vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde
daleko, nebo si v tichosti připomínáme i naše
blízké, kteří již bohužel nejsoumezi námi. Dovolte
mi, abych Vám nejen jménem svým, ale i jménem
zastupitelů naší obce popřál Vánoce plné
štědrosti, pohody, lásky, klidu a rozjímání. Dětem
přeji, aby pod vánočním stromečkem našly dárky,
které si přály a dospělým alespoň částečně
splněné sny. Do nového roku Vám všem přeji
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho
osobních a pracovních úspěchů.

starosta

Společenská rubrika
Výročí:
leden 2023: Josef Otradovský - 85 let
březen 2023: Marie Holcová - 75 let

Narození:
říjen 2022: Jenovéfa Hromádková
prosinec 2022: Vítek Uchytil
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ROZP. PLNĚNÍ ROZP. PLNĚNÍ

PŘÍJMY CELKEM 9237,41 9318,1 VÝDAJE CELKEM 9408,71 7560,3

Daň z příjmu FO plátci 907,8 930,8 Pozemky a les, zvířata 84 23,4

Daň z příjmu FO poplat 49 74,9 Cestovní ruch 15 12,5

Daň z příjmů vyb. srážkou 155,7 193,8 Místní a účelové komunikace 1736,7 1540,4

Daň z příjmů práv. osob 1163,8 1341,9 Vodovod, infrastruktura 350 113,4

DPH 3261,8 3413,1 Provoz ČOV, kanalizace 450 297,9

Popl. odnětí funkce lesa 5 0 ZŠ a MŠ 350 298

Poplatky z odpadů a psů 249,5 247,7 Knihovna 40 22,4

Daň z hazardních her 40 52,5 Kulturní dům + kultura 461 228,1

Odvod z loterií, spr. poplatky 6 1,3 Hřiště 15 11,6

Daň z nemovitých věcí 350 242,2 Péče o vzhled obce a zeleň 1012 801

Neinv. dotace na státní správu 391,89 385,7 Veřejné osvětlení 150 69,8

Příjmy z pozemků, lesa a železa 310 293,6 Odpadové hospodářství 351 336,7

Příjem TVO, hřiště 10 5,8 Služby obyvatelstvu 147,38 90,2

Příjem KD 25 16,6 Finanční příspěvky, dotace 158 94

Příjmy vodovod, rybník 12 9,8 Krizová opatření 15 0

Příjmy z nájmu byt, pošta 17 14,4 Jednotka požární ochrany obce 65 97,5

Služby pro obyvatelstvo 27,22 15,7 Zastupitelstvo 1100 1000,9

Příjem sběr a odvoz odpadů 70 47,9 Činnost místní správy 1840 1682,1

Stočné 380 349,8 Pojištění maj., fin. služby, daně 226,83 211,3

Finanční operace, daně, dary 193,7 192,8 Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP 800 602

Úvěry dlouhodobé 1500 1407,8 Finanční vypořádání volby 0,4 0,4

Dotace VPP – úřad práce 112 80 Volby 41,4 26,7

Plnění rozpočtu k 30. 11. 2022

PŘÍJMY v tis. Kč VÝDAJE v tis. Kč

Třída 1 Daňové příjmy 7332,3 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 6600

Třída 2 Nedaňové příjmy 1486,9 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 1300

Třída 3 Kapitálové příjmy 0 Splátka jistiny úvěrů SFŽP 350

Třída 4 Přĳaté transfery 80,8 Splátka jistiny úvěrů ČS 650

Přĳaté úvěry 0 Konsolidované výdaje celkem 8900

Konsolidované příjmy celkem 8900 Saldo příjmů a výdajů 0

Návrh rozpočtu obce na rok 2023
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Krátce
Poslední úřední den v roce 2022: 21. 12. 2022
První úřední den v roce 2023: 4. 1. 2023
Svoz nebezpečných odpadů v roce 2023:
Pondělí 22. 5. 2023 od 16:00 hodin
Pondělí 16. 10. 2023 od 16:00 hodin
Cena vody na rok 2023 činí 53 Kč/m3

Cena stočného na rok 2023 činí 43 Kč/m3

Poplatky za psa: 100,- Kč za každého psa
Odpady: 800,- Kč za osobu a rekreační objekt
Poplatky za psa a odpady jsou splatné
do 31. 4. 2023.

starosta

Ohlédnu� za rokem 2022
Vážení spoluobčané, pomalu máme za sebou rok
2022, za dveřmi jsou vánoční svátky a
nezadržitelně se blíží začátek roku 2023. Dovolte
mi, abych se za uplynulým rokem trochu ohlédl.
Současný rok, co se týče kulturního,
společenského a sportovního života v naší obci
byl opravdu velmi bohatý a po dlouhých dvou
letech, které se nesly ve znamení všech možných
omezení se nám podařilo uspořádat většinu
tradičních akcí. Již v lednumohly pustokamenické
děti po delší době vyrazit na tradiční Tříkrálovou
sbírku, škola v únoru na dětský masopustní
průvod a v březnu školáci ze vsi vynesli Moranu a
naopak přinesli do vesnice jaro. Hokejisté na jaře
skončili na druhém místě v AHL Polička a na
podzim zahájili svoji sedmou sezónu v této
soutěži. Tělovýchovná jednota uspořádala
masopust, jarní výlet Vysočinou, čarodějnice,
dětský den, turistický výlet pro děti, rodiče a
prarodiče, výlet tatínků s dětmi, cykloturistický
zájezd do okolí Třeboně, oslavy 60 let od založení
TJ v Pusté Kamenici, Mikulášskou obchůzku obcí
a také předvánoční turistický výlet do Sněžného.
Pustokameničtí fotbalisté vyhráli 17. ročník
Rychnovského hasičského fotbalového turnaje a
sehráli pouťové fotbalové utkání mezi Pustou
Kamenicí a starou gardou Krouny. Tenisté si
zahráli turnaje ve dvouhře a čtyřhře. Nezaháleli
ani hasiči, kteří začali s omladinou jezdit na
hasičské soutěže, uspořádali výlet do lanového
centra v Borové, pouťové posezení, účastnili se
soutěže požární ochrana očima dětí a také
uspořádali kytičkový den v rámci Českého dne
proti rakovině 2022 a vybrali krásných 6271Kč,
které pomohou onkologicky nemocným
pacientům. Nesmím zapomenout ani na Klub
seniorek, který ve spolupráci s obcí nebo ZŠ a MŠ
Pustá Kamenice spolupořádal Den matek a vítání
adventního času, nebo sám pořádal každý pátek
společná setkání našich maminek a babiček. Obec
ve spolupráci ze ZŠ a MŠ uspořádala Den rodin,

rozsvítila vánoční stromeček a přivítala nové
občánky. Sama také v kulturním domě uspořádala
motivační seminář k soutěži Vesnice roku 2022,
prezenční kurz ohledně spisové služby, přivítala
návštěvu zástupců obcí Mikroregionu Slušovicko,
�inanční částkou přispěla na pořádání oslav 125.
výročí místní dráhy Polička – Žďárec u Skutče,
nebo se spolupodílela na pořádání prvního
pustokamenického jarního jarmarku. Dále
nesmím zapomenout na partu chlapců, mužů,
dívek a žen, kteří naši obec výborně
reprezentovali na letošních Vesnických hrách na
Březinách, pustokamenické mažoretky, které
s pěknými sestavami vystupují na různých akcích
v naší obci nebo v našem regionu, nebo i na naše
knihovnice, které uspořádaly večer s Andersenem
a další akce ve spolupráci se školou.
Po přečtení výše uvedených řádků sami jistě
usoudíte, že společenský, kulturní a sportovní
život v naší obci je velice bohatý. To jsem ještě
nezmínil veškeré aktivity ZŠ a MŠ, kterých je celá
řada a vypíchl jsem pouze ty nejdůležitější.
Myslím si, že nám sousední obce a obce v našem
regionu mohou tyto činnosti závidět. K úplné
spokojenosti v naší obci chybí už jen otevřít
obchod se smíšeným zbožím a hostinec, který je
po odstěhování naší spoluobčanky Z.M.C. za oceán
stále uzavřen. Věřím však, že se do budoucna
najde někdo, kdo obě provozovny opět otevře.
Co se týče investičních a neinvestičních akcí, tak
se mám podařilo splnit takřka vše, co jsme si
naplánovali. V lednu jsme vymalovali sál
kulturního domu, instalovali turistickou mapu na
vlakové zastávce, opravili prostory vývařovny ZŠ
a MŠ v budově obecního úřadu a pořídili nové
vybavení kuchyně. Natřeli jsme tři přístřešky
ukulturního domu, opravili ložničku v MŠ nebo
realizovali další menší věci, včetně řádné údržby
obecního majetku. Podařilo se nám vysoutěžit
�irmu, která napojí současný vodovodní vrt do
vodojemu. O této akci se zmiňuji v samostatném
článku uprostřed těchto listů. Také se nám po
delší době podařilo dotáhnout do konce Změnu
č.1 územního plánu Pustá Kamenice, která
nabyde účinnosti dne 6.1.2023. Stále čekáme na
elektronickou úřední desku, která podle
nejaktuálnějších informací bude na budovu
obecního úřadu nainstalována ve dnech 14. –
16.3.2023. Také nadále spolupracujeme s �irmou
Envicons Pardubice na studii možných opatření
v rámci životního prostředí s ohledem na
hydrometeorologické extrémy v Pusté Kamenici,
ale v daném případě se jedná o dlouhodobější
projekt.
V roce 2022 zemřeli a navždy nás opustili naši
spoluobčané, pánové Josef Mareš a Josef
Melezínek. Čest jejich památce. Někteří občané se
odstěhovali, jiní přistěhovali a k dnešnímu dni má
naše obec 321 trvale přihlášených obyvatel
svěkovým průměrem 42,26 let.
Vážení spoluobčané, naše společnost se stále
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potýká se zvyšujícími se cenami energií,
pohonných hmot, zboží, veškerých služeb a
vysokou in�lací. I nadcházející rok pro nás
všechny nebude jednoduchý a tak si přejme, aby
se vše postupně vrátilo do „nějakého” normálního
stavu. Také si přejme, aby už skončila nekonečná
válka na Ukrajině, která trvá již dlouhých 10
měsíců a také naši zemi vyčerpává. Ještě jednou
Vám všem přeji hlavně pevné zdraví, štěstí,
pohodu a spokojenost.

starosta

Volby do zastupitelstva obce -
poděkování občanům
Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste se
zúčastnili letošních komunálních voleb, které se
konaly ve dnech 23.9. – 24.9.2022. Děkuji, že jste
svojí účastí projevili zájem o život v naší obci a
děkuji Vám za hlasy všem nově zvoleným
zastupitelům. Rovněž děkuji i za Vaši podporu,
které si velice vážím. Vaše hlasy mne zavazují k
další práci na rozvoji a zvelebování naší obce. Po
komunálních volbách a v zákonném termínu bylo
dne 18.10.2022 svoláno ustavující zastupitelstvo
obce Pustá Kamenice a zastupitelstvo obce zvolilo
starostou obce mě - Jaroslava Sklenáře, DiS. a
místostarostkou obce Ing. Alenu Černou.
K 30.11.2022 jsem na vlastní žádost ukončil své
hlavní zaměstnání a od 1.12.2022 jsem byl
zastupitelstvem obce zvolen jako uvolněný
starosta. Chodu naší obce se tak od prosince
věnuji na plný pracovní úvazek. Věřte mi, že
s narůstající administrativou a byrokracií v tomto
státě již nejde plnohodnotně tuto zodpovědnou
funkci vykonávat jako neuvolněný starosta při
zaměstnání. Stát bez rozdílu velikosti obce
přesouvá na obce stále více a více povinností, což
vede k tomu, že i na menších obcích jsou
starostové pro tuto funkci zastupitelstvem obce
uvolňováni. Kdo to tzv. „na vlastní kůži“ nezažil,
těžko může posuzovat. Věřte mi, že tomu tak
opravdu je a další povinnosti stát na obce všech
typů do budoucna bude dále přenášet. Mohl jsem
si vybrat pouze ze dvou možností, buď se plně
věnovat svému původnímu zaměstnání, ve
kterém jsem strávil téměř 34 let, nebo se plně
věnovat mé rodné obci, ve které žiji přes
třiapadesát let. Zvolil jsem druhou možnost a
věřím, že jsem udělal správně, neboť práce pro
rodnou Pustou Kamenici byla a je moji srdeční
záležitostí.

Starosta: Jaroslav Sklenář, DiS.
Místostarostka: Ing. Alena Černá
Finanční výbor: předseda – Ing. Jiří Zahálka,
členové – Jan Brokl a Ladislav Kyncl.

Kontrolní výbor: předseda – Ladislav Kyncl,
členové – Ing. Jiří Zahálka a Hana Kašparová.
Výbor životního prostředí a územního
plánování: předseda: Hana Kašparová, členové –
Josef Uchytil a Jan Brokl.
Určený zastupitel obce podle zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(kontaktní osoba pro jednání s Městským úřadem
v Poličce): Hana Kašparová.

starosta

Odpady v roce 2023
V prosinci roku 2020 byl schválen nový zákon
o odpadech, který hned od prvního dne roku 2021
vstoupil v platnost. Kromě jiného to obcím a
hlavně jejich občanům přineslo postupné
zdražování odpadů. V roce 2021 naše obec
poplatky za svoz odpadů nezvýšila, zato od
začátku roku 2022 jsme byli nuceni poplatek
zvýšit. V roce 2023 se nám zvýšení také nevyhne
a jsme nuceni poplatek zvýšit na 800,-Kč za osobu
a rekreační objekt. Obec za občany doplácí stále
více a v letošním roce to činilo již kolem 60000Kč
z obecního rozpočtu. O tom, jak bude zvýšení
poplatku za svoz odpadů výrazné, si budeme

          Obec Pustá Kamenice
              č.p. 64, 569 82 Borová u Poličky, telefon: 773655691
              email: starosta@pustakamenice.cz, obec@pustakamenice.cz            
              www.pustakamenice.cz, IČ: 00277231, ID DS:uavbp4z

                          bankovní spojení: Česká spořitelna Polička, č.ú. 1144342389/0800

Volby do zastupitelstva obce ve dnech  

 23. a 24. září 2022 
Číslo kandidáta Jméno kandidáta Počet hlasů

1. Jaroslav Sklenář, DiS 118

2. Ing. Alena Černá 103

3. Ing. Jiří Zahálka 96

4. Hana Kašparová 112

5. Josef Uchytl 71

6. Ladislav Kyncl 114

7. Jan Brokl 112

8. Lenka Habalová 49

9. Hubert Bukáček 62

Celkem 837

Volební účast:  57,03 %

Počet voličů zapsaných v seznamech :      256      

Počet vydaných úředních obálek :  146                          

Počet platných hlasů :   139                                            
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rozhodovat sami podle toho, jak budeme
kodpadům přistupovat. Nový zákon o odpadech
je totiž postaven na tom, kolik odpadu občané
dokáží vytřídit kdalšímu využití (plasty, papír,
bioodpad, kov, textil, použité kuchyňské oleje
atd.) a jaké vznikne množství komunálního
odpadu, který se ukládá na skládku. Za uložení
tuny odpadu na skládku se až do loňského roku
platilo 500,- Kč. Od 1. ledna 2021 to platilo pouze
do doby, než daná obec překročila 200 kg na
občana obce, který v ní má trvalé bydliště. My
jsme tyto kilogramy na jednoho občana v loňském
roce překročili k datu 28.10.2021. V letošním
roce došlo k překročení 190 kg/občan k datu
14.10.2022. Od tohoto data se obci pro zbytek
roku, dle zákona o odpadech, zvedla cena na
900Kč za tunu. Cena se bude postupně zvedat až
do roku 2029, kdy bude 1850Kč za tunu odpadu
uloženého na skládku. Množství komunálního
odpadu na občana strvalým bydlištěm v obci
naopak postupně klesá z 200 kg v roce 2021 na
190 kg v roce 2022, 180 kg v roce 2023 až na
pouhých 120 kg v roce 2029. Z důvodů, které jsem
zde jasně popsal vyplývá, že se všichni budeme
muset snažit vyprodukovat co nejméně
komunálního odpadu, který se vozí na skládku a
naopak co nejvíce odpadu vytřídit. Bude tedy
záležet pouze na nás všech, jak se knovému
zákonu postavíme a kolik peněz nám zákon
„vytáhne“ z našich peněženek. O případ-ném
dalším vývoji a opatřeních v odpadovém
hospodářství Vás budu průběžně informovat.

starosta

Ceny vodného a stočného v roce
2023
Vážení spoluobčané, jistě jste si v rubrice „krátce“
přečetli, že se od nového rokumění cena za vodné
a stočné a to o vyšší částky než v předešlých
letech. Co se týče stočného, zde je nastavena cena
zvyšující se každý rok dle podmínek SFŽP, který
nám poskytl na kanalizaci dotaci a kterou po
vybudování kanalizace musíme každý rok dle
dotačních podmínek fondu zvyšovat. Cena na
příští rok je 43,-Kč/m3. Jako vlastník kanalizace
máme na základě novelizace Metodického
pokynu MZe povinnost také aktualizovat plán
�inancování obnovy kanalizací a to na dobu
nejméně 10 kalendářních let. Uvedená povinnost
vlastníka je stanovena zák. č. 274/2001 Sb.
ovodovodech a kanalizacích. Dále musíme
naplňovat Směrnici Evropského parlamentu a
rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnosti
Společenství v oblasti vodní politiky EU. Podle
směrnice musíme zajistit, aby obec nesla náklady
na zajišťování a užívání vody odrážející její
skutečnou cenu, což znamená tento cíl samo-

�inancovat v plném rozsahu a náklady reprodukce
kanalizací je tedy nutné zajistit zahrnutím cen pro
stočné. Zjednodušeně řečeno, stát na všechny
obce stále více a více tlačí, aby veškeré �inanční
prostředky na provoz a obnovu vodovodů a
kanalizací postupně přenášely do ceny stočného a
byl vytvářen tzv. fond oprav, ze kterého do
budoucna půjdou veškeré prostředky na obnovu
vodovodů a kanalizací. Stát postupně na opravy
vodovodů a kanalizací bude dávat méně a méně
�inančních prostředků a bude tlačit na obce, aby si
vytvářely tyto fondy, ze kterých se veškerý provoz
a opravy budou platit. Současně bude tlačit na to,
aby to nebylo do�inancováváno z rozpočtu obce,
ale aby se na to vybralo v rámci stočného a
vodného. Ohledně vodného je to úplně stejné.
Zvýšení ze současných 47,-Kč na 53,-Kč za m3 se
mimo výše uvedené také promítá o velké zvýšení
cen elektrické energie, navýšení cen materiálu při
opravách hlavního vodovodního řadu včetně
přípojek, cen služeb od �irmy VHOS za správu
celoobecního vodovodu, včetně nákladů na práci,
dopravu, pohonné hmoty atd. Věřte mi, že
zastupitelstvo obce by rádo zachovalo ceny
současné, ale vzhledem ke shora uvedeným
skutečnostem a navyšujícím se cenám v celé
společnosti během posledních měsíců, nemů-
žeme rozhodnout jinak. Pro informaci pouze
sděluji, že sociálně únosná hranice pro stočné
v Pardubickém kraji je pro rok 2023 stanovena ve
výši 64,42Kč a pro vodné ve výši 76,63Kč. Děkuji
za pochopení.

starosta

Poděkování za podzimní sbírku
ošacení pro Diakonii Broumov
Děkuji všem občanům, kteří přispěli do
mimořádné podzimní sbírky použitého ošacení a
potřeb do domácností, kterou v době od
26.9.2022 do 14.10.2022 uspořádala obec Pustá
Kamenice společně s Diakonií Broumov. Jednalo
se o sbírku oděvů, přikrývek, bytového textilu,
povlečení, ručníků, obuvi, hygienických a jiných
potřeb do domácností a především dětského
oblečení, kterého měli v Diakonii velký nedo-
statek. Sociální družstvo Diakonie Broumov
mimořádnou sbírkou pomohlo lidem a rodinám
v nouzi, kterých vzhledem k vývoji ekonomické
situace, zvyšujícím se cenám potravin, energií a
pohonných hmot skokově přibylo. Řádná sbírka
s Diakonií Broumov proběhne v jarních měsících
roku 2023 a o jejím přesném termínu Vás budu
informovat prostřednictvím PK listů, rozhlasu a
webových stránek obce.

starosta



několikrát během dne projely. Fanoušci železnice
se tak těšili z jízd parního vlaku v čele s loko-
motivou "Ventilovkou" (431.032) a historickým
motoráčkem řady M131 "Hurvínek". Na nádraží
vPoličce byla přichystána i menší výstava
kolejových vozidel. Někteří zájemci se také mohli
svézt na otevřeném voze v čele s lokomotivou
č. 701 tzv. Prasátko. Celá akce se velice vydařila a
po celé trase jízd bylo vidět velké množství
příznivců těchto historických vlaků.

starosta

Nátěr střech KD – přísálí, výčepu
a dřevníku
V průběhu měsíce října byly natřeny střechy
přísálí, výčepu a dřevníku kulturního domu.
Uvedené střechy pro obec ošetřil a natřel Zbyněk
Oplištil ml. s kolegou a za jejich práci bych jim
chtěl touto cestou poděkovat. Všechny tři střechy
už nezbytně potřebovaly pořádnou údržbu.
V příštím roce budeme pokračovat s ošetřením a
nátěrem střechy nad poštou a bytem, které jsou
součástí celého kulturního domu. Tím budou
veškeré údržbové práce na střechách kulturního
domu dokončeny a dojde také k barevnému
souladu všech střech KD. Nátěry střech jsou
hrazeny z obecního rozpočtu a není na ně čerpána
žádná dotace.

starosta
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Vítání občánků 2022

V neděli 16.10.2022 se v Pusté Kamenici usku-
tečnilo slavnostní vítání občánků. V budově ZŠ a
MŠ se sešly tři rodiny nejmladších občánků naší
obce. Gratulaci od starosty Jaroslava Sklenáře,
�inanční dar a pamětní list obdrželi rodiče Olwen
Kinclové, Alexie Zemanové a Viléma Cacha.
Součástí slavnostního vítání občánků bylo také
podepisování rodičů do kroniky a fotografování
ukolébky. Celý program příjemně doplnilo
kulturní vystoupení žáčků místní školy pod
vedením paní učitelky Terezy Dudkové. Průběh
slavnosti vyfotografoval pan Jan Brokl st. a rodiče
se mohli těšit na fotoalbum dokumentující vítání
jejich děťátka do života v obci, který jim byl ze
strany obce již doručen.

starosta

Oslavy 125 let místní dráhy
Polička - Žďárec u Skutče
V sobotu 15. října se uskutečnily oslavy 125.
výročí od zahájení provozu na železniční trati
Polička - Žďárec u Skutče. Na místní dráze mezi
Poličkou a Žďárcem u Skutče byly při této
příležitosti vypraveny historické vlaky z České
Třebové a Pardubic, které uvedeným úsekem
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Pustá Kamenice – doplňující zdroj
pitné vody
Na projekt, který řeší přebudování již zhoto-
veného průzkumného hydrogeologického vrtu na
studnu, její napojení do vodárenské soustavy a
přístavbu úpravny vody u vodojemu v obci Pustá
Kamenice bylo ze strany Státního fondu životního
prostředí ČR v měsíci září 2022 vydáno rozho-
dnutí o poskytnutí �inanční podpory formou
dotace ve výši 2056029,50Kč, tj. 70,00% ze
základu pro stanovení podpory ve výši
2937185,00 Kč. V průběhu podzimu proběhlo
vysoutěžení uvedené zakázky malého rozsahu a
na základě výsledku hodnocení předložených
nabídek a na základě usnesení zastupitelstva obce
ze dne 18.10.2022 bylo rozhodnuto, že doda-
vatelem stavby se stala �irma Vodní zdroje
EKOMONITOR spol. s.r.o. Chrudim. Tato �irma
předložila ekonomicky nejvýhodnější cenovou
nabídku a splnila podmínky účasti ve výběrovém
řízení. Následně s uvedenou �irmou byla
podepsána smlouva o dílo, ve které se zhotovitel
zavazuje dílo provést nejpozději do 24 měsíců od
nabytí účinnosti této smlouvy. Když vše půjde dle
plánu, tak předpokládám, že by se koncem letních
prázdnin mohlo s výstavbou díla začít. O dalším
průběhu uvedené akce budou podány informace
v dalších PK listech.

starosta

Soutěž obec 2030
V minulých PK listech jsem Vás informoval, že
obec Pustá Kamenice se přihlásila do Soutěže
obec 2030 s projektem „Protipovodňová opatření
obce Pustá Kamenice“. Vyhlašovatelem soutěže
bylo Sdružení místních samospráv ČR a odborná
porota v průběhu září vybrala 10 �inalistů z 38
přihlášených obcí. Pustá Kamenice se se svým
projektem mezi �inalisty neprobojovala, ale bylo
nám ctí soutěžit po boku obcí, které měly velice
kvalitní projekty v soutěži o nejinovativnější obec
v oblasti udržitelné energetiky a enviromentální
odpovědnosti. Vyzkoušeli jsme si něco nového,
určitě jsme získali zkušenosti a příště se třeba do
soutěže přihlásíme s nějakým kvalitnějším
projektem (už asi vím, jaký to bude). Na prvním
místě se umístila Červená Voda z Pardubického
kraje, která získala ocenění za projekt
enviromentální strategie a návrat vody do krajiny
prostřednictvím revitalizace nivy a tvorby
mokřadů. Gratulujeme. Potěšilo nás také, že
nejvíce přihlášených obcí do soutěže bylo právě
z našeho kraje.

starosta

Informace k volbám prezidenta
republiky ČR
Volba prezidenta ČR se uskuteční ve dnech 13. a
14. ledna 2023, případné druhé kolo volby se
uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Volba
proběhne nejen ve stálých volebních okrscích
na území České republiky, ale také ve zvláštních
volebních okrscích v zahraničí u příslušných
zastupitelských úřadů. V Pusté Kamenici je
volební místo stále stejné – zasedací místnost
obecního úřadu. O vydání voličského průkazu
může volič požádat ode dne vyhlášení volby (od
1.července 2022) a to následujícími způsoby (viz.
§ 33 zákona o volbě). Hlasovací lístky budou
voličům dodány nejpozději 10.1.2023.
PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského
průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému
dle místa trvalého pobytu voliče (u nějž je volič
zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději
do pátku 6. ledna 2023 do 16:00 hodin (do
této doby musí být žádost obecnímu úřadu
doručena), pro případné II. kolo nejpozději do
pátku 20. ledna 2023 do 16:00 hodin. Žádost
v listinné podobě musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem voliče (volič žádost např.
zaslal poštou). V této souvislosti připomínáme, že
ověření podpisu je v daném případě u správních
úřadů osvobozeno od správního poplatku,
neboť se jedná o úkon související s využitím
volebního práva, jak má na mysli ustanovení § 8

Pustá Kamenice -
posílení vodárenské
soustavy
Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem je přebudování průzkumného
hydrogeologického vrtu PKV-3 na studnu, propojení této
studny do stávající úpravny vody a vodojemu 200 m3.
Přístavba budovy úpravny vody a instalace nové
technologie úpravny vody pro odstranění nadlimitních
koncentrací radonu a manganu ve vodě vrtu PVK-3,
vymezení ochranného pásma vodního zdroje PKV-
3 oplocením

Realizace projektu: listopad 2022 – listopad 2024
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odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb.,
osprávních poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů (osvobození se však nevztahuje na ověření
podpisu na poště, u Hospodářské komory ČR či
unotáře). Žádost lze zaslat (podat) též v elek-
tronické podobě, avšak pouze prostřednictvím
datové schránky (musí se jednat o osobní
datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové
schránky jiné osoby je nepřípustné).

POZOR!!!
Novelou volebních zákonů č. 90/2017 Sb. byla
zrušena možnost zaslání žádosti o vydání
voličského průkazu v elektronické podobě
s uznávaným elektronickým podpisem voliče!

OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost
vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti
voliče o vydání voličského průkazu po prokázání
jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně
lze o vydání voličského průkazu požádat nejpo-
zději do středy 11. ledna 2023 do 16:00 hodin,
pro případné II. kolo nejpozději do středy
25. ledna 2023 do 16:00 hodin, kdy se uzavřou
seznamy voličů.

starosta

Zimní údržba místních
komunikací
Obec Pustá Kamenice i Správa a údržba
Pardubického kraje se v zimním období snaží
odklízet sníh ze svých komunikací, ale někteří
motoristé každoročně parkují své dopravní
prostředky na těchto komunikacích a tím
zabraňují odklizení sněhu z komunikací. Proto
opětovně žádám majitelé vozidel, aby si je
zaparkovali na svých soukromých pozemcích,
zahradách apod. Ulehčíte tím život jak
pracovníkům údržby, tak především ostatním
spoluobčanům a motoristům. A věřte, že když
pracovník údržby nahrne z komunikací sníh k vaší
nemovitosti či pozemku, určitě to nedělá nas-
chvál. Splnil pouze svoji povinnost v rámci údržby
a průjezdnosti komunikace. Já osobně bydlím u
silnice, která je ve vlastnictví Pardubického kraje
a třeba i několikrát denně odklízím sníh, který mi
je nahrnut k domu. Nikdy by mě ale nenapadlo,
abych si stěžoval na pracovníka SÚS, že mi hrne
sníh k domu. Tím jsem ale trochu odbočil. Děkuji
všem, kteří moji výzvu vyslyšeli, svá vozidla
nebudou na těchto komunikacích parkovat a
přičiní se o bezproblémovou zimní údržbu
komunikací v Pusté Kamenici.

starosta

Plánované inves�ční a
neinves�ční akce v Pusté
Kamenici na rok 2023
„Oprava místních komunikací MK 4c a MK 6c
včetně souvisejících mostních objektů M-4c-1
a M-6c-1“ – v prosinci 2021 jsme podali žádost
odotaci na výše uvedenou akci na MMR ČR,
kterou jsme chtěli opravit dva mostky, které jsou
součástí těchto komunikací a přitom by došlo také
k opravě povrchu těchto komunikací. Komunikace
MK č. 4c vede od silnice od boroviny směrem
k mostku k Broklovým a komunikace MK č. 6c
vede od silnice kolem Zahálkových až za mostek u
Primasových. S žádostí jsme skončili v pozici
náhradníků (na 99. místě v rámci ČR ze všech 728
náhradníků) a v letošním roce ještě dotační titul
vypsán nebyl. Projektová dokumentace na opravu
všech mostků přes Kamenickou vodu (je jich
celkem 9) je vypracována a to včetně položkového
rozpočtu. MÚ Polička – stavebním úřadem máme
vydáno i stavební povolení. Dne 8.12.2022 jsme
obdrželi zprávu, že pokud jsme v minulém roce
odotaci v Programu podpora rozvoje regionů
žádali a naše žádost skončila mezi náhradníky, do
datové schránky by nám v nebližších dnech měla
přijít zpráva o tom, zda bude naše žádost
dodatečně podpořena či nikoliv. Budeme se těšit a
doufat, že naše žádost bude dodatečně
podpořena. Z vlastních zdrojů nejsme schopni
opravy v takovém rozsahu zrealizovat.

„Oprava obecních budov – hasičské zbrojnice a
skladu materiálu“ – počátkem prosince 2022
jsme podali žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na rok 2023 na
opravu hasičské zbrojnice a skladu materiálu
(bývalé mlékárny). Naším cílem je především
oprava střech uvedených budov s položením nové
střešní krytiny, osazení nových okapů včetně
nových okapových svodů a u bývalé mlékárny
idveří a oken. Akce se bude realizovat v letních
měsících příštího roku.

„Nátěr střechy kulturního domu nad bytem a
poštou“. V letošním roce byl proveden nový nátěr
plechových střech nad výčepem, přísálím a
dřevníkem u KD. Zbývá tedy provést nátěr střechy
nad poštou a bytem KD. Tím budou veškeré starší
plochy střech kulturního domu ošetřeny a
barevně budou stejné, jako je nová střešní krytina
nad sálem KD a natřenými přístřešky v letošním
roce. Realizace nátěru bude uskutečněna v létě
příštího roku.

"Pustá Kamenice – posílení vodárenské
soustavy“ – viz. samostatný článek uvnitř těchto
PK listů.
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„Podání žádosti o dotaci na válečné hroby a
pietní místa“ – hrob č. VH:CZE5310-6678 –
pietní místo v Pekelci – do konce ledna 2023
podáme žádost o dotaci na účelové udržování
válečných hrobů a pietních míst. V případě uspění
s dotací by se pietní válečné místo v Pekelci
opravovalo v průběhu roku 2024.

„Podání žádosti o dotaci v programu Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků pro
rok 2023“ – počátkem února 2023 podáme
žádost o dotaci na opravu kříže naproti bývalému
obchodu.

Výstavba venkovního šachového hřiště na
školní zahradě – případně na dětském hřišti –
z vlastních zdrojů budeme realizovat výstavbu
venkovního šachového hřiště, které bude
vystavěno na školní zahradě (případně na
dětském hřišti) – v obci je velice oblíben šachový
kroužek pro děti, který navštěvujemnoho školáků
a tak jim vytvoříme podmínky, aby šachy mohli
hrát i v letních měsících na čerstvém vzduchu a
věříme, že se k nim přidají i dospělí a rádi si s nimi
zahrají.

Instalace fotovoltaických panelů na budovu
čistírny odpadních vod a obecního úřadu –
zjišťujeme podmínky, za kterých bychom mohli
zažádat o dotaci na FVE na budovu ČOV a budovu
obecního úřadu.

Instalace elektronické úřední desky na
budově obecního úřadu – el. úřední deska bude
na obec dodána a následně instalována na zeď
obecního úřadu ve dnech 14. – 16.3.2023.

starosta

Poděkování
Prostřednictvím pustokamenických listů bych
chtěl poděkovat zaměstnancům obce za jejich
práci, kterou v letošním roce pro obec odvedli.
Děkuji jim za údržbu čistoty a pořádku na
veřejných prostranstvích, údržbě veřejné zeleně a
dalších různých pracích, které jsou pro obec
nezbytné. Rovněž děkuji všem brigádníkům, kteří
v letošním roce pomáhali se sečením a úklidem
trávy. Dále děkuji za práci zastupitelům obce, paní
účetní, knihovnicím, pedagogickým i nepeda-
gogickým zaměstnancům školy a zkrátka všem,
kteří se podíleli na celkovém chodu naší obce.
Veškeré práce, kterou pro obec odvedli si velice
vážím. Rovněž děkuji i všem občanům obce, kteří
se sami od sebe zapojují do práce v obci, ať už
údržbou zeleně na svých pozemcích, výsadbou a
péčí o květiny, nebo při mnoha dalších různých
pracovních činnostech. Také děkuji všem členům

místních spolků, kteří se aktivně podílejí na
společenském, sportovním a kulturním životě
v naší obci.

starosta

Tříkrálová sbírka

Oblastní charita Polička ve spolupráci s obcí Pustá
Kamenice pořádá v sobotu dne 7.1.2023 od 9:00
hodin Tříkrálovou sbírku. Dvě party koledníků
budou od rána v naší obci chodit s koledou.
Předem děkujeme občanům za �inanční příspěvky
do TKS 2023.

starosta

Tříkrálová sbírka 2023
Začněte s námi nový rok dobrým skutkem.
Tříkrálová sbírka začíná už 1. ledna 2023 a potrvá
do 15. ledna 2023. Oblastní charita Polička
pomáhá na Poličsku a její střediska Domácí hospic
sv. Michaela a Centrum duševního zdraví i
v širším okolí. Tvoříme komplexní a pevnou síť
podporující péče. Dary z Tříkrálové sbírky
každoročně pomáhají skrze naše služby tam, kde
je to potřeba.

Dary z Tříkrálové sbírky podpoří v roce 2023
poslední chvíle života doma a duševní zdraví

Tříkrálová sbírka 2023 pomůže lidem v posled-
ních chvílích života skrze služby Domácího
hospice sv. Michaela. Služby hospice doplňuje
ambulance paliativní péče. Hospicové zdravotní
sestry jsou dostupné nepřetržitě, podporu
pečující rodině a lidem v posledních chvílích
života poskytuje celý tým (lékaři, zdravotníci, ale
i sociální pracovník, psychoterapeut nebo kap-
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lan). Domácí hospic sv. Michaela se postupně
rozvíjí a rozšiřuje svoje služby. V příštích letech
dojde k posílení například terapeutické péče.
Domácí hospicová péče je pro pacienty zdarma,
přesto příspěvky zdravotních pojišťoven zdaleka
nepokryjí celou péči. Až do posledních chvílí
doma si podle Fóra mobilních hospiců přeje
zůstat 80 % lidí, podaří se to ale jen 20 %. Naším
cílem je, aby tento poměr byl alespoň opačný,
děkujeme, že nám v tomto záměru pomáháte.

Na duševní zdraví!

Další část Tříkrálové sbírky podpoří lidi s duše-
vním onemocněním skrze Centrum duševního
zdraví. Centrum duševního zdraví sídlí ve
Svitavách, je nejmladším střediskem poličské
Charity a v celém regionu se stará o lidi s vážným
duševním onemocněním. Doposud v Pardubic-
kém kraji fungovala pouze dvě tato centra –
v Pardubicích a v Chrudimi. Od roku 2022 je tomu
jinak – Centrum duševního zdraví jsme založili
pod křídly poličské Charity.

Od dubna 2022 působí ve Svitavách náš sociální
tým, jehož činnost doplňuje psychiatrická sestra.
Svoji práci opírají také o tzv. peer pracovníka. Peer
je člověk, který má vlastní zkušenost s duševním
onemocněním a skrze vlastní zkušenost pomáhá
ostatním. Tým zahájil spolupráci s již desítkami
klientů a pomáhá jim v jejich vlastním úsilí na
cestě k zotavení. Až o 70 % se u těchto klientů
snižuje riziko jejich hospitalizace. Součástí je i
podpora rodiny klienta. Tým CDZ pracuje
s klienty na těchto principech: diskrétnost,
profesionalita, partnerský přístup. S klientem
společně plánují péči tak, aby vyhovovala jeho
potřebám. Tzv. vážné duševní onemocnění
s sebou přináší i občas nečekané změny stavu.
Průběžná podpora CDZ je zaměřena i na to, aby
klient tyto stavy mohl zvládnout doma bez
nutnosti hospitalizace. Terénní tým CDZ pečuje
v celém okrese Svitavy, na Poličsku, Bystersku,
Litomyšlsku i Moravskotřebovsku. CDZ čekají do
příštích let další výzvy, například doplnění týmu o
zdravotnickou část nebo hledání nových prostor
tak, aby vyhovovaly jak sociální, tak zdravotnické
části služby.

Na vzdělání i mimořádné výdaje

Malá část ze sbírky bude věnována na zahraniční
projekty. Podpoří projekt Adopce na dálku, ve

kterém pomáháme školákům a studentům
v indické oblasti Belgaum v jejich vzdělávání, a to
jak ve večerních kurzech, tak ve vysokoškolských
studiích. Část daru ukládáme také pro případ
mimořádné pomoci, například na pomoc při
povodních nebo požárech.

Tříkrálový koncert a sbírka u vás v obci

Čerstvý zimní vzduch, slavnostní nálada a koruna
k tomu. Se Třemi králi společně můžete zaklepat
na dobro v nás i ve vaší obci. Poslechnout si také
můžete Tříkrálový koncert, který bude v neděli 8.
ledna 2023 od 18 hodin vysílat ČT1 v přímém
přenosu. Vystoupí Hana Holišová, Kateřina Anna
Marie Tichá, Adam Mišík a Like it. Děkujeme za
podporu, přejeme vám klidné vánoční svátky a
radostný rok 2023.

Oblastní charita Polička

Hokejové mužstvo Pusté
Kamenice vstoupilo do sedmé
sezóny soutěže AHL Polička
Pustokameničtí hokejisté v letošním roce
vstoupili do sedmé sezóny AHL (amatérské
hokejové ligy) Polička. Po čtyřech úspěšných a
dvou neúspěšných sezónách zahájili letošní
sezónu 8.10.2022 zápasem s mužstvem Lezníku,
který deklasovali 20:0. Hned ve druhém zápase
však utrpěli debakl 2:11 s Jedlovou. Poté porazili
Krounu vysoko 11:3, Pustou Rybnou 8:6 a Lezník
1:0. V posledním zápase před uzávěrkou pro-
sincových PK listů prohráli s Jedlovou 3:6 a po
šesti odehraných zápasech jsou na průběžném
druhémmístě soutěže za vedoucí Jedlovou. Zájem
hokejovýchmužstev o AHL Polička každým rokem
klesá. Ještě v ročníku 2017/2018 se ho zúčastnilo
8 hokejových týmů a v letošním ročníku pouze 5.
Postupně ze soutěže odstoupily týmyŘKF Polička,
J+J Polička a Borovnice. Věřme, že i přes snižující
se počet účastníků soutěže se kvalita ligy
nesnížila, našim se podaří postoupit do �inále a
oplatí tak loňskou porážku doposud suverénní
Jedlové.

starosta a hokejisté



TJ Pustá Kamenice
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Tenisový turnaj ve čtyřhře 2022
V sobotu 17. září Tělovýchovná jednota Pustá
Kamenice uspořádala tenisový turnaj ve čtyřhře.
Turnaje se zúčastnilo pět párů. Za velice
chladného počasí při teplotě 8°C se rozehrály
zápasy v pětičlenné skupině, kdy každý hrál
s každým. Po odehrání základní skupiny se páry
na prvním a druhém místě střetly ve �inále o
prvenství v turnaji a třetí se čtvrtým párem o
konečné třetí místo. V letošním turnaji zvítězil
Dušan Pečenka s Martinem Smažilem, kteří ve
�inále porazili Milana Sršně s Jaromírem
Obrovským. Na třetím místě se umístila dvojice
Josef Chalupník a Jaromír Gregor. Všem
účastníkům děkuji za předvedené výkony a těším
se na shledání na další sportovní akci.

za TJ Pustá Kamenice Milan Sršeň

Výsledky turnaje:
Dušan Pečenka - Martin Smažil : Josef Černý -
Milena Poláková 6:1
Dušan Pečenka - Martin Smažil : Robert Zelinka -
David Mareš 6:1
Dušan Pečenka - Martin Smažil : Josef Chalupník -
Jaromír Gregor 6:3
Dušan Pečenka - Martin Smažil : Milan Sršeň -
Jaromír Obrovský 6:5
Milan Sršeň - Jaromír Obrovský : Josef Černý -
Milena Poláková 6:0
Milan Sršeň - Jaromír Obrovský : Robert Zelinka -
David Mareš 6:4
Milan Sršeň - Jaromír Obrovský : Josef Chalupník -
Jaromír Gregor 6:3
Josef Chalupník - Jaromír Gregor : Josef Černý -
Milena Poláková 6:0

Josef Chalupník -Jaromír Gregor : Robert Zelinka -
David Mareš 6:1
Robert Zelinka - David Mareš : Josef Černý - Milena
Poláková 6:1
Základní skupina:

1. Dušan Pečenka - Martin Smažil 24:10
8 bodů

2. Milan Sršeň - Jaromír Obrovský 23:13
6 bodů

3. Josef Chalupník - Jaromír Gregor 18:13
4 body

4. Robert Zelinka - David Mareš 12:19
2 body

5. Josef Černý - Milena Poláková 2:24
0 bodů

O 3. místo
Josef Chalupník - Jaromír Gregor : Robert Zelinka -
David Mareš 9:4

FINÁLE:
Dušan Pečenka - Martin Smažil : Milan Sršeň -
Jaromír Obrovský 6:4, 6:2

Celkové umístění:
1. Dušan Pečenka - Martin Smažil
2. Milan Sršeň - Jaromír Obrovský
3. Josef Chalupník - Jaromír Gregor
4. Robert Zelinka - David Mareš
5. Josef Černý - Milena Poláková



Oslavy 60. výročí založení
Tělovýchovné jednoty v Pusté
Kamenici
První prosincový víkend v Pusté Kamenici se nesl
ve znamení oslav 60. výročí založení Tělový-
chovné jednoty Pustá Kamenice. Dne 3.12.1962,
tedy přesně na den sobotních oslav, byli před 60
lety z popudu předsedy kulturně školské komise
při Místním národním výboru v Pusté Kamenici
pana Bohuslava Chvály pozváni do úřadovnyMNV
funkcionáři Okresního výboru tělovýchovy ze
Svitav, aby seznámili zástupce obce s možností
založení tělovýchovné jednoty v obci a pohovořili
o práci v TJ. Na základě dohody se ujal předseda
komise zpracování dokumentace k založení TJ i
vlastní organizace příprav zakládající členské
schůze. Schůze byla svolána na 24.12.1962 od
14:00 hodin, které se zúčastnilo 31 zakládajících
členů. Zvolen byl první výbor ve složení: předseda
– Jaroslav Novák, jednatel – Josef Češka, hospodář
- Lumír Hamerník, pokladník – Miloslav Halamka
a náčelník – Josef Háněl.
V dalších letech byli zvoleni do funkce předsedy
Luboš Kincl, Bohuslav Chvála, Milena Sršňová,
Josef Vtípil a Jindřich Halva. V roce 1976 se
předsedou organizace stal Jan Oplištil, který
funkci zastával úctyhodných 25 let. V lednu roku
2001 na jeho práci navázal Milan Sršeň, který tuto
funkci vykonává do současnosti. Ke dni výročí TJ
Pustá Kamenice eviduje 181 členů.

Víkendové oslavy začaly již v pátek 2.12., kdy byl
ve výčepu a přísálí kulturního domu otevřen
hostinec a již tento den se zde sešla padesátka
členů a dalších hostů, aby společně zavzpomínali
na počátek založení místní organizace. V sobotu
3.12. byla od 14:00 hodin na sále kulturního
domu otevřena výstava fotogra�ií, pohárů, diplo-
mů, dresů a dalších tiskovin z činnosti našeho
spolku. Následovalo vystoupení mažoretek
Hvězdiček a promítání videí Petra Nováka ze
zájezdů a pochodů, které naše organizace pořádá.
Účastníci oslav mohli shlédnout výlet do Julských
Apl z roku 1996, nebo pochod jarní Vysočinou
z let 2003 a 2004, nebo také videa ze zájezdů na
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Cykloturis�cký zájezd - Třeboňsko
Cykloturistického výletu na Třeboňsko, který
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspo-
řádala ve dnech 28.9. -1.10.2022 se zúčastnilo
44 turistů a cyklistů. Díky příznivému podzim-
nímu počasí se uskutečnily všechny naplánované
turistické i cyklistické výlety. Během zájezdu tak
turisté stihli navštívit Pevnostní areál Slavonice,

hrad Landštejn, Třeboň a jeho okolí, Borovany,
Památník Jana Žižky z Trocnova, Zevlův mlýn,
Pivovar Zevlův mlýn, Skanzen ochrany státní
hranice a železné opony u hraničního přechodu
zNových Hradů do Pyhrabrucku do Rakouska,
hrad Nové Hrady a také NPP Terčino údolí.

Cyklisté ze svých sedel viděli Slavonice, Landštejn,
Novou Bystřici, Novou Ves nad Lužnicí, Dvory nad
Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Novosedly
nadNežárkou, Nové Hrady a řadu dalšíchmenších
obcí, neboť najezdili kolem 200 kilometrů.
Všichni účastníci také viděli nespočetné množství
krásných jihočeských rybníků. Všem sportovcům
patří velký dík za jejich sportovní výkony a
tradičně skvělou atmosféru, která ovládla celý
zájezd. Majitelce penzionu Hejtman v Chlumu
uTřeboně všichni účastníci zájezdu děkují za
výborné ubytování a skvělou stravu.

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář
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Roháče v roce 2005 či do Nízkých Tater z roku
2014. Za sobotní odpoledne bylo promítnuto
celkem 9 videí v čase přes 2,5 hodiny.
Večerní program vyvrcholil promítáním dia-
pozitivů s komentářem od Jana Oplištila st. a Jana
Brokla staršího. Byl zde promítnut průřez historií
z činnosti našeho spolku od roku 1981 do počátku
21. století, kdy Jan Brokl přestal fotografovat na
diapozitivy a začal se věnovat focení digitálních
fotogra�ií.

Večer nastala volná zábava proložená třemi
dovednostními soutěžemi. V každé soutěži byli
nejlepší tři účastníci odměněni medailemi. Celá
akce se velice vydařila a věřím, že se i všem
účastníkům líbila.
Jménem spolku děkuji všem za účast, pořada-
telům děkuji za službu a nesmím zapomenout
poděkovat našim ženám, které na celou akci
napekly výborné koláče, po kterých se doslova
„zaprášilo“. Budeme se těšit na setkání na dalších
akcích, které bude náš spolek pořádat.

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Mikulášská nadílka 2022
I v letošním roce 5.12. prošel tradičně naší vsí
Mikuláš se svojí družinou. Celkem navštívili a
obdarovali cca 30 dětí. Všechny děti měly v knize
hříchůmenší, či větší záznam, a tak se z pekelných
spárů musely vykoupit písničkou, básničkou či
slibem, že se opravdu polepší. Věříme, že naši
obec družina navštíví u v příštím roce.

za TJ Pustá Kamenice Jan Tomášek

Předvánoční turis�cký výlet
do Sněžného
Na třetí adventní víkend letošního roku Tělo-
výchovná jednota Pustá Kamenice naplánovala a
také uspořádala tradiční předvánoční turistický
výlet. V letošním roce jsme po dlouhé doběmuseli
udělat změnu a jít jinam, neboť penzion
v Daňkovicích, kde máme tradičně zajištěn oběd,
je po zářijovém požáru stále uzavřen. Cílem
našeho pochodu se tak stal městys Sněžné. O půl
osmé ráno si 14 skalních turistů vyšláplo směrem
na Plotník, Spálený kopec, Březiny a dále kolem
Podlesí a Buchtova kopce do Sněžného. Do hotelu
Sněžné jsme dorazili krátce po třinácté hodině a
pochutnali si na výborném obědě, který nám byl
servírován velice příjemnou obsluhou.
V odpoledních hodinách jsme pokračovali přes
Blatiny do Milov, kde byl náš předvánoční pochod
ukončen. Po malém občerstvení v restauraci
UŠlechtů jsme odjeli zpět do Pusté Kamenice. Za
dopravu turistů z Milov do Pusté Kamenice
děkujeme Pepovi Boháčovi a Honzovi Tomáškovi.
Také děkujeme rodině Tomáškových z Březin,
která nám dopoledne na cestě do Sněžného na
vlastní náklady připravila bohaté občerstvení. Po
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celou dobu výletu nám přálo krásné zimní počasí
a všichni účastníci akce byli velice spokojeni. Již
dnes se těšíme na příští předvánoční výšlap, který
již určitě bude do tradičních Daňkovic.

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Plánované akce
TJ Pustá Kamenice
Vánoční bruslení
TJ Pustá Kamenice pořádá v neděli 25. 12. 2022
v době od 16:00 – 17:30 hodin na zimním stadionu
v Poličce VÁNOČNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ pro
děti, rodiče, prarodiče a zkrátka pro všechny, kteří si
chtějí o vánočních svátcích trochu zabruslit a
zasportovat. Dopravu na stadion si každý zajistí sám,
pronájem ledu hradí tělovýchovná jednota. Po
vánočním bruslení bude odehrán hokejový zápas
mezi pustokamenickými hokejisty včetně pozvaných
hostů. Ve stejný den bude od 17:00 hodin otevřen
výčep v kulturním domě, kam hokejisté přĳedou
zakončit letošní kalendářní rok. Srdečně jsou zváni i
všichni ostatní, kteří chtějí přĳít na vánoční pivo a
s hokejisty se v kalendářním roce rozloučit a
pobesedovat s nimi.

Pozvánka na výroční členskou schůzi
TJ Pustá Kamenice zve všechny členy na VÝROČNÍ
ČLENSKOU SCHŮZI, která se uskuteční v sobotu
14. ledna 2023 od 18:00 hodin v přísálí kulturního
domu. Od 16:00 hod. se uskuteční výroční schůze
pro děti. Součástí obou schůzí bude promítání
fotografií, videí a diapozitivů z činnosti našeho
spolku.

Pozvánka na dětský karneval
V sobotu 11. 2. 2023 od 13:00 – 17:00 hodin TJ Pustá
Kamenice pořádá v kulturním domě tradiční
DĚTSKÝ KARNEVAL. Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na Šibřinky
V sobotu 11. 2. 2023 od 20:00 – 02:00 hodin TJ Pustá
Kamenice pořádá tradiční ŠIBŘINKY s hudební
skupinou ŘEMEN. Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na MASOPUST
V sobotu 18. 2. 2023 od 08:00 hodin pořádá TJ Pustá
Kamenice Masopustní průvod obcí. Více informací
k průvodu bude zveřejněno týden před samotnou
akcí.



letech nucené přestávky jsme mohly společně
s Obcí Pustá Kamenice uspořádat tuto tradiční
předvánoční akci. Děti ze základní školy pod
vedením paní učitelky Drahošové přinesly mezi
nás vánoční náladu svým pásmemkoled, básniček

a říkadel. Potom následoval koncert hudebního
Náhodného seskupení NAŽIVO pod vedením paní
Kristýny Řebíčkové. Jsmemoc rády, že jsmemohly
mezi námi opět přivítat tento hudební soubor.
Byla radost se zaposlouchat do všech vánočních
písní a koled, které zaplněnému sálu kulturního
domu zahráli a zazpívali. Celému pěveckému
seskupení patří ještě jednou poděkování všech
přítomných. Ženy z klubu seniorek připravily i
malou výstavku svých vyrobených drobných
vánočních dekorací. Při kávě, čaji a koláči jsme
strávili společně pěkné odpoledne naplněné
předvánoční atmosférou. Přejeme Vám všem
klidný advent.

za Klub seniorek Irena Gregorová
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Shrnu� činnos� Klubu seniorek
za letošní rok
Po dvou letech, kdy jsme musely vždy na dlouhou
dobu zavřít naši klubovnu, jsme konečně prožily
rok 2022 podle našich představ. Jako každý rok
byla první akcí oslava MDŽ, ke které patří malý
dárek a kytička pro každou z nás. Jarní měsíce
nám velice zpříjemnily tři nedělní odpoledne, kdy
jsme navštívily kulturní klub ve Skutči, kde jsme
zhlédly hudební představení v rámci festivalu
„Tomáškova a Novákova hudební Skuteč“. Už teď
se těšíme na další ročník. Několik pátečních
odpolední jsme věnovaly přípravám na Veli-
konoce a Pustokamenický velikonoční jarmark,
v květnu jsme ve spolupráci s Obcí uspořádaly již
tradiční oslavu Dne matek. Koncem léta jsme
neodolaly a připravily si už poněkolikáté letní
Vánoce. K podzimu vždy patří vlastnoručně
vyrobené podzimní dekorace, které se nám i
tentokrát vydařily. V říjnu jsme oslavily už 11.
narozeniny klubu. Nechce se nám ani věřit, že už
jsme prožily tolik společných let při pravidelném
pátečním posezení. Po narozeninové oslavě jsme
se pustily do příprav na Vítání adventního času.
Krásnou předvánoční atmosféru všem
zúčastněným přiblížily děti ze základní školy a
koncert Náhodného seskupení Naživo. Konec
roku 2022 bude tradičně patřit vánočnímu
nadělování a přání, abychom se mohly i
v nadcházejícím roce scházet ve zdraví a pohodě.
To přejeme i všem spoluobčanům – krásné
Vánoce, zdraví, klid a pohodu v novém roce 2023.

za Klub seniorek Irena Gregorová

Vítání adventního času
V neděli 27. listopadu 2022 se otevřely dveře
kulturního domu, kde se chystalo Vítání
adventního času. Byly jsme velmi rády, že po třech

Klub seniorek
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Závod požární všestrannos� 2022
V sobotu 22. 10. se v Bezděčí u Trnávky konal
Závod požární všestrannosti, který již od
letošního roku nebude započítáván do celoroční
hry Plamen. Od roku 2023 se stane samostatným
závodem s postupovými koly, kterého se budou
moci zúčastnit i kolektivy jiných organizací, nejen
hasičů. Náš sbor do tohoto závodu vyslal 3 hlídky
mladších a 2 hlídky starších. Tento den panovalo
velmi deštivé a chladné počasí, a tak jsme si
hlavně přáli, aby všichni závodníci blátivý terén
zvládli a doběhli v pořádku. Hlídka Pustá
Kamenice B běžela ve složení Johanka Broklová,
Lili Hodovancová, Adélka Vičarová, Filip Sodomka
a Miky Houdek a podařilo se jim umístit na velmi

pěkném 10. místě z 26 hlídek. Hlídka č. 2 Pustá
Kamenice A, která běžela ve složení Honzík
Tomášek, Marťa Husáková, Anička Suchá, Jířa
Zahálka a Hanička Jeníčková, se umístila na 21.

místě. Největší úspěch zažili Anička Tomášková,
Mára Zahálka, Dan Suchý, Eliška Broklová a Dan
Vičar, kteří jako hlídka č. 1 Pustá Kamenice A
doběhli na nádherném 4. místě z celkových 26
zúčastněných hlídek. Letos se nám podařilo
postavit 2 hlídky starších i díky tomu, že mohli za
nás běžet závodníci z jiného okresu. Naši hlídku č.
2 Kristýnu Tomáškovou, Matěje Zahálku a Andreu
Odehnalovou tak doplnila 2 děvčeta z SDH Proseč.
Této hlídce se podařilo umístit na 9. místě z 29
zúčastněných hlídek. Hlídka č. 1 běžela ve složení
Tereza Sejkorová, Sára Kottoniaková, Šárka

Bukáčková, Alice Husáková a Vlastimil Suchý. Této
hlídce se bohužel se závod příliš nepodařil, a tak
doběhli na 15. místě. I tak je to velmi pěkné
umístění. Kvůli velké nemocnosti se nám

nepodařilo postavit hlídku přípravky. Mireček
Fajmon, který jediný neonemocněl, vypomohl v
závodě SDH Oldříš. S nimi se umístil na 24. místě.
Dětem děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci
i za obtížných podmínek a poděkování patří také
SDH Proseč za doplnění našeho týmu.

za SDH Lenka Tomášková

SDH Pustá Kamenice



TFA Herálec
V sobotu 5.11. se vydali vybraní závodníci na
soutěž TFA, kterou pořádal SDH Herálec
vtělocvičně ZŠ ve Svratce. Reprezentovat nás
odjeli Anna Tomášková, Adéla Vičarová, Tereza
Sejkorová, Šárka Bukáčková, Sára Kottoniaková,
Daniel Vičar a Alice Husáková. Dráha byla složená
z jednotlivých úseků, ve kterých se musely plnit
jednotlivé úkoly, např. probíhání pneumatikami,
přenášení kanystrů (u mladších 3l, u starších 5l),
údery palicí v hammer boxu (2kg mladší, 4kg),
nebo vázání úzlů, to vše se zátěží 3kg u mladších
a 6 kg u starších. V kategorii 9 – 10 let dívky se na
krásném 7. místě umístila Adéla Vičarová a na 5.
místě Anna Tomášková a ve stejné věkové
kategorii chlapců se umístil Dan Suchý na 12.
místě. V kategorii starší dívky 11 – 12 let se Tereza
Sejkorová umístila na skvělém 4. místě, Sára
Kottoniková se kvůli trestným bodům umístila na
místě 11. V kategorii starší chlapci 11 – 12 let se
na 12. místě umístil Dan Vičar. Starší dívky ve
věku 13 – 15 let reprezentovaly Alice Husáková,
která získala 12. místo, a Šárka Bukáčková místo
9. Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci
našeho sboru.

za SDH Lenka Tomášková

SDH Pustá Kamenice si Vás dovoluje pozvat

na tradiční

Hasičský ples
v sobotu 28.1.2023 v KD

K tanci a poslechu hraje Melodie Rock Trpín.

Bohatá tombola.
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ZŠ a MŠ Pustá Kamenice

Podzim v naší školce
Podzimní období bylo ve školce hodně pestré.
Nejprve jsme s dětmi jeli na představení do
Poličky na MimeFest. Pohráli jsme si na dětském
hřišti a poté šli na samotné představení. Dětem se
příběh moc líbil. Dokonce si v představení mohly
zahrát společně s herci. Poté nás čekalo dopravní
hřiště a promítání animované pohádky
Náměsíčníci.
Na Den stromů jsme jeli opět do Poličky do
Divadelního klubu v Tylově domě, kde pro nás
bylo připraveno několik her právě k tomuto dni.
Děti se seznámily s pravidly chování v lese,
s houbami, které jsou jedlé a které naopak
jedovaté. Dále se zvířátky, která v lese můžeme
zahlédnout. Co stromy potřebují k tomu, aby
rostly, a dokonce jsme si postavili hnízdo pro
ptáčky.

Poté nás čekalo podzimní vyrábění, kde si děti
vyrobily ježečka na pověšení, sovičku na špejli a
lucerničku na stůl. Výrobky se dětemmoc povedly.
Během týdne dušičkového vzpomínání děti přišly
do školky přistrojené do masek. Panečku, to bylo
najednou strašidýlek ve školce . Dlabali jsme
společně dýně, zahráli jsme strašidelné hry,
pohráli si ve „strašidelném hradu“. Navštívili jsme
hřbitov, kde jsme zavzpomínali na naše zesnulé.
Zhlédli jsme pohádku Coco a video z Halloweenu

v Anglii, abychom se podívali, jak se tento svátek
slaví i v cizích zemích.

V listopadu jsme ve školce přivítali svatého
Martina a přijela se k nám podívat i paní
policistka. Seznámila nás s prevencí, děti si
vyzkoušely otisky svých prstů a dostaly od paní
policistky krásné pexeso. Děti byly z paní
policistky nadšené a věřím, že se dozvěděly



vyráběli strašidelné dekorace, ale vyprávěli jsme
si i o tradicích, které tento svátek v anglicky
mluvících zemích provází. Halloween pak vystří-
daly naše dušičky, které se nesly v klidnějším
duchu. Samozřejmě nechyběla ani pravidelná
návštěva obou hřbitovů. Podzim jsme zakončili
v pátek 11. listopadu projektovým dopolednem
věnovaným svatému Martinovi. A pak už jsme se
vrhli na pečení a zdobení perníčků a přípravu na
zimu.

Jana Kulichová

Den stromů
Oslavit Den stromů a připomenout si jejich
význam jsme se tentokrát vypravili do Tylova
domu v Poličce, kde byl pro děti připravený
speciální program. Na čtyřech stanovištích se děti
dozvěděly mnoho zajímavých informací nejen
ostromech, ale i o lesích a jejich obyvatelích.
Formou hry si děti ověřily svoje znalosti
v poznávání hub a vyzkoušely si, jak těžké je asi
nakrmit ptačí mláďata. Na náměstí pak ještě stihly
utratit vše, coměly a pak už honem zpátky vlakem
do školy.

Jana Kulichová

Rozsvěcení vánočního stromečku
Po dvouleté odmlce, jsme se zase konečně mohli
všichni sejít, v pátek před první adventní nedělí, a
společně rozsvítit náš vánoční stromeček. Stejně
jako v předchozích letech, předcházel rozsvícení
stromečku lampionový průvod, který letos
zamířil na horní konec vesnice. Průvod plný
světýlek se chvíli před pátou hodinou vrátit zpět
ke škole, kde jsme za společného odpočítávání
slavnostně rozsvítili náš vánoční stromeček. Pan
starosta popřál všem klidné prožití adventního
období a děti ze školy zazpívaly a zarecitovaly
vánoční písničky a básničky. Kdo chtěl, mohl si
vyzkoušet některý z vánočních zvyků, rozkrojit si
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spoustu užitečných informací.
Na začátku prosince jsme přivítali Mikuláše
s čertem a s andílkem. A i když jsme je neviděli,
tak rachot čertova řetězu za školkovými dveřmi
nás stačil postrašit dostatečně. Za dveřmi nám
nechali nadílku s dopisem s našimi menšími
hříchy, ve kterých se musíme do příštího roku
polepšit. Poté nás čekal velký den, a to v podobě
Besídky. Děti byly moc šikovné, mluvily nahlas, a i
když předtím ve školce některé nebyly (kvůli
nemoci), tak si myslím, že besídka se jim i takmoc
vydařila. Jsme na naše děťátka opravdu moc
pyšné! Po takovém velkém dni si děti zaslouží
odpočinek a užívání vánoční atmosféry. Společně
jsme ozdobili vánoční stromeček vlastnoručně
upečenými perníčky. Zpíváme si koledy a teď nám
nezbývá nic jiného než čekat na nejkrásnější den
v roce. Pro děti je to určitě i nejočekávanější den.
Jsou to Vánoce.

Diana Sochová

Podzim ve škole
Podzim ve škole jsme odstartovali naší již tradiční
podzimní dílničkou, ve které si děti mohly
vytvořit podzimní zápich, pavučinu s pavoučkem
nebo sovičky z přírodnin a kdo chtěl mohl si
vyrobit i halloweenskou girlandu do pokojíčku.
V halloweenském duchu jsme ve škole pokra-
čovali také hned po návratu z podzimních
prázdnin, kdy jsme přistrojení do kostýmů nejen
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zaměstnancům to v kostýmech slušelo a veselá
nálada nám všem vydržela až do velké přestávky.
Pak ale nastalo to pravé pozdvižení. Školu začal
obcházet čert. Bušil na okna i na dveře a dokonce
nahlédl i do třídy. Když ale viděl, že se ho některé
děti bojí, nechal pytel s nadílkou a dopisem na
chodbě a vytratil se. V pekelném dopise nebyly
tentokrát napsány „hříchy dětí“, ale byl tam úkol.
Všichni se měli nad sebou zamyslet a přijít na to,
co by měli ve svém chování zlepšit. A protože
každý našel nějaké své slabé místečko a slíbil, že
se polepší, připravenou nadílku si nakonec
odnesli všichni. Tak uvidíme, jak své sliby děti
dodrží.

Jana Kulichová

Vánoční besídka
Jako v nebíčku a peklíčku zároveň si mohli
připadat všichni, kteří ve čtvrtek 8. prosince
zavítali do naší školy. Konala se tady totiž tradiční
vánoční besídka. A právě děti ze školky,
převlečené za andílky a čerty nám ve svém
vystoupení předvedly, jak to asi v nebíčku a
peklíčku vypadá. Zpět na zem nás se svým
programem vrátili žáci školy, kteří nás rovnou
vzali na „vánoční výpravu do vzdálených zemí“.
Dozvěděli jsme se, jak se slaví Vánoce jinde ve
světě a spoustu zajímavých informací doplnili
zpěvem tamních písniček. A tak jsme si mohli
poslechnout vánoční písničku nejen v angličtině,

jablíčko, pustit lodičku, či si nechat věštit
budoucnost. Pro štěstí byla pro všechny
připravena také kapří šupinka a větvička jmelí.
Svá vánoční přání si děti i dospělí mohli napsat na
kartičky, které vložili do pytlíčku a zavěsili na
stromeček přání ve verandě školy. Obec pro
všechny zajistila svařené víno, punč a čaj a děti
upekly a ozdobily perníčky. Po deseti letech
doplnil stromeček nový betlém a také venkovní
adventní věnec. Všem přeji, aby nám příjemná
vánoční nálada, která zde panovala, vydržela i po
celé nadcházející období. Klidný a pokojný
advent.

Jana Kulichová

Mikulášská nadílka
Čerti, andělé a taky jeden Mikuláš se v pondělí 5.
prosince objevili ve škole hned ráno. Dětem i
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ale třeba i ve francouzštině. Největším překva-
pením byla určitě havajská vánoční písnička, při
které děti nejen zpívaly a tančily, ale také hrály na
ukulele. Závěr patřil samozřejmě našim Vánocům,
které jsou přece jen nejkrásnější. Za svá
vystoupení sklidily děti zasloužený potlesk a my
se už těšíme, co si pro nás nachystají příště. Po
skončení besídky rozdaly děti rodičům dárečky a
přáníčka, která si pro ně připravily a pak se již
mohly pustit do občerstvení, které pro ně i rodiče
bylo přichystáno.

Jana Kulichová

Mažoretky Hvězdičky

Kamenice, pokročilé mažoretky stihly za tak
krátký čas nacvičit novou sestavu, kterou měly
možnost dne 3. prosince 2022 předvést na
oslavách 60. výročí založení TJ Pustá Kamenice.
Aby bylo pásmo delší, ukázaly i sestavu starší. Za
obě sklidily velký potlesk. Při oslavách byly
vystaveny i fotogra�ie Mažoretek Hvězdiček, u
kterých jsme si zavzpomínaly na naše společné
začátky. Malé nové mažoretky se seznamují
s rytmem, všestranným pohybem, prací s tělem a
rukama. Ruce trénovaly nejprve s pomocí vařečky,
nyní už jsme přešly na trénink s hůlkami. Když
nám práce půjde od ruky, věřím, že i malé
mažoretky se Vám brzy představí.
Za nás, holky mažoretky bych Vám chtěla popřát
klidný advent, krásné a pohodové Vánoce a do
nového roku 2023 pevné zdraví, štěstí, osobní a
pracovní úspěchy.

Tereza Lorencová

V září letošního roku jsme otevřely již dva
kroužky. Do prvního kroužku chodí zkušené
mažoretky šestým rokem. V tom druhém jsme
přivítaly celkem 12 nových mažoretek věkové
skupiny 4-8 let. Cvičíme pilně každý pátek
v prostorách Základní a mateřské školy Pustá
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mohly připravit pro děti Večer s Andersenem,
kterého se zúčastnilo rekordní počet dětí. Také
jsme obnovily návštěvy knihovny žáčků ze školy,
kteří tak mají možnost si sami knížky vypůjčit.
Připomínáme, že je možnost se podívat do
knihovního fondu přes on-line katalog na
kamenických stránkách, a také je zde možnost
přinesení knížek k vám domů ze zdravotních
důvodů. Ať Vás čtení i v novém roce baví.

knihovnice Iveta a Lenka

Všem čtenářům naší knihovny přejeme pohodové
vánoční svátky, mnoho pěkných chvil strávených
se svými blízkými a zdraví a lásku v roce
následujícím. Knihovna bude v letošním roce
otevřena naposledy dne 22.12. a v příštím roce se
uvidíme ve čtvrtek 5. ledna. Opět máme přivezeny
nové knihy z výměnného fondu, a proto pokud
nenajdete pod stromečkem žádnou knihu,
nezoufejte a přijďte si k nám nějakou pro Vás
zajímavou vybrat. V letošním roce jsme po pauze

Knihovna

Myslivecký spolek Špičák Pustá Kamenice
V sobotu 5.11.2022 se konal hon Mysliveckého
spolku Špičák Pustá Kamenice. Honu se účastnili
členové místního spolku, jejich hosté a lovečtí psi.
Hon byl na zajíce, černou a škodnou zvěř. Letošní
rok nám počasí nepřálo, ale i přes mrholení a
mlhu se nám podařilo odstřelit 2 zajíce. V polo-
vině honu jsme si opekli klobásy, pobavili se a
naplánovali další leče po honitbě. Po ukončení
společného honu jsme vyrazili do kulturního
domu na tzv. poslední leč. Na začátku jsme si
připili podle mysliveckých tradic levicí s provo-
láním „Lovu zdar“, jak je zvykem, zazpívali píseň
Zelení hájové a pustili jsme se do zvěřinového
guláše, poté následovala tombola a přátelské
posezení.

MVDr. Michaela Halamková
myslivecký hospodář spolku
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Český pohár a pohár
Českomoravské vrchoviny
Jirkova druhá polovina cyklosezóny 2022 byla
opět velmi pestrá. Po závodech v Proseči se
účastnil cyklomaratonu v České Třebové 26.6.,
kde získal 17.místo. Poté následovala příprava na
důležitý závod v rakouském Bad Goisernu
okterém je samostatný článek. Následoval opět
Český pohár, zároveň mistrovství republiky a to
21.7. ve Stupně, zisk 3.místa, o týden později
závod v Sádku u Poličky, 3.místo a týden poté 5.8.
noční závod v Hradci Králové, 8.místo a 6.8.
SEGAFREDS SAHARA, závod Prima Cupu opět
vHradci Králové, 11.místo. 12.8. proběhl posled-
ní závod českého poháru v Harrachově, kde se

Jirka blýskl skvělým 2.místem. V tomto závodě ho
porazil pouze polský závodník, ale skvělým
úspěchem Jirky v českém poháru je jeho celkové
vítězství v tomto pohárovém klání cyklistů České
republiky. A pokračujeme 28.8.závod v Dalečíně,
2.místo, 4.9. Kujebike ve Vysokém Mýtě, zisk
1.místa v kategorii a i celkového vítězství vzávo-
dě, 10.9. Babí léto Moravská Třebová, 2.místo a
17.9. poslední závod ze série poháru Česko-
moravské vrchoviny v Sedlišti, završený celkovým
2.místem a vítězstvím v kategorii 19-29 let.
Vhodnocení všech závodů Českomoravského
poháru Jirka v kategorii 19 - 29 let získal 2.místo
a v celkovém hodnocení všech věkových kategorií
3.místo. Poslední závody sezóny proběhly 29.9.
v Josefově, kde si Jirka v silné konkurenci českých
elitních závodníků dojel pro 5.místo a 1.10.

Cyklo zprávy Jirky Holce
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vMikulově, závěrečný závod Prima Cupu, kde
Jirka, stejně jako loni, opět ovládl závod na 33km
a celkovým vítězstvím se rozloučil se sezónou
2022. Co závěrem popřát Jirkovi? Aby se jeho
snaha dosahovat stále vyšších cílů dařila a jeho
náročný koníček pokračoval. Přejeme všem
šťastné vánoce a krásný nový rok 2023.

Holcovi

Salzkammergut Trophy
Největší rakouský cyklistický MTB závod
horských kol, který vede v překrásné krajině
rakouských Alp, v okolí průzračnych jezer Solné
komory a vápencových horských vrcholů, zejmé-

na známého masívu Dachsteinu. Závodu se
účastní závodníci z mnoha zemí a účast je kolem
3000 závodníků ve všech věkových kategoriích na
různých délkách tras. Nejdelší měří 200 km. Jak
jsme se v minulém článku zmiňovali, závodu se
zúčastnil i Jirka Holec. Na start se postavil
16.července2022 v rakouském Bad Goisernu.
Startovalo se v několika vlnách na různé délky
tratí. Jirka závodil na trati 54km s převýšením
1663m. A jak to dopadlo? Parádně, mezi 420
závodníky z celé Evropy předvedl skvělý výkon a
dojel si pro celkové 21.místo, pro 5.místo
v kategorii a pro 1.místo z dojetých Čechů, velká
gratulace. Pokud by někdo chtěl závod vidět, lze
ho shlédnout na YouTube, při zadání názvu
závodu.

Holcovi
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Vánoční pohádka

Za oknem padal sníh. Padal celý den a noc. Celý
dům, i ulice, celé město bylo bílé. Jakoby zbělel
celý svět. Malý Lukáš seděl u okna a pozoroval
padající vločky. „Maminka říkala,“ přemýšlel ten
malý klučina „že k nám přijde Ježíšek.“ Kroutil
hlavou. „Prý k nám přijde už zítra a přinese pod
stromeček spoustu dárků k Vánocům.“ Seskočil ze
židle a šel se podívat na Betlém. „Ale jak k nám
může přijít takové malé miminko. A ještě něco
nést s sebou.“ Opřel se a prohlížel si postavičky.
Byly tam ovečky a pastýři, tři králové s dary, anděl
nad chlévem, kravička a oslík, malé jesličky
sJežíškem a Josef s Marií, jak se nad ním sklánějí.
„To ať mi nikdo neříká,“ pokračoval Lukášek v
mudrování, „že takovémalé děťátko umí chodit. Já
si dobře pamatuju sousedovic Matěje. Toho
museli vozit v kočárku. A jak dlouho mu to trvalo
než začal cupitat!“ „Lukáši!“ zavolala z kuchyně
maminka, „Pojď se podívat na vánočku. Ta se letos
povedla.“ Vytáhla z trouby vonící pečivo.
Mandličky, rozinky. Hmmm, to má Lukáš moc rád.
„Dáš mi kousek?“ zeptal se. „Musíš chvíli počkat,“
usmála se maminka, „Ještě je horká. Ale až vys-
tydne, ukrojím Ti pořádný kus.“ Pak zdobili
stromeček, rovnali cukroví na mísy a vyprávěli si.
Když byl čas celý modrý tmou, šel malý Lukáš
spát. Tatínek ho přikryl až po bradu a maminka
mu dala pusu na čelo. „Ať se Ti něco hezkého zdá.“
A Lukášovi se zdál krásný sen o prvních Vánocích.
Byla krásná teplá noc. Nikde ani kousek sněhu.
Zářící hvězdy na obloze. Polní cestou se k Betlému
blížili dva lidé. Žena seděla na oslátku, muž je vedl
za uzdu. „Vždyť to je Josef a Marie,“ povídá si ze
sna Lukášek. A dívá se dál. Marie s Josefem přijeli
do města, byla už noc. „Zítra začíná sčítání lidu.
Nevím, jestli ještě najdeme místo ke spaní.“ Josef
se otočil na ženu. „Nevadí,“ usmála seMarie. „Něco
určitě najdeme.“ Nakonec museli spát v chlévě, na
kupě sena. Město bylo plné. Všechny postýlky už
byly obsazené. A právě, když hvězdy nad
Betlémem zasvítily nejsilněji, narodil se jim syn.
Drobounké miminko. Marie unavená usnula. Josef
se nemohl na dítě vynadívat. Když tu: „Klepy, klep.
“Josef se lekl: „Další nocležníci.“ Ale pak si řekl: „I

co, vejdeme se všichni.“ A otevřel. Byli to pastýři.
Nesli dary a vyprávěli, že je vedla hvězda a že
hledají děťátko, právě narozené. „Marie, vzbuď
se.“ zatřásl jí za rameno, „K našemu Ježíškovi přišli
pastýři.“ A Marie povídá: „I to se Ti Josefe něco
zdá. Kdopak by byl pozdě ještě na cestě?“ A chtěla
znovu usnout. Když tu: „Klepy, klep.“ Josef se lekl:
„Další pastýři. „Ještě jich přijde pár a nebude tu
místo k spaní už ani pro nás.“ Ale otevřel. Byli to
tři králové. Nesli dary a vyprávěli: „Vedla nás
hvězda. Daleká byla cesta. Hledáme krále, který se
právě narodil.“ Marie kouká chvíli na pastýře,
chvíli na krále a nestačí se divit. Když tu: „Klepy,
klep.“ Otevřely se dveře a vešla maminka. „Lukáši
vstávej. Je Štědrý den.“ Lukáš otevřel oči a dívá se
překvapeně na maminku. „Ty jsi také v Betlémě
u Ježíška?“ A maminka se smála. „Copak bych tam
dělala?“ Sedla si na postýlku. „Tobě se jistě něco
zdálo.“ A pak už běžel den jak voda v potoce. Brzy
byl zase večer. Stromeček svítil a cukroví vonělo.
Lukášek se nemohl dočkat. Pak zazvonil zvonec a
pod stromečkem bylo spoustu dárků. Pro
maminku, pro tatínka a také pro Lukáška. A
všichni měli radost. Ale největší měl Lukášek. Byl
šťastný, že jsou tu Vánoce, dárky, maminka
s tatínkem a také že tu je on. Vyskočil, otevřel
okno a volal: „Děkuju Ti, Ježíšku!!!“ Vločky tiše
padaly tmou. A Lukášek si v koutku duše říkal:
„Možná jsou to ty dary od tří králů a ke
stromečkům je roznášejí pastýři.“ A už se tím
netrápil.

zdroj: https://www.promaminky.cz/pohadky/
ke-cteni-30/vanocni-pohadka-5997

Vánoční pohádka
Kdysi dávno neměli zajíčci kožíšky, a proto jim
byla veliká zima. Nejmenší zajíček, který se
jmenoval Štístko, měl jednoho dne už všeho dost.
Když se blížil čas Vánoc, rozhodl se, že půjde
navštívit Ježíška. Chtěl ho poprosit, aby zařídil, že
už nikdy nebudou mrznout. Vydal se tedy na
cestu. Cesta byla dlouhá a zajíček Štístko se třásl
zimou. Přesto se mu podařilo dojít k Ježíškovi a
přednést mu svoji prosbu. Ježíšek mu slíbil, že to
zařídí pod jednou podmínkou. Chtěl, aby mu
zajíček pomohl roznést dárky dětem. Zajíček
Štístko mu to rád slíbil a také svůj slib dodržel.
Ježíšek byl s jeho pomocí velmi spokojený. Řekl
mu nejdřív, ať si odpočine. A když zajíček spal,
přikryl ho pěkným bílým kožíškem. Zajíček
Štístko spal dlouho, protože mu bylo krásně
teploučko. Po probuzení byl velmi překvapený,
když zjistil, že má hřejivý bílý kožíšek. S velkou
radostí poděkoval, ale potom si uvědomil, že
ostatní zajíčci bez kožíšků pořádmrznou. Svěřil se
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Ježíškovi a ten mu odpověděl, ať se pěkně vrátí
domů. Až se vrátí do pelíšku k ostatním, ať
každého zajíčka přivine na srdce. Pak ať jdou spát
a až se probudí, budou mít také krásné teplé
kožíšky. Ježíšek ho ještě varoval, že zajíčci teplé
kožíšky nedostanou, pokud nebude jeho objetí od
srdce. Zajíček Štístko všechno slíbil a honem
pelášil nazpět, aby se jeho kamarádi taky zahřáli.
Když se konečně dostal domů, vyprávěl všem
zajíčkům, jak se měl u Ježíška. Nejdřív mu vůbec
nevěřili, ale přesto udělali všechno, jak jim Ježíšek
vzkázal. Všichni se se Štístkem s láskou objali.
Ráno, když se probudili, měli všichni krásné bílé
kožíšky a velikou radost. Od té doby je všem
zajíčkům teplo a Štístko se stal hrdinou, protože
zachránil kamarády před umrznutím.

zdroj: https://www.booksy.cz/pdf/vanocnipohadka.pdf

Vánoční osmisměrka
AEROBIK AGRESE AKUMULÁTOR ASTEROID AZBEST BAČKORA BANALITA BAZAR BLESKOVKA
BOHYNĚ CEDULE DORUČOVATELKA DŮRAZ DVOJNICE DÝMKA ELEKTROMAGNET ENERGETIKA
EPOCHA FIKCE FRÁZE FRČKA GYMNASTIKA HLAVA CHATA KABÁT KABEL KARTA KAZAJKA KOČKA
KOMTESA KORUPCE KŘEPELKA KUCHYNĚ LOKOMOTIVA MOMENT MÝTINA NÁZOR OPONA PALBA
PLENKA PODLAHA PODMÍNKA PONORKA PŘEPRAVKA PŘESTŘELKA PŘÍKAZ REPREZENTANTKA
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