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V	letošním	 roce	 obec	 Pustá	 Kamenice	 dosáhla	
vrcholu	v	soutěži	VESNICE	ROKU.	Získáním	Zlaté	
stuhy	 za	 vítězství	 v	krajském	 kole	 soutěže	 je	
oprávněna	 užívat	 titul	 „Vesnice	 Pardubického	
kraje	 roku	 2018“.	 Po	 získání	 Bílé	 stuhy	 za	
činnost	 mládeže	 v	roce	 2012	 a	 Modré	 stuhy	 za	
společenský	 život	 v	roce	 2014	 to	 je	 nejvyšší	
ocenění,	 které	 kdy	 naše	 obec	 ve	 své	 dlouholeté	
historii	získala.
Zlatou	 stuhu	 v	soutěži	 získá	 obec,	 která	 se	
nejlépe	 a	 vyváženě	 prezentuje	 ve	 všech	
posuzovaných	oblastech.	Komise	sleduje	úroveň	
společenského	 života	 v	 obci,	 aktivity	 občanů,	
celkový	 obraz	 vesnice,	 občanskou	 vybavenost	 a	
infrastrukturu,	 spolupráci	 s	 podnikateli	 v	 obci,	
veřejná	 prostranství,	 péči	 o	 zeleň	 a	 krajinu	 a	
v	neposlední	 řadě	 také	 koncepční	 dokumenty	
obce.
V	letošním	 roce	 se	 o	 prestižní	 titul	 Vesnice	
Pardubického	kraje	 roku	2018	ucházelo	 celkem	
patnáct	obcí.	Z	okresu	Chrudim	to	byl	Bojanov	a	
Studnice,	 za	 okres	 Pardubice	 soutěžily	 Břehy,	
Horní	Ředice,	Chvojenec	a	Vyšehněvice.	Za	okres	
Svitavy	 to	 byly	 Hradec	 nad	 Svitavou,	Horní	

Společenská	rubrika
Výročí:
			Marie	Hubáčková	-	85	let
			Josef	Melezínek	-	80	let

Narození:
			duben	2018:	Lota	Cachová

Újezd,	Chornice,	 Koclířov,	 Pustá	 Kameni-
ce,	Radiměř,	 Suchá	 Lhota	 a	 za	 okres	 Ústí	 nad	
Orlicí	Písečná	a	Zámrsk.

V	krajském	 kole	 soutěže	 Vesnice	 roku	
Pardubického	 kraje	 2018	 byly	 uděleny	 tyto	
stuhy:

Zlatá	 stuha	 –	 Pustá	 Kamenice	 (okres	 Svitavy)	 –	
za	vítězství	v	krajském	kole
Modrá	stuha	–	Vyšehněvice	(okres	Pardubice)	–	
za	společenský	život
Bílá	 stuha	 –	 Suchá	 Lhota	 (okres	 Svitavy)	 –	 za	
činnost	mládeže
Zelená	stuha	–	Písečná	 (okres	Ústí	nad	Orlicí)	–	
za	péči	o	zeleň	a	životní	prostředí
Oranžová	stuha	–	Chvojenec	(okres	Pardubice)	–	
za	spolupráci	obce	a	zemědělského	subjektu.

Děkujeme	 všem	 zastupitelům,	 členům	 místních	
registrovaných	 i	 neregistrovaných	 spolků,	
pedagogickým	 i	 nepedagogickým	 pracovnicím	
ZŠ	 a	 MŠ,	 knihovnicím,	 pracovníkům	 obce	 a	
zkrátka	 všem,	 kteří	 se	 podíleli	 na	 přípravách,	
úklidu	a	prezentaci	obce.	Slavnostní	vyhlášení	a	
předání	 ocenění	 v	rámci	 krajského	kola	 soutěže	
se	 uskuteční	 v	 sobotu	 11.	 srpna	 2018	 v	 Pusté	
Kamenici.
Vítězství	 v	krajském	 kole	 soutěže	 naši	 obec	
posunulo	 do	 celostátního	 kola,	 kam	 postoupilo	
všech	 13	 krajských	 vítězů.	 Celostátní	 hodno-
titelská	 komise	 navštíví	 Pustou	 Kamenici	
v	termínu	 od	 2.9	 –	 8.9.2018	 (přesný	 den	 bude	
znám	později)	 a	 o	 titul	VESNICE	ROKU	2018	 se	
utká	s	těmito	obcemi:
Svatý	 Jan	 nad	 Malší	 –	 kraj	 Jihočeský	 –	 okres	
České	Budějovice	–	počet	obyvatel	–	560
Hrušky	 –	 kraj	 Jihomoravský	 –	 okres	 Vyškov	 –	
počet	obyvatel	–	772

Obec	Pustá	Kamenice	získala	Zlatou	stuhu	v	soutěži	Vesnice	roku
a	má	právo	užívat	titul	Vesnice	Pardubického	kraje	roku	2018	
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Nový	 Kostel	 –	 kraj	 Karlovarský	 –	 okres	 Cheb	 –	
počet	obyvatel	–	513
Vepříkov	–	kraj	Vysočina	–	okres	Havlíčkův	Brod	
–	počet	obyvatel	–	326
Stěžery	 –	 kraj	 Královéhradecký	 –	 okres	 Hradec	
Králové	–	počet	obyvatel	–	1957
Tatobity	–	kraj	Liberecký	–	okres	Semily	–	počet	
obyvatel	-	552
Úvalno	–	kraj	Moravskoslezský	–	okres	Bruntál	–	
počet	obyvatel	–	976
Šumvald	 –	 kraj	 Olomoucký	 –	 okres	 Olomouc	 –	
počet	obyvatel	–	1676

Kamenný	 Újezd	 –	 kraj	 Plzeňský	 –	 okres	
Rokycany	–	počet	obyvatel	–	818
Cítov	–	kraj	Středočeský	–	okres	Mělník	–	počet	
obyvatel	–	1238
Kytlice	 –	 kraj	 Ústecký	 –	 okres	 Děčín	 –	 počet	
obyvatel	–	477
Dolní	 Němčí	 –	 kraj	 Zlínský	 –	 okres	 Uherské	
Hradiště	–	počet	obyvatel	-	3000

Vyhlášení	 výsledků	 celostátního	 kola	 se	
uskuteční	 dne	15.	9.	2018	na	 Jarmarku	 venkova	
v	Luhačovicích.

starosta	a	místostarosta	

Plnění	rozpočtu	k	30.	6.	2018	v	>s.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

6183 6183 607,3VÝDAJE CELKEM
PLNĚNÍ

883,4PŘÍJMY CELKEM

1225,7 115 24,8Pozemky a les568,2Daň z příjmu FO plátci

31,8 40 33,2Místní a účelové komunikace7,5Daň z příjmu FO poplat

98,2 300 23,4Vodovod, infrastruktura a vrt48,4Daň z příjmů vyb. srážkou

1098,3 1308 15,3Veřejné osvětlení489Daň z příjmů práv. osob

2602,6 300 155,1Provoz ČOV,  kanalizace1197,2DPH

290 201 65,7Kulturní dům + kultura170,3Daň z nemovitostí

13 30 13,3Knihovna15Daň z hazardních her

204,4 20 0Hřiště205,3Poplatky z odpadů a psů

10 293,6 212,6ZŠ a MŠ0,8Poplatky správní, loterie

20 10 0,7Cestovní ruch0Poplatek odnětí poz. funkce lesa

218 808 123,2Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň6,5Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 240 113,2Odpadové hospodářství4,8Příjmy vodovod, rybník

10 49,5 5,7Služby obyvatelstvu3,6Příjmy TVO, hřiště

220 1003 408,7Zastupitelstvo33,8Stočné

1 800 475,5Činnost místní správy0,5Finanční operace

23 40 34,8Pojištění majetku, finanční služby23Dotace Volby prezidenta

64,7 23 23Volby prezidenta republiky32,3Neinv. dotace na státní správu

0 1 0,6Finanční vyrovnání volby100Neinv. dotace - vybavení KD

30,3 5 0Krizová situace obce8,5Příjmy sběr a odvoz odpadů

5 45 26,2Jednotka požární ochrany obce1,2Služby pro obyvatelstvo

13 105 225Nákup vybavení KD6,7Příjmy z nájmu byt, pošta

20 113 99Finanční příspěvky, dotace14,7Příjmy KD

Dotace VPP - úřad práce 28 Kanalizace splátka půjčky ČS a SFŽP 347,4700208
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Vítání	občánků
V	neděli	dne	14.	10.	2018	od	13:00	hod.	se	v	ZŠ	a	
MŠ	Pustá	Kamenice	koná	vítání	občánků.

Dovybavení	kulturního	domu

V	měsíci	květnu	jsme	z	dotace	Programu	obnovy	
venkova	 Pardubického	 kraje	 2018	 nakoupili	 do	
kulturního	 domu	 200	 ks	 nových	 židlí	 a	 19	 ks	
nových	 stolů.	 Nový	 nábytek	 byl	 v	následujícím	
týdnu	 použit	 při	 oslavách	 Dne	 Matek	 a	 dle	
vyjádření	 přítomných	 účastníků	 se	 velice	 líbil.	
Obec	 dále	 dokoupila	 hluboké,	 mělké	 i	 desertní	
talíře,	dále	pak	hrníčky	a	další	nádobí.	Věříme,	že	
vše	nové	v	kulturním	domě	bude	ke	spokojenosti	
všech	občanů	obce.	

místostarosta

Aktuálně	z	MAS	POLIČSKO	z.s.
Místní	 akční	 skupina	 (MAS	
POLIČSKO	 z.s.)	 je	 spolkem	
založeným	na	základě	iniciativy		
členských	 obcí	 Mikroregionu	
Poličsko		 v	 březnu	 roku	 2006.	
Členy	 spolku	 jsou	 v	současné	
době	 2	 svazky	 obcí,	 21	 obcí	 na	
území	 Poličska,	 podnikatelské	
subjekty	 a	 neziskové	 organizace	 se	 sídlem,	 či	
působením	 na	 Poličsku.	 V	současné	 době	 má	
MAS	48	členů.
Stěžejní	činností	spolku	je	mapovat	potřeby	obcí,	
podnikatelů	 a	 neziskových	 organizací	 na	 svém	
území	 prostřednictvím	 vlastní	 vypracované	
rozvojové	 strategie.	 Součástí	 této	 strategie	 je	 i	
navázání	 potřeb	místních	 subjektů	 na	 evropské	
dotační	 programy.	 V	minulých	 letech	 se	 MAS	
podařilo	 vyjednat	 podporu	 pro	 místní	 subjekty	
z	Integrovaného	 regionálního	 operačního	 pro-

gramu,	Programu	rozvoje	venkova	a	Operačního	
programu	Zaměstnanost.	
V	minulém	roce	2017	se	podařilo	vyhlásit	výzvy	
k	podávání	 žádostí	 ze	 všech	 schválených	
operačních	programů.	
Do	 květnové	 výzvy	 Programu	 rozvoje	 venkova	
bylo	 podáno	 10	 žádostí	 o	 dotaci.	 Na	 základě	
hodnocení	 byly	 vybrány	 k	podpoře	 4	 žádosti.	
Předmětem	 žádostí	 byla	 zemědělská	 a	 lesnická	
technika.	 Celková	 výše	 dotace	 pro	 vybrané	
podpořené	žádosti	je	3	914	750	Kč.
V	rámci	 4	 vyhlášených	 výzev	 Integrovaného	
regionálního	 programu	 bylo	 podáno	 10	 žádostí	
o	dotaci,	 z	nichž	 5	 bylo	 podpořeno.	 Podpořena	
bude	 výstavba	 chodníku	 v	obci	 Pomezí,	
vybudování	 zázemí	 pro	 pečovatelskou	 službu	
Dolní	 Lhotě,	 podpořen	 bude	 sociální	 podnik	
v	Květné	 a	 v	obcích	 Svojanov	 a	 Pomezí	 bude	
pořízen	 automobil	 pro	 zásobování	 a	 evakuaci	
obyvatel.	 Celková	 výše	 dotace	 pro	 všechny	
podpořené	 projekty	 IROP	 byla	 v	tomto	 roce	
6	362	193	Kč.
Do	2	výzev	operačního	programu	Zaměstnanost	
byly	 podány	 dvě	 žádosti	 o	 dotaci.	 Obě	 byly	
vybrány	 k	podpoře.	 Jedním	 ze	 schválených	
projektů	 je	 provozování	 sociální	 poradny	
v	Bystrém	 Oblastní	 charitou	 Polička.	 Druhým	
projektem	 je	 prostupné	 zaměstnávání	 osob	
znevýhodněných	 na	 trhu	 práce	 realizovaný	
Květnou	 Zahradou,	 z.ú.	 Celková	 výše	 podpory	
pro	oba	podpořené	projekty	je	6	168	750	Kč.
V	roce	 2018	 již	 byla	 vyhlášena	 výzva	 Programu	
rozvoje	 venkova	 pro	 oblast	 zemědělského	 a	
nezemědělského	 podnikání	 a	 lesnické	 infra-
struktury.	 Celková	 výše	 podpory	 pro	 vybrané	
žádosti	 je	 7	993	867	 Kč.	 Hodnocení	 a	 výběr	
žádostí	k	podpoře	proběhne	v	letních	měsících.
V	letošním	roce		MAS	POLIČSKO	z.s.		dále	plánuje	
vyhlásit	 výzvy	 z	Integrovaného	 regionálního	
operačního	programu	v	oblasti	 bezpečnosti	pěší	
dopravy,	 infrastruktury	 základních	 škol	 a	
organizací	 zájmového	 a	 neformálního	 vzdě-
lávání,	 infrastruktury	 sociálních	 služeb	 a	
sociálních	 podniků	 a	 v	oblasti	 podpory	 složek	
Integrovaného	 záchranného	 systému.	 Vybrané	
žadatele	MAS	plánuje	podpořit	celkovou	částkou	
10	786	636	Kč.
V	roce	 2018	 bude	 MAS	 moci	 podpořit	 i	 místní	
neziskové	 organizace	 prostřednictvím	 nového	
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dotačního	 titulu	 tzv.	 Malý	 Leader	 	 (poskytova-
telem	 je	 Pardubický	 kraj).	 Vybrané	 neziskové	
organizace	 a	 obce	 budou	 moci	 čerpat	 pinanční	
příspěvky	na	realizaci	drobných	oprav	majetku.	
Kromě	realizace	strategie,	která	spočívá	ve	výše	
popsaných	 činnostech,	 MAS	 POLIČSKO	 realizuje	
další	 aktivity.	 Pokračuje	 metodická	 pomoc	
školám	 s	podáváním	 žádostí	 o	 dotace	 a	
administrování	 jejich	 individuálních	 neinve-
stičních	 projektů.,	 tzv.	 šablon.	 V	březnu	 2018	
byla	 ukončena	 realizace	 projektu	 Místní	 akční	
plán	 vzdělávání	 na	 území	 MAS	 POLIČSKO	 z.s.	
(MAP).	Na	základě	zjištěného	zájmu	škol	v	území	
bude	 v	květnu	 2018	 podána	 žádost	 o	 dotaci	 na	
projekt	 MAP	 II,	 jehož	 náplní	 budou	 především	
aktivity	 pro	 zvýšení	 kvality	 vzdělávání	 a	
spolupráce	 mezi	 vzdělávacími	 institucemi	 na	
území	Poličska.

Leona	Šudomová,	MAS	POLIČSKO	z.s.
www.maspolicsko.cz

Volby	do	zastupitelstev	obcí	
2018,	volby	do	1/3	Senátu	PČR
Rozhodnutím	 prezidenta	 republiky	 ze	 dne	 23.	
května	2018	publikovaným	ve	Sbírce	zákonů	pod	
č.	 85/2018	 Sb.,	 částka	 45,	 byly	 dne	 31.	 května	
2018	vyhlášeny	volby	do	zastupitelstev	obcí	a	
volby	 do	 1/3	 Senátu	 PČR,	 které	 se	 budou	
souběžně	 konat	 ve	 dnech	 5.	 a	 6.	 října	 2018	
(případné	druhé	kolo	voleb	do	Senátu	PČR	 se	
uskuteční	ve	dnech	12.	a	13.	října	2018).	Volby	
do	 Senátu	 PČR	 proběhnou	 na	 území	 Pardu-
bického	 kraje	 ve	 volebním	 obvodu	 č.	 44	 se	
sídlem	 v	Chrudimi	 a	 dále	 ve	 volebním	 obvodu	
č.	50	se	sídlem	ve	Svitavách.	
Základní	 právní	 úprava	 voleb	 do	 zastu-
pitelstev	obcí:
zákon	 č.	 491/2001	 Sb.,	 o	 volbách	 do	 zastu-
pitelstev	 obcí	 a	 o	 změně	 některých	 zákonů,	 ve	
znění	 pozdějších	předpisů;	 vyhláška	 č.	 59/2002	
Sb.,	 o	 provedení	 některých	 ustanovení	 zákona	
č.	491/2001	Sb.,	ve	znění	pozdějších	předpisů
Základní	právní	úprava	voleb	do	Senátu	PČR:
zákon	č.	247/1995	Sb.,	o	volbách	do	Parlamentu	
České	republiky	a	o	změně	a	doplnění	některých	
dalších	 zákonů,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	
vyhláška	č.	233/2000	Sb.,	o	provedení	některých	

ustanovení	 zákona	 č.	 247/1995	 Sb.,	 ve	 znění	
pozdějších	předpisů

Užitečné	informace	k	problematice	komunálních	
i	 senátních	 voleb	 naleznete	 na	 internetových	
stránkách	Ministerstva	vnitra:	www.mvcr.cz		

Do	čtvrtka	12.	července	2018	-	každý	registrační	
úřad	 (pověřený	 obecní	 úřad	 a	 obecní	 úřad	min.	
se	 dvěma	 odbory)	 zveřejní	 na	 úřední	 desce	
minimální	 počty	 podpisů	 na	 peticích	 podpo-
rujících	kandidaturu	nezávislého	kandidáta	nebo	
sdružení	 nezávislých	 kandidátů,	 a	 to	 pro	 danou	
obec	 či	 obce,	 pro	 něž	 plní	 funkci	 registračního	
úřadu.	 Kandidátní	 listiny	 pro	 volby	 do	 zastu-
pitelstev	 obcí	 se	 podávají	 registračnímu	 úřadu	
(příslušnému	pověřenému	obecnímu	úřadu	nebo	
obecnímu	 úřadu	 min.	 se	 dvěma	 odbory)	
nejpozději	do	úterý	31.	července	2018	do	16.00	
hodin.	Zmeškání	uvedeného	termínu	a	hodiny	je	
důvodem	 pro	 vydání	 rozhodnutí	 o	 odmítnutí	
kandidátní	 listiny.	 Problematika	 podávání	
kandidátních	 listin,	 jejich	 náležitostí	 a	 příloh	
(prohlášení	 kandidáta,	 petice	 na	 podporu	
kandidatury	 nezávislého	 kandidáta	 či	 sdružení	
nezávislých	kandidátů)	je	upravena	v	ustanovení	
§	21	a	§	22	zákona	č.	491/2001	Sb.

Voličem	 je	 nejen	 státní	 občan	 ČR,	 ale	 i	 státní	
občan	 jiného	 členského	 státu	 EU	 (na	 základě	
smlouvy	 o	 přistoupení	 ČR	 k	EU),	 který	 alespoň	
v	první	 den	 voleb	 (nejpozději	 5.	 října	2018)	má	
TRVALÝ	 pobyt	 v	obci	 (státní	 občan	 jiného	
členského	 státu	 EU	 na	 základě	 judikatury	 i	
registrovaný	 PŘECHODNÝ	 pobyt	 v	 obci),	 dále	
který	 alespoň	 druhého	 dne	 voleb	 (nejpozději	 6.	
října	2018)	dosáhne	věku	18	let.			

Kandidátem	může	být	volič	-	postačí	tedy,	bude-
li	 mít	 kandidát	 nejpozději	 5.	 října	 2018	 trvalý	
pobyt	v	obci	(státní	občan	jiného	členského	státu	
EU	 dle	 judikatury	 i	 registrovaný	 přechodný	
pobyt	 v	obci),	 ve	 které	 kandiduje,	 dále	 bude	
splňovat	 podmínku	 dosažení	 věku	 18	 let	
nejpozději	 6.	 října	 2018,	 přičemž	 kandidatuře	
z	výše	 uvedených	 překážek	 výkonu	 volebního	
práva	nebrání	omezení	osobní	svobody	z	důvodu	
ochrany	 zdraví	 lidu	 či	 výkon	 služby	 vojáka	
v	zahraničí.	 Funkce	 člena	 zastupitelstva	 obce		
(územně	 členěného	 statutárního	 města,	
městského	 obvodu)	 je	 neslučitelná	 s	funkcí	
vykonávanou	 zaměstnancem	 této	 obce	 (územně	
členěného	 statutárního	 města	 nebo	 městského	
obvodu)	 zařazeným	 do	 obecního	 úřadu	
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(magistrátu	 nebo	 úřadu	 městského	 obvodu),	
dále	 zaměstnancem	 zařazeným	 do	 pověřeného	
obecního	 úřadu,	 krajského	 úřadu	 nebo	 pinan-
čního	 úřadu,	 a	 to	 za	 podmínky,	 že	 zaměstnanec	
vykonává	 přímo	 státní	 správu	 vztahující	 se	
k	územní	 působnosti	 dané	 obce	 (např.	 výkon	
agendy	 evidence	 obyvatel,	 správa	 poplatků,	
plnění	 úkolů	 na	 úseku	 voleb,	 přestupková	
agenda	 aj.),	 nebo	 za	 podmínky,	 že	 je	 zamě-
stnanec	 jmenován	 starostou,	 primátorem,	
hejtmanem,	 radou	kraje	nebo	 radou	obce	 (např.	
vedoucí	 odboru).	 Neslučitelnost	 tak	 nenastává	
např.	u	ředitele	základní	školy,	neboť	ač	 je	tento	
zaměstnancem	 obce,	 není	 zařazen	 do	 obecního	
úřadu.	 Případná	 neslučitelnost	 nastane	 až	
zvolením	(6.	října	2018	ve	14:00	hodin),	přičemž	
nebrání	vlastní	kandidatuře	a	řeší	se	až	následně	
(úkon	směřující	k	odstranění	neslučitelnosti	do	3	
dnů	 od	 ustavujícího	 zasedání	 zastupitelstva	
obce,	 faktický	 zánik	neslučitelnosti	 do	3	měsíců	
od	 ustavujícího	 zasedání	 zastupitelstva	 obce).	
Pro	 volby	 do	 zastupitelstev	 obcí	 se	 voličské	
průkazy	nevydávají,	využity	však	mohou	být	při	
souběžně	konaných	volbách	do	1/3	Senátu	PČR.	
Volební	 lístky	 musí	 být	 doručeny	 do	 místa	
trvalého	bydliště	 voliče	do	3	dnů	před	konáním	
voleb.	 Volební	 lístky	 pro	 druhé	 kolo	 senátních	
voleb	 se	 nedoručují,	 volič	 je	 dostane	 při	 vstupu	
do	volební	místnosti.																																									

starosta

Pozor	na	šmejdy!
V	poslední	 době	 se	 stále	 setkáváme	 s	případy,	
kdy	 se	 někteří	 jedinci	 (šmejdi)	 vydávájí	 za	
zaměstnance	 různých	 společností	 a	 lstivým	
způsobem	 obelhávají	 naše	 spoluobčany	 s	cílem	
získat	vlastní	prospěch.
Může	se	to	stát	i	vám.	Jednoho	dne	u	vašich	dveří	
zazvoní	 šmejd	 s	výhodnou	 nabídkou.	 Praktikují	
stále	 důmyslnější	 metody,	 jak	 se	 dostat	
zákazníkům	 pod	 kůži.	 Používají	 řadu	 lživých	
argumentů.	 Jejich	 cílem	 je	 dostat	 se	 přes	 práh	
vchodových	 dveří	 a	 uplatnit	 spoustu	 triků	 a	
záminek,	 umí	 hezky	 mluvit	 a	 být	 zábavní.	 Ale	
jakmile	je	pustíte	dovnitř,	může	se	milé	povídání	
změnit	 v	silný	 nátlak,	 případně	 i	 napadení.	
Součástí	 taktiky	 je	 spěch	 a	 tlak	 na	 rychlé	
rozhodnutí	 a	 získání	 podpisu	 na	 nabízenou	
smlouvu	 v	případě	 energetických	 nabídek	 nebo	
lákavou	 cenu	 za	 nabízené	 produkty.	 Šmejdi	 se	
často	 zaměřují	 na	 starší	 a	 staré	 spoluobčany,	
kteří	 jsou	 nejvíce	 ohroženi.	 Nebojte	 se	 šmejdy	
důrazně	odmítnout	 se	 slovy	nic	nepotřebuji,	nic	
nechci,	odejděte	jinak	volám	policii	na	linku	158,	
a	 tuto	 linku	 se	 nebojte	 vytočit	 a	 nevhodné	
chování	 šmejdů	 oznámit.	 Hlavně	 nikoho	
nepouštějte	za	vchodové	dveře.

starosta

TJ	Pustá	Kamenice
Turnaj	ve	stolním	tenise	2018
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	
uspořádala	 v	sobotu	 24.	3.	2018	 tradiční	 turnaj	
ve	 stolním	 tenise.	 Letošního	 ročníku	 se	
zúčastnilo	 rekordních	 28	 hráčů.	 Přijeli	 hráči	
z	Poličky,	 Hlinska,	 Skutče,	 Proseče,	 Jedlové,	
Sebranic,	 Leštinky,	 Krouny,	 Oldřiše	 u	 Krouny	 a	
Pusté	 Kamenice.	 Od	 rána	 se	 hrálo	 na	 třech	
stolech	 a	 turnaj	 byl	 ukončen	 v	18:00	 hodin.	 Ze	
začátku	 se	 hrálo	 ve	 skupinách,	 pak	 následovaly	
vyřazovací	boje.	Ve	dvouhře	zvítězil	Marek	Černý	
z	Pusté	Kamenice,	na	druhém	místě	skončil	Josef	
Hanyk	 z	Jedlové,	 třetí	 byl	 Milan	 Sršeň	 z	Pusté	
Kamenice	a	čtvrtý	skončil	 Josef	Žejdlík	z	Oldřiše	
u	 Krouny.	 Ve	 čtyřhře	 zvítězila	 dvojice	 David	
Sršeň	(Polička)	–	Milan	Černý	(Pustá	Kamenice)	

před	 dvojicí	 Pavel	 Cepl	 –	 David	 Laštůvka	
z	Leštinky,	 třetí	 se	 umístila	 dvojice	 Josef	 Žejdlík	
(Oldřiš	 u	 Krouny)	 -	 Michal	 Kulhavý	 (Krouna)	 a	
na	čtvrtém	místě	 skončila	dvojice	Milan	Sršeň	–	
Jaromír	 Obrovský	 z	Pusté	 Kamenice.	 Všem	
účastníkům	 turnaje	 děkujeme	 za	 účast	 a	 těšíme	
se	 na	 příští	 turnaj,	 který	 uspořádáme	 v	roce	
2019.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Jarní	turis>cký	výlet	2018
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	 uspořá-
dala	 v	 sobotu	7.	4.	2018	 tradiční	 jarní	 turistický	
pochod.	 Čtyřiatřicet	 turistů	 odjelo	 ráno	 vlakem	
z	Pusté	Kamenice	do	Oldřiše	a	dále	pokračovalo	
pěšky	 k	 prvnímu	 cíli	 našeho	pochodu.	Tím	byla	
lokalita	U	Zbořených	mostů.	U	krásného	rybníka	
jsou	zachovány	dva	oblouky	starých	mostů,	které	
dříve	 spojovaly	 obce	 Oldřiš	 a	 Široký	 Důl.	 Poté	
jsme	pokračovali	přes	Široký	Důl	k	další	zastávce	
našeho	 pochodu,	 kterou	 byla	 Vopařilova	 jedle.	
Navštívili	 jsme	 místo,	 kde	 se	 do	 prosince	 2003	
nacházela	největší	památná	jedle	v	ČR.	Jedle	byla	
asi	 350	 let	 stará,	 vysoká	 byla	 45	 m	 a	 obvod	
kmene	 měla	 460	 cm.	 Torzo	 spadlého	 stromu	
určitě	 stálo	 za	 vidění.	 Od	 Vopařilovy	 jedle	 jsme	
dále	 pokračovali	 k	 retenční	 nádrži	 Královec,	
která	se	nachází	v	městských	lesích	Polička	v	k.ú.	
Oldřiš	 -	 Babka.	 Od	 retenční	 nádrže	 jsme	 šli	
směrem	 k	 Borové	 -	 Hatím	 a	 dále	 na	 Svatou	
Kateřinu.	Zde	jsme	se	zastavili	u	skalního	útvaru	
Skalka	 (699	 m	 n.m.),	 které	 je	 opředeno	 mnoha	
pověstmi.	 Po	 krátkém	 odpočinku	 jsme	 šli	 dále	
kolem	 pramene	 Desinky	 směrem	 na	 Martinice.	
Cestou	na	Martinice	 jsme	 se	nezapomněli	 stavit	
u	 pomníčku	 havárie	 letadla	 z	 roku	 1970,	 při	
které	tragicky	zahynul	kapitán	letectva	Jan	Zikl	a	
opodál	stojící	Kolajovy	studánky.	Kolem	patnácté	
hodiny	 jsme	dorazili	 do	hostince	U	Marešů,	 kde	
jsme	 měli	 objednán	 pozdní	 oběd.	 Příjemně	
unaveni	po	celodenní	túře	jsme	se	zde	občerstvili	
a	 poté	 pokračovali	 přes	 Františky	 do	 Pusté	
Kamenice.	 Celý	 den	 nás	 provázelo	 příjemné	 a	
slunečné	 jarní	 počasí.	 Jménem	 výkonného	
výboru	TJ	děkuji	všem	turistům	za	účast	a	těšíme	
se	na	shledanou	na	některé	z	příštích	akcí.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Čarodějnice	2018
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	
uspořádala	poslední	dubnový	den	tradiční	pálení	
čarodějnic.	 Filipojakubská	 noc	 se	 nesla	 ve	
znamení	 krásného	 letního	 počasí	 a	 na	 tradiční	
akci	 se	 dostavilo	 150	 účastníků.	 Pořadatelé	
připravili	 pro	 děti	 ceny	 za	 přinesené	 vlastno-
ručně	 vyrobené	 čarodějnice.	 Cen	 nakonec	 bylo	
dětem	 rozdáno	 celkem	 čtyřiapadesát.	 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,	které	bude	náš	spolek	
pořádat.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Ovarová	kolena	2018
V	 sobotu	 19.	5.	2018	 jsme	 po	 roce	 opět	 uspo-
řádali	 tradiční	 akci	 -	 vaření	 ovarových	 kolen.	
Tentokrát	 jsme	 vařili	 ve	 dvou	 brutarech	 24	
vepřových	 kolen	 pro	 ty,	 kteří	 si	 je	 dopředu	
objednali.	 Akce	 se	 konala	 na	 hřišti	 u	 volno-
časového	 odpočívadla	 a	 opět	 se	 velice	 vydařila.	
Sešli	se	jak	místní,	tak	i	chalupáři.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Dětský	den	2018
V	 neděli	 3.	6.	2018	 v	 odpoledních	 hodinách	
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	 uspo-
řádala	 tradiční	 dětský	 den.	 Pro	 děti	 byly	
připraveny	 různé	 soutěže	 a	 hry.	 Za	 účast	
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v	soutěži	pak	byly	děti	oceněny	věcnými	cenami.	
Celému	 dětskému	 odpoledni	 přálo	 krásné	 letní	
počasí.	Pořadatelé	děkují	všem	za	účast	a	těší	se	
na	setkání	na	některé	z	dalších	akcí.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Tenisový	turnaj	ve	dvouhře	2018
V	sobotu	23.6.2018	se	v	Pusté	Kamenici	odehrál	
jubilejní	 20.	 ročník	 tenisového	 turnaje	 ve	
dvouhře.	 Turnaje	 se	 zúčastnilo	 celkem	 8	 jedno-
tlivců,	 kteří	 nejprve	 svedli	 souboje	 ve	 dvou	
skupinách	 po	 čtyřech	 a	 pak	 ve	 čtvrtpinále,	
semipinále	a	nakonec	v	boji	o	konečné	třetí	místo	
a	ve	 pinále.	Vítězové	skupin	postoupili	přímo	do	
semipinále,	 druzí	 a	 třetí	 ve	 skupině	 si	 to	 rozdali	
ve	 čtvrtpinále	 o	 postup	do	 semipinále.	 Celkovým	
vítězem	 pustokamenického	 turnaje	 a	 obhájcem	
loňského	prvenství	se	stal	David	Sršeň,	který	ve	
pinále	 porazil	 Josefa	 Chalupníka.	 Třetí	 skončil	
Dušan	 Pečenka,	 který	 v	 souboji	 o	 konečné	 třetí	
místo	porazil	 Zdeňka	Brokla.	 Sobotní	přerušený	
pinálový	 zápas	 se	 musel	 dohrát	 kvůli	 nepřízni	
počasí	 až	 v	 neděli	 odpoledne.	 Pořadatelé	 děkují	
hráčům	 za	 účast	 na	 turnaji	 a	 za	 předvedenou	

hru.	 Samotný	 turnaj	 se	 odehrál	 za	 studeného	 a	
místy	deštivého	počasí.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Turis>cký	výlet	s	dětmi	
na	Březiny	2018
Ve	dnech	23.	–	24.	6.	uspořádala	TJ	Pustá	Kame-
nice	 tradiční	 dvoudenní	 turistický	 výlet	 s	dětmi.	
O	jeho	oblibě	svědčí	rekordní	počet	přihlášených	
–	42	dospělých	a	31	dětí.	Opět	jsme	vyrazili	směr	
Březiny,	kde	pro	nás	od	dopoledních	hodin	Jarda	
Obrovský	 a	 Tomáš	 Dědič	 opékali	 krůtu	 a	 kýtu.	
Náš	 výlet	 jsme	 započali	 na	 nádraží,	 odkud	 jsme	
vyrazili	 do	 Oldřiše.	 Zde	 jsme	 využili	 poho-
stinnosti	 SDH	Oldřiš,	 který	 v	 tento	 den	 pořádal	
oslavy	 130.	 výročí	 svého	 založení	 spojené	
s	oslavou	 výročí	 založení	místní	 školy.	 Prohlédli	
jsme	 si	 novou	 hasičárnu,	 hasičská	 auta	 i	 staré	
parní	stříkačky.	Prošli	jsme	si	celou	budovu	školy	
a	 školky,	 kde	 si	 naše	 děti	 směly	 i	 pohrát.	
Ochutnali	 jsme	 vynikající	 koláčky	 a	 po	 ukázce	
hašení	 parní	 stříkačkou	 jsme	 pokračovali	 přes	
Přibylov	 na	 Lucký	 vrch.	 I	 když	 našemu	 výletu	

příliš	 nepřálo	 počasí,	 na	 náladě	 dětí	 ani	
dospělých	to	neubralo.	Na	Luckém	vrchu	na	nás	
čekal	 oběd	 v	 podobě	 polévky	 a	 rajské	 omáčky	
s	těstovinami.	Po	občerstvení	jsme	se	vydali	přes	
Pustou	 Rybnou	 a	 Světy	 na	 Březiny,	 kde	 na	 nás	
čekalo	 vynikající	 grilované	 maso.	 Zde	 i	 přes	
deštivé	počasí	děti	řádily	na	dětském	hřišti	nebo	
v	prostorách	KD	do	nočních	hodin.	Ráno	na	nás	
čekala	 chutná	 snídaně	 –	 vajíčková	 a	 rybí	
pomazánka,	 kterou	 pro	 nás	 nachystala	 Petra	
Jelínková.	Po	úklidu	a	sbalení	věcí	jsme	se	vydali	
do	 Pusté	 Rybné,	 kde	 byl	 pro	 nás	 připraven	
chutný	 oběd	 v	 podobě	 vývaru,	 španělského	
ptáčka	 s	 rýží	 či	 knedlíkem.	 Po	 obědě	 nás	 už	
čekala	 pouze	 cesta	 domů.	 Děkujeme	 Jardovi	 a	
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Tomášovi	 za	 jejich	 péči	 o	 naši	 sobotní	
večeři,	 Petře	 za	 snídaňový	 servis	 a	
Pepovi	Boháčovi	za	dopravu	zavazadel.
za	TJ	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Připravované	akce	
TJ	Pustá	Kamenice

Pouťové posezení 28. 7. 2018
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	
pořádá	 v	sobotu	 28.	7.	2018	 od	 14:00	
hodin	na	místním	hřišti	tradiční	pouťové	
posezení.	 K	 jídlu	 se	 bude	 podávat	
grilované	 maso.	 Pivo,	 víno	 i	 nealko	
zajištěno.	 Pro	 děti	 zajištěn	 program	 od	
14:00	 hodin.	 Grilované	 maso	 se	 začne	
podávat	 nejdříve	 kolem	 17:00	 hodin.	
Srdečně	zvou	pořadatelé.

Pouťový fotbal 29. 7. 2018
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	
pořádá	 v	neděli	 29.	7.	2018	 od	 14:00	
hodin	na	místním	hřišti	tradiční	pouťové	
utkání	 ženatí	 :	 svobodní.	 Občerstvení	
zajištěno.	Srdečně	zvou	pořadatelé.

Čtyřdenní turistický zájezd
do Vysokých a Belanských Tater
27. - 30. 9. 2018
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	
pořádá	 v 	 termínu	 27 . 	9 . 	2018	 -	
30.	9.	2018	 čtyřdenní	 turistický	 zájezd	
do	 Vysokých	 a	 Belanských	 Tater.	
Př ihlášky	 na	 zá jezd	 př i j ímá	 do	
20.	8.	2018	 předseda	 TJ	 Milan	 Sršeň.	
Cena	 zájezdu	 včetně	 ubytování	 a	
polopenze	pro	člena	TJ	je	1.500,-Kč,	pro	
nečlena	 3.000,-Kč.	 Zájezdu	 se	 může	
zúčastnit	 maximálně	 45	 turistů,	 proto	
prosíme	 o	 včasné	 přihlášení.	 Přihlášky	
prosím	 podávejte	 v	termínu	 od	 1.	8.	 -	
20.	8.	2018.	 Srdečně	 zvou	 pořadatelé.	
Odkaz	na	ubytování:
https://www.ceskoslovensko.cz/vila-
panorama
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Klub	seniorek
Klub	seniorek	II.	čtvrtleZ	2018
Na	poslední	 schůzce	před	 velikonocemi	 jsme	 se	
v	klubu	 již	 tradičně	věnovaly	výtvarným	pracím.	
Malovaly	jsme	vajíčka	voskem,	zdobily	si	věnečky	
a	drobné	dekorace.	První	květnovou	neděli	jsme	
odpoledne	 jely	 do	 Skutče	 a	 užily	 si	 nádherné	
odpoledne	 na	 divadelním	 představení	 operety	
Cikánský	baron.	Za	čtrnáct	 	dní	 	 jsme	ve	spolu-
práci	 s	vedením	 obce	 a	 základní	 školou	
uspořádaly	oslavu	Dne	matek.	

Před	 návštěvou	 hodnotící	 komise	 soutěže	 Ves-
nice	 roku	 bylo	 potřeba	 uklidit	 klubovnu,	 umýt	
okna	a	připravit	pár	ukázek	šikovných	rukou	na	
prezentaci.	Tak	jsme	snad	alespoň	malou	kapkou	
přispěly	k	úspěchu	naší	obce	v	krajském	kole.

Poslední	 středu	 v	měsíci	 jsme	 se	 vydaly	 do	
Poličky	 na	 návštěvu	 muzea,	 kde	 je	 výstava	
panenek	 z	let	 1890	 až	 1980	 především	 české	
produkce.	 Vystaveny	 jsou	 panenky	 porcelánové,	
papírové,	látkové	i	celuloidové	panenky	různého	
stáří,	 s	 rozmanitými	 osudy,	 oblečené	 v	nád-
herných	 šatech	 i	 prostých	 oděvech.	 Výstava	 je	
doplněna	 dobovými	 interiéry,	 modely	 dětských	
pokojíčků,	 které	 zachycují	 proměnu	 bydlení	
v	průběhu	let	minulých.

Po	 prohlídce	 historických	 panenek	 nás	 potom	
v	další	 expozici	 muzea	 seznámil	 pan	 průvodce	
s	historií	 královského	 věnného	 města	 Poličky	
od	doby	 jejího	 založení	 českým	 králem	
Přemys lem	 Otakarem	 I I .	 v 	 roce	 1265	
až	do	současnosti.	A	 tak	 jsme	poznaly	zase	další	
kousek	historie	blízkého	okolí	našeho	bydliště.

Všem	 spoluobčanům	přejeme	hezké	 léto,	 dětem	
krásné	 prázdniny	 a	 všem	 dohromady	 úspěšné	
zvládnutí	akcí	spojených	se	soutěží	Vesnice	roku,	
s	čímž	samozřejmě	všechny	rády	pomůžeme.

za	seniorky	Irena	Gregorová

Den	Matek	2018
Tradiční	 květnovou	 akcí,	 kterou	 pořádá	 Obec	
Pustá	Kamenice,	 základní	 škola	a	klub	seniorek,	
se	 stala	 oslava	 Dne	 matek.	 A	 tak	 i	 letos	 se	
v	neděli	 20.	5.	2018	 zaplnil	 kulturní	 dům	
maminkami	všech	generací	a	jejich	doprovodem.	
Stejně	 jako	 v	předchozích	 letech	 i	 tentokrát	
program	pro	sváteční	odpoledne	připravily	děti.	
Nejprve	své	umění,	šikovnost	a	smysl	pro	rytmus	
ve	 svém	 vystoupení	 předvedla	 skupina	
pustokamenických	 mažoretek	 pod	 vedením	

Terezy	 Lorencové	 a	 Lucie	 Sodomkové.	 Během	
krátké	 přestávky	 potom	 děvčata	 stihla	 rychlý	
převlek	 a	 spolu	 se	 svými	 spolužáky	 ze	 základní	
školy	pod	vedením	paní	učitelky	Drahošové	nás	
společně	 zavedli	 ve	 svém	 recitačním	 a	
písničkovém	pásmu	na	rozkvetlou	jarní	louku.	Po	
zaslouženém	potlesku	maminky	 dostaly	 od	 dětí	
ještě	 jeden	 dárek	 –	 vlastnoručně	 vyrobené	
srdíčko.	 Po	 vystoupení	 dětí	 se	 k	přání	 připojil	
starosta	 obce	 pan	 Myška	 a	 místostarosta	 pan	
Sklenář	 a	 k	němu	 přidali	 každé	 z	nás	 hezkou	
kytičku.	 O	 pohoštění	 se	 postaraly	 ženy	 z	klubu	
seniorek	 a	 všichni	 společně	 jsme	 si	 užili	 hezké	
odpoledne	 a	 oslavili	 jeden	 z	 nejhezčích	 a	
nejtradičnějších	svátků	–	DEN	MATEK.

za	seniorky	Irena	Gregorová
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Divadelní	představení
Hoří,	má	panenko
Ve	 čtvrtek	 22.	3.	 se	 někteří	 členové	 SDH	
zúčastnili	 divadelního	 představení	 Hoří,	 má	
panenko	 v	 podání	 Východočeského	 divadla	
Pardubice.	 Tuto	 akci	 uspořádalo	 Krajské	
sdružení	 hasičů	 Pardubického	 kraje	 ve	
spolupráci	 s	 okresními	 sdruženími	 hasičů	
v	našem	kraji	 jako	poděkování	hasičům	za	 jejich	
dlouholetou	 a	 obětavou	 práci.	 Na	 úvod	
představení	 všechny	 přítomné	 přivítali	 např.	
Josef	Bidmon,	starosta	KSH	Pardubického	kraje	a	
Martin	Netolický,	 hejtman	Pardubického	 kraje	 a	
poděkovali	 hasičům	 za	 jejich	 práci.	 Poté	
následovalo	 velmi	 pěkné	 divadelní	 zpracování	
známého	pilmu	Miloše	Formana.

za	SDH	Lenka	Tomášková

Výlet	SDH	do	lanového	centra
SDH	 Pustá	 Kamenice	 uspořádal	 v	 sobotu	 21.	 4.	
2018	 výlet	 pro	 děti	 a	 jejich	 rodiče.	 Cílem	 bylo	
lanové	centrum	u	koupaliště	v	Borové.	Sešli	jsme	
se	 o	 půl	 deváté	 u	 školy	 a	 vyrazili.	 Cestou	 lesem	
jsme	minuli	prameniště	Černého	potoka	a	místo	
u	 Borové,	 kde	 tragicky	 zahynulo	 5	 lidí	 při	
odklízení	 zbytků	munice	po	 skončení	2.	 světové	
války.	Všech	42	účastníků	trasu	dlouhou	7	km	za	
slunečného	 počasí	 zvládlo.	 Lanové	 centrum	 si	
děti	 užily.	 Po	 chutném	 obědě	 u	 Dostálů	 jsme	 si	

u	nádraží	dali	točenou	zmrzlinu	a	vlakem	ve	dvě	
hodiny	odpoledne	odjeli	zpět	do	Pusté	Kamenice.

za	SDH	Kristýna	Zahálková

Požární	ochrana	očima	děZ	2018
Ve	 středu	 2.	5.	 proběhlo	 na	 HZS	 Svitavy	
slavnostní	vyhlašování	výsledků	okresního	kola	
soutěže	 Požární	 ochrana	 očima	 dětí.	 Máme	
velkou	 radost,	 že	 se	 tohoto	 vyhlašování	
zúčastnili	 i	 dva	 zástupci	našeho	 sboru.	Byli	 jimi	
Matěj	 a	 Marek	 Zahálka.	Marek	 si	 v	kategorii	
M2	svým	obrázkem	vybojoval	2.	místo.	Obrázek	
Matěje	 odbornou	 porotu	 zaujal	 ještě	 více,	
protože	 ve	 své	 kategorii	 ZŠ2	 získal	 krásné	
1.	místo.	Oba	tak	postoupili	do	krajského	kola	

SDH	Pustá	Kamenice
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této	 soutěže,	 jehož	 slavnostní	 vyhlášení	 se	
uskuteční	23.	5.	na	hradě	Svojanov.	Oba	chlapci	
pojedou	 i	 na	 toto	 slavnostní	 předávání	 cen,	
protože	 svými	 výtvory	 zaujali	 i	 porotu	
krajského	 kola	 a	 byli	 odměněni	 krásnými	
2.místy	ve	svých	kategoriích.	Moc	gratulujeme	
a	přejeme	mnoho	dalších	úspěchů!

za	SDH	Lenka	Tomášková

Krajské	kolo	soutěže
Požární	ochrana	očima	děZ	2018
Ve	 středu	 23.	5.	 proběhlo	 na	 hradě	 Svojanov	
slavnostní	předávání	cen	krajského	kola	soutěže	
požární	 ochrana	 očima	 dětí	 2018.	 Náš	 sbor	
zastupovali	 Marek	 a	 Matěj	 Zahálkovi,	 kteří	 si	
v	krajském	 kole	 výtvarné	 části	 této	 soutěže	
vybojovali	 krásná	2.	místa	 ve	 svých	 kategoriích.	
Pořadatelé	 jako	 odměnu	 pro	 všechny	 oceněné	
připravili	 speciální	 prohlídku	 hradu	 Svojanov.	
Oběma	 chlapcům	 gratulujeme	 a	 děkujeme	 za	
reprezentaci	 našeho	 sboru!	 Přejeme	 jim	mnoho	
dalších	úspěchů	nejen	ve	výtvarné	oblasti.

za	SDH	Lenka	Tomášková

Soustředění	mladých	hasičů
V	 sobotu	 5.	5.	 se	 na	 místním	 hřišti	 uskutečnilo	
soustředění	 mladých	 hasičů	 před	 jarním	 kolem	
hry	 Plamen,	 které	 se	 uskuteční	 25.	-	26.	5.	
v	Dolním	 Újezdě.	 Děti	 během	 celého	 odpoledne	
trénovaly	 tři	 disciplíny	 této	 soutěže	 –	 štafetu	
CTIF,	 štafetu	 požárních	 dvojic	 a	 štafetu	 4x60m.	
Přípravka	se	věnovala	nácviku	požárního	útoku.	
Po	náročném	dopoledni	následoval	chutný	oběd,	
který	nám	uvařila	paní	Petra	 Jelínková,	 které	 za	
to	 patří	 velké	 poděkování!	 Poobědovou	 pauzu	
využily	děti	na	místním	dětském	hřišti.	Mezitím	
se	 pro	 ně	 chystaly	 poslední	 dvě	 disciplíny,	 a	 to	
požární	 útok	 a	 běh	 jednotlivců	 na	 60m.	 Než	 si	
útok	 s	 vodou	 vyzkoušela	 přípravka,	 5	 dětí	
skládalo	 zkoušku	 odznaků	 odbornosti,	 kterou	
zaštítila	 paní	 Irena	 Švihká,	 zástupce	 okresní	
odborné	rady	mládeže.	Všechny	děti	uspěly,	a	tak	
máme	 mezi	 svými	 členy	 další	 4	 preventisty	
juniory,	 kterými	 jsou	 Andrea	 Odehnalová,	 Alice	
Husáková,	 Sára	 Kottoniaková	 a	 Hana	 Haková.	
Zkoušku	 odbornosti	 strojník	 junior	 úspěšně	

složil	 Vlastimil	 Suchý.	 Poté	 si	 obě	 družstva	
mladších	 a	 obě	 družstva	 přípravky	 vyzkoušela	
požární	 útok	 s	 vodou.	 Celý	 den	 měly	 děti	
k	dispozici	 nápoje	 a	 občerstvení	 v	 podobě	
moučníků,	které	napekly	maminky.	Na	závěr	jako	
odměnu	 každý	 dostal	 nanuka.	 Ráda	 bych	
poděkovala	 všem,	 kteří	 se	 jakýmkoli	 způsobem	
podíleli	 na	 organizaci	 soustředění!	 Děkuji	
rodičům,	 kteří	 napekli	 občerstvení	 nebo	 nám	
přišli	 pomoct	 při	 organizaci.	 Děkuji	 také	 obci	
Pustá	 Kamenice	 za	 zapůjčení	 celého	 areálu	
hřiště.	Pochvalu	si	zaslouží	všechny	děti,	protože	
nám	 ukázaly	 svoji	 disciplinovanost,	 píli	 a	
trpělivost	 i	 při	 tak	 náročném	 dni.	 Koho	 však	
rozhodně	pochválit	nemůžeme,	jsou	někteří	naši	
spoluobčané	 a	 chalupáři,	 protože	 jsme	 opět	
museli	 řešit	 pobíhající	 psy	 a	 trus	 z	 drobných	
hospodářských	zvířat	na	velkém	i	dětském	hřišti.	
Opravdu	 není	 nic	 příjemného,	 když	 3	 leté	 dítě	
upadne	na	 trávě	na	dětském	hřišti	 a	 přijde	 celé	
umazané	 od	 těchto	 výkalů!!!	 A	 to	 nemluvím	
o	riziku	 volně	 pobíhající	 psů	 mezi	 sportujícími	
dětmi!!!

za	SDH	Lenka	Tomášková

Český	den	pro>	rakovině	2018
Ve	středu	16.	5.	2018	se	po	celé	republice	konala	
sbírka	 na	 podporu	 Ligy	 proti	 rakovině.	 Letošní	
rok	 se	 organizátoři	 zaměřili	 na	 třetí	 nej-
rozšířenější	 druh	 nádorů	 u	 nás	 i	 v	 Evropě,	 na	
karcinom	tlustého	střeva	a	konečníku.	 I	 letos	 se	
do	 prodeje	 žlutých	 kvítků	 měsíčku	 lékařského	
zapojily	 děti	 z	 kolektivu	 mladých	 hasičů.	 Ve	
čtyřech	 skupinkách	 prošly	 celou	 obcí	 a	
neodradilo	 je	 ani	 nepříznivé	 počasí.	 Děkujeme	
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všem,	 kteří	 přispěli	 a	 umožnili	 tak	 Lize	 proti	
rakovině	Praha	plnit	své	poslání:	šířit	nádorovou	
prevenci,	 zlepšovat	 kvalitu	 onkologických	
pacientů,	 podporovat	 onkologický	 výzkum	 a	
přispívat	 k	 vybavenosti	 onkologických	 pra-
covníků.	 Děkuji	 také	 dětem	 a	 dospělým,	 kteří	
věnovali	svůj	volný	čas	k	této	záslužné	akci.

za	SDH	Lenka	Tomášková

O	pohár	Malé	Hané	–	Jevíčko
V	sobotu	19.	5.	jsme	s	dětmi	odjeli	do	Jevíčka	na	
soutěž	O	pohár	malé	Hané,	která	 je	zařazena	do	
Ligy	 mladých	 hasičů	 okresu	 Svitavy.	 Na	 tuto	
soutěž	 jsme	 jeli	 se	 dvěma	 družstvy	 mladších	 a	
dvěma	 družstvy	 přípravky.	 Soutěžilo	 se	
v	požárním	 útoku	 a	 vybraní	 členové	 družstev	
pak	 soutěžili	 i	 v	 běhu	 na	 60	 m	 s	 překážkami.	
Hned	 po	 slavnostním	 zahájení,	 kterého	 se	
zúčastnil	 i	 hejtman	 Pardubického	 kraje	 Martin	
Netolický,	požární	útok	předvedla	postupně	obě	
družstva	přípravky	a	za	svůj	výkon	si	 zasloužila	
potlesk	 i	 medaile.	 Družstvo	 A	 předvedlo	 velmi	
pěkný	 výkon.	 V	 prvním	 pokusu	 děti	 zaběhly	
požární	 útok	 v	 čase	 25,05	 s,	 bohužel	 se	 kvůli	
přešlapu	jednalo	o	neplatný	pokus.	Druhý	pokus	
se	 jim	vydařil.	 Zaběhli	 ho	v	 čase	25,55	 s.	Nutno	
podotknout,	 že	 výkonnost	 tohoto	 družstva	
stoupá	 v	 porovnání	 s	 předchozími	 výkony	 na	
soutěžích.	Přejme	 si,	 aby	 tomu	bylo	 i	 nadále.	 Za	

svůj	 výkon	 získali	 14.	 místo.	 Družstvu	 B	 se	 už	
tolik	 nedařilo.	 V	 prvním	 pokusu	 došlo	 k	roz-
pojení	rozdělovače	a	 i	v	druhém	pokusu	nastaly	
problémy	 s	 rozdělovačem.	 Vzhledem	 k	tomu,	 že	
toto	družstvo	je	složeno	převážně	z	předškoláků	
až	 2.	třídy,	 jezdí	 na	 soutěže	 převážně	 sbírat	

zkušenosti.	 Za	 svůj	 výkon	 obdrželi	 cenu	 za	
16.	místo.	Doplňkovou	disciplínou	byl	běh	na	60	
m	s	překážkami	O	pohár	hejtmana	Pardubického	
kraje.	Této	soutěže	se	zúčastnilo	5	dětí	z	našeho	
sboru.	 Oceněni	 byli	 závodníci	 od	 10.	místa.	 Dva	
naši	členové	se	umístili	těsně	pod	těmito	stupni.	

Šárka	 Bukáčková	 11.	 místo,	 Matěj	 Zahálka	 11.	
místo,	 Tereza	 Sejkorová	 14.	 místo,	 Sára	
Kottoniaková	 15.	 místo	 a	 Jakub	 Hak	 12.	 místo.	
Děkuji	 všem	 dětem	 za	 reprezentaci	 i	 za	 jejich	
přípravu	 na	 soutěže.	 Děkuji	 také	 rodičům	 za	
odvoz	 a	 doprovod	 svých	 dětí	 na	 tuto	 soutěž.	
Poděkování	 patří	 i	 obci	 Pustá	 Kamenice	 za	
zapůjčení	dodávky.

za	SDH	Lenka	Tomášková

Okresní	kolo	hry	Plamen	2017/18
Ve	 dnech	 25.	 -	 26.	5.	 se	 v	 Dolním	 Újezdě	
konalo	 jarní	 kolo	 celoroční	 hry	 Plamen.	 Náš	
sbor	 vyslal	 2	 družstva	 v	 kategorii	 mladších	
žáků.	 Celkem	 18	 dětí	 z	 našeho	 sboru	 tak	
dodávkou	 a	 osobními	 automobily	 společně	
s	vedoucími	 a	 některými	 rodiči	 vyrazilo	
v	pátek	 ráno	do	Dolního	Újezda	bojovat	o	 co	
nejlepší	 umístění.	 V	 podzimním	 kole	 jsme	
vybojovali	15.	 a	19.	místo,	 takže	naším	cílem	
bylo	 tato	 umístění	 udržet	 a	 nejlépe	 ještě	
vylepšit.	 V	pátek	 se	 soutěžilo	 v	 disciplínách	
Štafeta	 CTIF	 na	 400m	 a	 Štafeta	 požárních	
dvojic.	 V	 prvních	 pokusech	 štafety	 CTIF	 se	
týmu	 A	 příliš	 nedařilo,	 děti	 chybovaly	 a	
získaly	tak	trestné	body.	V	druhých	pokusech	
se	 ale	 zlepšily	 a	 štafetu	 zvládly	 bez	 chyb.	
Chyběla	 nám	 ale	 bohužel	 rychlost.	 Tým	A	 se	
v	této	disciplíně	umístil	na	18.	a	tým	B	na	22.	
pozici.	 Štafeta požárních	 dvojic	 se	 dětem	
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příliš	 nepovedla,	 přesto	 se	 týmu	 A	 podařilo	
vybojovat	16.	místo	a	týmu	B	20.	místo.	Navečer	
se	 konala	 ještě	 doplňková	 disciplína	 Běh	
jednotlivců	 na	 60	m.	 Ani	 jednomu	 zástupci	
našich	 týmů	 se	 však	 bohužel	 nepodařilo	
probojovat	 do	 první	 desítky.	 Večer	 se	 pro	
všechny	děti,	které	na	soutěži	přespávaly,	konal	
karneval	 a	 s	 ním	 spojená	 soutěž	 o	 nejlepší	
masku.	 Zde	 naše	 děti	 porotce	 zaujaly	 a	 Šárka	
Bukáčková	získala	8.	místo,	Kristýna	Tomášková	
6.	místo	 a	 Adéla	 Vičarová	 3.	místo.	 Druhý	 den	
děti	 soutěžily	 v	 Požárním	 útoku	 a	 Štafetě	
4x60	m.	 Svoje	 dovednosti	 v	těchto	 disciplínách	
přijela	 ukázat	 i	 naše	 přípravka,	 a	 to	 hned	 se	
dvěma	 družstvy.	 Požární	 útok	 se	 všem	 našim	
družstvům	 povedl,	 i	 když	 tým	 B	 zaznamenal	
trochu	problémy	na	rozdělovači.	Naštěstí	Tonda	
duchapřítomně	 zareagoval	 a	 situaci	 zachránil!	
Tým	A	skončil	na	14.	místě	a	tým	B	na	19.	místě.	
Štafeta	4x60	m	proběhla	bez	problémů.	Zejména	
všechny	 zaujala	 Terezka	 svým	 obdivuhodným	
přeskokem	 příčného	 břevna,	 nebo	 některé	 děti	
z	přípravky,	 které	 svým	 výkonem	 nezůstaly	
pozadu.	I	v	této	disciplíně	musíme	zapracovat	na	
rychlosti.	Tým	A	ve	štafetě	získal	15.	místo	a	tým	
B	místo	18.	Celkově	 se	 tým	A	 ve	 složení	 Šárka	
Bukáčková	(3.	tř.),	Matěj	Zahálka	(3.	tř.),	Andrea	
Odehnalová	 (3.	tř.),	 Alice	 Husáková	 (4.	tř.),	
Tereza	 Sejkorová	 (1.tř.),	 Jakub	 Hak	 (3.tř.),	
Vlastimil	 Suchý	 (2.	tř.),	Václav	Chaloupka	 (5	let)	
a	 Anna	 Tomášková	 (5	let)	umístil	 na	 krásném	
16.místě!	Tým	B	ve	složení	Hana	Haková	(5.	tř.),	
Kristýna	 Tomášková	 (2.	tř.),	 Sára	 Kottoniaková	
(2.	tř.),	 Daniel	 Vičar	 (1.	tř.),	 Antonín	 Chaloupka	
(1.	tř.),	 Eliška	 Broklová	 (6	let),	 Marek	 Zahálka	
(6	let),	Melichar	Hak	(5	let)	a	Daniel	Suchý	(5	let)	
dokázal,	 že	 i	 přestože	 téměř	 polovinu	 družstva	
tvoří	předškoláci,	neztratí	se	mezi	daleko	věkově	
staršími	dětmi.	Za	svůj	výkon	získal	krásné	18.	
místo!	 Přípravka	 A	 běžela	 ve	 složení	 Anna	
Tomášková	 (5	let),	 Václav	 Chaloupka	 (5	let),	
Melichar	 Hak	 (5	let),	 Filip	 Sodomka	 (6	let),	

Liliana	 Hodovancová	 (5	let),	 Jakub	 Odehnal	
(4	roky)	 a	 Daniel	 Suchý	 (5	let).	 Přípravka	 B	
předvedla	své	výkony	ve	složení	Adéla	Vičarová	
(4	roky),	 Johana	 Broklová	 (4	roky),	 Jiří	 Zahálka	
(3	roky),	Anna	Suchá	(3	roky),	Martina	Husáková	
(3	roky)	 a	 Jan	 Tomášek	 (3	roky).	 Všem	 dětem	
děkuji	za	jejich	píli,	snahu,	trpělivost.	Zaslouží	si	
obdiv,	 že	za	 tak	horkého	počasí,	 jaké	na	soutěži	
panovalo,	 zvládly	 podat	 velmi	 pěkné	 výkony.	
Děkuji	 také	 rodičům	 za	 jejich	 doprovod.	
Poděkování	 patří	 také	 MŠMT	 za	 poskytnutí	
dotace,	 z	níž	 bylo	 zakoupeno	 další	 vybavení,	 se	
kterým	děti	na	této	soutěži	běžely.

za	SDH	Lenka	Tomášková

Oslavy	120.	výročí	založení
SDH	Borová
V	 sobotu	 9.	6.	2018	 se	 zástupci	 našeho	 sboru	
zúčastnili	 oslav	 120.	výročí	 založení	 sousedního	
hasičského	sboru	v	Borové.	Děti	z	přípravky	byly	
na	 tuto	 akci	 pozvány,	 aby	 předvedly	 své	
dovednosti	 v	 požárním	 sportu.	 Oslavy	 byly	
zahájeny	 slavnostním	 průvodem,	 v	 němž	 měly	
naše	 děti	 jet	 ve	 voze	 taženým	 koňmi.	 Z	 důvodu	
náhlé	 nepřízně	 počasí	 se	 děti	 vezly	 v	 nové	
dodávce	 SDH	 Borové.	 To	 však	 dětem	 vůbec	
nevadilo.	 Počasí	 zasáhlo	 i	 do	 slavnostních	
projevů	 na	 hřišti	 za	 sokolovnou,	 kde	 celá	 akce	
pokračovala.	Naše	děti	ukázkou	požárního	útoku	
a	 štafety	 4x60m	 zahájily	 volný	 program	 oslav.	
Hned	po	nich	svým	vystoupením	zaujaly	všechny	
diváky	děti	 z	místní	MŠ	a	po	krátkém	přerušení	
kvůli	dešti	i	děti	z	místní	ZŠ.	Odpolední	program	
jistě	 zpestřila	 komentovaná	 ukázka	 zásahu	 HZS	
Polička	 u	 dopravní	 nehody	 či	 ukázka	 ručně	
poháněné	stříkačky	SDH	Krásné.	Jsme	velmi	rádi,	
že	jsme	byli	na	tuto	akci	pozváni	a	mohli	jsme	tak	
předvést	naši	práci	s	dětmi.

za	SDH	Lenka	Tomášková
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Brigáda	u	hasičské	zbrojnice
V	pátek	15.	6.	 jsme	po	hasičském	kroužku	uspo-
řádali	 brigádu	 na	 úklid	 okolí.	 Děkujeme	 všem	
dětem	 i	 dospělým,	 kteří	 se	 brigády	 zúčastnili	 a	
pomohli	 tak	 zvelebit	 prostory	 v	 okolí	 naší	
hasičárny.

za	SDH	Lenka	Tomášková

Hasičská	soutěž	v	Poličce	30.	6.
Poslední	 červnový	 den	 naše	 děti	 soutěžily	
v	Poličce	na	pohárové	 soutěži,	 která	 je	 zařazena	
do	 Okresní	 ligy	 MH.	 Část	 dětí	 byla	 již	 na	
prázdninách,	 tak	 jsme	 ze	 zbývajících	 dětí	
sestavili	 jedno	 družstvo,	 které	 soutěžilo	
ve	složení	 Vlastimil	 Suchý,	 Kristýna	 Tomášková,	
Andrea	 Odehnalová,	 Sára	 Kotttoniaková,	 Tereza	
Sejkorová,	 Alice	 Husáková	 a	 Šárka	 Bukáčková.	
Rozpojené	C	v	1.	pokusu	a	zaseknutý	koš	v	2.	po-
kusu	 znamenal	 pro	 náš	 tým	 19.	 místo	 s	 časem	
33,25	 s.	 Mladší	 děti	 se	 mohly	 zúčastnit	 i	 Ceny	
dračka	 Doda,	 závodu	 jednotlivců	 podobného	
disciplíně	 štafeta	 požárních	 dvojic.V	 kategorii	
školáků	 do	 8	 let	 běžel	 Vlastík	 Suchý,	 Sára	
Kottoniaková,	 Kristýna	 Tomášková	 a	 Terezka	
Sejkorová,	 v	 kategorii	 předškoláků	 do	 6	 let	 pak	
Anička	 Tomášková,	 Daneček	 Suchý	 a	 Kuba	
Odehnal.	 Zde	 se	 především	 vedlo	 Danečkovi,	
který	 získal	 9.	místo,	 a	 Aničce,	 která	 vybojovala	
10.	místo.	 V	 běhu	 na	 60	m	 překážek	 se	 nejlépe	
vedlo	 Šárce	 Bukáčkové,	 která	 skončila	 16.	
Blahopřejeme.	Věřím,	že	si	to	všechny	děti	užily.

za	SDH	Lenka	Tomášková

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Ukliďme	Česko
S	 úklidem	 obce	 máme	 bohaté	 zkušenosti.	
Dvakrát	 jsme	se	zapojili	do	projektu	72	hodin	–	
„Ruku	na	to“	a	již	několik	roků	pravidelně	na	jaře	
uklízíme	obec.	Letos	jsme	se	rozhodli	přihlásit	se	
do	 celorepublikové	 akce	 „Ukliďme	 Česko“.	 Ve	
středu	 11.	 dubna	 hned	 po	 svačině	 si	 děti	 ze	
školky	 i	 ze	 školy	 natáhly	 rukavice	 a	 vyrazily	 na	
úklid	obce.	Školka	již	tradičně	uklízela	horní	část,	
na	 školáky	 čekala	 spodní	 část	 obce	 až	 po	 státní	
silnici.	 Odpadky,	 které	 děti	 cestou	 sbíraly,	
ukládaly	 rovnou	 do	 pytlů	 na	 tříděný	 odpad.	
A	jaký	 byl	 „letošní	 úlovek“?	 Děti	 společně	
nasbíraly	2	pytle	skla,	1	pytel	směsného	odpadu,	
2	pytle	papíru	 a	dokonce	3	pytle	plastů.	 Přesto,	
že	 obec	 uklízíme	 pravidelně,	 odpadků	 neubývá,	
spíše	naopak.	Co	s	tím??

Jana	Kulichová

Fes>val	Jeden	svět
Ve	 čtvrtek	 12.	 dubna	 žáci	 opět	 dopoledne	
absolvovali	 plavecký	 výcvik.	 Tentokrát	 se	 ale	
nevraceli	 vlakem	 hned	 domů.	 Přesunuli	 se	 do	
budovy,	 kde	 sídlí	 spolek	 Pontopolis	 a	 zde	 je	
čekalo	 promítání	 několika	 krátkých	 pilmů:	Hadí	
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dívka,	 Leno	 a	 jeho	 rybka	 a	 Rozárka	 a	
kuchařky	bez	domova.	Tyto	pilmy	byly	součástí	
festivalu	 JEDEN	 SVĚT,	 což	 je	 festival	 doku-
mentárních	 pilmů	 o	 lidských	 právech.	 Letošní	
pilmy	byly	zaměřeny	na	přijetí	jinakosti	u	lidí.	Ne	
všichni	 jsme	 stejní	 a	 to	 je	právě	dobře,	 jen	nám	
dělá	občas	problém	pochopit	a	přijmout	to.	Letos	
zabodoval	pilm	o	holčičce,	která	se	chce	stát	hadí	
ženou.	 Naši	 žáci	 nebyli	 na	 tomto	 promítání	
poprvé	a	vždy	se	jim	to	velice	líbilo.

Tereza	Dudková

Den	Země
I	když	všichni	dobře	víme,	že	Den	Země	slavíme	
22.	 dubna,	 my	 ho	 s	 žáky	 naší	 školy	 oslavili	 až	
7.	května.	 Byl	 to	 vhodný	 termín	 na	 krásný	
projektový	den,	který	jsme	celý	strávili	venku	na	
čerstvém	 vzduchu.	 Cílem	 dne	 bylo	 upevnění	
informací	o	třídění	odpadu,	životě	v	lese	a	hlavně	
stavba	 přístřešku	 z	 vrbového	 proutí	 na	 školní	
zahradě.

Hned	ráno	jsme	vyrazili	s	vozíkem	a	nůžkami	na	
zahradu	za	místní	obchod.	Tady	 jsme	ve	velkém	
množství	 vrb	 vybírali	 vhodné	 pruty	 pro	 naši	
stavbu.	Pruty	jsme	ostříhali	a	naložili	na	vozíček.	
Plný	vozík	se	nám	úspěšně	podařilo	„dořídit“	až	
na	místo	vzniku	naší	stavby.

Po	 svačině,	 kterou	 jsme	 všichni	 velmi	 potře-
bovali,	 se	 žáci	 rozdělili	 na	 skupiny.	 Každá	
skupina	 plnila	 nějaký	 úkol.	 Jedna	 skupinka	
zbavovala	 pruty	 větviček	 a	 lístků,	 druhá	
vyplňovala	pracovní	list	a	další	hloubila	zemním	
vrtákem	 díry	 pro	 pruty.	 Všichni	 se	 u	 práce	
prostřídali	 a	 každý	 si	 vyzkoušel,	 jaká	 dřina	 je		

takovou	díru	 vyvrtat.	A	 to	 jsme	 jich	potřebovali	
okolo	dvaceti.	Podařilo	se!	Mohli	jsme	začít	pruty	
sázet,	 zahrabovat	 a	 svazovat.	 Nakonec	 jsme	 se	
v	přístřešku	 vyfotili,	 důkladně	 po	 sobě	 uklidili	
školní	 zahradu	 a	 teď	 už	 jen	 s	 netrpělivostí	
čekáme,	 kolik	 proutků	 se	 v	 zemi	 uchytí	 a	 kolik	
uschne.

Děti	 z	 mateřské	 školy	 také	 nezahálely.	 Byly	 na	
dlouhém	 pěším	 výletu	 přes	 Čachnov,	 kde	 plnily	
mnoho	zajímavých	úkolů.	Mapa	je	pak	dovedla	až	
k	pokladu,	který	byl	pod	lípou	na	školní	zahradě.

Tereza	Dudková

Den	rodin
Ve	čtvrtek	24.	5.	se	počasí	konečně	umoudřilo	a	
tak	 jsme	mohli,	 již	podruhé,	uspořádat	společné	
odpoledne	pro	děti	a	jejich	rodiče,	při	příležitosti	
Dne	 rodin.	 Letos	 jsme	 si	 jako	 téma	 zvolili	 „Žijí	
tady	 s	 námi“	 a	 společné	 odpoledne	 jsme	 tak	

symbolicky	 věnovali	 lidem	 s	 postižením.	 Vše	
vypuklo	 chvíli	 po	 patnácté	 hodině	 na	 místním	
hřišti.	 Po	 krátkém	 přivítání	 se	 děti	 s	 rodiči,	 a	
k	naší	 radosti	 i	 prarodiči,	 pustili	 do	 plnění	
připravených	 úkolů.	 Na	 pěti	 stanovištích	 si	
všichni	mohli	 vyzkoušet,	 jak	 je	 těžké	 vykonávat	
běžné	činnosti,	pokud	jste	nevidomí,	 jak	obtížné	
je	 čtení	 Braillova	 písma,	 dorozumívat	 se,	 pokud	
jste	 neslyšící,	 nebo	 jak	 namáhavý	 je	 pohyb	 na	
invalidním	vozíku.	Na	 závěr	děti	 se	 zavázanýma	
očima	malovaly	 obrázky,	 které	 jsme	 si	 vystavily	
v	chodbě	 školy.	 Po	 splnění	 všech	 úkolů	 si	 děti	
opekly	 buřty,	 které	 pro	 ně,	 stejně	 jako	 ostatní	
občerstvení,	připravila	obec.	Na	památku	dostaly	
děti	 drobný	 dáreček	 a	 každá	 rodina	 si	 domů	
odnesla	svoji	zatavenou	fotograpii	s	magnetem.

Doufáme,	že	si	všichni	společné	odpoledne	užili	a	
že	 poté	 co	 si	 děti	 vyzkoušely,	 jak	 těžké	 je	 žít	
s	postižením,	 si	 budou	 svého	 zdraví	 vážit	 a	
budou	na	sebe	dávat	pozor.

Jana	Kulichová
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Školní	výlet
Školní	 výlet	 jsme	 si	 naplánovali	 na	 čtvrtek	 31.	
května,	kdy	nás	čekalo	krásné	počasí.	Ráno	jsme	
od	 točny	 vyrazili	 společně	 s	 mateřskou	 školou	
objednaným	 autobusem,	 který	 nás	 dovezl	 až	
k	první	 naší	 zastávce.	 Vystoupili	 jsme	 u	 Ptačího	
parku	 Josefovské	 louky	 nedaleko	 Jaroměře.	
V	povinné	 výbavě	 jsme	 měli	 mít	 holínky,	 které	
jsme	nakonec	mohli	 nechat	 v	 autobuse,	 protože	
letošní	 velké	 sucho	 nás	 do	 místních	 mokřadů	
pustilo	i	bez	nich.	Toto	místo	má	umožnit	návrat	
mokřadních	 ptáků	 na	 dříve	 zaplavované	 louky	
v	nivě	 Metuje	 a	 současně	 zpřístupnit	 území	
lidem	 a	 umožnit	 jim	 obdivovat	 krásu	 přírody.	
Prošli	 jsme	 s	 průvodcem	 naučnou	 stezkou,	
seznámili	 se	 s	 různými	 ptáky,	 obojživelníky,	
viděli	 divoké	 koně	 a	 uvědomili	 si	 ,	 jak	 funguje	
princip	zadržování	vody	v	mokřadech	a	 jak	 jsou	
pro	nás	tyto	mokřady	důležité.

Pan	řidič	nás	poté	zavezl	do	restaurace,	kde	jsme	
měli	objednaný	oběd.	Oběd	většina	z	nás	završila	
kopečkovou	zmrzlinou.

Pak	 už	 na	 nás	 netrpělivě	 čekala	 pevnost	
v	Josefově.	 Pevnostní	 město	 Josefov	 je	 evrop-
ským	 unikátem	 z	 18.	 století.	 Přivítala	 nás	 paní	
průvodkyně	 v	dobovém	oblečení.	 Rozdělili	 jsme	

se	 na	 školáky	 a	 školkáčky	 a	mohla	 začít	 hra	 na	
vojáky.	Vyzkoušeli	jsme	si,	jak	se	vojáci	bavili,	jak	
a	z	čeho	si	vařili,	jak	se	pohybovali	v	podzemních	
chodbách	 s	 lucernami	 a	 dokonce	 i	 bez	 nich	
(v	absolutní	 tmě).	 Na	 závěr	 děti	 hledaly	 dělové	
koule.	Pokud	jich	našly	dostatek,	mohly	se	vydat	
hledat	 poklad	 v	 podobě	 čokoládových	 mincí.	 A	
naše	děti	našly.

Tereza	Dudková

Dopravní	hřiště
V	 úterý	 12.	 6.	 tentokrát	 vyrazila	 na	 dopravní	
hřiště	do	Poličky	pouze	mateřská	 škola	a	 školní	
děti	 si	 své	 "jezdecké	 dovednosti"	 procvičili	
o	něco	 později	 na	 společném	 cyklovýletě	 do	
Borové.

Po	příchodu	na	hřiště	jsme	si	s	dětmi	připomněli,	
na	jaké	straně	se	jezdí,	že	je	třeba	dávat	pozor	a	
dopředu	 přemýšlet,	 kam	 chtějí	 jet,	 a	 kdy	
přibrzdit.	Křižovatky	a	další	důležité	úseky	jsme	
prošli	 nejprve	 pěšky	 a	 poté	 se	 již	 vydali	 na	
opravdový	nácvik.	V	první	etapě	sice	děti	dělaly	
chyby,	 ale	 nikomu	 se	 nic	 nestalo	 a	 to	 bylo	
důležité.	 Po	 přestávce,	 kdy	 jsme	 si	 odpočinuli	 a	
posilnili	 se	 svačinou,	 se	 ovšem	 výkony	 dětí	
výrazně	 zlepšily,	 děti	 si	 již	 dávaly	 přednost	 a	
jezdily	 i	 v	 odbočovacích	 pruzích,	 jak	 měly.	
Dokonce	i	nejmenší	děti	se	naučily	jezdit	vpravo	
a	cestou	se	rozhlížet,	co	se	kde	děje.	Kromě	toho	
se	děti	také	ve	vlaku	chovaly	vzorně	a	proto	je	za	
tento	"výlet"	móóóc	chválím.

Dita	Hromádková

Cyklovýlet	v	okolí	Pusté	
Kamenice
Každý	 rok	 pravidelně	 s	 dětmi	 navštěvujeme	
dopravní	hřiště,	aby	si	osvojily	základní	pravidla	
provozu	na	veřejných	komunikacích.	Abychom	si	
vše	vyzkoušeli	v	praxi,	ve	čtvrtek	14.	června	jsme	
vyrazili	na	kolech	do	Borové.	

Počasí	 nám	 přálo,	 cesta	 příjemně	 ubíhala	 a	 za	
chvilku	 jsme	 byli	 u	 lanového	 parku	 v	 Borové.	
Neprve	 přišla	 na	 řadu	 svačinka	 připravená	
našimi	maminkami	a	hned	po	ní	 jsme	 se	pustili	
do	 přelézání	 a	 prolézání,	 přeskakování	 a	
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zdolávání	různých	překážek.	Úžasná	zábava!	

Před	cestou	zpět	ještě	přišlo	na	řadu	občerstvení	
nanukem	 nebo	 sušenkou	 a	 potom	 už	 jsme	 zase	
nasedli	 na	 kola	 a	 zamířili	 k	 Pusté	 Kamenici.	
Malou	 zastávku	 jsme	 si	 udělali	 v	místě	 zvaném	
"U	 Výbuchu"	 a	 připomněli	 si	 tak	 2.	 světovou	
válku	 a	 dobu	krátce	po	ní.	 Potom	už	následoval	
sjezd	ke	škole.	

Cyklovýlet	se	nám	všem	moc	líbil	a	všichni	už	se	
těšíme	na	ten	další.

Tereza	Dudková

Výlet	do	Moravského	Krasu
V	úterý	19.	 června	 jsme	se	opět	vydali	na	výlet.	
Tentokrát	 pouze	 žáci	 1.	 -	 5.	 třídy.	 Před	 osmou	
hodinou	 ráno	 nás	 na	 točně	 naložil	 autobus,	 ve	
kterém	 už	 byli	 usazeni	 žáci	 ze	 základní	 školy	
v	Perálci.	Nalodili	 jsme	se	k	nim	a	mohli	vyrazit	
na	společný	výlet	směr	Moravský	kras.

Nejdříve	 jsme	 navštívili	 Sloupsko	 –	 šošuvské	
jeskyně,	kde	žáci	hledali	odpovědi	na	 tři	otázky,	
které	se	týkaly	právě	těchto	jeskyní.	Poté	jsme	se	
vydali	 pěším	 pochodem	 směr	 propast	Macocha.	
Cesta	 to	 nebyla	 ledajaká.	 Abychom	 se	 nenudili,	
vysvětlili	jsme	si,	co	je	geocaching,	 	a	podél	cesty	
na	 Macochu,	 jsme	 se	 snažili	 najít	 dvě	 „kešky“.	
Podařilo	se	nám	to.	Zapsali	 jsme	se	do	logbooku	
a	 v	první	 jsme	vyměnili	 jednu	věc	 a	 jednu	 jsme	
přidali.	 Byla	 to	 zajímavá	 zkušenost	 nejen	 pro	
děti.	 Na	 závěr	 jsme	 se	 pokochali	 vrchní	
vyhlídkou	na	propast	Macochu,	pokoupili	nějaké	
suvenýry,	 doplnili	 tekutiny	 a	 vydali	 se	 směr	
parkoviště,	 kde	 na	 nás	 čekal	 pan	 řidič	

s	autobusem.	 Počasí	 nám	 přálo	 po	 celý	 den	 a	
věřím,	že	si	děti	odnesly	z	výletu	řadu	zážitků.

Tereza	Dudková

Poděkování
Ve	 středu	 před	 vysvědčením	 děti	 ze	 školy	 i	
školky	opět	zavítaly	na	Bukovinu	a	vyzkošely	si,	
jaké	 to	 je,	 hledět	 na	 svět	 z	 koňského	 hřbetu.	
Mockrát	 děkujeme	 rodině	 Suchých	 za	 možnost	
pravidelných	projížděk	na	jejich	koních	a	za	čas,	
který	nám	vždy	s	ochotou	věnují.

Děti	a	zaměstnanci	ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Spaní	ve	škole
Ze	středy	(27.6.)	na	čtvrtek	(28.6.)	čekalo	na	děti	
přespání	ve	škole.	Sešli	jsme	se	v	17:00	ve	škole	
a		protože	venku	nám	počasí	nepřálo,	tak	jsme	až	
do	rána	ve	škole	zůstali.	To	nám	ale	nevadilo.

Děti	 byly	 losem	 rozděleny	 do	 pěti	 skupin.	 Měly	
za	úkol	nakreslit	vlajku	svého	 týmu,	vymyslet	si	
název	a	pokřik.	Byla	to	příprava	na	další	den	na	
sportovní	dopoledne.	K	večeři	jsme	si	pochutnali	
na	 těstovinovém	 salátu,	 na	 jehož	 přípravě	 se	
podílely	 i	 děti.	 O	 to	 více	 nám	 všem	 chutnal.	 Po	
večeři	děti	čekal	 turnaj	v	ČLOVÉČE,	NEZLOB	SE.	
Soutěžilo	se	v	pěti	hrách	po	jedné	pigurce.	Hrálo	
se	 na	 klasických	 hracích	 deskách,	 na	 koberci	
s	velkými	 pigurkami	 a	 dokonce	 i	 na	 interaktivní	
tabuli.	 Po	 turnaji	 se	 děti	 pomalu	 nachystaly	
k	spánku,	 zalezly	 si	 do	 spacáčků	 a	 koukaly	 na	
pilm.	 Některé	 děti	 při	 tom	 usnuly	 a	 ty	 ostatní	
vzápětí	 po	 skončení	 pilmu.	 V	 noci	 byl	 klid	 a	
pohoda.

Tereza	Dudková
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Sportovní	dopoledne
Sportovní	 dopoledne	 nám	 začalo	 už	 společnou	
snídaní.	Jakmile	si	děti	zabalily	věci	z	přespávání,	
mohlo	 se	 rozjet	 velké	 soupeření	 v	 různých	
disciplínách.	 Původní	 plán	 byl	 takový,	 že	
dopoledne	 strávíme	 venku,	 ale	 počasí	 opět	
nepřálo,	takže	jsme	se	tomu	museli	přizpůsobit	a	
zůstat	v	tělocvičně.

Školní	 olympijské	 hry	 jsme	 zahájili	 společným	
slavnostním	 nástupem	 všech	 pěti	 týmů,	 které	
jsme	 měli	 určené	 už	 z	 předchozího	 dne.	
Následovaly	 bojové	 pokřiky	 a	 sliby	 závodníků	 i	
rozhodčích.

Protože	jsme	sportovali,	museli	jsme	se	nejdříve	
pořádně	 zahřát	 a	 protáhnout,	 aby	 nedošlo	
k	nějakému	 zranění	 a	 hurá	 do	 toho.	 Družstva	
soutěžila	 například	 v	 hodu	 na	 cíl,	 slalomovém	
běhu,	skoku	z	místa	snožmo.	Stopovali	 jsme	jim,	
za	jak	dlouho	udělají	10	sedů	–	lehů,	10	přeskoků	
přes	 švihadlo	 a	 na	 závěr	 družstva	 absolvovala	
štafetový	běh.

Všechno	 se	 vyhodnotilo	 a	 na	 závěr	 jsme	
slavnostně	 vyhlásili	 vítěze.	 Všechna	 družstva	 se	
velmi	snažila	a	na	dětech	byl	vidět	zápal	do	hry	a	
spolupráce	mezi	členy	družstva	a	to	je	to	hlavní.

Tereza	Dudková

Slavnostní	ukončení	školního	
roku
Pátek	 29.	 června	 se	 nesl	 ve	 znamení	 několika	
slavnostních	 událostí.	 Hned	 ráno	 se	 žáci	 školy	
sešli	 v	 dolní	 třídě,	 aby	 se	 zde	 slavnostně	
rozloučili	 se	 školním	 rokem	 a	 převzali	 si	
vysvědčení.	 Kromě	 vysvědčení	 zde	 učitelé	 také	
předali	 odměny	 v	 podobě	 knih	 žákům,	 kteří	
v	loňském	 roce	 úspěšně	 reprezentovali	 naší	
školu	na	soutěžích.

Slavnostní	 dopoledne	 pak	 pokračovalo	 paso-
váním	budoucích	prvňáčků	a	vyřazením	páťáků.	
V	 horní	 třídě	 se	 ke	 školákům	 připojily	 děti	
z	mateřské	 školky	 a	 také	 rodinní	 příslušníci	
pasovaných	 a	 vyřazovaných	 dětí.	 Nejprve	 přišli	
na	 řadu	 naši	 budoucí	 prvňáčci,	 které	 jsme	
slavnostně,	 za	 pokleku	 na	 kolínko,	 pasovali	 na	
prvňáčky	 a	 poté	 jsme	 je	 ošerpovali.	 Jako	
památku	 na	 pobyt	 v	 MŠ	 děti	 dostaly	 knížku	

s 	 v ě n o v á n í m ,	
tričko	a	CD	s	foto-
grapiemi.	 Násle-
dovala	 projekce	
jejich	 fotograpií	 a	
my	 jsme	 mohli	
sledovat,	 jak	 se	
z	dvouletých	a	tří-
letých	 mrňousků	
postupně	 sta l i	
předškoláci.	 Pro-
tože	 jsme	 pasovali	 budoucí	 prvňáčky,	 nezbylo	
nám	nic	jiného,	než	vyřadit	z	řad	školáků	letošní	
páťáky.	 Pomyslnou	 bránu	 naší	 školy,	 po	
absolvování	všech	pěti	ročníků,	letos	opouští	pět	
žáků.	Jako	památku	na	pustokamenickou	školu	si	
odnášejí	 tričko,	 Absolventský	 list,	 stříbrný	
přívěšek	s	vyrytým	datem	pobytu	ve	škole	a	také	
CD	 s	fotograpiemi.	 Také	 po	 vyřazení	 páťáků	
proběhla	 projekce	 fotograpií	 zachycujících	
nejzajímavější	 okamžiky	 z	 jejich	 pětileté	
docházky	do	 školy.	 Zatímco	pasování	 budoucích	
prvňáčků	bylo	událostí	radostnou,	dalších	pět	let	
je	budeme	vídat	v	naší	škole,	 loučení	se	školáky	
v	sobě	neslo	i	trošku	smutku,	ale	tak	už	to	bývá,	
že	něco	končí	a	něco	nového	začíná.	„Tak	ať	Vám	
ten	nový	 začátek	naši	 páťáci	 vyjde,	 a	 ať	 se	Vám	
na	 Vaší	 další	 cestě	 životem,	 daří	 minimálně	
stejně	dobře,	jako	tomu	bylo	v	naší	škole“.

Ráda	bych	poděkovala	 všem	pracovníkům	 školy	
za	 výbornou	 celoroční	 práci	 a	 hezký	 přístup	
k	dětem,	 Obci	 Pustá	 Kamenice	 za	 velkou	
podporu,	 které	 se	 škole	 dostává,	 SDH	 Pustá	
Kamenice	za	sponzorský	dar	pro	děti	v	MŠ	a	také	
všem	občanům	Pusté	Kamenice	za	přízeň,	kterou	
škole	projevují.

Všem	děkuji	 za	příjemný	a	pohodový	školní	 rok	
2017/2018	a	přeji	krásné	léto	plné	sluníčka.

Jana	Kulichová
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Večer	s	Andersenem	2018
Již	 podesáté	 proběhl	 v	 naší	 knihovně	 Večer	
s	Andersenem,	který	je	celostátní	a	v	posledních	
letech	 i	 mezinárodní	 projekt	 knihoven,	 jenž	
podporuje	dětské	čtenářství.

U	nás	se	ho	 letos	zúčastnilo	15	dětí	od	první	do	
páté	 třídy.	 Jako	 vstupenka	 na	 akci	 byly	 opět	
přečtené	 tři	 knížky	 z	 naší	 knihovny.	 Letošním	
ročníkem	 jsme	 si	 připomněli	 90.	 výročí	 vzniku	
krásné	 knížky	 Povídání	 o	 pejskovi	 a	 kočičce	 od	
Josefa	 Čapka.	 Během	 večera	 byly	 pro	 děti	
připraveny	hry,	soutěže,	křížovky,	rébusy	a	čtení.	
Nechyběla	 společná	 příprava	 večeře.	 Pro	
zpestření	 programu	 byla	 připravena	 noční	
stezka.	 Potom	 se	 děti	 ospalé,	 ale	 určitě	
spokojené,	rozešly	do	svých	domovů	a	těší	se	za	
rok	nashledanou.

knihovnice Iveta a Lenka

Beseda	-	přežila	jsem	GULAG	-	
svědectví	Věry	Sosnarové
V	 sobotu	 7.	 března	 se	 ve	 zcela	 zaplněném	
oldřišském	 sále	 uskutečnila	 beseda	 s	 Věrou	
Sosnarovou	nazvaná	stejně	jako	kniha	příběhů	a	
vzpomínek	z	gulagu	„Krvavé	jahody“.
V	souvislosti	 s	utrpením	 lidí	 v	koncentračních	
táborech	 a	 s	vyhlazováním	 Židů	za	 2.	 světové	
války	se	převážně	hovoří	o	německém	vojevůdci	
Hitlerovi.	 V	jeho	 stínu	 se	 ve	 Velké	 vlastenecké	

válce	 a	 zejména	 pak	 v	poválečném	 období	
objevuje	 ale	 ještě	 další	 významná	 postava	 dějin	
Stalin.	 Toto	 jméno	 je	 především	 spojeno	
s	pracovními	tábory	v	Rusku.
„Hitlera	jsem	viděla,	ale	Stalina	jsem	zažila,“	tato	
slova	 zazněla	 v	 úvodu	 setkání	 paní	 Věry.	 Její	
životní	 příběh	 a	 poválečné	 útrapy	 v	gulagu	
nenechaly	 posluchače	 chladné	 a	 nejedno	 oko	
zaslzelo,	když	vyprávěla,	jak	přišla	na	devatenáct	
let	 o	 svoji	 zem,	 o	 maminku	 a	 svobodu.	
Vzpomínala	kolik	utrpení	a	bolesti	prožila,	 jak	 ji	
její	 víra	 pomáhala	 a	 jaké	 problémy	 jí	 připravila	
její	rodná	zem	při	návratu	domů.	Přesto	všechno	
nezatrpkla,	 našla	 ve	 svém	 životě	 mnoho	
pozitivního	a	dokázala	nás	i	rozesmát.	“	Važme	si	
svobody	 a	 rodiny,	 nejsou	 to	 věci	 samozřejmé	
i	když	 se	 nám	 zdají	 být	 všední	 a	 obyčejné.	 "	 to	
jsou	 slova	 paní	 Věy.	 Pro	 paní	 Sosnarovou	 je	
vyprávění	 velmi	 těžké,	protože	 ty	 vzpomínky	 se	
jí	 vracejí,	 nemůže	 spát,	 pláče	 při	 přednáškách.	
Ale	 chce	 to	 všechno	 vyprávět,	 protože	 říká,	 že	
lidé	a	především	mladí	 lidé	musí	vědět,	co	se	tu	
dělo,	aby	byli	hrdí	na	svoji	zemi	a	nenechali	si	 ji	
nikým	vzít.
Všem,	 kdo	 neměli	 možnost	 přijít	 na	 tuto	
nezapomenutelnou	besedu,	doporučujeme	půjčit	
si	knihu	Jiřího	S.	Kupky	Krvavé	jahody,	která	byla	
pořízena	 i	 s	 věnováním	 do	 knihovny	 a	 vypráví	
příběh	této	ženy.
Děkujeme	 všem,	 kteří	 se	 zúčastnili	 a	 podpořili	
společnou	akci	knihoven	Oldřiš,	Borová,	Sádek	a	
Pustá	 Kamenice	 a	 těšíme	 se	 na	 shledanou	 na	
některé	z	příštích	akcí.

knihovnice Iveta a Lenka

Knihovna
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RS	Vysočina	Polička

Kamenický	losos	2018
V	 sobotu	 19.	 května	 se	 na	 malebné	 požární	
nádrži	 v	Pusté	Kamenici	uskutečnil	už	5.	 ročník	
závodu	 Kamenický	 losos.	 I	 tentokrát	 o	 něj	 byl	
mezi	rybářskou	veřejností	velký	zájem,	dokonce	
takový,	 že	 mnozí	 další	 už	 museli	 být	 kvůli	
naplnění	 kapacity	 (72	 míst	 kolem	 vody)	
odmítnuti.	 Hospodář	 Rybářského	 sdružení	
Vysočina	Polička	Jaroslav	Martinů	k	závodu	řekl:	
„Kamenický	 losos	 patří	 už	 po	 pět	 let	 krásné	 a	
oblíbené	 rybářské	 akce.	 Koná	 se	 v	malebném	
prostředí,	 na	 krásném	 rybníčku,	 obklopeném	
zelení.	 Revír	 je	 opět	 dobře	 zarybněn,	 a	 co	 je	
nejdůležitější	 –	má	 plnou	 podporu	 vedení	 obce,	
které	 mj.	 poskytuje	 krásné	 poháry	 pro	
nejúspěšnější	závodníky	a	pomáhá	i	organizačně.	
O	závod	je	vždy	obrovský	zájem,	letos	už	dva	dny	
po	 zveřejnění	 termínu	 konání	 závodu	 byl	 počet	
míst	 ‚rozebrán‘	 a	 museli	 jsme,	 ač	 neradi,	 další	
zájemce	 odmítat	 (odhaduji,	 že	 zájem	 byl	
dvojnásobný).	 Na	 závod	 jsme	 dosadili	 dalších	
880	 ryb	 (kapry,	 siveny	 a	 pstruhy,	 mezi	 nimi	
kapitální,	 trofejní	 kusy	 kolem	 5	 kg).	 První	 kolo,	
které	 trvalo	 90	 minut,	 ukázalo,	 že	 ryby	 jsou	
velice	 „při	 chuti“.	 Celkem	 se	 jich	 chytilo	 206,	 to	
znamená,	 že	 za	 hodinu	 byla	 ulovena	 čtvrtina	
nové	 osádky!	 Člověk,	 který	 rybařině	 alespoň	
trochu	 rozumí,	 musí	 před	 těmi	 čísly	 smekat	
klobouk.	 Dosud	 největší	 ulovenou	 rybou	 je	
pstruh	64	cm	o	váze	zhruba	4	kg.	Nejúspěšnější	
rybář	ulovil	 za	první	 kolo	23	 sivenů.	A	 tak	není	
divu,	 že	panuje	všeobecná	 spokojenost,	 což	nás,	
pochopitelně,	těší.“

Starosta	 Miroslav	 Myška	 nám	 na	 otázku,	 jak	
hodnotí	 spolupráci	 obce	 s	 RS	 Vysočina	 Polička,	
odpověděl:	 „Pochopitelně	 kladně.	 My	 na	 obci	 si	
nestěžujeme,	a	pokud	vím,	tak	stejné	stanovisko	
zastávají	i	rybáři.	Scházíme	se	tady	dnes	popáté	a	
vždy	 to	 probíhalo	 v	 přátelském,	 kamarádském,	
neváhám	říci	sousedském	ovzduší.	Je	tady	krásné	
prostředí,	rybáři	se	o	tu	vodu	a	ryby	v	ní	pečlivě	
starají	 a	 závody	 jsou	 vždycky	dobře	připravené.	
Zájem	 o	 ně	 je	 pokaždé	 veliký,	 jsou	 ‚vyprodány‘	
během	pár	chvil.	Rybník	má	rozlohu	pouze	1	ha,	
což	dle	regulí	stačí	pro	72	závodníků.	Kdyby	měl	
dvojnásobnou	 rozlohu,	 byl	 by	 taky	 nepochybně	
‚vyprodán‘.	 Aniž	 bych	 chtěl	 cokoliv	 zveličovat	 –	

ten	 rybníček	 tady	 na	 nás	 všechny	 působí	 jako	
perla	zasazená	v	nádherné	okolní	zeleni.	Možná	
má	 i	 takové	 to	 příslovečné	 genius	 loci.“	 Ovšem	
kde	kdo	ví,	že	do	Pusté	Kamenice	se	nejezdí	 jen	
kvůli	 rybářským	 závodům.	 Jsem	 z	 nedaleké	
Poličky	 a	 už	 mnohokrát	 jsem	 se	 přesvědčil,	 že	
vaše	obec	 je	skvostem,	neváhám	říci	zachovalou	
ukázkou	 dřívější	 architektury.	 Nicméně	 i	 nové	
stavby	stále	berou	na	vědomí	svou	sounáležitost	
s	 vesnickou	 architekturou…	 Tady	 je	 prostě	 na	
každém	kroku	vidět,	že	vaše	obec	není	skansen,	
ale	 že	 naplno	 žije…	 „Celá	 obec	 žije	 v	 očekávání,	
že	 ČEZ	 teď	 bude	 ukládat	 elektrické	 vedení	 do	
země,	 takže	zmizí	sloupy	a	dráty.	Kromě	toho	si	
obec	 dala	 zpracovat	 projekt	 nového	 veřejného	
elektrického	 osvětlení.	 Letos	 se	 toho	 snad	
dočkáme.	 Shrnu-li	 to,	 tak	 už	 máme	 svoji	 vodu,	
plyn,	 kanalizaci	 a	 elektriku	 uložíme	 do	 země.	
A	jak	 já	 vždycky	 s	 trochou	nadsázky	 říkám	–	už	
nám	 chybí	 jen	 přístav	 a	 letiště…“Ale	 vraťme	 se	
k	závodům:	 Konečné	 výsledky	 –	 obecně:	 67	
skvělých	rybářů	ulovilo	za	pouhé	4,5	hodiny	446	
ryb.	 Největší	 byl	 kapr	 68	 cm.	 Největší	 pstruzi	
měřili	 63,	 64	 a	 64	 cm.	 (Krátce	 po	 závodě	 byli	
uloveni	další	velikáni	69	a	67	cm).	Nejúspěšnější	
rybáři:	1.	Mirek	Popelka,	2.	Petr	Jílek,	3	Tomášek	
Nykl,	 4.	 Libor	 Ondráček,	 5.	 Martin	 Schauer.	
Největší	 ryba:	 Ondřej	 Balcar,	 kapr	 68	 cm.	
Nejmladší	účastník:	Jáchym	Legát,	9	let.	Nejstarší	
účastník:	Mirek	Kaštánek,	81	let.

text:		L.	Vrabec

zdroj:	 JITŘENKA	-	Noviny	občanů	města	Poličky	
a	okolí


