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Pustá	Kamenice	získala	dvě	
druhá	místa	v	soutěži
Zlatý	erb	2019

Ceny	 v í tězům	 21 .	 ročn íku	
krajského	 kola	 soutěže	 Zlatý	 erb	
2019	o	nejlepší	webové	stránky	a	
elektronické	 služby	 měst	 a	 obcí	
byly	ve	středu	13.	3.	2019	předány	

při	slavnostním	ceremoniálu	na	Krajském	úřadě	
Pardubického	 kraje.	 Předávajícími	 byli	 René	
Živný,	radní	odpovědný	za	sport,	cestovní	ruch	a	
informatiku	 a	 Jaroslav	 Folprecht,	 ředitel	
krajského	 úřadu.	 Pustá	 Kamenice	 získala	 2.	
místo	v	kategorii	nejlepší	webové	stránky	obce	a	
2.	 místo	 v	 kategorii	 Smart	 city	 a	 nejlepší	
elektronickou	 službu	za	obecní	meteostanici.	 Za	
tento	 úspěch	 děkujeme	 především	 našemu	
zastupiteli	a	webmasterovi	ing.	Jiřímu	Zahálkovi,	
který	 obecní	 stránky	 zcela	 přepracoval	 a	 do	
soutěže	připravil.

starosta

Tříkrálová	sbírka	2019
V	 sobotu	 5.	 1.	 2019	 se	 v	Pusté	 Kamenici	 usku-
tečnila	 tradiční	 TŘÍKRÁLOVÁ	 SBÍRKA.	 Tři	
králové	 -	Kašpar,	Melichar	a	Baltazar	 -	 se	vydali	
na	 obchůzku	 obcí	 s	 koledou	 a	 prosbou	 o	 pří-
spěvek	 do	 pokladničky.	 Tříkrálovou	 sbírku	
tradičně	 pořádá	 OBLASTNÍ	 CHARITA	 POLIČKA	
na	 pomoc	 lidem	 v	 nouzi	 u	 nás	 i	 v	zahra-
ničí.	Výtěžek	 Tříkrálové	 sbírky	 2019	 v	 naší	 obci	
byl	 10	745,-	 Kč	 (o	 150,-Kč	 méně	 jak	 v	 roce	
2018).	 Tříkrálová	 sbírka	 opět	 ukázala,	 že	 nám	
osud	 ostatních	 není	 lhostejný.	 Všem	 dárcům	
upřímně	 děkujeme.	 Rovněž	 děkujeme	 i	 našim	
ochotným	koledníkům.	

starosta
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Plnění	rozpočtu	k	28.	2.	2019	v	Ks.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

6590 9740 1002,5VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

992,3PŘÍJMY CELKEM

1415,2 75 12,9Pozemky a les237,8Daň z příjmu FO plátci

34,9 1060 112,7Místní a účelové komunikace5,2Daň z příjmu FO poplat

112,6 350 0Vodovod, infrastruktura a vrt20,7Daň z příjmů vyb. srážkou

1164 3450 163,1Veřejné osvětlení82Daň z příjmů práv. osob

2792 350 38,7Provoz ČOV,  kanalizace509,5DPH

290 254 74,2Kulturní dům + kultura4Daň z nemovitostí

30 60 1,8Knihovna8,2Daň z hazardních her

204,3 20 0Hřiště96,1Poplatky z odpadů a psů

6 470 47,1ZŠ a MŠ0,3Poplatky správní, loterie

10 15 0Cestovní ruch0Poplatek odnětí poz. funkce lesa

115 250 36,8Odpadové hospodářství0Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 47 2,3Služby obyvatelstvu4,9Příjmy vodovod, rybník

10 94 32Finanční příspěvky, dotace0Příjmy TVO, hřiště

260 940 213,2Činnost místní správy5,2Stočné

1 41 33Pojištění majetku, finanční služby0,1Finanční operace

65 4 3,3Finanční vyrovnání volby11,6Neinv. dotace na státní správu

700 55,9Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP

30 45 11,7Jednotka požární ochrany obce0Příjmy sběr a odvoz odpadů

10 900 141,6Zastupitelstvo0Služby pro obyvatelstvo

13 600 22,2Péče o vzhled obce a veř. zeleň2,5Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 0Krizová situace obce4,2Příjmy KD

Očkování	psů	proK	vzteklině
Vážení	 občané	 Pusté	 Kamenice,	 v	 sobotu	
4.	5.	2019	 bude	 probíhat	 očkování	 psů	 proti	
vzteklině.	U	KULTURNÍHO	DOMU	od	14:00	do	
14:45	hod.
Dále	 bych	 chtěla	 upozornit	 na	 změnu	 vete-
rinárního	 zákona,	 která	 nařizuje	 od	 1.	1.	2020	
mít	 psa	 čipovaného.	 Jedná	 se	 o	jednorázový	
úkon,	 kdy	 je	 mikročip	 velikosti	 rýžového	 zrna	

aplikován	veterinárním	lékařem	do	podkoží	krku	
a	pomocí	čtečky	lze	alfanumerický	kód	přečíst	a	
psa	tak	identimikovat.
Zákon	č.	302/2017	Sb.,	kterým	se	mění	zákon	č.	
166/1999	Sb.	§4	odst.4.
Jinými	 slovy,	 od	 příštího	 roku	 nebude	 možné	
naočkovat	 proti	 vzteklině	 nečipovaného	 psa.	 Po	
předchozí	domluvě	tento	úkon	zajistím.

MVDr. Michaela Halamková
veterinární lékařka
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Vítězové	soutěže	Vesnice	roku	2018	byli	přijaK	u	prezidenta	republiky	
Miloše	Zemana	a	předsedy	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	ČR	
Radka	Vondráčka
Ve	 středu	 20.	 2.	 2019	 ve	 14:00	 hodin	 prezident	 republiky	 Miloš	 Zeman	 přijal	 na	 Pražském	 hradě	
starosty	 všech	 třinácti	 krajských	 vítězných	 obcí	 soutěže	 Vesnice	 roku	 2018.	 Po	 slavnostním	 přijetí	
následovala	hodinová	beseda	s	prezidentem	a	poté	hodinová	prohlídka	prostor	Pražského	hradu.	Před	
přijetím	 starostů	 na	 Pražském	 hradě	 také	 předseda	 Poslanecké	 sněmovny	 Parlamentu	 České	
republiky	Radek	Vondráček	uvítal	v	dopoledních	hodinách	v	prostorách	své	kanceláře	zástupce	obcí,	
které	uspěly	v	soutěži	Vesnice	roku	2018.	Během	slavnostního	ceremoniálu	starostům	všech	vítězných	
obcí	 předal	 Pamětní	 listy	 a	knihy	 o	Poslanecké	 sněmovně.	 Za	 obec	 Pustá	 Kamenice	 se	 obou	
slavnostních	aktů	zúčastnil	starosta	obce	Jaroslav	Sklenář	a	místostarosta	Miroslav	Myška.

starosta

Slavnostní	setkání	vítězů	soutěže	
Vesnice	roku	2018	v	Senátu	
Parlamentu	České	republiky
Ve	 středu	 12.	 prosince	 2018	 absolvovali	 zástupci	 naší	
obce	 spolu	 s	 dalšími	 zástupci	 třinácti	 vítězných	 Vesnic	
roku	 2018	 a	 dalšími	 oceněnými	 –	 Modrá	 stuha,	 Bílá	
stuha,	 Zelená	 stuha	 a	 Oranžová	 stuha,	 kteří	 uspěli	
v	krajských	kolech	soutěže	Vesnice	roku	2018,	slavnostní	
setkání	v	Senátu	Parlamentu	České	republiky.	Slavnostní	
setkání	 oceněných	 obcí	 uspořádala	 Stálá	 komise	 Senátu	
pro	rozvoj	venkova	ve	spolupráci	s	vyhlašovateli	soutěže	
Vesnice	roku	v	Programu	obnovy	venkova.	Setkání	vítězů	
soutěže	Vesnice	roku	2018	se	uskutečnilo	od	10:00	hodin	
v	hlavním	sále	Valdštejnského	paláce	–	sídle	Senátu	PČR.	
Starosta	obce	Pustá	Kamenice	zde	z	rukou	místopředsedy	
Senátu	 pana	 Milana	 Štěcha	 obdržel	 PAMĚTNÍ	 LIST	 za	
získání	 Zlaté	 stuhy	 za	 vítězství	 v	krajském	 kole	 soutěže	
Vesnice	roku	2018.

starosta
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Popelnice	na	olej
Od	 16.	1.	2019	 máme	 novou	 ná-
dobu	 (černou	 plastovou	 popel-
nici)	 na	 sběr	 použitého	 oleje	
z	domácnosti.	Je	na	stejném	místě	
jako	ta	stará,	ale	 je	na	obsah	240	
litrů,	poklop	má	zabezpečen	proti	
otevření	a	čelní	stěna	je	opatřena	
otvorem	 o	průměru	 12,5	 cm	 na	
PET	 lahev.	 Slitý	 olej	 do	 nádoby	
o	větším	průměru	dovnitř	nevho-
díte.	 V	domácnosti	 postupně	
slívejte	použitý	olej	do	PET	lahve	
a	potom	již	pevně	uzavřenou	PET	
l ahev	 vhoďte	 o tvorem	 do	
označené	nádoby.
Při	 překládání	 obsahu	 staré	 nadoby	 do	 nádoby	
nové	 jsem	 se	 nestačil	 divit	 do	 čeho	 všeho	 jsou	
naše	 hospodyňky	 schopny	 olej	 slít.	 Olej	 byl	
uložen	mimo	 jiné	 i	ve	sklenicích,	 různých	 jiných	
obalech	a	 i	nekvalitně	uzavřen,	 takže	vytékal	do	
sběrné	 nádoby.	 V	 některých	 PET	 lahvích	 o	
obsahu	1,5	litru	se	na	dně	lahve	nacházel	olej	ve	
výšce	2	někdy	3	 cm	a	 zbytek	 lahve	byl	prázdný.	
Takto	 obsah	 240	 litrů	 zaplníme	 plastem	 a	 oleje	
tam	moc	nebude	-	nádoba	je	na	olej,	není	na	sběr	
plastu,	 od	 toho	 jsou	 jiné	 nádoby,	 mimochodem	
pár	metrů	vedle.

Svozová	-irma	uvádí,	že	do	sběné	nádoby:	

PATŘÍ:	 přepálený	 rostlinný	 olej	 a	 tuk	 v	 pevně	
uzavřených	a	neporušených	PET	lahvích.

NEPATŘÍ:	směsný	(komunální	odpad),	živočišné	
tuky	(sádlo,	lůj),	motorový	olej,	plast	(krom	lahví	
s	 olejem),	 sklo,	 papír,	 nápojové	 kartony	
(europack),	baterie,	elektromateriál,	 textil,	obuv,	
biologický	odpad,	zdravotní	materiál	a	kov.

VYHLÁŠKA	 	 č.	 210/2018	 ze	 dne	 14.	 září	 2018,	
kterou	 se	 mění	 vyhláška	 č.	 321/2014	 Sb.,	 o	
rozsahu	 a	 způsobu	 zajištění	 odděleného	
soustřeďování	složek	komunálních	odpadů	mimo	
jiné	uvádí	v	odstavci	7:	Obec	je	povinna	zajistit	
celoročně	místa	pro	oddělené	 soustřeďování	
jedlých	olejů	a	tuků.	Jedlé	oleje	a	tuky	nesmí	
být	 soustřeďovány	 společně	 s	 jinými	
biologicky	 rozložitelnými	 odpady.	 Tato	
vyhláška	 nabývá	 účinnosti	 dnem	 1.	 dubna	
2019.

místostarosta

Nové	webové	stránky
obce	Pustá	Kamenice
Dne	18.	1.	2019	byly	spuštěny	zcela	nové	webové	
stránky	obce	Pustá	Kamenice.	Po	několika	letech	
nastala	 zcela	 zásadní	 změna,	 protože	 i	 v	 inter-
netovém	 světě	 a	 elektronické	 komunikaci	 	 jde	
vše	velkou	 rychlostí	dopředu.	Věřím,	 že	 se	nové	
stránky	 budou	 líbit	 a	 snadno	 se	 v	 nich	
zorientujete.	 Co	 se	 týče	 ohlasů	 mezi	 veřejností,	
tak	převládají	kladné	nad	zápornými.		

starosta

Sníh
Počátkem	roku	2019	začalo	sněžit,	a	 to	více	než	
posledních	 pár	 let,	 a	 někteří	 naši	 spoluobčané	
začali	 prudit.	 Prvním	 počinem	 byla	 starší	
důchodkyně,	která	neunesla,	 že	při	prohrnování	
sněhu	traktorista	uložil	větší	množství	sněhu	na	
hranici	 pozemku	 její	 dcery.	 Nestačilo	 vynadání	
traktoristovi,	 ale	 přišla	 vynadat	 starostovi	 dne	
10.	1.	2019	 na	 obec.	 Další	 nespokojený	 fyzicky	
zdatný	 důchodce	 se	 nemohl	 smířit	 s	 tím,	 že	 po	
projetí	 traktoru	 s	 radlicí	mu	před	garáží	 	 zůstal	
vyhrnutý	 sníh.	 Musel	 urgentně	 volat	 starostovi,	
ať	 mu	 to	 jde	 uklidit.	 Pokračovalo	 to	 nespo-
kojeností	 řidiček	 z	 horního	 konce,	 které	 nebyly	
spokojeny	 ani	 opakovaně	 s	 prohrnutou	 obecní	
cestou	kolem	jejich	pozemku.
Kladu	 si	 otázku,	 co	 se	 to	 s	 některými	 spolu-
občany	děje,	vždyť	sněhové	příděly	byly	v	minu-
losti	naprosto	běžné	a	 to	 se	obecní	komunikace	
neudržovaly.	 Čím	 více	 napadne	 sněhu,	 tím	 více	
bude	vláhy	a	bude	voda	ve	 studnách.	Z	 toho,	 že	
padá	 sníh	 se	 máme	 radovat	 a	 ne	 mít	 blbou	
náladu	a	ještě	ji	přenášet	na	ostatní.
Pokud	potřebuji		ráno	jet	autem	a	vidím,	že	večer	
chumelí	a	bude	chumelit	 i	 celou	noc,	přeparkuji	
si	 auto	co	nejblíž	ke	komunikaci	 III/3548.	Úklid	
sněhu	z	obecních	komunikací	je	až	na	posledním	
místě.	 Prioritou	 jsou	 nejdříve	 komunikace	
I.	třídy,	potom	II.	třídy,	potom	III.	třídy	a	nakonec	
obecní	místní	komunikace.
Na	 internetové	 diskuzi	 jsem	 zaznamenal	 vcelku	
výstižný	příspěvek.	Cituji:	"A	kdo	neumí	jezdit	na	
sněhu,	je	to	jeho	problém	a	tedy	ať	nejezdí,	nebo	si	
vezme	 hrablo	 a	 může	 jít	 uklízet.	 Nadávají	 na	
silničáře	a	sami	nic	nedělají.	Prostě	za	vše	mohou	
ti	druzí,	já	nic	dělat	nemusím".

místostarosta
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Odpady,	třídění,	kontejnery
Prosím	 všechny	 občany	 obce	 Pusté	 Kamenice	
včetně	 všech	 chalupářů	 a	 přespolních,	 kteří	
odkládají	 odpady	 do	 kontejnerů,	 včetně	
kontejneru	 u	 místního	 hřbitova.	 Neházejte	 věci	
do	 kontejnerů,	 které	 tam	 nepatří!	 Například	 u	
kostela	 v	kontejneru	 na	 bioodpad	 se	 nachází	
skelná	 vata.	 Nevím,	 který	 nezodpovědný	 občan	
to	 tam	mohl	 hodit,	 ale	 stalo	 se.	 Prosím,	 aby	 se	
takto	 již	 nadále	 nestávalo.	 Totéž	 platí	 i	 u	
kontejneru	 na	 komunální	 odpad	 u	 bývalé	 váhy.	
Myslíte	 si,	 že	 tam	 patří	 gauč,	 noční	 stolek,	

televizor,	 železo	 apod..	 Určitě	 ne.	 Jsou	 to	 věci,	
které	 patří	 do	 nebezpečných	 odpadů,	 případně	
na	 místo,	 kde	 se	 ukládá	 železo.	 Veškeré	 tyto	
odpady	svážíme	dvakrát	ročně.	Současná	cena	za	
osobu	a	rekreační	objekt	činí	600,-Kč	ročně.	Když	
takto	budeme	s	odpadem	dále	nakládat,	věřte,	že	
budeme	 platit	 700,-Kč	 ročně.	 Proto	 vás	 ještě	
jednou	 prosím	 a	 žádám	 o	 třídění	 odpadů,	 jak	
ukládá	vyhláška	obce	a	zákon	o	odpadech.	Děkuji	
za	pochopení.

starosta

Nebezpečné	odpady
V	pondělí	dne	20.	5.	2019	se	uskuteční	 sběr	nebezpečných	odpadů	a	elektroodpadu.	Vozidlo	svozu	
bude	přistaveno	 v	16:00	u	 Skalických,	 v	16:05	u	mostu,	 v	16:10	u	hasičské	 zbrojnice,	 v	16:15	
u	kovárny	u	Chválových,	v	16:20	u	Peci	u	Sklenářových.	
Odpad	 se	 předává	 do	 svozového	 vozidla	 osobně.	 Pokud	 se	 nemůžete	 sami	 dostavit,	 požádejte	 své	
kamarády	nebo	sousedy.

Nebezpečné	odpady:
Do	 speciálního	 vozidla	 lze	 nakládat	 tyto	 odpady:	 akumulátory,	 tonery	 do	 tiskáren,	 olejové	 miltry,	
mastné	hadry,	upotřebené	oleje	a	 tuky,	monočlánky,	nádoby	od	barev,	 lepidel,	 rozpouštědel,	kyselin,	
fotochemikálií,	pesticidů,	nádobky	od	sprejů,	laků	na	vlasy,	zářivky	a	výbojky,	asfaltové	lepenky	(pouze	
v	malém	množství	a	bez	stavebních	příměsí).	

Elektroodpad:
Jedná	 se	 o	 všechny	 druhy	 televizorů,	 video	 a	 DVD	 přehrávače,	 rádia,	 kazetové	 magnetofony,	
gramofony,	 Hi-Fi	 věže,	 reprobedny,	 sluchátka,	 dálkové	 ovladače,	 videokamery,	 fotoaparáty	 včetně	
objektivů	a	blesků,	elektrické	hudební	nástroje,	počítače,	příslušenství	k	počítačům	(klávesnice,	karty,	
myši,),	 notebooky,	monitory,	 telefony,	 faxy,	 tiskárny,	malé	 kopírky,	 kalkulačky,	 herní	 konsole	 a	 jejich	
ovladače,	všechny	elektrické	hračky,	ledničky,	mikrovlnky,	mrazáky,	varné	konvice.

Velkoobjemový	materiál:
V	termínu	16.	5.	-	20.	5.	2019	můžete	do	kontejneru	u	váhy	dávat	velkoobjemový	odpad	jako	matrace,	
větší	 plasty	 (ne	 autodíly),	 podlahové	 krytiny	 (koberce,	 lina).	 Pokud	 budeme	 velkoobjemový	 odpad	
ukládat	 do	 kontejneru	 kdykoli	 během	 roku,	 zvyšuje	 se	 nám	 podstatně	 poplatek	 za	 vyvezení	
jednotlivých	kontejnerů,	což	se	projeví	na	zvýšeném	poplatku	za	odpady	v	následujícím	roce.

Železný	šrot:
Odvoz	železného	šrotu	z	úložiště	vedle	garáže	na	točně	autobusu	bude	proveden	22.	5.	2019.	Svoz	po	
obci	bude	organizován	21.	5.	2019.

JAKÉKOLIV	PNEUMATIKY	DO	SVOZOVÉHO	VOZIDLA
ANI	DO	VELKOOBJEMOVÉHO	KONTEJNERU	NEPATŘÍ	!!!!	
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Podání	dotací	na	MMR	ČR
Koncem	měsíce	února	2019	byly	na	Ministerstvo	
pro	 místní	 rozvoj	 ČR	 podány	 dvě	 žádosti	
o	dotace	na	opravu	čtyř	místních	komunikací.	Jak	
již	 bylo	 uvedeno	 v	minulých	 pustokamenických	
listech,	 jedná	 se	 o	 komunikace	 MK	 č.	 1c	 (od	
Otradovských	k	Mlynářovým	u	Peci)	a	MK	č.	22	c	
(od	 silnice	 u	 Sejkorových	 směrem	 k	rybníku)	 –	
dotace	 z	 programu	 Podpora	 vítězů	 soutěže	
Vesnice	 roku	 a	 dále	 komunikace	 MK	 č.	 8c	 (od	
Pokorných	směrem	k	Habalovým)	a	MK	č.	17c4	–	
(od	 Houdkových	 směrem	 k	Mlynářovým	 na	
horním	 konci)	 –	 dotace	 z	programu	 Podpora	
obnovy	místních	komunikací.	O	tom,	zda-li	 jsme	
s	dotacemi	 uspěli,	 budeme	 vědět	 v	průběhu	
měsíce	 května.	 Případná	 realizace	 by	 pak	
proběhla	v	září	až	říjnu	2019.

starosta

Oprava	ve	výčepu
kulturního	domu
Na	 přelomu	 prosince	 2018	 a	 ledna	 2019	 byla	
provedena	 oprava	 ve	 výčepu	 kulturního	 domu.	
Jednalo	se	zejména	o	výměnu	starého	výčepního	
pultu	 za	 nový.	 Ještě	 před	 instalací	 nového	
výčepního	 pultu	 byla	 provedena	 oprava	
vodovodního	rozvodu,	oprava	rozvodu	odpadu	a	
elektřiny.	 Poté	 následovalo	 položení	 nových	
obkladů	 na	 zdi	 za	 výčepním	pultem.	Dle	 ohlasů	
místních,	 kteří	 navštívili	 ples,	 dětský	 karneval	 a	
šibřinky	se	oprava	povedla	a	většině	přítomných	
se	nové	úpravy	ve	výčepu	líbily.

starosta

Poškození	komína	u	kulturního	
domu
V	neděli	 večer	 po	 hasičském	 plese	 dva	 všímaví	
členové	 místní	 tělovýchovné	 jednoty,	 kteří	 šli	
připravovat	do	kulturního	domu	věci	na	výzdobu	
na	tradiční	šibřinky,	si	na	půdě	kulturního	domu	
všimli	 poškození	 komínu,	 který	 vede	 z	jeviště	 a	
baru.	Komín	byl	nad	komínovými	dvířky	doslova	
utržen	 a	 o	 několik	 centimetrů	 vyvrácen.	 Došlo	
k	tomu	 tak,	 že	 ze	 střechy	 sjela	 lavina	 sněhu	 a	
komín	 vyvrátila.	 Díky	 jejich	 všímavosti	 se	
předešlo	 případným	 ohromným	 škodám,	 které	
mohly	následně	vzniknout.	Ani	nechci	přemýšlet	
o	 tom,	 co	 by	 se	 případně	 stalo,	 kdyby	 se	 o	
poškození	 komínu	 nevědělo	 a	 na	 dětském	
karnevale	 a	 šibřinkách	 se	 dole	 v	kamnech	
normálně	 zatopilo.	 Tímto	 bych	 chtěl	 oběma	
Honzům	 (Oplištil,	 Brokl)	 velmi	 poděkovat	 za	
jejich	všímavost	a	včasné	ohlášení	události.	Obec	
již	celou	škodní	událost	nahlásila	na	pojišťovnu	a	
v	jarních	měsících	bude	komín	zcela	opraven.

starosta
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Pustokamenič8	hokejisté	obhájili	
loňské	bronzové	medaile
v	AHL	Polička	

V	sobotu	9.	3.	2019	skončila	pro	pustokamenické	
hokejisty	 sezóna	 2018/2019	 v	 AHL	 Polička	 a	
skončila	velice	úspěšně.	Po	předloňském	druhém	
a	 loňském	 třetím	 místě	 naši	 letos	 skončili	 na	
výborném	 třetím	 místě	 a	 získali	 tak	 znovu	
bronzové	medaile.	Od	podzimu	2018	do	začátku	
letošního	jara	odehráli	v	AHL	Polička	celkem	18	
utkání.	 Ve	 čtrnácti	 utkáních	 vyhráli	 a	 pouze	 ve	
čtyřech	 zápasech	 odešli	 poraženi.	 V	základní	
části	 jedenkrát	 s	Jedlovou,	 ve	 čtvrtminále	
jedenkrát	 s	Krounou	a	v	semiminále	dvakrát	 s	J+J	
Polička.	Vše	při	 celkovém	aktivním	skóre	91:63.	
Po	 základní	 skupině,	 kde	 hrál	 každý	 s	 každým	
dvakrát,	 skončili	 na	 výborném	 druhém	 místě	
pouze	 o	 skóre	 za	 vítěznou	 Jedlovou.	 Ve	
čtvrtminále	 narazili	 na	 mužstvo	 Krouny.	 V	 sérii	
hrané	na	dva	vítězné	zápasy	Krounu	přehráli	2:1.	
V	 semiminále	 narazili	 na	mužstvo	 J+J	 Polička,	 se	
kterým	prohráli	oba	zápasy,	byli	vyřazeni	a	 jako	
poražený	semiminalista	si	zahráli	o	konečné	třetí	
místo.	 V	 jediném	 zápase	 zvítězili	 nad	 Pustou	
Rybnou	 6:5	 a	 skončili	 tak	 na	 krásném	 třetím	
místě.	 Tímto	 jim	 srdečně	 blahopřejeme	 k	
dalšímu	 sportovnímu	 úspěchu	 a	 zejména	 pak	 k	
výborné	reprezentaci	naší	obce.	Hokejisté	by	pak	
touto	 cestou	 chtěli	 poděkovat	 všem	 fanouškům,	
kteří	za	nimi	do	Poličky	jezdili	a	povzbuzovali	je,	
dále	 pak	 všem,	 kteří	 je	 po	 celou	 hokejovou	
sezónu	podporovali.	 Zejména	děkují	 sponzorům	
za	minanční	podporu	celé	sezóny.	 Jedná	se	o	tyto	
sponzory:	 Obec	 Pustá	 Kamenice,	 Tělovýchovná	
jednota	Pustá	Kamenice,	Aleš	Suchý	-	Nell	servis	
s.r.o.	Krásné,	Karel	Chvála	K.CH.	Mont	s.r.o.	Pustá	
Kamenice,	 Elektro	 Zdeněk	 Dvořák	 Polička,	
Zbyněk	 Oplištil	 -	 Atelier	 Pustá	 Kamenice,	

GlassFit,	 Podlahy	 Šeda,	David	Zeman.	Těšíme	 se	
na	 další	 sezónu	 v	 AHL	 a	 další	 spolupráci	 s	
uvedenými	 sponzory.	 Celkovým	 vítězem	 AHL	
Polička	se	 stalo	mužstvo	 Jedlové,	které	ve	 minále	
porazilo	 J+J	 Polička	 4:3	 po	 samostatných	
nájezdech.	 V	individuálních	 statistikách	 uspěl	
David	Zeman,	který	se	42	body	(22	branek	a	20	
asistencí)	 vyhrál	 kanadské	 bodování	 soutěže	 a	
dále	 brankář	 našeho	 týmu	Aleš	Trunečka,	 který	
zvítězil	 v	kategorii	 gólmanů	 s	průměrem	 3,13	
obdržených	branek	za	zápas.	Gratulujeme.

starosta	a	hokejisté

Výsledky	našich	hokejistů:
Pustá	Kamenice	:	Lezník		5:2	a	7:3
Pustá	Kamenice	:	Krouna	5:4	a	8:3
Pustá	Kamenice	:	Borovnice	8:7	a	2:0
Pustá	Kamenice	:	Pustá	Rybná	7:6	a	4:3
Pustá	Kamenice	:	Jedlová	4:6	a	4:3

Pustá	Kamenice	:	J+J	Polička	8:2	a	3:2

Čtvrtminále:
Pustá	Kamenice	:	Krouna	(5:2;	1:3;	9:2)

celkem	2:1	na	zápasy
Semiminále:

Pustá	Kamenice	:	J+J	Polička	(1:5;	4:5	PP)
celkem	0:2	na	zápasy	

o	3.	místo:
Pustá	Kamenice	:	Pustá	Rybná	6:5
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TJ	Pustá	Kamenice
Vánoční	veřejné	bruslení	a	
přátelský	zápas	
pustokamenických	hokejistů
TJ	 Pustá	 Kamenice	 uspořádala	 25.	12.	2018	 na	
zimním	 stadionu	 v	 Poličce	tradiční	 vánoční	
bruslení.	 Přijelo	 si	 zabruslit	kolem	 50	 dětí	s	
dospělými.	 Někteří	 nejmenší	 si	 zde	 poprvé	
vyzkoušeli,	 jak	 se	 na	 bruslích	 stojí.	 Pronájem	
ledu	 hradila	 naše	 organizace.	 Děkujeme	 všem,	
kteří	se	vánočního	bruslení	zúčastnili.
Po	veřejném	bruslení	v	Poličce	dne	25.	12.	2018	
se	naši	hokejisté	domluvili	na	přátelském	utkání	
mezi	 sebou.	 Pojalo	se	 to	 v	duchu,	 ať	 si	 zahrají	 i	
bývalí	hokejisté	z	Pusté	Kamenice.	Ze	zápasu	se	
stal	 boj	 do	 poslední	 minuty,	 kde	 padlo	 spoustu	
gólů.	 Možná	 proto,	 že	 na	 tribunách	hlasitě	
fandilo	hodně	lidí.	Zápas	 skončil	 remízou,	 takže	
nakonec	byli	všichni	spokojeni	a	mohlo	se	to	 jet	
zapít	 do	 Kamenické	 hospůdky.	Zde	 se	 rozebíral	
zápas	do	detailu,	až	do	ranních	hodin.	Chtěl	bych	
poděkovat	bývalým	hokejistům,	že	se	zúčastnili	a	
hlavně	všem	fanouškům	za	velkou	podporu.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jan	Brokl	ml.

Šibřinky	2019
Padesáté	 páté	 narozeniny	 tradičních	 ŠIBŘINEK	
jsme	 společně	 oslavili	 v	 sobotu	 16.	 2.	 2019	
v	kulturním	 domě	 v	 Pusté	 Kamenici.	 Tradice	

pořádání	této	akce	začala	v	roce	1964	a	tehdejší	
ráz	 výzdoby	 zněl	 „Ledový	květ“.	Od	 tohoto	 roku	
TJ	Pustá	Kamenice	pořádá	ŠIBŘINKY	nepřetržitě	
každý	rok.	Ráz	a	název	letošní	výzdoby	byl	SVĚT	
HLAVOLAMŮ.	 U	 stropu	 sálu	 byl	 zavěšen	 ježek	
v	kleci,	 nejznámější	 hlavolam	 v	Česku,	 všude	
kolem	pak	 výzdoba	 s	 danou	tématikou.	 Skupina	
Řemen	zde	v	Pusté	Kamenici	odstartovala	27	let	
RETRO	 TOUR.	 Nechyběla	 soutěž	 v	 rychlosti	
vypití	piva	a	vyhlášení	nejlepších	masek,	kterých	
bylo	vyhlášeno	celkem	deset.	(10.	Transformers,	
9.	 Drákula,	 8.	 Kalendáře,	 7.	 Vrána,	 6.	 Číšník,	 5.	
Upíři,	4.	Čtyřlístek,	3.	Opičák	Jenda,	2.	Ploštice	a	
1.	 Vánoční		 stromek	 s	 dárky).	 Za	 pořadatele	
děkuji	 všem	návštěvníkům	za	účast,	 sponzorům	
za	dary	do	 tomboly,	 pořadatelům	 za	 vykonanou	
službu	 a	 především	 všem,	 kteří	 se	 podíleli	 na	
přípravě	 výzdoby.	Těšíme	 se	 nashledanou	 na	
dalších	ŠIBŘINKÁCH.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Dětský	karneval	2019
V	sobotu	16.	2.	2019	Tělovýchovná	jednota	Pustá	
Kamenice	 uspořádala	 tradiční	 dětský	 karneval.	
Letošní	 výzdoba	 se	 nesla	 v	duchu	 světu	
hlavolamů.	 U	 stropu	 sálu	 visel	 ježek	 v	 kleci,	
nejznámější	hlavolam	v	Česku,	 všude	kolem	pak	
výzdoba	 s	 danou	tématikou.	 Dětský	 karneval	
krátce	 po	 třinácté	 hodině	 zahájily	 mažoretky	
Hvězdičky.	 Následně	 děti	 začaly	 soutěžit	 a	
tancovat.	 Soutěžilo	 se	 až	 do	 šestnácté	 hodiny	 a	
všechny	 děti	 si	 z	pustokamenického	 karnevalu	
	odnesly	 nejen	 věcné	 ceny	 a	 sladkosti,	 ale	
především	 krásné	 zážitky.	 Opět	 nechybělo	
vyhlášení	 nejkrásnějších	 masek	 a	 přetahování	
lanem	mezi	dámskou	a	pánskou	 společností.	 Po	
dvou	 porážkách	 z	roku	 2017	 a	 2018	 tentokrát	
uspěli	 chlapci	 a	 páni.	 Pro	 pořadatele	 bylo	
potěšující,	 že	 kulturní	 dům	 byl	 opět	 zaplněn	
návštěvníky,	 zejména	 pak	 dětmi.	 Pořadatelé	
děkují	 všem	 sponzorům	 za	 ceny	 do	 soutěží,	
především	 pak	 mirmě	 Ravensburger	 Polička,	
která	 darovala	 nejvíce	 věcných	 cen.	 Dále	 děkují	
všem,	kteří	připravovali	letošní	výzdobu	a	všem,	
kteří	 na	 karnevale	 sloužili.	 Poděkování	 za	 účast	
na	akci	také	patří	zejména	návštěvníkům.	I	 letos	
většina	 rodičů	 a	 prarodičů	 využila	 se	 svými	
ratolestmi	 služeb	 miniatelieru	 fotografa	 pana	
Radka	Pavlíka	 z	Hlinska	a	odnesli	 si	 z	karnevalu	
krásné	 fotogramie.	 Těšíme	 se	 na	 shledanou	 na	
některé	 z	příštích	 akcí,	 které	 budeme	 v	roce	
2019	pořádat.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Masopust	2019
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	 první	
březnovou	sobotu	roku	2019	uspořádala	tradiční	
masopustní	 průvod	 obcí.	 Čtyřicet	 masek	
vedených	Laufrem	ráno	požádalo	starostu	obce	o	
povolení	 průvodu	 obcí.	 Po	 obdrženém	 povolení	
se	 masopustní	 průvod	 vydal	 směrem	 na	 dolní	
konec	 a	 v	odpoledních	 hodinách	 pak	 na	 horní	
konec	 obce.	 Nevěsta	 se	 ženichem,	 doktor	 se	
sestřičkou,	 kominík,	 tanečnice,	 cikánky,	 atd.,	 ti	
všichni	se	celý	den	bavili	a	veselili	s	občany	Pusté	
Kamenice.	Masopustní	průvod	byl	ukončen	o	půl	
šesté	 večer	 na	 horním	 konci	 obce.	 Pořadatelé	
masopustního	průvodu	děkují	všem	občanům	za	
to,	že	masopustní	taškařici	a	občasné	poškádlení	
od	 masek	 strpěli,	 dále	 děkují	 za	 chutné	
občerstvení,	 které	 pro	 maškaru	 připravili	 a	
děkují	také	za	minanční	prostředky,	které	věnovali	
do	masopustní	pokladničky.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Turistický výlet pro děti, rodiče a prarodiče 
22. - 23. 6. 2019
TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 o	 víkendu	 22.	 -	
23.	6.	2019	dvoudenní	turistický	výlet	pro	rodiče	
a	 prarodiče	 s	 dětmi.	 V	 letošním	 roce	 půjdeme	
opět	 na	 Březiny.	 Zájemci	 se	 mohou	 hlásit	 do	
16.	6.	2019	 u	 Jana	 Tomáška	 ml.,	 který	 podá	 i	
bližší	 informace	 ohledně	 pochodu.	 Pozvánka	
bude	 rovněž	 v	 kalendáři	 akcí	 na	 webových	
stránkách	 a	 na	 plakátech.	 Srdečně	 zvou	
pořadatelé.

Cykloturistický zájezd do Lužických hor a 
oblasti Hřenska 26. - 29. 9. 2019
TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 ve	 dnech	 26.	 -	
29.	9.	2019	 čtyřdenní	 cykloturistický	 zájezd	 do	
Lužických	 hor	 a	 oblasti	 Hřenska.	 Ubytování	 je	
zajištěno	v	penzionu	KAMZÍK	v	obci	Studený	35,	
Děčín	 -	 http://www.penzionkamzik.cz/.	
Přihlášky	na	zájezd	se	budou	podávat	v	průběhu	
měsíce	 srpna	 2019.	 Cena	 zájezdu	 bude	 teprve	
stanovena	 a	 bude	 zveřejněna	 na	 webových	
stránkách	obce	a	na	plakátech.	Kapacita	zájezdu	
je	 maximálně	 50	 účastníků.	 Srdečně	 zvou	
pořadatelé.

Připravované	akce	
TJ	Pustá	Kamenice
Pálení čarodějnic 30. 4. 2019
TJ	Pustá	Kamenice	pořádá	v	úterý	30.	4.	2019	od	
18:00	 hodin	 PÁLENÍ	 ČARODĚJNIC.	 Akce	 se	
uskuteční	 jako	 vždy	 na	místním	 hřišti.	 Pro	 děti	
nebude	chybět	soutěž	o	nejhezčí	či	nejšerednější	
vyrobenou	 čarodějnici.	 Všechny	 děti,	 které	
přinesou	 vlastnoručně	 vyrobenou	 čarodějnici,	
budou	 za	 své	 dílo	 oceněny.	 Pivo,	 víno	 i	 nealko	
bude	zajištěno	ze	strany	pořadatele.	Uzeninu	na	
opečení	ať	si	každý	návštěvník	akce	přinese	sám.	
Srdečně	zvou	pořadatelé.

Dětský den 2. 6. 2019
Tělovýchovná	jednota	Pustá	Kamenice	uspořádá	
v	neděli	 2.	6.	2019	 tradiční	 DĚTSKÝ	 DEN	
u	příležitosti	 Mezinárodního	 dne	 dětí.	 Dětský	
den	se	bude	konat	od	13.00	hodin	na	travnatém	
hřišti	 u	 turistického	 a	 volnočasového	 odpo-
čívadla.	 Pro	 děti	 bude	 připraveno	 odpoledne	
různých	soutěží	a	her.	Nebudou	chybět	sladkosti	
a	ceny	pro	soutěžící.	Občerstvení	bude	ze	strany	
pořadatele	zajištěno.	Srdečně	zvou	pořadatelé.

Klub	seniorek

Činnost	klubu	seniorek	za	I.	čtvrtle8	roku	2019
Jako	každý	rok,	ani	letos	jsme	v	zimních	měsících	nevynechaly	naše	pravidelné	páteční	setkávání.	Byly	
jsme	rády,	že	se	můžeme	sejít	v	klubovně	a	plánovat	si	společné	aktivity	na	jarní	měsíce.	V	únoru	jsme	
u	nás	přivítaly	zástupkyně	seniorského	klubu	z	Hlinska.	Přivezly	nám	ukázat,	jakými	ručními	pracemi	
se	baví,	vzájemně	 jsme	se	 inspirovaly	pro	další	činnost	v	klubu	a	rády	 jsme	přijaly	 jejich	pozvání	na	
návštěvu	v	Hlinsku.	První	jarní	měsíc	jsme	nemohly	začít	 jinak,	než	tradiční	oslavou	MDŽ.	A	už	bude	
duben	–	měsíc	plný	kulturních	akcí	 i	 ručních	prací.	V	kalendáři	máme	návštěvu	velikonoční	výstavy	
v	muzeu	v	Poličce,	určitě	si	užijeme	odložený	vánoční	dárek	–	podařilo	se	nám	zajistit	vstupenky	na	
dvě	 představení	 v	rámci	 hudebního	 festivalu	 ve	 Skutči	 a	 tak	 uvidíme	 klasický	 balet	 Labutí	 jezero	 a	
operetu	 Noc	 v	Benátkách.	 V	úterý	 9.	 dubna	 od	 18	 hodin	 pořádáme	 v	naší	 klubovně	 besedu	
s	promítáním	 „Tibet	–	 život	ve	velehorách“,	na	kterou	vás	všechny	srdečně	zveme.	A	 jaké	by	 to	byly	
velikonoce,	 kdybychom	 si	 naše	 domovy	 nevyzdobily	 vlastnoručně	 vyrobenými	 dekoracemi.	 Tomu	
budeme	věnovat	naše	příští	setkávání	a	jak	se	nám	naše	snažení	vydaří,	vám	ukážeme	příště.	Přejeme	
všem	hezké	jaro.

Irena	Gregorová
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Den	matek
V	neděli	12.	5.	2019	od	14:00	pořádá	Klub	seniorek	den	matek.	Srdečně	zvou	pořadatelé.

SDH	Pustá	Kamenice

Ohlédnu8	za	výroční	schůzí
SDH	Pustá	Kamenice
V	sobotu	 15.	12.	2018	 proběhla	 v	přísálí	 KD	
výroční	 schůze	 SDH	 Pustá	 Kamenice.	 Od	 15.30	
zde	 probíhala	 schůze	 pro	 děti,	 na	 kterou	 jsou	
tradičně	 zváni	 i	 rodiče	 dětí.	 Pro	 děti	 bylo	
nachystané	 promítání	 fotogramií	 z	uplynulého	
roku	 a	 výborné	 občerstvení	 tentokrát	 v	podobě	
pizzy	 a	moučníků,	 napečených	 paní	 Gregorovou	
a	Novákovou,	za	což	 jim	patří	velký	dík.	Při	 této	
příležitosti	 také	 proběhlo	 pasování	 nově	
přijatých	 členů.	 Do	 našeho	 sboru	 jsme	 tak	
přivítali	 Martinku	 Husákovou,	 Ondru	 Žembery,	
Honzíka	 Tomáška,	 Radima	 Holomka	 a	 Aničku	
Suchou.	 Na	 dětskou	 schůzi	 navázala	 schůze	 pro	
dospělé.	Na	tuto	schůzi	zavítala	také	řada	hostů,	
ať	 už	 to	 byli	 zástupci	 TJ	 a	 klubu	 seniorek,	 či	
starosta	 a	místostarosta	 obce.	 Potěšila	 nás	 také	
návštěva	delegáta	okrsku	Borová	pana	Štěpánka	
a	 starosty	 KSH	 Pardubického	 kraje	 pana	 Josefa	
Bidmona.	Ten	naší	obci	u	příležitosti	100.	výročí	

založení	 naší	 republiky	 věnoval	 stuhu,	 kterou	
pro	 toto	 významné	 jubileum	 nechalo	 vyrobit	
Sdružení	hasičů	Čech,	Moravy	a	Slezska.	Při	svém	
proslovu	 poděkoval	 vedení	 obce	 za	 práci	 a	 za	
podporu	 místních	 hasičů.	 Vyzdvihl	 také	 naši	
práci	s	hasičskou	mládeží	a	vyjádřil	přání,	aby	se	
naše	 děti	 zúčastnily	 slavnostního	 zahájení	
Mistrovství	ČR	Dorostu	v	požárním	sportu,	které	
se	 letos	 bude	 konat	 ve	 Svitavách.	 U	 příležitosti	
100.	výročí	založení	naší	republiky	také	SH	ČMS	
vydalo	pamětní	medaile.	Výbor	našeho	sboru	se	
rozhodl	 tuto	 pamětní	 medaili	 předat	 panu	
Miroslavu	 Myškovi,	 bývalému	 starostovi	 naší	
obce,	 jako	 vyjádření	 poděkování	 za	 jeho	 práci	
pro	naši	obec	a	za	jeho	podporu	našemu	spolku.	
Dále	byla	tato	medaile	předána	starostovi	sboru	
panu	Milanu	Daliborovi	a	panu	Janu	Broklovi,	za	
jeho	dokumentování	veškerého	dění	v	naší	obci.

za	SDH	Lenka	Tomášková
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Kostěnické	hrátky
s	hasičátky	2019
V	sobotu	2.	3.	2019	již	potřetí	vyrazila	3	družstva	
naší	 přípravky	 na	 soutěž	 pro	 ně	 určenou,	
Kostěnické	 hrátky	 s	 hasičátky	 2019.	 V	před-
chozích	dvou	letech	se	nám	dařilo,	a	tak	jsme	byli	
zvědavi,	jak	to	dopadne	letos.	Tato	soutěž	se	těší	
velké	přízni	sborů	dobrovolných	hasičů	z	celého		
Pardubického	kraje,	o	čemž	svědčí	i	letošních	25	
soutěžních	 družstev	 ze	 všech	 okresů	 našeho	
kraje.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 náš	 třetí	 tým	 z	
důvodu	 nemoci	 dětí	 nebyl	 úplný,	 na	místě	 naše	
tři	 3	 leté	 děti	 –	 Aničku	 Suchou,	 Martinku	
Husákovou	a	Honzíka	Tomáška	doplnily	dvě	děti	
z	SDH	Štěpánov	(okres	Chrudim).	Přesto	si	tento	
tým	 nazvaný	 Mix	 vybojoval	 krásné	 22.místo	 a	
získal	 tak	 bronzové	medaile.	 Týmu	B	 ve	 složení	
Johanka	 Broklová,	 Adélka	 Vičarová,	 Ondra	
Žembery,	Liliana	Hodovancová	a	Jiřík	Zahálka	se	
dařilo	 trochu	 méně	 –	 trestné	 body	 za	 motání	
hadic	posunuly	náš	druhý	tým	na	18.	místo.	I	tak	
je	 to	 krásný	 výsledek	 a	 děti	 si	 právem	 odvezly	
bronzové	 medaile.	 Tým	 A	 ve	 složení	 Anička	
Tomášková,	Melichárek	Hak,	Kuba	Odehnal,	Dan	
Suchý	a	Filip	Sodomka	byl	 již	zkušeným	týmem.	
Některé	 děti	 byly	 součástí	 loňského	 vítězného	
družstva,	 takže	 si	 uvědomovaly,	 že	 je	 před	 nimi	
těžký	úkol	obhájit	loňské	a	předloňské	prvenství	
v	 této	 soutěžit.	 Bylo	 to	 napínavé	 a	 velmi	 těsné,	
ale	naše	děti	se	po	celou	dobu	držely	hesla,	které	
zaznělo	 v	 úvodu	 soutěže,	 že	 „vyhraje	 ten	

nejlepší“,	 a	 opět	 se	 jim	 to	 povedlo!	 Staly	 se	 již	
potřetí	 za	 sebou	 vítězi	 a	 přivezli	 domů	 zlaté	
medaile	a	pohár	pro	vítěze!!!	Dětem	gratulujeme	
a	 děkujeme	 za	 výbornou	 reprezentaci	 našeho	
sboru	 i	 obce.	 Největší	 gratulaci	 a	 obrovskou	
zlatou	 medaili	 by	 si	 zasloužili	 především	
pořadatelé	 soutěže,	 která	 byla	 stejně	 jako	
v	minulosti	 perfektně	 připravena.	 Děkuji	 také	
všem	dospělým,	kteří	děti	na	soutěž	doprovázeli	
a	zajišťovali	nejen	odvoz,	ale	také	skvělé	zázemí.

za	SDH	Lenka	Tomášková
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ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Vánoční	nadílka

V	pátek	 21.	 prosince	 se	 celá	 škola	 zahalila	 do	
vánoční	 atmosféry.	 Všechny	 děti	 ze	 školy	 i	 ze	
školky	 se	 společně	 sešly	 v	družině,	 kde	
netrpělivě	čekaly	na	zazvonění	zvonečku.	A	když	
se	 dočkaly,	 vypravily	 se	 do	 horní	 třídy,	 kde	 stál	
rozsvícený	stromeček	a	pod	ním	dárky.	Ještě	než	
se	 děti	 pustily	 do	 rozbalování	 dárků,	 společně	
jsme	 si	 zazpívali	 koledy	 a	 popřáli	 si	 krásné	
svátky.	 A	 pak	 přišla	 ta	 nejkrásnější	 chvíle	 –	
rozbalování	 dárků	 a	 hraní	 si.	 I	 letos	 Ježíšek	
přinesl	 jak	 nové	 hračky	 do	 školky,	 tak	 i	
didaktické	a	výukové	hry	do	školy	a	společenské	
hry	a	stavebnici	do	družiny.	Děkujeme	Ježíšku.

Jana	Kulichová

Zimní	radovánky	na	místním	
rybníku

Letošní	zima	přála	zimním	sportům	a	tak	 jsme	i	
my	ve	škole	využili	příležitosti	a	v	rámci	hodiny	
tělesné	výchovy	jsme	se	vypravili	zabruslit	si	na	
místní	 rybník.	 Na	 malém	 plácku,	 který	 upravil	
pan	Sejkora,	kterému	tímto	děkujeme,	se	během	
dvouhodinovky	 tělesné	 výchovy	 vystřídali	 dvě	
skupinky	dětí.	 Jedna	skupinka	dětí	vždy	bruslila	
a	 ta	druhá	mezitím	bobovala.	 Společné	bruslení	
jsme	 si	 parádně	 užili.	 A	 tak	 nás	 mrzelo,	 že	 po	
návratu	 z	jarních	 prázdnin,	 už	 se	 na	 rybníku	
bruslit	nedalo.	Tak	třeba	zase	příští	rok.

Jana	Kulichová

Nový	kamarád	ve	škole
Do	školy	nám	přibyl	nový	kamarád.	Říkáme	mu	
Bob.	 Sice	 toho	 moc	 nenamluví,	 ale	 za	 to	 se	 na	
něm	 krásně	 naučíme	 stavbu	 lidského	 těla.	
K	modelu	 kostry	 „Boba“	 jsme	 ještě	 přikoupili	 i	
model	srdce	v	životní	velikosti	a	nový	kvalitnější	
mikroskop.	Doufáme,	že	díky	novým	pomůckám	
bude	výuka	prvouky	a	přírodovědy	pro	děti	zase	
o	trošku	zajímavější.

Jana	Kulichová

Bejbytančení
Také	 letos	 se	 děti	 z	 MŠ	 a	 někteří	 žáci	 1.	 -	 3.	
ročníku	mohli	během	ledna	těšit	na	Tanečky	pro	
děti,	 při	 kterých	 si	 děti	 zopakovaly	 základní	
taneční	 postoje,	 názvy	 tanců,	 také	 trochu	
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společenského	 chování	 a	 především	 si	 užily	
samotné	tancování.	30.	ledna	-	na	poslední	lekci,	
na	kterou	se	mohli	jako	každoročně	přijít	podívat	
rodinní	 příslušníci,	 vše	 vyvrcholilo.	 Paní	
tanečnice	Martina	si	 s		dětmi	nakonec	vzájemně	
předaly	drobné	poděkování.

Dita	Hromádková

Karneval	a	pololetní	vysvědčení
Již	 tradičně	 slavíme	 poslední	 den	 1.	 pololetí	 ve	
víru	 karnevalových	 radovánek.	 Ve	 čtvrtek	 31.	
ledna	 se	 to	 tedy	 v	 naší	 škole	 od	 samého	 rána	
hemžilo	 spoustou	 pohádkových,	 roztomilých	 i	
roztodivných	 bytostí.	 Školka	 si	 hned	 po	 ránu	
zadováděla	v	 tělocvičně.	A	děti	ze	školy	si	první	
dvě	 vyučovací	 hodiny	 mohly	 vyzkoušet	 různé	
logické	 hry,	 hlavolamy	 a	 skládání	 puzzle.	
Následovala	svačina	na	doplnění	energie	a	po	ní	
už	mohl	začít	ve	vyzdobené	tělocvičně	vytoužený	
karneval.	 Při	 něm	 si	 děti	 zasoutěžily,	 zatančily,	
pořádně	se	vydováděly	a	tím	oslavily	ukončení	1.	
pololetí.	 Poslední	 vyučovací	 hodinu	 bylo	 dětem	
předáno	pololetní	vysvědčení.	

Martina	Nováková

Zdravá	5
Loni	se	naše	škola	zapojila	do	projektu	Zdravá	5	
a	 letos	 jsme	se	rozhodli	zúčastnit	soutěže,	která	
je	součástí	tohoto	projektu.
Úkolem	 bylo	 připravit	 v	 tříčlenné	 skupině	
zdravou	 svačinku	 pro	 čtyři	 osoby	 a	 někomu	 ji	
věnovat.	 Všechny	 skupinky	 připravovaly	
pomazánky.	Základem	všech	byla	domácí	 lučina.	
Dalším	 zdravým	 prvkem	 svačinek	 byly	 různé	
druhy	klíčků	a	zeleninová	obloha.	Mňam.

Tereza	Dudková

Dopravní	výchova
V	úterý	26.	 února	 zavítal	 k	nám	do	 školy	 lektor	
z	Dopravního	 hřiště	 v	 Poličce	 s	 programem,	
který	 se	 týkal	 pohybu	 chodců	 a	 cyklistů	 na	
pozemních	komunikacích.	Děti	tak	měly	možnost	
si	 připomenout	 nebo	 získat	 nové	 informace	
z	oblasti	 základních	 pravidel	 silničního	 provozu	
(dopravní	 značky,	 remlexní	 prvky,	 povinná	 a	
doporučená	 výbava	 jízdního	 kola).	 Na	 závěr	
celého	 programu	 si	 své	 znalosti	 ověřily	
v	písemném	testu.

Martina	Nováková
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Nové	vybavení	MŠ
Aby	se	dětem	snadněji	chystaly	svačinky,	které	si	
připravují	 samy,	 pořídili	 jsme	 jim	 novou	
kuchyňskou	 linku,	která	na	ně	čekala	po	 jarních	
prázdninách.	 Na	 novou	 linku	 se	 nám	 již	 vejde	
vše,	 co	 potřebujeme	 a	 případné	 vylité	 pití	 nám	
nestéká	až	na	zeď.
Myslím,	 že	 se	 nám	 nový	 "koutek"	 povedlo	
prakticky	 zrealizovat	 a	 zdá	 se,	 že	 i	 dětem	 se	
zamlouvá,	 ostatně	 samy	 se	 při	 prvním	 pohledu	
vyjádřily,	že	je	to	snad	sen	:-).

Dita	Hromádková

Recitační	soutěž	v	Poličce
26.	 2.	 proběhlo	 v	 Poličce	 oblastní	 kolo	 recitační	
soutěže,	do	kterého	byli	z	naší	školy	vybráni	čtyři	
žáci:	 Šárka	 Bukáčková,	 Kristýnka	 Tomášková,	

Domča	Oplištilová	a	Mareček	Zahálka.	Marečkovi	
se	 podařilo	 probojovat	 do	 okresního	 kola.	
Okresní	kolo	proběhlo	ve	Svitavách	18.	3.
Tam	 byla	 konkurence	 opravdu	 veliká,	 a	 tak	 nás	

už	 žádné	 umístění	 nečekalo.	 To	 ale	 nevadí,	
protože	 jsme	 si	 i	 tak	 odvezli	 mnoho	 nových	
zážitků	 a	 zkušeností,	 které	 uplatníme	 při	
přípravě	na	další	ročník	této	soutěže.
Všem	zúčastněným	žákům	děkujeme	za	odvahu	a	
Marečkovi	ještě	jednou	gratulujeme	k	umístění.

Tereza	Dudková

Vynášení	Morany
Barevný	 týden	 a	 vítání	 jara	 jsme	 zahájili	
v	pondělí	 18.	 3.	 vynášením	 zimy	 ze	 vsi.	 Průvod	
dětí	 z	MŠ,	 ZŠ	 i	 nejmladších	 děti	 z	 vesnice	
v	doprovodu	maminek,	babiček,	 jednoho	tatínka	

a	 pana	místostarosty,	 se	 vydal	 v	deset	 hodin	 na	
pochod	 vesnicí.	 Děti	 se	 postupně	 střídaly	
v	nesení	 Morany	 a	 za	 zpěvu	 jarních	 písniček	 a	
recitací	 básniček	 jsme	 brzy	 dorazili	 k	 lávce	 nad	
Kamenickou	 vodou.	 Tady	 jsme	 se	 rozloučili	 se	
zimou,	a	páťáci	vhodili	Moranu	do	vody.	Zima	se	
párkrát	 zatočila	 ve	 vodním	 víru	 a	pak	 začala	
rychle	 plavat	 pryč	 z	vesnice.	 Děti	 ji	 doprovázely	
v	běhu	 podél	 břehu.	 Protože	 zima	 z	vesnice	
opravdu	 spěchala,	 děti	 ji	 poprvé	 nemusely	
postrkávat,	bylo	jasné,	že	jaro	už	čeká	za	dveřmi.		
Poté	co	Morana	opustila	vesnici,	si	děti	ozdobily	
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čtenářek.	 A	 protože	 bylo	 krásné	 jarní	 počasí,	
vydaly	 jsme	 se	 s	 dětmi	 hrát	 šipkovanou.	 Po	
procházce	plné	úkolů	 se	děti	posilnily	vydatnou	
večeří	zpestřenou	domácími	pochoutkami.
Kdo	 se	 bojí,	 nesmí	 v	 noci	 do	 knihovny!	 Na	 ty,	

větvičky	 barevnými	 mašličkami	 a	 s	 „lítečky“,	
symbolem	 jara,	 jsme	 se	 vrátili	 zpět	 do	 školy.	
Každé	 z	dětí	 si	 odpoledne	 odneslo	 svoje	 „jaro“	
domů.	 Vítání	 jara	 pokračovalo	 celý	 týden,	 kdy	
jsme	 se	 oblékali	 do	 jarních	 barev,	 zpívali	 jarní	
písničky	a	povídali	si	o	jaru.	
Letos	se	nás	sešlo	na	vynášení	Morany	asi	nejvíc,	
a	 jak	 je	 vidět	 příchodu	 jara	 to	 pomohlo.	
Děkujeme	všem,	kteří	s	námi	vynášejí	zimu	ze	vsi	
a	 pomáhají	 nám	 tak	 v	obnovení	 tradice,	 která	
byla	dříve	nedílnou	součástí	života	každé	vesnici.

	Jana	Kulichová

Večer	s	Andersenem
V	pátek	30.	března	jsme	se	sešli	v	knihovně	již	po	
jedenácté,	 abychom	 strávili	 společný	 večer.	 Děti	
tak	mají	za	odměnu	za	celoroční	čtení	večer	plný	
tajemství,	 her	 a	 zábavy.	 Letošního	 ročníku	 se	
zúčastnilo	 osmnáct	 našich	 malých	 čtenářů	 a	

Knihovna
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RS	Vysočina	Polička
Kamenický	losos
RS	 Vysočina	 Polička	 pořádá	 v	sobotu	 18.	5.	2019	 na	 místním	 rybníku	 6.	 ročník	 rybářských	 závodů	
KAMENICKÝ	LOSOS.	Všichni	občané	jsou	srdečně	zváni	ke	shlédnutí	této	akce.	Občerstvení	zajištěno.

kteří	 se	 nebojí,	 byla	 připravena	 tradiční	 noční	
stezka	 odvahy	 se	 strašidly.	 Všechny	 děti	 včetně	
těch	nejmenších	stezku	odvahy	statečně	zvládly,	i	
když	strach	měly	veliký.	A	pak	už	 jsme	spěchaly	
do	 tepla	 knihovny,	 kde	 se	 pokračovalo	 v	 luštění	
křížovek,	rebusů,	doplňovaček	a	hrách.
Protože	 všechno	 jednou	 končí,	 rády	 jsme	 i	 my	
vrátily	 děti	 jejich	 rodičům	 a	 doufáme,	 že	 měly	
klidnou	dobrou	noc.

knihovnice Iveta a Lenka

Svazek	obcí	AZASS
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