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Pustou	Kamenici	navš0vila	komise	
soutěže	Vesnice	roku	2017

Ve	 středu	 21.	6.	2017	v	 době	 od	 16:40	 hod.	
do	18:40	 hod.	 naši	 obec	 navštívila	 krajská	 hod-
notitelská	 komise	 soutěže	 Vesnice	 roku	 2017.	
Přivítání	komise	se	uskutečnilo	na	obecním	úřadě	
a	 pak	 již	 následovala	 prohlídka	 Pusté	 Kamenice.	
Komisi	 jsme	 zavedli	 do	 knihovny	 a	 dále	 přes	
dětské	hřiště	a	školní	zahradu	do	budovy	ZŠ	a	MŠ.	
Po	 krásném	 vystoupení	 dětí	 ze	 ZŠ	 následovala	
krátká	 prezentace	 obce	 na	 interaktivní	 tabuli.	
Po	prohlídce	 ZŠ	 a	 MŠ	 jsme	 nasedli	 do	 dvou	
hasičských	 vozidel	 a	 komisi	 jsme	 při	 projížďce	
ukázali	 celou	 naši	 obec.	 Nechyběla	 zastávka	 na	
ČOV,	 u	 Mlynářovi	 lípy	 či	 zastávka	 u	 rybníka.	
V	kulturním	 domě	 se	 uskutečnilo	 krásné	 vys-
toupení	místních	mažoretek	Hvězdiček.

pokračování	na	straně	2	…

Společenská	rubrika
Výročí:
			srpen	2017:	Marta	Vašková	-	75	let
			září	2017:	Jaromír	Habal	-	85	let

Narození:
			květen	2017:	Štěpánka	Uchytilová

Úmrtí:
			duben	2017:	Ludmila	Sochová	-	87	let

Nevědomost	nebo	schválnost
Na	 začátku	 června	 někdo	 odvezl	 posečenou	
trávu	 na	 tzv.	 hasičský	 plac.	 Pochvaloval	 jsem	
si,	 že	 poslední	 dobou	 jsou	 u	 nás	 v	obci	 jen	
samí	 slušní	 lidé,	 kteří	 pochopili,	 že	 na	 tento	
pozemek	 již	 nebudeme	 nic	 vyvážet,	 infor-
movali	 jsme	 o	tom	 několikrát	 v	Pusto-
kamenických	 listech.	 Bohužel	 tomu	 tak	 není.	
Ono	 je	 asi	 jednodušší	 a	 snadnější	 vysypat	
trávu	z	vozíku	na	zem	místo	do	biokontejneru	
na	 točně	 autobusu.	 Na	 svém	 pozemku	 si	
udělám	 pořádek	 a	 bordel	 vyvezu	 na	obecní?	
To	budeme	 	muset	obecní	pozemky	oplocovat	
nebo	sledovat	kamerovým	systémem?
Chci	 věřit	 tomu,	 že	 ten	 kdo	 to	 provedl	 se	
po	přečtení	tohoto	článku	alespoň	zamyslí	nad	
svým	jednáním.

starosta

Kanalizace	a	ČOV
Připomínáme,	že	platnost	stavebního	povolení	
na	 vybudování	 domovní	 přípojky	 ještě	
n e p ř i p o j e ný c h	 d omá c n o s t í	 s k o n č í	
k	datu	7.	12.	2017	a	doposud	nepřipojení	mají	
již	poslední	čtyři	měsíce,	aby	se	na	kanalizaci	
připojili.	 Současně	 také	 opětovně	 připomí-
náme,	 že	 občané,	 kteří	 do	 kanalizace	
vypouštějí	 vodu	 z	vlastní	 studny	 nebo	
vlastního	 vrtu	 a	 nemají	 doteď	 nainstalován	
obecní	 vodoměr	 a	 s	obcí	 sepsáno	 nové	
odběrné	místo,	 aby	kontaktovali	 vedení	 obce,	
které	 zaj ist í	 namontování	 vodoměru	
na	náklady	obce	a	sepsání	písemnosti	ohledně	
nového	 odběrného	 místa.	 Dále	 apelujeme	 na	
občany,	 aby	 do	 kanalizace	 nevypouštěli	 věci,	
které	 tam	 nepatří.	 Opět	 se	 nám	 v	 ČOV	
ve	sběrném	 koši	 objevili	 vlhčené	 ubrousky,	
dámské	hygienické	vložky,	slupky	od	brambor,	
celé	okurky,	mrkve	atd.,	atd..	Opravdu	tyto	věci	
do	 kanalizace	 nepatří	 a	 tak	 je	 tam	 prosím	
neházejte.

místostarosta

http://www.pustakamenice.cz
mailto:mistostarosta@pustakamenice.cz
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Plnění	rozpočtu	k	31.	5.	2017	v	Js.	Kč

…	pokračování	z	úvodní	strany
Nechyběla	zde	ani	fotogradická	prezentace	obce	a	prezentace	koncepčních	dokumentů	obce.	Návštěva	
komise	 byla	 ukončena	 na	 hřišti,	 kde	 se	 uskutečnilo	 vystoupení	 přípravky	 SDH,	 mladých	 hasičů	 a	
seniorek.	 Občerstvení	 pak	 následovalo	 v	turistickém	 a	 volnočasovém	odpočívadle.	 Tímto	 bych	 chtěl	
jménem	 obce	 poděkovat	 všem,	 kteří	 se	 jakkoliv	 podíleli	 na	 veškerých	 přípravách	 před	 návštěvou	
krajské	 hodnotitelské	 komise	 soutěže	 Vesnice	 roku	 2017	 tak	 i	 těm,	 kteří	 se	 podíleli	 na	 samotné	
prezentaci	 obce.	 Rovněž	 děkuji	 hasičům	 ze	 sousedního	 Rychnova	 za	 spolupráci	 při	 poskytnutí	
hasičského	vozidla	s	řidičem	při	přepravě	komise	po	naší	obci.
V	letošním	 roce	 zvítězila	 a	 zároveň	 Zlatou	 stuhu	 získala	 obec	 Lukavice	 z	okresu	 Ústí	 nad	 Orlicí,	
Modrou	stuhu	za	společenský	život	získala	obec	Poběžovice	u	Přelouče	v	pardubickém	okrese.	Bílou	
stuhu	za	zapojení	dětí	a	mládeže	do	života	obce	si	zasloužily	Břehy	u	Přelouče.	Zelenou	stuhou	za	péči	
o	zeleň	a	životní	prostředí	se	bude	pyšnit	obec	Poříčí	u	Litomyšle	ze	svitavského	okresu,	Oranžovou	
stuhu	za	spolupráci	obce	a	zemědělského	subjektu	dostal	Hradec	nad	Svitavou.	Zda-li	naše	obec	získá	
nějaké	menší	ocenění	jako	v	roce	loňském	se	dozvíme	až	na	slavnostním	vyhlášení	celé	soutěže,	které	
se	uskuteční	v	sobotu	12.	8.	2017	ve	vítězné	obci	Lukavice.

místostarosta

ROZP. ROZP. PLNĚNÍ
5582 5622 1937,1VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ
2205,1PŘÍJMY CELKEM

998,6 70 70,4Pozemky a les399Daň z příjmů fyz. os. ze záv. činnosti

96,2 30 27Místní a účelové komunikace36Daň z příjmů fyz. os. srážk. daň

24 300 388,7Vodovod, infrastruktura a vrt6,7Daň z příjmů fyz. os. OSVČ

1062,5 550 17Veřejné osvětlení35,4Daň z příjmů práv. osob

2111,8 287 133,8ZŠ a MŠ888,4DPH

286 200 10,7Kulturní dům + kultura0,6Daň z nemovitostí

63,2 30 7,6Knihovna26,3Neinvestiční dotace na státní správu

200 10 0Cestovní ruch197,7Poplatky z odpadů

4,2 925 140,5Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň4,4Poplatky ze psů

15 240 79,7Odpadové hospodářství14,5Poplatky správní, loterie

17 92,75 26,45Služby, příspěvky4,6Příjmy z nájmu byt, hřiště

200 40 22,1Jednotka požární ochrany 5224Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 600 235,9Zastupitelstvo9,5Příjmy vodovod, rybník

65 715 325,3Činnost místní správy23,3Služby pro obyvatelstvo

1 40 34,2Pojištění majetku, fin. služby ústavů0,4Finanční operace

200 7,25 7,25Vratka volby0Stočné

5,5 200 0Rekonstrukce školní družiny75,2Poplatek odnětí poz. funkce lesa

225 60 0Výměna dveří u KD15Dotace VPP 2017

185 0Rekonstrukce vnitřních prostor OÚ

300 140,9Provoz ČOV,  kanalizace 

700 229,6Kanalizace splátka půjčky ČS a SFŽP

40 40Finanční příspěvek na místní obchod
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Krizové	řízení
Krizovým	řízením	se	rozumí	souhrn	řídících	činností	orgánů	krizového	řízení	zaměřených	na	analýzu	
a	 vyhodnocení	 bezpečnostních	 rizik	 a	plánování,	 organizování,	 realizaci	 a	 kontrolu	 činností	
prováděných	v	souvislosti	s:
			-	přípravou	na	krizové	situace	a	jejich	řešením,	nebo
			-	ochranou	kritické	infrastruktury.
Podle	 zákona	 č.	 240/2000	 Sb.,	 o	 krizovém	 řízení	 o	 změně	 některých	 zákonů	 ve	 znění	 pozdějších	
předpisů	je	koordinačním	orgánem	v	přípravě	na	krizové	stavy	ministerstvo	vnitra.
Krizový	plán	je	základním	plánovacím	dokumentem	obsahujícím	souhrn	krizových	opatření	a	postupů	
k	řešení	 krizových	 situací.	 Jeho	 účelem	 je	 vytvořit	 podmínky	 pro	 zajištění	 připravenosti	 na	krizové	
situace	a	jejich	řešení	pro	orgány	krizového	řízení	a	další	dotčené	subjekty.
Obec	Pustá	Kamenice	je	obcí	I.	typu	a	proto	nemusí	mít	zpracován	Krizový	plán	a	občany	odkazujeme	
na	dokumenty	obce	s	rozšířenou	působností	Poličku:
http://www.policka.org/info/mestsky-urad/krizove-rizeni/

starosta

Volby
Vo l b y	 d o	 Po s l a n e c ké	 s n ěmovny	
Par lamentu	 ČR	 se	 konaj í	 v 	pátek	
20.	10.	2017	od	14:00	hod.	do	22:00	hodin	
a	 v	sobotu	 21.	10.	2017	 od	 08:00	 hod.	 do	
14:00	hod.	

Pustokamenické	mažoretky	na	
Majálesu	v	Poličce
Svoji	druhou	"akci"	absolvovaly	mažoretky	v	pátek	
12.	5.	2017	na	majálese	v	Poličce.	Před	početným	
obecenstvem	 se	 holčičky	 vůbec	 nestyděly	 a	
zvládly	 vystoupení	 s	 přehledem.	 Proto	 si	 vy-
sloužily	velký	potlesk.	Velký	dík	patří	i	obci	Pustá	
Kamenice,	 která	 nám	 zapůjčila	 hasičské	 auto	 pro	
dopravu	do	Poličky	a	zpět.

Tereza	Lorencová

Informační	SMS	a	e-maily
Obec	 Pustá	 Kamenice	 připravuje	 systém,	
který	 umožní	 rozesílat	 různé	 informace	
občanům	 na	 mobilní	 telefony	 formou	 SMS	
zpráv	nebo	 e-mailových	 zpráv.	Např.	 hlášení	
místního	rozhlasu,	zprávy	krizového	řízení	a	
další	důležité	informace.	Na	e-mail	bude	také	
možné	 si	nechat	 zasílat	upozornění	na	nové	
články	 publikované	 na	 internetových	
stránkách	obce.
Prosíme	o	vyplnění	přiloženého	dotazníku	a	
odevzdání	 na	 obecní	 úřad	 do	 konce	 srpna	
2017.

Jiří	Zahálka
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TJ	Pustá	Kamenice
Čarodějnice	2017
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	
Kamenice	 uspořádala	 po-
slední	 dubnový	 den	 tradiční	
pálení	 čarodějnic.	 Filipo-
jakubská	 noc	 se	 nesla	 ve	
znamení	 chladného	 počasí,	
přesto	 si		 návštěvníci	 našli	
cestu	 na	 tuto	 tradiční	 akci.	
Pořadatelé	 připravili	 pro	 děti	
ceny	 za	 přinesené	 vlastno-
ručně	 vyrobené	 čarodějnice.	
Cen	 nakonec	 bylo	 dětem	
rozdáno	 celkem	 devěta-
čtyřicet.	Před	zapálením	velké	
hranice	 s	čarodějnicemi	 si	
přítomní	 opekli	 buřty	 na	
malém	 ohni.	 Po	 dvacáté	
hodině	 pak	 došlo	 k	zapálení		
hranice	a	upálení	všech	přinesených	čarodějnic.	Pořadatelé	tímto	děkují	všem	účastníkům	za	návštěvu	
a	těší	se	na	shledání	na	dalších	akcích.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Ovarová	kolena	2017

V	sobotu	20.5.2017	jsme	po	roce	opět	
uspořádali	 tradiční	 akci	 -	 vaření	
ovarových	kolen.	Tentokrát	jsme	vařili	
ve	dvou	 brutarech	 20	 vepřových	
kolen	 pro	 ty,	 kteří	 si	 je	 dopředu	
objednali.	 Akce	 se	 konala	 na	 hřišti	
u	volnočasového	 odpočívadla	 a	 opět	
se	 vydařila.	 Jestli	 bude	 příhodný	
termín	a	pěkné	počasí,	tak	si	tuto	akci	
na	podzim	zopakujeme.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Dětský	den	2017
První	 červnovou	 neděli	 Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	
Kamenice	 uspořádala	 tradiční	 dětský	 den.	 Celé	 nedělní	
odpoledne	
p a t ř i l o	
našim	 nej-
m e n š í m ,	
k t e ř í	
slavili	 Den	
dětí,	 při-
padající	 na	
první	červ-
nový	 den.	
Pořadatelé	
p r o	 d ě t i	
připravili	
různé	 soutěže	 a	 hry.	 Děti	 pak	 za	 účast	 v	soutěžích	 byly	
oceněny	 věcnými	 cenami	 a	 sladkostmi.	 Nechyběla	 také	
soutěž	pro	rodiče	s	dětmi.	S	opečením	špekáčků	na	ohni	
dětem	 pomohli	 rodiče.	 Příjemné	 počasí	 bez	 deště	
vydrželo	po	celou	dobu	akce	a	tak	všichni	účastníci	mohli	
odcházet	domů	spokojeni.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Dvoudenní	turisJcký	výlet	s	dětmi	-	Březiny	2017
Ve	 dnech	 24.	-	25.	6.	 pořádala	 TJ	 Pustá	 Kamenice	 tradiční	 výlet	 pro	 rodiče	 a	 prarodiče	 s	dětmi.	
Tentokrát	zhruba	50	členná	skupina	turistů	odjela	auty	do	Kadova,	kde	náš	výlet	začínal.	Odtud	jsme	
se	 vypravili	 přes	 Samotín	 na	 Blatiny,	 kde	 jsme	měli	 v	Jezdeckém	 klubu	 zajištěný	 oběd.	 Po	 obědě	 a	

krátkém	 dovádění	 na	 dět-
ském	hřišti	 jsme	 se	vydali	 na	
Milovy.	 Naše	 návštěva	 Milov	
byla	 spojená	 s	koupáním	
v	Milovském	 rybníce,	 což	
přivítaly	zejména	děti.	Do	cíle	
naší	 trasy,	 na	 Březiny	 jsme	
dorazili	 po	 17.	hod.	 Pro	
všechny	 zde	 bylo	 nachystané	
velmi	 chutné	 občerstvení	
v	podobě	 grilované	 kýty,	 piva	
a	 točené	 limonády.	 Děti	 měly	
možnost	 až	 do	 večerních	
hodin	 dovádět	 na	 místním	
dětském	 hřišti.	 Druhý	 den	
jsme	 po	 snídani	 a	 úklidu	
vystoupali	 k	lesu	 a	 lesní	
cestou	 došli	 až	 do	 Pusté	
Rybné,	 kde	 na	 nás	 čekal	

výtečný	oběd.	V	odpoledních	hodinách	jsme	se	po	skupinkách	odebrali	zpět	k	domovu.	Věřím	tomu,	že	
se	 výlet	 všem	účastníkům	 líbil.	 Letošním	nejmladším	 „turistou“	byl	 teprve	3	měsíční	 Šimon	Pardus.	
Všem,	 kteří	 se	 podíleli	 na	 přípravě	 výletu	 patří	 velké	 poděkování.	 Děkujeme	 především	 Jardovi	
Obrovskému	a	Tomáši	Dědičovi	za	ugrilování	vepřových	dobrot	a	Petře	Jelínkové	za	přípravu	chutné	
snídaně	v	podobě	vajíčkové	a	rybí	pomazánky.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Tenisový	turnaj	ve	dvouhře	2017
V	sobotu	 24.	6.	2017	 se	 v	Pusté	 Kamenici	 	odehrál	 další	 tenisový	 turnaj.	
Tentokrát	změřili	síly	jednotlivci	ve	dvouhrách.	Turnaje	se	zúčastnilo	celkem	

8	 jednotlivců,	 kteří	 nej-
prve	 svedli	 boje	 ve	 dvou	
skupinách	po	čtyřech	a	pak	ve	
čtvrtdinále,	 semidinále,	 	v	boji	
o	konečné	 třetí	 místo	 a	 dinále.	
Vítězové	 skupin	 postoupili	 přímo	
do	semidinále,	druzí	a	třetí	ve	skupině	
si	 to	 rozdali	 ve	 čtvrtdinále	 o	 postup	
do	semidinále.	 Celkovým	 vítězem	 pusto-
kamenického	 turnaje	 se	 stal	 David	 Sršeň,	
který	 ve	 dinále	 porazil	 Marcela	 Novotného.	 Třetí	
skončil	 	obhájce	 loňského	vítězství	 Josef	Chalupník,	
který	 v	boji	 o	 konečné	 třetí	 místo	 porazil	 Milana	
Sršně.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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12.	ročník	Rychnovského	hasičského	fotbalového	turnaje	vyhrálo	
mužstvo	Krouny
Ve	středu	5.	7.	2017	se	uskutečnil	12.	ročník	tradičního	
Rychnovského	fotbalového	hasičského	turnaje.	Turnaje	
se	 zúčastnilo	 celkem	 osm	 mužstev.	 Mužstva	 byla	
nalosována	do	dvou	 skupin	po	 čtyřech,	přičemž	první	
dvě	 mužstva	 postoupila	 do	semidinále,	 vítězové	
semidinále	 pak	 do	dinále	 a	 poražení	 odehráli	 utkání	
o	konečné	 třetí	 a	 čtvrté	 místo.	 Po	 losování	 naše	
skupina	 vypadala	 takto:	 Pustá	 Kamenice,	 Krouna,	
Svratka,	 Miřetín.	 Ve	druhé	 skupině	 hráli:	 	Rychnov,	
Kladno,	 Mrákotín	 a	 Otradov.	 V	prvním	 zápase	 naší	
skupiny	 jsme	 remizovali	 s	Miřetínem	 0:0.	 Ve	 druhém	
utkání	 jsme	porazili	 Svratku	2:0,	 když	branky	za	naše	
mužstvo	 vstřelili	 Jiří	 Gregor	 ml.	 a	 Jan	 Kaplan.	
V	posledním	 zápase	 ve	 skupině	 jsme	 porazili	 Krounu	 1:0,	 když	 branku	 vstřelil	 Jiří	 Gregor	ml.	 Jako	
vítězové	 skupiny	 jsme	 v	semidinále	 narazili	 na	 druhého	 z	druhé	 skupiny,	 což	 byl	 celek	 Kladna.	 Zde	
jsme	 však	 prohráli	 1:4	 a	 to	 nás	 odsoudilo	 do	 boje	 o	 konečné	 třetí	 místo.	 Ani	 tento	 souboj	 jsme	
nezvládli	a	podlehli	domácímu	celku	Rychnova	1:3	a	obsadili	tak	konečné	čtvrté	místo.	Jedinou	branku	
našeho	 mužstva	 	vstřelil	 Michal	 Obrovský.	 I	 přes	 konečné	 čtvrté	 místo	 v	turnaji	 můžeme	 být	
s	výkonem	hráčů	 	spokojeni,	 neboť	 se	 nám	 daří	 zapracovávat	 do	mužstva	 12-13	 leté	 hráče	 (Milana	
Otradovského	a	Adama	Lorence),	kteří	jistě	budou	přínosem	našeho	mužstva	v	nadcházejících	letech.	
Celkovým	vítězem	turnaje	se	stala	Krouna,	která	ve	dinále	porazila	Kladno	2:1	v	prodloužení.	Jménem	
výkonného	 výboru	 TJ	 Pustá	 Kamenice	 bych	 chtěl	 poděkovat	 všem	 hráčům,	 kteří	 se	 rychnovského	
	turnaje	 zúčastnili	 a	kteří	dobře	 reprezentovali	náš	 spolek	a	naši	obec.	Dále	děkuji	početné	 skupině	
pustokamenických	fanoušků,	kteří	přišli	do	Rychnova	naše	hráče	podpořit.		Naše	mužstvo	nastoupilo	
v	této	sestavě:	Martin	Smažil,	Jiří	Gregor	ml.,	Martin	Nepovím,	Obrovský	Jaromír	ml.,	Obrovský	Michal,	
Lorenc	Adam,	Otradovský	Milan	ml.,	Kaplan	Jan,	Oplištil	Zbyněk	ml.	a	Martin	Nekvinda.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Připravované	akce	TJ	Pustá	Kamenice
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Klub	seniorek
Jarní	 sezónu	 v	klubu	 seniorek	 jsme	 zahájily	 pracovně.	 Protože	 velikonoce	 byly	 na	 začátku	 dubna	
teprve	před	námi,	 daly	 jsme	 se	nejprve	do	 zdobení	perníkových	vajíček	a	při	příští	 schůzce	 jsme	 si	
každá	vyrobila	z	donesených	přírodních	materiálů	a	 jarních	květin	hezkou	dekoraci	na	sváteční	stůl.	
V	květnu	 jsme	 již	 tradičně	 uspořádaly	 ve	 spolupráci	 s	obcí	 a	 základní	 školou	 oslavu	 Dne	 matek.	
Tentokrát	 všem	 maminkám	 a	 jejich	 rodinám	 předvedla	 své	 umění	 skupina	 pustokamenických		
mažoretek	 a	 s	divadelním	 představením	 pohádky	 O	 dvanácti	 měsíčkách	 nás	 potěšily	 děti	 z	místní	
základní	školy.	Když	se	v	květnu	konečně	ukázalo	trochu	jarní	počasí,	vydaly	jsme	se	na	první	letošní	

CENA	VÝCHODNÍCH	ČECH	2017	
3-DENNÍ	ZÁVODY	V	ORIENTAČNÍM	BĚHU
V	lesním	prostoru	mezi	 obcemi	 Pustá	Kamenice,	 Borová	 a	 Pustá	Rybná	 proběhnou	 v	závěru	 letních	
prázdnin	 od	 1.	 září	 do	 3.	 září	 2017	 závody	 v	orientačním	 běhu.	 Centrum	 akce	 bude	 po	 tři	 dny	 na	
východním	 okraji	 naší	 obce	 na	 louce	 Bukovina	 u	 vodojemu.	 Pořadatelé	 z	klubu	 OK	 Lokomotiva	
Pardubice	uvítají	na	startu	přibližně	600	účastníků,	kteří	budou	v	lese	s	mapou	a	buzolou	měřit	svoje	
síly	 a	 schopnosti,	 v	řadě	 věkových	 kategorií.	 V	orientačním	běhu	 si	 k	nám	přijedou	 zasoutěžit	 běžci	
z	celé	republiky.	
A	 co	 to	 vlastně	 orientační	 běh	 je?	 Jde	 o	 závod	 s	mapou,	 na	 které	 je	 zakreslena	 trať	 s	kontrolami,	
odlišná	pro	každou	věkovou	kategorii.	 Závodníky	 čeká	 tyto	kontroly	postupně	proběhnout	 v	daném	
pořadí,	v	co	nejkratším	čase.	Tratě	bývají	různě	dlouhé,	tu	nejdelší	mají	muži	kolem	11	km,	nejkratší	
pak	ti	nejdříve	a	nejpozději	narození.	Jsou	vypsány	i	kategorie	pro	muže	nad	75	let	a	pro	ženy	nad	65	
let,	ti	absolvují	cca	3	km.	Nejmladší	do	10	let	mají	tratě	okolo	2,5	km.	Výkony	závodníků	předvedené	ve	
všech	třech	etapách	se	sčítají	a	hodnotí	společně.	Zkušení	pořadatelé	z	pardubického	klubu	se	budou	
snažit	o	to,	aby	průběh	celé	akce	co	nejméně	narušil	život	v	naší	obci.	Pokud	bude	mít	někdo	z	našich	
občanů	 zájem	 aktivně	 se	 běhu	 zúčastnit,	 stačí	 se	 nahlásit	 v	hlavním	 stanu	 pořadatele	 jako	 nově	
příchozí	 soutěžící.	 Uvidíte,	 zda	 se	 dokážete	 v	našem	 lese	 zorientovat	 podle	mapy	 s	buzolou	 v	ruce.	
V	příštím	vydání	věnujeme	těmto	odvážlivcům	zvláštní	okénko.
Současně	 v	průběhu	 těchto	 závodů	 bude	 místní	 tělovýchovná	 jednota	 pro	 závodníky	 zajišťovat	
občerstvení.	Zajišťovat	ho	bude	v	pátek	a	v	sobotu	po	závodech	na	místním	hřišti,	kde	se	bude	 točit	
pivo,	 limo,	 grilovat	 klobásy	 a	maso,	 atd..	 Občerstvení	 na	 hřišti	 bude	 otevřeno	 v	pátek	 1.	9.	2016	 od	
16:00	hodin	-	cca	do	půlnoci,	v	sobotu	2.	9.	2017	od	15:00	hod.	–	cca	do	půlnoci.	Tímto	také	zveme	
místní,	kteří	si	chtějí	zajít	na	pivo,	aby	těchto	služeb	využili	a	na	hřišti	nás	navštívili.
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výlet.	Sice	jen	do	Hlinska,	ale	nemusí	se	jezdit	daleko,	abychom	poznaly	kus	zajímavé	historie	našeho	
kraje.	S	velice	milou	paní	průvodkyní	jsme	prošly	celý	historický	komplex	Betlém,	poznaly	jsme	původ	
jednotlivých	 chaloupek	 i	 původní	 pilníkářskou	 dílnu.	 A	 jak	 jinak	 zakončit	 poznávací	 procházku	 než	
posezením	 u	 dobrého	 kadíčka	 a	 zákusku	 v	čajovně	 Mandala.	 A	 ještě	 jednu	 cestu	 jsme	 na	 jaře	
absolvovaly.	 Tentokrát	 nás	 do	 sousední	 Borové	 pozvaly	 ženy	 z	místní	 organizace	 Červeného	 kříže	
k	posezení	i	tanci	při	harmonikách.		Ony	nás	navštívily	při	předvánoční	výstavě	v	Kamenici,	teď	nás	na	
oplátku	přivítaly	v	sokolovně	v	Borové.	A	byl	to	hezky	prožitý	sobotní	podvečer.
Koncem	června	navštívila	naši	obec	hodnotící	komise	soutěže	o	„Vesnici	roku“.	Seniorky	pomohly	při	
přípravě	pohoštění	na	celou	akci	a	krátkým	vystoupením	přivítaly	celou	komisi	na	hřišti.	Patří	jim	tak	
poděkování	za	práci	a	pěknou	prezentaci	obce.
Všem	spoluobčanům	přejeme	hezké	léto	a	dětem	ty	nejkrásnější		prázdniny.

Den	matek	2017
Druhou	květnovou	neděli	se	po	celém	světě	slaví	 jeden	z	nejkrásnějších	svátků	–	DEN	MATEK.	A	ne	
jinak	tomu	je	i	u	nás	v	Pusté	Kamenici.	Ve	spolupráci	obce,	základní	školy	a	klubu	seniorek	se	podařilo	
již	 tradičně	uspořádat	v	kulturním	domě	velice	vydařenou	oslavu	dne,	který	patří	maminkám	všech	
generací.	O	program	svátečního	odpledne	se	opět	postaraly	děti	z	místní	základní	školy.	Nejprve	nám	
své	 umění	 a	 šikovnost	 předvedla	 skupina	 pustokamenických	 mažoretek	 pod	 vedením	 Terezy	
Lorencové.	 Potom	 pro	 některé	 z	 nich	 přišla	 rychlá	 výměna	 kostýmu	 a	 zapojení	 se	 do	 divadelního	
představení	pohádky	O	dvanácti	měsíčkách,	které	s	dětmi	připravila	paní	učitelka	Drahošová.	Na	závěr	
svého	vystoupení	se	děti	rozeběhly	mezi	přítomné	maminky	a	každá	dostala	malý	dárek,	který	děti	ve	
škole	 vyrobily.	 Za	 své	 vystoupení	 si	 všichni	 účinkující	 zasloužily	 velký	 potlesk.	 Starosta	 obce	 pan	
Myška	 připomněl	 historii,	 která	 provází	 DEN	MATEK,	 a	 s	přáním	 všem	maminkám	 předali	 spolu	 s	
místostarostou	panem	Sklenářem	za	obec	milou	kytičku.	Pohoštění	připravily	členky	klubu	seniorek	a	
to	všechno	dohromady	dalo	dobrou	náladu,	příjemné		prožití	svátečního	odpoledne	a	hezkou	oslavu	
svátku	patřícího	maminkám.

za	Klub	seniorek	Irena	Gregorová

6.	ročník	turnaje	ve	hře	„Člověče	nezlob	se“
Jedno	 páteční	 odpoledne	 patřilo	 již	 6.	 ročníku	 turnaje	 ve	 hře	
„Člověče	nezlob	se“.	Na	čtyřech	hracích	polích	se	sehrály	opravdu	
nesmlouvavé	 boje	 o	 postup	 do	 závěrečného	 dinále.	 Nakonec	
postoupily	 Anna	 Chválová,	 Libuše	 Machová,	 Růžena	 Kvízová	 a	
Květa	 Pecinová.	 Celkové	 vítězství	 vybojovala	 paní	 Kvízová.	
Gratulaci	si	ale	zaslouží	všechny	ženy	za	to,	že	si	umějí	hrát	a	užít	
si	společnou	zábavu.

za	Klub	seniorek	Irena	Gregorová
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Soustředění	mladých	hasičů
V	 sobotu	 22.	4.	2017	 se	 uskutečnilo	 soustředění	
mladých	 hasičů	 našeho	 sboru.	 Bohužel	 nám		
nepřálo	 počasí,	 a	 tak	 jsme	 nemohli	 odjet	
do	Otradova,	 jak	 bylo	 v	 plánu,	 ale	 využili	 jsme	
prostory	KD	v	naší	obci.	Samozřejmě	si	děti	v	KD	
nemohly	 vyzkoušet	 všechny	 disciplíny	 hry	
Plamen,	 ale	 trénovaly	 alespoň	 štafetu	 požárních	
dvojic,	štafetu	CTIF	a	požární	útok.	Během	celého	
dopoledne	 si	 děti	 vyzkoušely	 obě	 štafety.	
Po	náročném	 dopoledni	 byl	 nachystán	 oběd	
v	podobě	 vývaru	 a	 dětmi	 oblíbených	 špaget.	
Po	obědě	 následovala	 pauza,	 kterou	 děti	 vyplnily	 hrou	 společenských	 her	 s	 hasičskou	 tématikou.	
Mezitím	se	pro	ně	na	sále	chystala	další	disciplína,	požární	útok.	V	mezičase	si	děti	zkoušely	na	čas	
zapojovat	nejrůznější	 typy	hadic.	Okolo	14	hod.	 k	nám	dorazila	námi	očekávaná	návštěva.	Náš	 sbor	
navštívil	 starosta	Krajského	sdružení	hasičů	a	 zároveň	vedoucí	Ústřední	odborné	 rady	mládeže	pan	
Josef	Bidmon,	který	naší	přípravce	věnoval	 speciálně	upravený	 rozdělovač	pro	hasičské	přípravky	a	
také	drobné	dárky.	 Spolu	 s	 ním	 také	přijel	 starosta	OSH	Svitavy	pan	 Jan	 Soural	 a	 Ing.	 Josef	Dvořák,	
vedoucí	Okresní	kontrolní	a	revizní	rady	našeho	okresu.	Bohužel	přijeli	o	něco	déle,	takže	již	neviděli	
děti	přímo	v	akci,	ale	mohli	se	přesvědčit	o	jejich	znalostech	při	zkouškách	odborností,	které	některé	
děti	v	 tento	den	skládaly.	Všechny	děti	byly	úspěšné,	a	 tak	Matěj	Zahálka	získal	odbornost	Kronikář,	
Šárka	Bukáčková	 a	Kristýna	Tomášková	 odbornost	 Preventista	 –	 junior,	Antonín	Chaloupka	 a	 Jakub	
Hak	 odbornost	 Strojník	 –	 junior.	 Po	 odjezdu	 návštěvy	 již	 následovala	 svačina,	 kterou	 pro	 naše	 děti	
upekly	paní	Nováková	a	Gregorová,	a	poté	se	všechny	děti	postupně	rozešly	do	svých	domovů.	Ráda	
bych	poděkovala	touto	cestou	všem,	kteří	se	na	přípravě	a	na	organizaci	soustředění	podíleli.	Zejména	
děkuji	 rodičům,	 kteří	 	 se	 starali	 o	 zázemí	 pro	 děti,	 děkuji	 Petře	 Jelínkové	 za	 výtečný	 oběd	 a	 paní	
Gregorové	 a	 paní	 Novákové	 za	 to,	 že	 pro	 nás	 nachystaly	 občerstvení	 a	 také	 obci	 Pustá	 Kamenice	
za	zapůjčení	prostoru	KD.	Pochválit	musím	také	děti,	které	tento	náročný	den	skvěle	zvládly.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

SDH	Pustá	Kamenice

Úspěch	našich	dě0	
pokračuje
Dne	 25.	4.	 proběhlo	 v	 Pardubicích	
vyhodnocení	 krajského	 kola	 soutěže	
Požární	ochrana	očima	dětí	2017.	Do	
krajského	 kola	 postoupily	 všechny	
práce,	 které	 získaly	 ocenění	 v	
okresním	kole,	 tedy	 i	 práce	našich	4	
dětí.	 Máme	 obrovskou	 radost,	 že	
jeden	 z	 nich,	 Marek	 Zahálka	 se	 v	
kategorii	M2	v	krajském	kole	umístil	
na	 1.	 místě	 a	 postupuje	 tak	 do	 kola	
celostátního,	 kde	 se	 však	 j iž	
neumístil.	 Předání	 ocenění	 proběhlo	
25. 	5 .	 na	 HZS	 v	 Pardubicích .	
Gratulujeme!

za	SDH		Lenka	Tomášková

Podpora	Ligy	proJ	rakovině
Ve	středu	10.	5.	2017	se	kolektiv	mladých	hasičů	zapojil	do	
podpory	Ligy	proti	rakovině	a	prošel	ve	třech	skupinách	za	
doprovodu	vedoucích	 a	dalších	dospělých	 zástupců	našeho	
sboru	 celou	 obec	 a	 prodával	 žluté	 kytičky,	 které	 jsou	
symbolem	 celé	 této	 akce.	 Letošní	 rok	 se	 organizátoři	
zaměřili	na	rakovinu	hlavy	a	krku.	Velmi	nás	potěšilo	vřelé	
přivítání	 všech	 spoluobčanů	 a	 jejich	 dinanční	 dary.	 Všem	
dárcům	 patří	 velké	 poděkování,	 protože	 se	 v	 naší	 obci	
podařilo	vybrat	4705Kč,	které	poputují	na	účet	zastřešující	
organizace	a	odtud	na	pomoc	nemocným,	na	 jejich	 léčbu	či	
výzkum.	 Věříme,	 že	 se	 tato	 akce	 stane	 stálicí	 v	 programu	
našich	 mladých	 hasičů	 a	 že	 i	 v	 budoucnu	 budou	 naši	
spoluobčané	k	této	dobročinné	akci	vstřícní.	Děkujeme!

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková
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Výlet	SDH	do	HZS	Polička
V	sobotu	29.	4.	2017	jsme	uspořádali	výlet	pro	děti	nejen	z	kolektivu	mladých	hasičů	do	stanice	HZS	
v	Poličce.	Po	příjezdu	našeho	vlaku	do	Poličky	jsme	pěšky	vyrazili	do	stanice	HZS,	kde	na	nás	již	čekal	
velitel	směny	a	jeho	kolegové.	Po	společném	úvodu,	kdy	si	děti	připomněly	důležitá	telefonní	čísla	IZS	

a	 kdy	 se	 dozvěděly,	 co	 vše	 musí	 splnit	
uchazeč	 o	 povolání	 hasiče,	 jsme	 se	
rozdělili	 do	 dvou	 skupin	 a	 postupně	
prošli	 celou	 stanici.	 Všichni	 si	 mohli	
prohlédnout	 požární	 automobily	 a	 jejich	
vybavení.	 Se	 zájmem	 si	 děti	 vyzkoušely,	
jak	 těžké	 jsou	 některé	 technické	 pro-
středky	nutné	k	zásahu,	např.	hydraulické	
nůžky,	 dozvěděly	 se,	 jak	 funguje	 termo-
kamera	 či	 dedibrilátor	 a	 všichni	 si	mohli	
usednout	 za	 volant	 hasičského	 auta	 či	
vyzkoušet	 helmu	 a	 dýchací	 přístroj.	
Navštívili	 jsme	 také	 hasičskou	 zbrojnici	
SDH	 Polička,	 kde	 jsme	 mohli	 obdivovat	
starou	stříkačku	(parnička),	k	vidění	bylo	
i	 poničené	 auto	 z	 jednoho	 z	 posledních	

zásahů.	Děti	 si	 se	zájmem	prohlédly	 i	posilovnu	pro	zdejší	hasiče.	Na	závěr	všem	přítomným	ukázal	
velitel	směny	sjezd	po	tyči,	který	byl	odměněn	potleskem.	Dětem	se	návštěva	HZS	Polička	velice	líbila,	
což	dokazovaly	i	časté	a	mnohdy	veselé	otázky	malých	návštěvníků.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Okresní	kolo	hry	Plamen	v	Litomyšli
Ve	dnech	26.	-	27.	5.		se	konalo	na	atletickém	stadionu	v	Litomyšli	
okresní	 kolo	 hry	 Plamen.	 Naše	 soutěžní	 družstvo	 v	 týdnu	 před	
touto	 soutěží	 potkala	 smůla	 a	 5	 nejstarších	 dětí	 bohužel	
onemocnělo.	 Museli	 tak	 nastoupit	 náhradníci	 z	 řad	 6letých	
předškoláků	 a	 z	 přípravky,	 aby	 se	 vůbec	 mohlo	 družstvo	 této	
dvoudenní	 soutěže	 zúčastnit.	 SDH	 Pustou	 Kamenici	 tak	
reprezentovalo	 družstvo	 ve	 složení:	 Matěj	 Zahálka,	 Jakub	 Hak,	
Sára	 Kottoniaková,	 Kristýna	 Tomášková,	 Antonín	 Chaloupka,	
Tereza	 Sejkorová,	 Daniel	 Vičar,	 Anna	 Tomášková	 a	 Václav	
Chaloupka.	Vzhledem	k	věku	dětí	(nejstarší	2	chodí	do	2.tř.)	bylo	
jasné,	 že	 naším	 cílem	 bude	 hlavně	 zúčastnit	 se	 a	 pro	 některé	 z	
dětí	vyzkoušet	si	všechny	disciplíny	hry	Plamen	přímo	naostro.	V	pátek	po	slavnostním	zahájení	děti	
soutěžily	ve	štafetě	CTIF	a	štafetě	požárních	dvojic.	Jakub	Hak	si	také	zkusil	zaběhnout	jednotlivce	na	
60m	s	překážkami.	V	sobotu	pak	soutěžily	v	požárních	útocích	a	štafetě	4x60m	s	překážkami.	Tyto	dvě	
disciplíny	přijela	předvést	také	naše	přípravka	ve	složení	Daniel	Vičar,	Marek	Zahálka,	Filip	Sodomka,	
Anna	 Tomášková,	 Václav	 Chaloupka,	 Adéla	 Vičarová	 a	 Johana	 Broklová.	 Všechny	 děti	 závodily,	 jak	
nejlépe	 mohly.	 Ne	 vše	 se	 povedlo,	 tak	 jak	 by	 samy	 chtěly,	 ale	 to	 tak	 ve	 sportu	 bývá.	 Z	 Litomyšle	
odjížděly	s	cenami	a	diplomem	za	23.	místo.	Ráda	bych	dětem	i	vedoucím	poděkovala	za	přípravu	na	
tuto	 soutěž,	 která	 bývá	 vzhledem	 k	 jejímu	 rozsahu	 velmi	 náročná.(Některé	 děti	 z	 přípravky	 běžely	
útok	i	4x!)	Děkuji	také	rodičům,	kteří	byli	ochotni	s	námi	do	Litomyšle	děti	doprovázet.	Děkujeme	také	
obci	Pustá	Kamenice	za	zapůjčení	dodávky	k	dopravě	dětí	na	tuto	soutěž.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková
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FesJval	hasičských	přípravek	v	Kunštátě
V	 sobotu	 17.	6.	 odjela	 pustokamenická	
př ípravka	 na	 Fest iva l	 has ičských	
přípravek,	 který	 uspořádal	 SDH	 Kunštát	
u 	pří ležitost i	 oslavy	 10.narozenin	
Kunštátských	Čertíků	–	kolektivu	mladých	
hasičů	a	na	který	se	sjelo	celkem	120	dětí	
ve	 věku	 3-6	 let	 z	 10	 kolektivů	 mladých	
hasičů	 z	 různých	 částí	 republiky.	
Zastoupen	 byl	 Moravskoslezský,	 Jiho-
moravský,	 Královéhradecký	 a	 Pardubický	
kraj.	Ten	jsme	reprezentovali	my	společně	
s	 přípravkou	 z	 Břehů	 u	 Přelouče.	 Děti	
soutěžily	v	požárním	útoku	a	v	nepovinné	
disciplíně	 –	 scénkách.	 Pro	 všechny	
přítomné	 pořadatelé	 zdarma	 nabízeli	 horkou	 polévku	 na	 zahřátí,	 děti	 také	 dostali	 zdarma	 oběd	
v	podobě	řízků	s	brambory.	K	poslechu	hrála	kapela	Paradigma.	Všechny	děti	za	své	snažení	získaly	

medaile	a	tašku	s	cenami,	každý	
kolektiv	 ještě	 získal	 pohár	 a	
tašku	 s	 knihami,	 které	 jistě	
využi jeme	 při	 naší	 práci	
s	dětmi.	 V	odpoledních	 hodi-
nách	 byl	 pro	 děti	 nachystán	
doprovodný	 program	 –	 děti	 si	
mohly	 prohlédnout	 vybavení	
sanitky	 záchranné	 služby,	
vyzkoušet	 masáž	 srdce	 na	
diguríně,	či	ověřit	své	znalosti	v	
kvízech,	 které	 přichystal	 hasič-
ský	 záchranný	 sbor,	 pro-
hlédnout	 si	 nové	 vybavení	
hasičského	 automobilu	 Tatra	
Terno	 1,	 který	 vlastní	 SDH	
Kunštát.	 Dále	 mohly	 využít	
skákací	 hrad.	 Shlédli	 jsme	 také	
komentovaný	 zásah	 záchranné	
služby	 u	 dopravní	 nehody	
c yk l i s t y,	 u k á z ku	 h a š e n í	
pyrotechniky	 vysokotlakým	
proudem,	 ukázku	 jízdní	 policie	
a	sportovní	kynologie.	Na	závěr	
jsme	 ještě	 ochutnali	 narozeni-
nový	dort	a	vyrazili	domů	obje-
dnaným	 autobusem.	 Náladu	
nám	 nezkazilo	 ani	 nepříznivé	
počasí,	ani	trochu	nervózní	pan	
řidič.

za	SDH	Pustá	Kamenice
Lenka	Tomášková
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Výlet	na	Lucký	Vrch
Na	 Den	 dětí	 mělo	 přijet	 do	 školy	
Divadlo	 Šikulka,	 ale	 protože	 byl	
program	 odvolán,	 zvoli l i	 jsme	
náhradní	 variantu	 a	 2.	 6.	 vyrazili	 na	
Lucký	vrch.
Škola	 i	 školka	 vyjela	 ráno	 v	 7	 hodin	
vlakem	do	Borové	na	zastávku,	odtud	
jsme	 pokračovali	 po	 naučné	 stezce	
k	vrcholu.	 Přibližně	 v	 půli	 cesty	 jsme	
si	 na	 kraji	 posečené	 louky	 udělali	
přestávku	 na	 svačinu,	 při	 které	 se	
nám	 naskytl	 pěkný	 výhled	 na	Jese-
níky.	 Na	 vrcholu	 Luckého	 vrchu	 byla	
možnost	zakoupit	si	malé	občerstvení	
či	 turistické	 známky,	...	 a	 po	 chvíli	
odpočinku	 jsme	 se	 vydali	 tentokrát	
po	žluté	turistické	trase	k	vlaku.	 Ještě	
než	 jsme	 se	 vydali	 na	 zpáteční	 cestu	
do	Pusté	Kamenice	na	oběd,	 stihli	 jsme	navštívit	v	Borové	obchod	a	protože	 tento	výlet	byl	oslavou	
Dnu	dětí,	pro	všechny	byl	připraven	nanuk	a	celý	výlet	byl	zdarma.

Dita	Hromádková

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

DěJ	z	MŠ	jely	na	dopravní	hřiště
Ve	čtvrtek	8.	6.	2017	děti	z	MŠ	vyrazily	na	dopravní	
hřiště	 do	 Poličky.	 Hned	 po	 příchodu	 na	 hřiště	 od	
pana	 instruktora	 obdržely	 samolepící	 značky,	 které	
si	 nalepily	 na	 pravou	 ruku,	 aby	 dobře	 věděly,	 po	
které	 straně	 silnice	 se	 jezdí.	 Poté	 jsme	 si	 společně	
prošli	hřiště	a	vysvětlili	si,	kdo	kde	má	přednost	a	co	
která	značka	znamená	a	již	nezbývalo	nic	jiného,	než	
si	vše	vyzkoušet	v	praxi.	Děti	se	snažily	a	překvapivě	
se	 vše	 obešlo	 bez	 karambolů	 či	 srážek,	 za	 což	 děti	
velmi	 chválím.	 Ještě	 jsme	se	 stihli	nasvačit	 a	 již	nás	
na	hřiště	přišli	vystřídat	školáci.

Dita	Hromádková

Dopravní	hřiště	ZŠ
Ve	 čtvrtek	 8.	 6.	 2017	 jsme	 opět	 navštívili	
dopravní	 hřiště	 v	 Poličce.	 Na	 cestu	 jsme	
vyrazili	 hned	 po	 první	 hodině	 učení	 a	 na	
hřišti	 jsme	 vystřídali	 děti	 z	 naší	 mateřské	
školy,	které	jely	na	„dopravko“	již	dříve.
Pobyt	 na	 hřišti	 jsme	 si	 užili.	 Na	 kolo	 se	
odvážili	 úplně	 všichni,	 i	 ti,	 co	 na	 podzim	
ještě	 nejezdili.	 Školáci	 nacvičili	 různé	
dopravní	 situace	 a	 mohou	 tak	 bez	 obav	
vyrazit	na	každoroční	školní	cyklovýlet.

Veronika	Klinecká
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Školní	výlet	ZŠ	a	MŠ
Ve	 čtvrtek	15.	 6.	 celá	 škola	 spolu	 s	 některými	 zástupci	 z	Krtečka	 a	dalšími	 zájemci	 vydala	na	 výlet.	
O	půl	osmé	vyrazil	z	točny	plný	autobus	natěšených	dětí	i	dospělých	a	již	po	řádné	hodině	cesty	jsme	
míjeli	značku	s	nápisem	Žleby.	Hned	po	příjezdu	jsme	zamířili	do	obory,	kde	chovají	nejen	vzácné	bílé	
jeleny,	mudlony	daňky,	…	ale	mají	zde	i	zachrannou	stanici	pro	další	zvířata	a	především	dravce,	které	
nám	 velmi	 pěkně	 předvedli.	 O	 půl	 jedné	 nás	 v	 hospůdce	 U	 Kosů	 čekal	 objednaný	 oběd	 s	možností	
zakoupení	 zmrzliny	 a	 nakonec	 jsme	 se	 rozděleni	 na	 dvě	 skupiny	 vydali	 na	 prohlídku	 zámku	
„za“	knížetem	Vincencem	a	kněžnou	Vilemínou.
Celý	výlet	nás	provázelo	pěkné	počasí	a	dle	ohlasů	dětí	i	rodičů	se	letošní	výlet	opravdu	vydařil.

Dita	Hromádková

Projížďka	na	koních
V	úterý	27.	6.	2017	vyrazila	celá	škola	na	projížďku	na	koních.	Nejprve	na	Bukovinu	vyrazili	školáci	a	
po	svačině	vyrazila	také	školka.	Obě	skupiny	si	prohlédly	a	zkusily	nakrmit	nejen	koně,	ale	i	králíky	a	
prasata.	A	samozřejmě	si	 také	každý	vyzkoušel,	 jaké	 to	 je	v	sedle.	Děti	si	mohly	vybrat	buď	velkého	
koně	Jennyho	nebo	poníka	Delinku.	Návštěva	na	Bukovině	byla	velmi	milá	a	tímto	manželům	Suchým	
moc	děkujeme	za	jejich	ochotu	i	věnovaný	čas	a	také	pomocnicím	Barče	Sochové	a	její	kamarádce.

Dita	Hromádková
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Kamenický	losos	2017
Přátelé,	 kamarádi,	 v	 tuto	 chvíli	 je	
letošní	4.	ročník	závodu	Kamenický	
losos	 j iž	 krásnou	 rybářskou	
historií.	 Jaký	byl?	Počasí	nakonec	a	
to	 i	 přes	 jisté	 obavy	 dobře	 vyšlo.	
Ryby	v	prvním	kole	skvěle	braly,	za	
toto	 kolo	 se	 ulovilo	 200	 ryb,	 v	
následných	2	kolech	se	již	lovilo	po	
50	rybách.	Nicméně	300	ulovených	
ryb	 za	 pouhých	 270	minut	 času	 je	
velmi	dobrý	výsledek.	Připomínám,	
že	jsme	do	kamenice	dosadili	1000	
nových	 ryb	 a	 dle	mého	 hlubokého	
přesvědčení	úlovek	300	ryb	a	to	při	
zákazu	 krmení	 se	 mi	 zdá	 téměř	
neuvěřitelný.	Osobně	se	domnívám,	
že	 při	 umožněném	 krmení	 by	 se	
ulovilo	ryb	ještě	více,	nicméně	by	lovila	pouhá	hrstka	rybářů.	Přátelé,	dovolte	mi	vám	všem	poděkovat.	
Děkuji	 každému	 jednomu	 z	 vás	 za	 účast,	 děkuji	 rozhodčím,	 děkuji	 celému	 zázemí,	 které	 nachystali	
členové	 z	 Kamenice	 v	 čele	 se	 Zdeňkem	 Petrem.	 Děkuji	 též	 obci	 Pustá	 Kamenice	 včele	 s	 panem	
starostou	 za	 podporu	 celé	 akce	 a	 uhrazení	 pohárů.	 Byli	 jsme	 svědky	 krásné	 kamenické	 pohádky	 a	
potvrzení	našeho,	nejen	rybářského	přátelství.	Co	víc	si	můžeme,	milí	rybářští	přátelé,	v	dnešní	době	
přát.
-	nejdelší	ryba	-	sumec	72	cm	-	Kaštánek	Miroslav	a	kapr	71	cm	-	Malinský	Ondřej
-	nejmladší	účastník	-	Libor	Ondráček	-	11	let
-	nejstarší	účastník	-	Kaštánek	Mirek	-	80	let.
Zde,	 přátelé,	 platí	 odvěká	pravda,	 že	 čas	 strávený	na	 rybách	 se	 do	 reálného	 života	nepočítá.	Musím	
položit	 otázku,	 kdo	 z	 nás	 by	 nechtěl	 v	 80	 letech	mít	 takové	 zdraví,	 které	 umožní	 s	 velkou	 chutí	 a	
radostí	se	zúčastňovat	takovýchto	akcí?
(zdroj:	webové	stránky	RS	Vysočina	Polička	-	http://www.rsvysocina.cz/)

za	RS	Vysočina	Jaroslav	Martinů

RS	Vysočina	Polička

Slavnostní	pasování
Blížící	 se	 konec	 školního	 roku	 je	 u	 nás	 ve	 škole	
vždy	spojen	s	loučením	se	s	předškoláky	a	páťáky.	
Letos	 žádné	 děti	 do	 6.	 třídy	 neodcházejí,	 a	 tak	
jsme	se	ve	středu	28.	6.	„rozloučili“	pouze	s	dětmi,	
které	 půjdou	 do	 1.	 třídy.	 A	 protože	 děti	 v	 září	
zamíří	 pouze	 do	 jiných	 dveří	 a	 do	 školy	 se	 těší,	
slavnostní	pasování	bylo	radostné	a	proběhlo	bez	
slz	a	s	úsměvem.

Dita	Hromádková


