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Informace	starosty	obce
Vážení	 spoluobčané.	 V	minulých	 Pusto-

kamenických	 listech	 jsem	 Vás	 informoval	
o	podání	žádostí	o	dotace	na	MMR	ČR	na	opravu	
čtyř	místních	komunikací,	která	spočívá	zejména	
v	 položení	 nových	 asfaltových	 povrchů.	
V	polovině	června	 jsme	byli	 informováni,	 že	obě	
naše	žádosti	na	všechny	čtyři	místní	komunikace	
byly	 ministerstvem	 schváleny	 a	 nic	 nebrání	
tomu,	 abychom	 ještě	 v	letošním	 roce	 začali	
s	opravou	 těchto	 komunikací.	 V	současné	 době	
bude	 probíhat	 administrativa	 ohledně	 výběro-
vého	 řízení	 na	 dodavatele	 stavby	 a	 pravdě-
podobně	koncem	září	nebo	počátkem	října	začne	
realizace	 samotných	 oprav.	 Nového	 povrchu	 se	
tedy	dočkají	komunikace	od	Otradovských	čp.	27	
k	Mlynářovým	 u	 Peci,	 od	 Odehnalových	 po	
Habalovi	 v	dolní	polovině	obce,	od	Mlynářových	
směrem	 k	Houdkovým	 v	horní	 polovině	 obce	 a	
od	 Skalických	 k	rybníku	 na	 samém	 konci	 obce.	
Celkové	 náklady	 dle	 projektové	 dokumentace	
jsou	 2	781	943,-	Kč,	 přičemž	 spoluúčast	 obce	 je	
957	058,-	Kč	 a	 dotace	 bude	 činit	 1	824	885,-	Kč.	
Obec	 určitě	 vstoupí	 v	jednání	 s	dodavatelskou	
_irmou	 ohledně	 případných	 žádostí	 občanů	
o	vyasfaltování	 např.	 vjezdů	 do	 garáží	 či	
přístupových	 míst	 k	jejich	 nemovitostem,	 které	
se	nacházejí	u	výše	dotčených	komunikací.	Proto	
prosíme	 občany,	 aby	 včas	 kontaktovali	 starostu	
nebo	 místostarostu,	 kteří	 jim	 upřesní	 další	
podmínky	a	podají	další	informace.

Nadále	 postupně	 pokračuje	 výstavba	 nové	
elektri_ikace	nízkého	napětí	s	uložením	do	země.	
Od	horního	konce	po	kulturní	dům	je	již	položení	

nízkého	 napětí	 hotovo.	 Od	 kulturního	 domu	 po	
Pec	 jsou	 výkopové	 práce	 také	 hotové	 a	
v	současné	 době	 se	 chráničkami	 protahují	
elektrické	 kabely.	 Souběžně	 se	 pracuje	 na	
obecním	veřejném	osvětlení	a	v	průběhu	letních	
prázdnin	budou	stavěny	sloupy	tohoto	osvětlení.	
Věřím,	 že	 až	 budete	 číst	 Pustokamenické	 listy	
č.	3/2019,	 které	 vyjdou	 koncem	 září,	 tak	 již	 vše	
bude	 hotovo.	 Smlouva	 o	 ukončení	 prací	
s	dodavatelskou	_irmou	končí	v	polovině	září.

V	měsíci	 květnu	 dále	 obec	 podala	 žádost	
o	dotaci	 na	 Ministerstvo	 vnitra	 ČR	 a	 Hasičský	
záchranný	 sbor	 Pardubického	 kraje	 na	 pořízení	
nového	 dopravního	 automobilu	 pro	 Jednotku	
sboru	 dobrovolných	 hasičů	 obce	 Pustá	 Kame-
nice.	 Jestli	 požadovanou	 dotaci	 ministerstvo	
schválí,	 budeme	 vědět	 v	měsíci	 září	 2019.	
V	případě	schválení	žádosti	o	dotaci	by	se	nákup	
vozidla	uskutečnil	 v	roce	2020.	 Celkové	náklady	
na	pořízení	nového	dopravního	vozidla	(dodávky	
pro	 nejméně	 8	 osob)	 jsou	 1	000	000,-	Kč.	
Maximální	dotace	od	MV	ČR	může	být	až	do	výše	
450	000,-	Kč,	 dotace	 od	 Pardubického	 kraje	 cca	
300	000,-	Kč	 a	 vlastní	 prostředky	 obce	 by	 činily	
250	000,-	Kč.	 Když	 s	dotací	 uspějeme,	 staré	
vozidlo	AVIA	bude	prodáno	nebo	vyřazeno.

Obec	 v	měsíci	 červnu	 začala	 jednat	 se	
společností	 Vodní	 zdroje	 Chrudim	 o	 vytipování	
další	 lokality	 v	k.ú.	 Pustá	Kamenice,	 kde	 by	měl	
být	 vybudován	 další	 vrt	 a	 zdroj	 pitné	 vody	 pro	
Pustou	 Kamenice.	 Tímto	 chceme	 do	 budoucna	
zajistit	pro	naši	obec	dostatečné	množství	pitné	
vody.	 Nutí	 nás	 k	tomu	 fakt,	 že	 v	posledních	
čtyřech	 letech	zaznamenáváme	postupný	pokles	
zdroje	pitné	vody	v	obecních	 studnách,	 zejména	
ve	studnách	PK-3	a	PK-1.	Vše	chceme	řešit	cestou	
dotací	od	SFŽP.

V	minulých	 PK	 listech	 jsem	 také	 upozor-
ňoval	 v	 článku	 odpady,	 třídění,	 kontejnery	 na	
nešvary	našich	spoluobčanů	a	chalupářů	ohledně	
třídění	komunálního	odpadu.	Tento	článek	se	asi	
zcela	 minul	 účinkem,	 neboť	 hned	 po	 distribuci	
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Plnění	rozpočtu	k	31.	5.	2019	v	Cs.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

6803,9 10029,5 2352,5VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

2412PŘÍJMY CELKEM

1415,2 75 20,5Pozemky a les, zvířata532,4Daň z příjmu FO plátci

34,9 1060 123,8Místní a účelové komunikace9,1Daň z příjmu FO poplat

112,6 350 10,9Vodovod, infrastruktura a vrt45Daň z příjmů vyb. srážkou

1164 3450 170,6Veřejné osvětlení354,8Daň z příjmů práv. osob

2792 350 285Provoz ČOV,  kanalizace1079,4DPH

290 304 184Kulturní dům + kultura4,6Daň z nemovitostí

30 60 8,1Knihovna15,8Daň z hazardních her

204,3 20 0Hřiště208,7Poplatky z odpadů a psů

6 470 119,9ZŠ a MŠ1,2Poplatky správní, loterie

10 15 0Cestovní ruch0Poplatek odnětí poz. funkce lesa

115 250 113,2Odpadové hospodářství5,4Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 50 3,9Služby obyvatelstvu4,9Příjmy vodovod, rybník

10 121,5 89,5Finanční příspěvky, dotace0,4Příjmy TVO, hřiště

260 940 477,9Činnost místní správy39,1Stočné

1 41 33,7Pojištění majetku, finanční služby0,2Finanční operace

69,9 4 3,3Finanční vyrovnání volby 201829,1Neinv. dotace na státní správu

180 700 230Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP30Dotace VPP - úřad práce

30 45 21,9Jednotka požární ochrany obce11,7Příjmy sběr a odvoz odpadů

10 900 370,9Zastupitelstvo0,4Služby pro obyvatelstvo

13 780 79,2Péče o vzhled obce a veř. zeleň5,1Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 0Krizová situace obce5,7Příjmy KD

29 29 6,2Volby29Dotace vplby do EP

PK	 listů	 se	 v	tomto	 kontejneru	 objevily	 krabice	
z	kartonového	 papíru	 (přičemž	 hned	 vedle	 je	
kontejner	 na	 papír),	 dále	 tam	 byly	 naházeny	
plasty	(rovněž	opodál	jsou	kontejnery	na	plasty)	
a	 také	buksus,	výhony	maliníku	či	 tůje	(přičemž	
vedle	stojí	kontejner	na	bioodpad).	Nevím,	zda-li	
ti,	 co	 to	 tam	do	kontejneru	dali	 jsou	 tak	hloupí,	
nebo	 to	 dělají	 naschvál.	 Jestli	 se	 to	 bude	 do	
budoucna	 opakovat,	 obec	 k	tomuto	 zaujme	
stanovisko	a	bude	přemýšlet	o	zvýšení	poplatků	
za	svoz	komunálního	odpadu.

Od	 prvního	 července	 začne	 v	budově	 ZŠ	 a	

MŠ	 Pustá	 Kamenice	 rekonstrukce	 prostor	
výdejny	stravy,	chodby	a	schodiště.	ZŠ	a	MŠ	bude	
po	 celé	 prázdniny	 uzavřena	 a	 otevřeno	 bude	 až	
v	pondělí	 2.	 září	 na	 začátku	 školního	 roku.	
Rovněž	 bude	 po	 celou	 dobu	 prázdnin	 uzavřena	
školní	jídelna.	Rekonstrukce	vnitřních	prostor	ZŠ	
a	 MŠ	 bude	 spolu_inancována	 z	dotace	 Pardu-
bického	kraje	z	Programu	obnovy	venkova.

V	pondělí	 24.	 6.	 2019	 jsem	 se	 z	Pardubic-
kého	 kraje	 dozvěděl	 příjemnou	 zprávu	 ohledně	
rekonstrukce	 páteřní	 komunikace	 č.	 III/3548,	
která	 prochází	 naší	 obcí	 a	 která	 je	 v	majetku	



-	3	-Pustokamenické	listy	č.	2/2019

Strana	 –	 39	 -	 Křesťanská	 demokrat.	 unie	
-Českosl.	strana	lidová	-	15	hlasů

1.	JUDr.	Pavel	Svoboda	-	3	hlasy

2.	Mgr.	Tomáš	Zdechovský	-	4	hlasy

3.	Ing.	Michaela	Šojdrová	-	3	hlasy

4.	Mgr	Jaroslav	Suchý	-	2	hlasy

5.	Mgr.	Ondřej	Benešík	-	3	hlasy

S t rana	 –	 26	 -	 STAROSTOVÉ	 ( STAN )	
s	regionálními	partnery	a	TOP	09	-	14	hlasů

2.	JUDr	Stanislav	Polčák	-	6	hlasů

4.	Ing.	Radim	Sršeň	-	5	hlasů

Strana	–	27	-	Česká	pirátská	strana	–	11	hlasů

Strana	 –	 7	 -	 Česká	 s trana	 soc iá lně	
demokratická	–	7	hlasů

Strana	–	5	-	Občanská	demokratická	strana	–	5	
hlasů

1.	Ing.	Jan	Zahradil	-	1	hlas

Strana	 –	 9	 -	 Komunistická	 strana	 Čech	 a	
Moravy	–	3	hlasy

Strana	–	34	 -	Demokratická	 strana	zelených	 -	
ZA	PRÁVA	ZVÍŘAT	–	3	hlasy	

1.	Mgr.	et	Mgr.	Andrea	Bychlová	-	1		hlas

2.	Mgr.	Barbora	Tocauerová	-	1	hlas

Strana	–	3	 -	CESTA	ODPOVĚDNÉ	SPOLEČNOSTI	
–	2	hlasy

Strana	 –	 28	 -	 Svoboda	 a	 přímá	 demokracie	 -	
Tomio	Okamura	(SPD)	–	2	hlasy

Strana	 –	 2	 -	 Strana	 nezávislosti	 České	
republiky	–	1	hlas

Strana	–	6	-	ANO,	vytrollíme	europarlament	–	1	
hlas

Strana	–	10	-	DSSS	-	Za	národní	suverenitu!	–	1	
hlas

Strana	–	19	-	PRO	Zdraví	a	Sport	–	1	hlas

Pardubického	 kraje.	 Bylo	 mi	 sděleno,	 že	 ještě	
v	letošním	roce	se	začne	pracovat	na	projektové	
dokumentaci	 celkové	 rekonstrukce	 této	 silnice.	
Projektová	 dokumentace	 by	měla	 být	 ukončena	
do	 konce	 roku	 2019.	 Následovat	 by	 mělo	
stavební	 povolení	 a	 poté	 samotná	 rekonstrukce	
silnice.	Když	vše	půjde	hladce,	tak	s	rekonstrukcí	
silnice	by	se	mělo	začít	v	květnu	2020.	Věřím,	že	
Pardubický	kraj	udělá	vše	pro	to,	aby	se	v	daném	
termínu	s	celkovou	opravou	páteřní	komunikace	
začalo	 a	 Pustá	Kamenice	bude	mít	 po	50	 letech	
zcela	novou	silnici.

starosta

VÝSLEDEK	HLASOVÁNÍ	–	VOLBY	
DO	EVROPSKÉHO	PARLAMENTU	
–	Obec	Pustá	Kamenice	konané	
ve	dnech	24.	-	25.	5.	2019

Počet	 osob	 zapsaných	 do	 výpisu	 ze	 seznamu	
voličů	celkem:	271

Počet	 voličů,	 kterým	 byly	 vydány	 úřední	
obálky:	82

Počet	odevzdaných	úředních	obálek:	82

Počet	 platných	 hlasů	 ve	 volebním	 okrsku	
celkem:	81

Účast:	30,26	%

Strana	–	30	-	ANO	2011	-	15	hlasů

1.	Dita	Charanzová	-	3	hlasy

2.	Martina	Dlabajová	-	2	hlasy

25.	Ing	Jaroslav	Kytýr	-	1	hlas

27.	Ing	Jan	Řehounek	-	2	hlasy
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TJ	Pustá	Kamenice
Jarní	turisCcký	pochod	2019
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	
uspořádala	 v	 sobotu	 6.	4.	2019	 tradiční	 jarní	
turistický	 pochod.	 Sedmadvacet	 turistů	 odjelo	
ráno	 vlakem	 z	 Pusté	 Kamenice	 do	 Vrbatova	
Kostelce,	 kde	 byl	 start	 našeho	 jarního	 pochodu.	
V	letošním	roce	 jsme	se	rozhodli	projít	naučnou	
stezku	 Stopy	 ležácké	 tragédie.	 Hned	 po	
vystoupení	 z	 vlaku	 jsme	 se	 zastavili	 u	domu	čp.	
71,	 kde	 bývala	 četnická	 stanice	 a	 sloužil	 zde	

strážmistr	Karel	Kněz	z	Vrbatova	Kostelce,	který	
patřil	 k	 hlavnímu	 jádru	 odbojové	 skupiny	
ČENDA.	 Poté	 jsme	 šli	 dále	 po	 zelené	 turistické	
značce	 k	 pomníčku	 připomínající	 místo,	 kde	
strážmistr	Karel	Kněz	spáchal	sebevraždu.	Tímto	
činem	chtěl	uchránit	vlastní	rodinu	a	další	dosud	
neodhalené	 odbojáře.	 Vedeni	 naučnou	 stezkou	
jsme	 šli	 přes	 Louku	 a	Habroveč	 do	 Ležáků.	 Zde	
jsme	 si	 prohlédli	 pamětní	 místo,	vyslechli	
poutavou	 přednášku	 paní	 průvodkyně	 a	 shlédli	
krátký	 _ilm	 o	 tragédii	 ležáckých	 žen,	 mužů	 a	
jejich	 dětí.	 Z	 Ležáků	 jsme	 pokračovali	 kolem	
lomu	 Hluboká	 do	 Včelákova.	 Ve	 Včelákově	 jsme	
sešli	 z	 naučné	 stezky	 a	 dále	 pokračovali	 do	 cíle	
našeho	 pochodu	 do	 Hlinska	 přes	 Dolní	 a	 Horní	

Babákov.	 Jarní	 turistický	 pochod	 jsme	 ukončili	
v	penzionu	 U	 Tvrze	 v	 Hlinsku	 pozdním	 a	
chutným	 obědem.	 Celý	 den	 nás	 provázelo	
příjemné	 jarní	 počasí.	 Jménem	 výkonného	
výboru	TJ	děkuji	všem	turistům	za	účast	a	těšíme	
se	 na	 shledanou	 na	 některé	 z	 příštích	 akcí.	
Rovněž	děkuji	Jirkovi	Bukáčkovi	za	odvoz	turistů	
z	 Hlinska	 a	 Honzovi	 Broklovi	 za	 naplánování	
trasy	a	zajištění	oběda	v	Hlinsku.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Turnaj	ve	stolním	tenise	2019
V	 sobotu	 dne	 27.	4.	2019	 uspořádala	 Tělový-
chovná	jednota	 Pustá	 Kamenice	 turnaj	 ve	
stolním	tenise.	Turnaj	se	hrál	systémem	družstev	
a	 turnaje	 se	 zúčastnilo		9	 týmů	 (18	 hráčů),	 4	
týmy	 z	 Pusté	 Kamenice,	 2	 týmy	 z	 Oldřiše	
u	Krouny,	1	tým	ze	Skutče,	1	tým	z	Předhradí	a	1	
tým	 z	 Leštinky.	 Po	 vyrovnaných	 bojích	
zvítězil	tým	z	Oldřiše:	Žejdlík	st.	-		Žejdlík	ml.,	na	
2.	 místě	 se	 umístil	 tým	 z	 Leštinky	 :	 Cepl	 -	

Laštuvka,	3.	 místo	 obsadil	 tým	
z	Pusté	 Kamenice	 :	 Černý	 -	
Tušla	a	na	4.	místě	skončil	 tým	
z	Pusté	Kamenice:	M.	 Sršeň	 -	 J.	
Obrovský.	Vítězům	 gratulujeme	
a	 všem	 účastníkům	 turnaje	
děkujeme	 za	 účast	 a	 těšíme	 se	
na	 příští	 turnaj,	 který	 bude	
uspořádán	v	roce	2020.

za	TJ	Pustá	Kamenice
Milan	Sršeň
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Čarodějnice	2019
Tělovýchovná	 jednota	
Pustá	 Kamenice	 uspo-
řádala	 poslední	 dub-
nový	 den	 tradiční	 pále-
ní	 čarodějnic.	 I	 přes	
chladnější	 a	 deštivé	
počasí	 předchozích	 dní	
byl	podvečer	slunečný	a	
přilákal	 na	 hřiště	 asi	
stovku	 účastníků.	 Pořa-
datelé	 připravili	 pro	
děti	 ceny	 za	 přinesené	
vlastno-ručně	vyrobené	
čarodějnice.	 Cen	 nakonec	 bylo	 dětem	 rozdáno	
kolem	 čtyřiceti.	 Před	 zapálením	 velké	 hranice	
s	čarodějnicemi	 si	 přítomní	 opekli	 buřty	 na	
malém	ohni.	Po	půl	deváté	pak	došlo	k	zapálení	
	hranice	 a	 i	 přes	 vydatný	 kouř	 a	 dým	 nakonec	
došlo	k	 upálení	 všech	 přinesených	 čarodějnic.	
Pořadatelé	 tímto	 děkují	 všem	 účastníkům	 za	
návštěvu	a	těší	se	na	shledání	na	další	akci.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jan	Brokl	ml.

Dětský	den	2019
V	neděli	 2.	6.	2019	 TJ	 Pustá	 Kamenice	 uspo-
řádala	 dětský	 den	 s	tématem	 CESTA	 KOLEM	
SVĚTA.	 Děti	 procestovaly	 pět	 světadílů,	 kde	 si	
vyzkoušely,	 jak	 jedí	 lidé	 v	 Asii,	 skákat	 jako	
klokani	 v	 Austrálii,	 vybarvit	 zvířátka	 z	Afriky,	
dávat	 gól	 jako	 fotbalista	 z	 Evropy	 a	 střílet	 jako	
kovboj	 v	 Americe.		 Za	 splnění	 všech	 5	 úkolů	 si	
mohly	 vybrat	 pěkné	 ceny	 a	 opéct	 buřtíky.	 Celé	

odpo l edne	 n ám	
přálo	 krásné	 slune-
čné	 počasí	 a	 tak	
není	 divu,	 že	 se	
celkem	 zúčastnilo	
45	 dětí.	 Ráda	 bych	
poděkovala	za	účast	
a	hlavně	všem,	kteří	
pomohli	 s	organi-
zací.	 Budeme	 se	
těšit	na	další	akce.

za	TJ	Pustá	
Kamenice	Olga	

Kašparová

TurisCcký	výlet
s	dětmi	na	Březiny	2019
O	víkendu	22.	-	23.	6.	2019	se	uskutečnil	tradiční	
turistický	 výlet	 pro	 děti	 a	 jejich	 rodiče	 či	
prarodiče.	 Tentokrát	 jsme	 se	 v	 počtu	 29	
dospělých	 a	 21	 dětí	 v	 sobotu	 ráno	 vydali	 přes	
Plotník	 na	 Křižánky,	 kde	 jsme	 měli	 zajištěný	
oběd	 v	 restauraci	 Za	 řekou.	 Odtud	 jsme	 lesem	
pokračovali	 na	 Březiny,	 kde	 se	 pro	 nás	 od	
dopoledních	 hodin	 grilovala	 krůta	 a	 kýta	 a	
chladily	točené	nápoje.	Toto	občerstvení	pro	nás	
připravili	Tomáš	Dědič	 a	 Jarda	Obrovský,	 za	 což	
jim	 patří	 velké	 poděkování.	 Zbytek	 dne	 děti	
trávily	 na	 dětském	 hřišti	 nebo	 různými	 hrami	
v	areálu	 bývalé	 školy,	 která	 nám	 opět	 pos-
kytovala	zázemí.	Druhý	den	jsme	zahájili	snídaní	
v	 podobě	 tradiční	 rybičkové	 a	 vajíčkové	
pomazánky	a	čaje.	Tuto	chutnou	snídaní	pro	nás	
opět	 nachystala	 Petra	 Jelínková,	 které	 touto	
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cestou	 velmi	 děku-
jeme.	 Po	 úklidu	 a	
předání	 areálu	 jsme	
vyšli	směr	Lucký	vrch,	
kde	 jsme	 měli	 zaji-
štěný	 nedělní	 oběd.	
Cestou	 jsme	 se	 ještě	
občerstvili	 v	 hostinci	
Hlučál	 v	 Pusté	 Rybné.	
Z	Luckého	 vrchu	 ně-
kteří	 putovali	 přímo	
do	 Pusté	 Kamenice,	
j i n í	 s e	 vyda l i	 do	
Borové	 a	 odtud	domů	
vlakem.	Během	výletu	
panovalo	 příjemné	
počasí,	 a	 tak	 věříme,	
že	se	všem	účastníkům	výlet	líbil	a	nenechají	si	ho	ujít	příští	rok.	Radi	bychom	ještě	poděkovali	Pepovi	
Boháčovi	za	dopravu	batohů	a	spacáků	na	Březiny	a	zpět.

za	TJ	Pustá	Kamenice		Lenka	Tomášková

Připravované	akce
TJ	Pustá	Kamenice
Tělovýchovná	jednota	Pustá	Kamenice	pořádá	ve	
dnech	 26.	9.	2019	 –	 29.	9.	2019	 cykloturistický	
zájezd	do	Českého	 Švýcarska	a	 Lužických	hor.	
Přihlášky	 na	 zájezd	 přijímá	 v	termínu	 od	
1.	8.	2019	 do	 1.	9.	2019	 Jan	 Brokl	 ml.,	 tel.:	

737	968	262.	 Cena	 zájezdu	 včetně	 ubytování	 a	
polopenze	 pro	 člena	 TJ	 činí	 1700,-	Kč,	 pro	
nečlena	 3400,-	Kč.	 Zájezdu	 se	 může	 zúčastnit	
maximálně	50	turistů	a	z	toho	38	cyklistů.	Proto	
prosíme	 o	 včasné	 přihlášení	 na	 tuto	 akci.	
Srdečně	zvou	pořadatelé.

Odkaz	na	ubytování:	www.penzionkamzik.cz
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SDH	Pustá	Kamenice

YouTube	videa	SDH	Pustá	Kamenice
YouTube	kanál	SDH	Pustá	Kamenice:	
https://www.youtube.com/channel/UCXEgb-fZagjzzZcVMyKQHXg

Z	celkového	 počtu	 10	 dětí	 z	 našeho	 sboru	 se	 8	
umístilo	na	některém	z	třech	nejlepších	míst.

Kat.	3	roky	dívky	–	1.	místo	-	Anička	Suchá

																															3.	místo	-	Martinka	Husáková

Kat.	3	roky	chlapci	–	3.	místo	–	Honza	Tomášek

Kat.	4	roky	dívky	–	1.	místo	-	Johanka	Broklová

Kat.	4	roky	chlapci	–	3.	místo	-	Ondra	Žembery

Kat.	5	let	–	chlapci	–	3.	místo	-	Kuba	Odehnal

Kat.	6	let	dívky	–	1.	místo	–	Anička	Tomášková

Kat.	6	let	chlapci	–	2.	místo	–	Dan	Suchý

Všichni	závodníci	za	svůj	výkon	získali	odznáček	
„Železné	hasičátko“	a	 tři	nejlepší	věcné	ceny.	Na	
závěr	 každá	 přípravka	 byla	 odměněna	 za	
provedené	ukázky	medailemi,	 pamětním	 listem,	
pamětní	 plaketou	 a	 dalšími	 věcnými	 cenami,	
včetně	 hasičské	 proudnice	 a	 hadice	 D.	 Přestože	
bylo	 chladné	 počasí,	 myslím,	 že	 si	 to	 děti	 užily.	
Naplno	 využily	 přilehlé	 dětské	 hřiště	 i	 skákací	
hrad.	 Dětem	 děkuji	 za	 vzornou	 reprezentaci	
našeho	sboru	 i	obce.	Rodičům	děkuji	především	
za	dopravu	a	pomoc	při	organizování	dětí	na	této	
pořadateli	velmi	dobře	připravené	akci.

Lenka	Tomášková,	SDH	Pustá	Kamenice

Setkání	hasičských	přípravek
Břehy	u	Přelouče	27.	4.	2019
V	 sobotu	 27.	4.	 vyrazila	 naše	 přípravka	 na	
celostátní	 setkání	 přípravek,	 které	 se	 konala	 v	
Břehách	 u	 Přelouče.	 Celkem	 se	 sem	 sjelo	 11	
kolektivů	 přípravek	 z	 různých	 koutů	 naší	
republiky.	 Potkat	 jsme	 se	 tak	mohli	 s	 kamarády	
hasiči	z	Domažlic,	nebo	také	Klimkovic.	Akce	byla	
zahájena	 slavnostním	 průvodem	 a	 nástupem,	
kterého	 se	 zúčastnili	 i	 starosta	 KSH	 Josef	
Bidmon,	 který	 převzal	 záštitu	 nad	 celou	 touto	
akcí,	 starostka	 OSH	 Pardubice,	 zástupci	 krajské	
odborné	rady	mládeže	Pardubického	kraje,	nebo	
senátor	 Miroslav	 Antl	 či	 senátorka	 Miluše	
Horská.	 Po	 tomto	 úvodu	 následovala	 taneční	
ukázka	hasiček	místního	SDH	a	pak	už	jednotlivé	
přípravky	 předváděly	 ukázky	 své	 činnosti.	
Shlédnout	 jsme	 mohli	 nejrůznější	 scénky,	 ve	
kterých	 děti	 předváděly	 vše,	 co	 se	 v	 rámci	
přípravek	 naučily.	 Naše	 děti	 předvedly	 scénku	
nazvanou	 Ze	 života	 naší	 obce,	 v	 níž	 sehrály	
nejčastější	 zásah	 našich	 hasičů,	 a	 to	 hašení	
kontejneru.	 Během	 celého	 dne	 probíhala	
doplňková	 soutěž	 TFA	 Železné	 hasičátko,	 v	 níž	
pak	 byli	 v	 každé	 kategorii	 vyhlášeni	 3	 nejlepší	
závodníci.	 Děti	 v	 ní	 běží	 jako	 jednotlivci	
s	maketou	 dýchacího	 přístroje,	 musí	 smotat	
hadici	 C,	 překonat	 příčné	
břevno,	 natáhnout	 hadici	 C	
s	proudnicí,	 paličkou	 posu-
nout	 dřevěný	 špalík,	 probě-
hnout	dráhu	s	pneumatikami	
a	 na	 závěr	 dopravit	 do	 bez-
pečí	 zraněnou	 osobu	 –	
v	našem	 případě	 medvěda.	
Tuto	 disciplínu	 si	 naše	 děti	
oblíbily	 a	 rádi	 ji	 trénovaly.	
Trénink	přinesl	ovoce	a	to	se	
ukázalo	 při	 vyhlašování	
3 	nej lepších	 závodníků .	
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Soustředění	mladých	hasičů
Ve	 středu	 8.	5.	 se	 sešli	 mladí	 hasiči	 na	místním	
hřišti,	 aby	 celý	 den	 trénovali	 všechny	 disciplíny	
hry	 Plamen.	 Okresní	 kolo,	 které	 se	 bude	 konat	
v	Jarošově,	 se	 totiž	 nezadržitelně	 blíží.	 Po	
rozcvičce	 následovalo	 rozdělení	 do	 třech	
družstev.	 Během	 dopoledne	 děti	 trénovaly	
štafetu	požárních	dvojic	a	štafetu	CTIF,	přípravka	
pak	 nacvičovala	 štafetu	 4x60m	 a	 požární	 útok,	
který	 dle	 pravidel	 určených	 OSH	 Svitavy	 musí	
běžet	 na	 stejné	 hadice	 jako	 starší	 děti.	 Pro	
přípravku	 byl	 tento	 trénink	 poměrně	 náročný,	
proto	 se	 ti	 nejmenší	 z	 přípravky	 v	 11	 hod.	
odebraly	 domů.	 Část	 přípravky	 však	 zůstala,	

protože	 tyto	 děti	 doplňují	 početně	 družstva	
mladších.	 Po	 náročném	 dopoledni	 si	 děti	
zaslouženě	 pochutnaly	 na	 obědě,	 který	 pro	 nás	
opět	uvařila	paní	kuchařka	Petra	Jelínková,	které	
za	 to	 patří	 obrovský	 dík.	 	 Po	 obědě	 se	 již	 obě	
družstva	 mladších	 připravovala	 na	 další	
disciplíny,	a	to	požární	útok	a	štafetu	4x60m.	V	tu	
samou	dobu	k	nám	také	zavítal	pan	Josef	Peřina,	

zástupce	 okresní	 odborné	 rady	 mládeže,	 který	
přijel	 na	 zkoušku	 plnění	 odborností.	 Anna	
Tomášková,	 Eliška	 Broklová,	 Tereza	 Sejkorová,	
Daniel	 Vičar	 a	Melichar	Hak	 vše	 hravě	 zvládli	 a	
získali	 tak	 odbornost	 preventista	 junior.	

Návštěvy	pana	Peřiny	 využili	 také	 zástupci	 SDH	
Pustá	 Rybná,	 kteří	 přijeli	 k	 nám	 do	 Pusté	
Kamenice	 také	 plnit	 zkoušky	 odbornosti.	 Po	
tréninku	 útoků	 a	 štafety	 ještě	 některé	 děti	
zůstaly	a	trénovaly	běh	na	60	m	s	překážkami.	Po	
celý	den	měly	děti	k	dispozici	občerstvení	–	 čaj,	
vodu	 se	 šťávou	 a	 dobroty,	 které	 pro	 ně	 napekly	
maminky.	 Děkuji	 všem,	 kteří	 se	 podíleli	 na	
přípravě	 soustředění	 –	 technické	 zajištění,	
organizace,	 příprava	 občerstvení,	 rodičům	 za	
pomoc	 při	 zajištění	 zázemí,	 úklidu,	 sponzorům	
za	 _inanční	 i	 materiální	 pomoc,	 dětem	 za	 jejich	
snahu	 a	 poctivý	 přístup	 k	 tréninku…	 Zkrátka	
vám	všem	patří	jedno	velké	DÍKY!

Lenka	Tomášková,	SDH	Pustá	Kamenice

Požární	ochrana	očima	děe	2019
V	měsíci	březnu	se	naše	děti	zúčastnily	výtvarné	
části	 soutěže	 Požární	 ochrana	 očima	 dětí	 2019.	
Do	 okresního	 kola	 jsme	poslali	 celkem	12	prací	
ve	 4	 kategoriích.	 V	 okresním	 kole	 zaujaly	
obrázky	 třech	 našich	 dětí,	 a	 to	 obrázek	Ondry	
Žembery,	který	získal	v	kategorii	M1	(MŠ	3	–	4	
roky)	1.	místo,	 a	obrázek	 Jiříka	Zahálky,	 který	
ve	 stejné	 kategorii,	 získal	 2.	 místo.	 Ze	 starších	
dětí	 odbornou	 porotu	 zaujal	 obrázek	 Matěje	
Zahálky,	který	ve	své	kategorii	ZŠ	2	(3.-	5.	tř.	ZŠ),	
získal	 1.	místo.	 Předání	 ocenění	 proběhlo	 6.	 5.	
2019	 na	 stanici	 HZS	 ve	 Svitavách.	 Všechny	 tři	
obrázky	postoupily	 i	do	kola	krajského	 a	 i	 zde	
jsme	 bodovali.	 Matěj	 Zahálka	 získal	 ve	 své	
kategorii	 2.	 místo.	 Slavnostní	 předávání	
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ocenění	krajského	kola	45.	 ročníku	 této	 soutěže	
proběhlo	 v	Kulturním	 zařízení	města	 Choceň	 ve	
čtvrtek	 15.	 5.	 2019.	 Celkem	 se	 této	 soutěže	
v	našem	kraji	zúčastnilo	2204	dětí	z	68	škol	a	76	
sborů	dobrovolných	hasičů,	je	pro	nás	velkou	ctí,	
že	právě	náš	sbor	má	již	poněkolikáte	úspěšného	
malíře	 i	 v	 tomto	 kole	 soutěže.	 Všem	 třem	
chlapcům	 děkujeme	 za	 reprezentaci	 našeho	
sboru	a	přejeme	jim	mnoho	dalších	úspěchů!

Lenka	Tomášková,	SDH	Pustá	Kamenice

KvěCnový	den	2019
Ve	středu	15.	5.	2019	se	náš	sbor	opět	zapojil	do	
charitativní	akce	na	podporu	Ligy	proti	rakovině.	
Čtyři	 skupinky	 dětí	 za	 doprovodu	 dospělých	 se	
vydaly	 i	 přes	 deštivé	 počasí,	 aby	 prodaly	 co	
nejvíce	 žlutých	 kytiček	 měsíčku	 lékařského,	
který	 je	 symbolem	 této	 akce.	 Letošní	 ročník	 byl	
tematicky	 zaměřený	 na	 prevenci	 nádorových	
onemocnění	 plic.	 I	 v	 letošním	 roce	 jsme	 se	

setkali	 s	 velmi	 milým	 přijetím	 v	 domovech	
našich	spoluobčanů	a	jsme	velmi	rádi,	že	se	letos	
podařilo	vybrat	zase	o	trochu	více	než	v	loňském	
ročníku.	V	tomto	ročníku	tak	poputuje	z	Pusté	
kamenice	 na	 účet	 zastřešující	 organizace	
4962,-	 Kč.	 Děkujeme,	 že	 pomáháte	 společně	
s	námi.

Lenka	Tomášková,	SDH	Pustá	Kamenice

Hasičská	soutěž	v	Jevíčku
V	 sobotu	 18.	 5.	 odjela	 naše	 dvě	 družstva	
mladších	 a	 jedno	 družstvo	 přípravky	 na	 soutěž	
okresní	 ligy	MH	do	 Jevíčka.	 Počasí	 nám	přálo,	 a	
tak	hodinová	cesta	přes	celý	okres	příliš	nikomu	
nevadila.	Na	soutěži	panovala	po	celý	den	velmi	
příjemná	 a	 přátelská	 atmosféra,umocněná	
slunečným	a	teplým	počasím.	Na	úvod	soutěže	se	
představila	 naše	 přípravka.	 Poté	 již	 zahájili	
požární	 útoky	 soutěžící	 v	 kategorii	 mladších.	
Celkem	se	v	této	kategorii	zúčastnilo	19	družstev.	
I	 když	 vše	 neklaplo,	 jak	 by	 si	 asi	 děti	 i	 vedoucí	
přáli,	 přesto	 si	 nakonec	 tým	A	 přivezl	 diplom	 a	
ceny	za	14.	místo	a	tým	B	za	místo	18.	Čtyři	naši	
zástupci	se	také	zúčastnili	doplňkové	disciplíny	v	
běhu	 na	 60m	 s	 překážkami.	 Alice	 Husáková	
získala	 10.	 místo,	 Sára	 Kottoniaková	 9.	 místo	 a	
Šárka	 Bukáčková	 11.	 místo	 a	 mezi	 chlapci	
zabodoval	 Daniel	 Vičar,	 který	 se	 umístil	 na	 10.	
místě.	 Přípravka	 byla	 odměněna	 za	 svoji	 snahu	
medailemi	 a	 výukovou	 hrou,	 kterou	 jistě	
použijeme	i	pro	starší	děti	při	výuce	znalostí	na	
podzimní	 kolo	 hry	 Plamen.	 Všem	 dětem	 děkuji	
za	jejich	snahu	a	reprezentaci	našeho	sboru.

Lenka	Tomášková,	SDH	Pustá	Kamenice
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Naši	muži	na	okrskové
soutěži	v	Sádku
V	neděli	26.	5.	2019	se	naši	muži	po	dlouhodobé	
pauze	 zúčastnili	 okrskové	 soutěže	 v	 Sádku.	
Soutěžili	 ve	 složení	 Jan	 Tomášek,	 Jiří	 Bukáček,	
Patrik	 Chvála,	 Jiří	 Holec,	 Jiří	 Holec	 ml.,	 Jakub	
Vičar	a	Tomáš	Sodomka.	Cílem	bylo	zúčastnit	se	
a	 podpořit	 tak	 místní	 pořadatele.	 Celkově	 se	
umístili	na	krásném	5.	místě.	Celá	soutěž	se	nesla	
v	 přátelské	 atmosféře	 za	 příznivého	 počasí.	
Děkujeme	 především	 rodinným	 příslušníkům,	
kteří	přijeli	podpořit	pustokamenické	muže.

Lenka	Tomášková,	SDH	Pustá	Kamenice

Okresní	kolo	hry	Plamen	
v	Jarošově	31.	5.	-	1.	6.	2019
V	pátek	 31.	5.	 se	 vydala	 naše	 dvě	 družstva	
mladších	 předvést	 vše	 co	 natrénovala	 během	
uplynulého	 roku.	 V	pátek	 byly	 pro	 všechny	
soutěžící	 nachystány	 dvě	 štafety,	 a	 to	 štafeta	
požárních	 dvojic	 a	 štafeta	 CTIF.	 Ve	 štafetách	 se	
našim	 dětem	 příliš	 nedařilo.	 Družstvo	 A	 ve	
složení	 Šárka	 Bukáčková,	 Alice	 Husáková,	
Matěj	 Zahálka,	 Vlastimil	 Suchý,	 Andrea	
Odehnalová,	 Sára	 Kottoniaková,Tereza	
Sejkorová,	 Daniel	 Suchý	 a	 Anna	 Tomášková	
získalo	 za	 štafetu	 požárních	 dvojic	 13.	místo	 a	
družstvo	B,	které	soutěžilo	ve	složení	Kristýna	
Tomášková,	 Daniel	 Vičar,	 Eliška	 Broklová,	
Marek	 Zahálka,	 Filip	 Sodomka,	 Liliana	
Hodovancová,	 Jakub	 Odehnal ,	 Adéla	
Vičarová,	 Johana	 Broklová,	 získalo	místo	 20.	
Ve	štafetě	CTIF	se	družstvu	A	dařilo	o	něco	lépe	

a	získalo	místo	11.	a	družstvu	B	se	v	této	štafetě	
dařilo	obdobně,	získalo	20.	místo.	Navečer	ještě	
5	 našich	 závodníků	 startovalo	 v	běhu	 na	 60m.	
V	této	 disciplíně	 se	 nejlépe	 dařilo	 Šárce	
Bukáčkové,	 která	 se	 umístila	 na	 krásném	 8.	
místě.	 V	podvečerních	 hodinách	 byla	 pro	 děti	
nachystána	diskotéka	s	karnevalem	a	po	setmění	
čekalo	 na	 děti	 překvapení	 v	podobě	 ohňostroje.	

V	družstvech	 A	 i	 B	 soutěžily	 také	 děti	
z	přípravky,	 které	 v	sobotu	 běžely	 i	 ve	 své	
samostatné	 kategorii.	 Toto	 družstvo	 běželo	
druhý	 den	 ve	 složení	 Melichar	 Hak,	 Ondřej	
Žembery,	 Radim	 Holomek,	 Anna	 Suchá,	 Jan	
Tomášek,	 Martina	 Husáková,	 Jiří	 Zahálka,	
Johana	 Broklová,	 Liliana	 Hodovancová	 a	
Daniel	 Suchý.	 Sobotní	 den	 byl	 zasvěcen	
požárním	 útokům	 a	 štafetě	 4x60m.	 Obě	
disciplíny	 v	kategorii	 přípravka	 ovládlo	 naše	
družstvo	 –	 požární	 útok	 se	 jim	 vydařil	 s	časem	
45,88	s	a	štafeta	113,24	s.	Takže	naše	přípravka	
vyhrála	 jarní	 kolo	 hry	 Plamen.	 Do	 celkového	
výsledku	 se	 započítávají	 i	 výsledky	 podzimního	
kola,	proto	jsme	se	celkově	umístili	na	2.	místě.	
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Požární	 útoky	 se	 povedly	 i	 oběma	 družstvům	
kategorie	mladších.	Družstvo	A	zaběhlo	útok	 za	
23,26	s	a	umístilo	se	na	11.	místě	a	družstvu	B,	
které	 v	sobotu	 posílilo	 o	 Jakuba	 Haka,	 se	 po	
nevydařeném	 prvním	 pokusu	 podaři lo	
zaběhnout	 čas	26,43	 s	 a	 získalo	 tak	14.	místo.	
Pro	 družstvo	 B	 je	 to	 zatím	 nejlepší	 výsledek	
v	PÚ!	 Štafeta	 4x60m	 se	 opět	 dětem	 příliš	
nevydařila	–	družstvo	A	skončilo	na	15.	místě	a	
družstvo	 B	 na	 19.	místě.	 V	součtu	 všech	
umístění	 jednotlivých	 disciplín	 s	umístěním	
z	podzimního	kola	(	A	–	8.	místo,	B	–	23.	místo)	
se	 celkově	 družstvo	 A	 umístilo	 na	 krásném	
12.	místě	 a	 družstvo	 B	 na	 místě	 19.	 Zvláštní	
ocenění	by	měla	získat	Anička	Tomášková,	která	
všechny	 d isc ip l íny	 běže la	 ješ tě	 navíc	
s	družstvem	 Dolního	 Újezdu,	 které	 skončilo	
celkově	 na	 15.	 místě.	 Touto	 cestou	 bych	 ráda	
poděkovala	 všem	 dětem	 za	 jejich	 snahu,	 píli	 a	
reprezentaci	 našeho	 sboru	 a	 všem	 dospělým,	
kteří	 byli	 ochotni	 vzít	 si	 dovolenou	 a	 trávit	
s	dětmi	 dva	 dny	 na	 soutěži.	 Děkuji	 i	 těm,	 kteří	
s	námi	 jeli	 na	 sobotní	 část	 soutěže	 a	 byli	 nám	
velmi	 nápomocni	 s	organizací	 dětí	 při	 této	
poměrně	 náročně	 akci.	 Děti	 si	 odvezly	 mnoho	
zážitků	 a	 tentokrát	 i	 hodně	 cen.	 Zamrzel	 nás	
však	 fakt,	 že	 pořadatelé	 „zapomněli“	 koupit	
medaile	 pro	 kategorii	 přípravky,	 které	 dle	
propozic	měli	 získat	 první	 tři	 v	každé	 kategorii.	
Stejně	tak	se	i	stalo	v	ocenění	jednotlivců	v	běhu	
na	 60m.	 A	 tak	 nám	 i	 dětem	 zůstal	 alespoň	 ten	
pěkný	pocit	z	dobrého	výsledku.

Lenka	Tomášková,	SDH	Pustá	Kamenice

Krounský	pohár	9.	6.	2019
V	 neděli	 9.	 6.	 2019	 jsme	 se	 rozhodli	 s	 jedním	
družstvem	 vyjet	 mimo	 náš	 okres	 do	 sousední	
vesnice	na	hasičskou	soutěž	nazvanou	Krounský	
pohár.	Cílem	bylo	hlavně	zasoutěžit	si	a	užít	si	to.	
Postavili	 jsme	 takový	 mix	 z	 družstev	 A,	 B	 i	
přípravky.	 Protože	 je	 tato	 soutěž	 zařazena	 do	
okresní	ligy	Chrudimska,	v	níž	si	každé	družstvo	
vozí	svoji	vlastní	mašinu,	požádali	jsme	o	pomoc	
a	zapůjčení	mašiny	 i	 strojníka	z	SDH	Svratouch.	
Výsledné	časy	našeho	družstva	nás	překvapily	a	
potěšily	 zároveň.	 Družstvo	 ve	 složení	 Matěj	
Zahálka,	 Marek	 Zahálka,	 Andrea	 Odehnalová,	
Sára	 Kottoniaková,	 Alice	 Husáková,	 Anna	
Tomášková	a	Tereza	Sejkorová	v	prvním	pokusu	

zaběhlo	čas	24,65	s	a	v	druhém	pokusu	21,44	s,	
což	 je	 zatím	 nejlepší	 letošní	 čas	 PÚ.	 Celkově	 se	
naše	 družstvo	 umístilo	 na	 13.	 místě	 z	 22	
družstev.	Dětem	děkujeme	za	reprezentaci	sboru	
a	SDH	Svratouch	za	zapůjčení	kvalitního	stroje	 i	
spolehlivého	strojníka.

Lenka	Tomášková,	SDH	Pustá	Kamenice

Soutěž	mladých	hasičů	v	Poličce
V	 neděli	 23.	 6.	 2019	 se	 v	 Poličce	 konala	 soutěž	
mladých	 hasičů	 v	 požárním	 útoku	 a	 v	 běhu	 na	
60	m	 s	překážkami.	Doplňkovou	disciplínou	 je	 i	
soutěž	 O	 pohár	 dráčka	 Doda,	 v	 níž	 jsme	 vloni	
slavili	úspěch.	Bohužel	se	tato	soutěž	letos	sešla	
s	 turistickým	 výletem	 pro	 děti	 a	 rodiče,	 který	
organizuje	 TJ,	 a	 většina	 děti	 z	 hasičského	
kroužku	 se	 tohoto	 výletu	 účastnila.	 Nemohli	
jsme	proto	na	soutěž	vyrazit	s	celým	družstvem,	

a	tak	jsme	vyjeli	alespoň	s	třemi	děvčaty	–	Sárou	
Kottoniakovou,	 Šárkou	 Bukáčkovou	 a	 Terezou	
Sejkorovou	 soutěžit	 v	 běhu	 na	 60	 m.	 Opět	 nás	
oslovil	 Dolní	 Újezd	 o	 pomoc	 a	 doplnění	 jejich	
neúplného	 družstva,	 a	 tak	 Šárka	 se	 Sárou	
nakonec	běžely	i	útok,	i	když	s	jiným	družstvem.	
Ostudu	 nám	 děvčata	 neudělala,	 protože	 se	
s	týmem	 Dolního	 Újezdu	 umístila	 na	 10.	 místě.	
V	jednotlivcích	 získala	 všechna	 3	 děvčata	 také	
pěkné	umístění	14.,	19.	a	22.	místo.

Lenka	Tomášková,	SDH	Pustá	Kamenice
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Plánované	akce	SDH
5.	7.	-	Mistrovství	ČR	dorostu	ve	Svitavách	–	
ukázka	naší	přípravky	(cca.v	16.30)

20.	7.	-	oslavy	135	let	od	založení	SDH	Otradov	
–		ukázka	přípravky	(odpolední	čas)

27.	7.	-	Vesnické	hry	dospělých	u	příležitosti	
oslav	125	let	od	založení	SDH	Pustá	Kamenice	
a	pouťová	zábava	s	kapelou	Quattro	–	od	13	hod.	
na	hřišti

31.	8.		-	soutěž	MH	v	Sádku	–	mladší,	přípravka

7.	9.	-	soutěž	MH	v	Kamenci	–	mladší,	
(přípravka)

8.	9.	-	soutěž	Memoriál	Františka	Šplíchala	ve	
Zderazi		-	přípravka,	(mladší)	

28.	9.	-	soutěž	MH	v	Mladějově	na	Moravě	–	
mladší

19.	10.	soutěž	ZPV	v	Pusté	Rybné

Připravujeme		-	výlet	ke	skále	s	opékáním,	výlet	
pro	děti	a	rodiče	…

útvarů	 a	 samozřejmě	 nechyběla	 ani	 básnička	
nebo	 písnička.	 Děti	 plnily	 úkoly,	 sbíraly	 za	 ně	
obrázky	 ostrovů,	 které	 si	 lepily	 do	 desek	 a	

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Zápis	do	prvního	ročníku
V	pondělí	8.	dubna	se	konal	v	naší	škole	zápis	do	
prvního	 ročníku	 s	 názvem	 „Školkový	 ostrov	 je	
nám	již	malý,	a	tak	se	vydáváme	k	majáku	v	dáli“.	
K	zápisu	přišlo	šest	dětí	v	doprovodu	rodičů.	Po	
krátkém	 přivítání	 a	 seznámení	 dětí	 s	 tím	 co	 je	
čeká,	dostaly	děti	námořnické	čepice	a	papírové	
desky	 se	 svým	 jménem,	 ve	 kterých	 bylo	
namalované	moře	s	ostrůvky,	a	zápis	mohl	začít.	
Nejprve	děti	zamířily	v	doprovodu	paní	učitelky	
do	 tělocvičny,	 kde	 předvedly	 svoji	 námořnickou	
obratnost.	 Poté	 zápis	 pokračoval	 ve	 třídě,	 kde	
děti	lovily	rybičky	s	počátečním	písmenem	svého	
jména,	řadily	papírové	lodičky	podle	velikosti,	na	
interaktivní	 tabuli	 skládaly	 loď	z	geometrických	
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postupně	 proplouvaly	 mezi	 vodními	 živočichy	
směrem	k	majáku.	Za	každý	splněný	úkol	získaly	
děti	 nejen	obrázek	objeveného	ostrova,	 ale	 také	
některou	 školní	 pomůcku.	 Všechny	 děti	 byly	
šikovné,	 podařilo	 se	 jim	 splnit	 zadané	 úkoly	 a	
symbolicky	 tak	dopluly	 až	na	ostrov	 s	majákem	
„škola“.	 Na	 závěr	 čekal	 na	 děti	 ještě	 jeden	 úkol.	
Aby	 mohly	 otevřít	 truhlu	 s	 pokladem,	 musely	
nejprve	společně	poskládat	velké	mořské	puzzle,	
po	 kterém	 přešly	 k	 truhle	 a	 získaly	 tak	 poklad	
v	podobě	vodní	pistole.	Jako	památku	na	zápis	si	
odnesly	 domů	 papírové	 námořnické	 čepice,	
nasbírané	 školní	 pomůcky,	 vodní	 pistoli	 a	 také	
malý	 maják,	 který	 jim	 bude	 připomínat	 jejich	
první	 velkou	 zkoušku,	 kterou	 zvládly	 všechny	
děti	 na	 výbornou	 a	 my	 jim	 přejeme,	 ať	 se	 jim	
stejně	daří	i	po	nástupu	do	školy.
K	 plnění	 povinné	 školní	 docházky	 od	 prvního	
září	 2019	 bylo	 přijato	 všech	 šest	 dětí,	 dvě	
holčičky	a	čtyři	kluci,	a	my	se	na	ně	ve	škole	 již	
těšíme.

Jana	Kulichová

Velikonoční	dílnička
Jako	 každý	 rok	 jsme	 i	 letos	 uspořádali,	 v	 úterý	
před	 Velikonocemi,	 Velikonoční	 dílničku	 pro	
všechny	děti	a	 jejich	rodiče	či	prarodiče,	kteří	si	
společně	 s	 námi	 chtěli	 připravit	 jarní	 dekorace.	
Tentokrát	 jsme	 vyráběli	 květinové	 zápichy,	
kuřátka	z	drátků,	vajíčko	na	kolíčku,	dekoraci	na	
stůl	z	kartonu	od	vajíček	a	nechybělo	ani	tradiční	
malování	 vajíček.	 Těší	 nás,	 že	 si	 také	 rodiče	
nalezli	čas	a	přišli	s	dětmi	malovat,	stříhat	a	lepit.

Jana	Kulichová

Děkujeme	za	sběr	starého	papíru
Děkujeme	všem,	kteří	se	podíleli	na	sběru	papíru	
a	tímto	přispěli	na	dopravu	školního	výletu.

Školní	výlet
Společně	 s	 dětmi	 ze	 školy	 i	 školky	 jsme	 se	 13.	
května	 vypravili	 na	 výlet	 do	 Centra	 Eden,	 které	
se	nachází	 v	Bystřici	nad	Pernštejnem.	 Jeli	 jsme	

objednaným	autobusem	z	Pusté	Kamenice.	Cesta	
netrvala	 dlouho	 a	 počasí	 nám	 také	 přálo.	 Na	
místě	 jsme	 se	 rozdělili	 na	 ZŠ	 a	 MŠ	 a	 každá	
skupina	měla	svůj	Program	a	průvodce.	Prohlédli	
jsme	 si	 panské	 bydlení	 i	 chaloupky	 panských	

sluhů.	 Po	 obědě	 jsme	 se	 nechali	 vyložit	 na	
začátku	Pohádkové	 aleje,	 kterou	 jsme	 se	dostali	
opět	 zpátky	do	 centra.	Tam	 jsme	 ještě	navštívili	
příběh	 půdy,	 kde	 byla	 stěžejní	 krtčí	 hromádka	
(krtina).	 Krtina	 sloužila	 jako	 prolézačka	 se	
skluzavkou.	 Vyzkoušeli	 jsme	 si	 i	 mnoho	 dalších	
aktivit.	 Mlácení	 cepem,	 oblékání,	 ochutnávačky,	
čichačky,	hmatačky.	Jako	kladné	hodnotíme	to,	že	



-	14	-Pustokamenické	listy	č.	2/2019

jsme	si	mohli	na	vše	sáhnout	a	vyzkoušet.	Podle	
reakcí	věříme,	že	se	výlet	podařil.

Tereza	Dudková

Dopravní	hřiště
Ve	středu	12.	6.	2019	si	děti	ze	ZŠ	a	MŠ	zajely	do	
Poličky	na	dopravní	hřiště	zopakovat	své	znalosti	
ze	 silničního	 provozu.	 Školka	 vyrazila	 hned	
v	sedm	 hodin	 ráno	 a	 v	 devět	 hodin	 se	 vypravili	
do	 Poličky	 i	 školáci,	 kteří	 v	 deset	 hodin,	 po	
svačině,	 vystřídali	 na	 hřišti	 vyřáděné	 školkáčky.	
Děti	ze	školky	za	odměnu	dostaly	nejen	obrázek,	
ale	 také	 soubor	 všech	 dopravních	 značek	 pro	
společnou	 dopravní	 výuku	 ve	 školce.	 Školáci	

pilovali	 pod	 vedením	 instruktorů	 jízdu	 podle	
dopravních	značek	a	 těší	nás,	že	se	 jejich	pohyb	
na	hřišti	pomalu	zlepšuje.	Nejlepší	školáci	dostali	
odměnu	 v	 podobě	 odznaku.	 Příjemným	
překvapením	 pro	 nás	 byl	 nově	 vybudovaný	
dřevěný	přístřešek	pro	děti,	který	 jim	poskytuje	
příjemné	zázemí	nejen	pro	svačinu	a	odpočinek,	
ale	 také	ochranu	v	případě	nepříznivého	počasí.	
Doufáme,	 že	 dopoledne	 na	 kolech,	 tříkolkách,	
odrážedlech,	 koloběžkách	 a	 kárách	 bylo	 nejen	
příjemné	ale	snad	i	přínosné.

Jana	Kulichová

Den	pro	rodinu
Ve	 středu	 12.	 června	 jsme,	 letos	 již	 po	 třetí,	
uspořádali	 ve	 spolupráci	 s	 obcí	 společné	
odpoledne	pro	děti	a	rodiče,	při	příležitosti	Dne	
rodin.	V	 letošním	školním	roce	probíhá	ve	škole	
celoroční	projekt	„Sto	let	republiku	máme,	proto	
si	ji	celý	rok	připomínáme“,	a	tak	i	Den	rodin	byl	

symbolicky	 věnován	 naší	 vlasti.	 Chvíli	 po	 půl	
čtvrté	 jsme	 se	 sešli	 na	 hřiště	 a	 po	 krátkém	
přivítání	 se	 děti	 s	 rodiči	 i	 prarodiči	 pustily	 do	
plnění	připravených	úkolů.	Děti	s	pomocí	rodičů	
skládaly	 text	 hymny,	 podle	 indícií	 poznávaly	
významné	české	osobnosti	 a	pohádkové	bytosti,	
vyzkoušely	 si	 zrádné	 české	 jazykolamy.	 Rodiče	
zase	poznávali	 známé	české	památky,	 které	děti	
poskládaly	 podle	 předlohy	 z	 kostek.	 Na	 jednom	
stanovišti	 děti	 hádaly	 předměty,	 které	 se	 dříve	
běžně	 používaly.	 Připravena	 byla	 například	
valcha,	ruční	strojek	na	stříhání	vlasů,	hříbek	na	
šití,	 řemen	 na	 ostření	 břitvy	 a	 nožů	 a	 další.	

Většina	dětí	se	shodla	na	tom,	že	nočník	 je	mísa	
na	 těsto.	 Všichni	 přitomní	 si	 mohli	 vyzkoušet	 i	
střílení	 z	 luku	 na	 terč.	 Pro	 děti	 byl	 také	
připravený	 upečený	 perník,	 ve	 tvaru	 obdelníku,	
ze	 kterého	 si	 pomocí	 barevných	 polev	 vytvořily	
„perníkovou	českou	vlajku“.	Po	absolvování	všech	
stanovišť	si	děti	opekly	špekáček	a	každá	rodina	
dostala	 kvarteto	 Pusté	 Kamenice	 a	 okolí.	 A	
protože	se	říká	„Co	Čech	to	muzikant“,	na	závěr	si	
rodiny,	 které	 chtěly,	 mohly	 vybrat	 některý	
hudební	 nástroj	 a	 vymyslet	 vlastní	 popěvek	 k	
písničce	 Já	 jsem	 muzikant,	 kterou	 jsme	 si	 na	
závěr	společně	zazpívali.
Doufáme,	že	si	děti	a	rodiče	společné	odpoledne	
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užili	 a	 že	 si	 zábavnou	 formou	 připomněli	 krásu	
naší	vlasti.

Jana	Kulichová

Beseda	o	Mexiku
V	úterý	18.	června	měli	děti	ze	školky	i	ze	školy	
možnost	 seznámit	 se,	 v	 rámci	 multikulturní	
výchovy,	 s	 Mexikem	 a	 jeho	 kulturou.	 Nejprve	
proběhla	 beseda	 pro	 děti	 z	 mateřské	 školky,	
které	 shlédly	 fotogra_ie	 této	 země	 doplněné	
výkladem	přiměřeným	jejich	věku.	Na	závěr	měly	
možnost	 zabubnovat	 si	 společně	 s	 mayským	
šamanem	 na	 velký	 mayský	 buben.	 Beseda	 pro	
školáky	 také	 začala	 projekcí	 fotogra_ií	 této	
exotické	 země	 a	 byla	 doplněná	 výkladem	 nejen	
o	Mexiku,	 ale	 také	 o	 starobylé	 mayské	 kultuře.	
Poté	 následovalo	 společné	 bubnování,	 během	
kterého	 si	 děti	 půjčovaly	 nejrůznější	 mayské	
hudební	 nástroje.	 Nakonec	 si	 školáci	 vzali	

vlastnoručně	 vyrobené	 bubínky	 a	 školou	 se	
neslo	 bubnování	 v	 rytmu	 starých	 indiánů.	
Beseda,	která	byla	původně	plánovaná	pro	školu	
i	 školku	 zhruba	 na	 hodinu	 a	 půl	 se	 protáhla	 na	
dvojnásobek	a	ani	tento	čas	nestačil,	abychom	se	
dozvěděli	vše	o	zemi	a	kultuře	tolik	odlišné	od	té	
naší.	 Děkujeme	 manželům	 Morales	 Cervantes	 a	
již	 nyní	 se	 těšíme	 na	 další	 setkání,	 které	
plánujeme	 na	 první	 pololetí	 příštího	 školního	
roku.

Jana	Kulichová

Poděkování
K	 závěru	 školního	 roku	 již	 tradičně	 patří	 také	
návštěva	 Bukoviny	 a	 projížďka	 na	 koních.	

Z	důvodu	 vysokých	 teplot	 vyrazili	 školáci	 hned	
ráno	a	děti	ze	školky	je	následovaly	po	svačince.	

Přestože	 většina	 dětí	 jezdí	 pouze	 dvakrát	 do	
roka,	 je	 vidět,	 ze	 se	 koňů	 nebojí,	 umí	 zaujmout	
správný	posed	a	někteří	zvládají	při	jízdě	měnit	i	
různé	pozice.	Manželům	Suchým	i	Barče	Sochové	
mockrát	 děkujeme	 za	 možnost	 pravidelných	
projížděk	 na	 jejich	 koních	 a	 za	 čas,	 který	 nám	
vždy	s	ochotou	věnují.

Jana	Kulichová

Pasování	budoucích	prvňáčků	a	
vyřazení	páťáků
Už	od	samého	rána	vládla,	ve	středu	26.	6.	2019,	
ve	 škole	 slavnostní	 atmosféra.	 Dnes	 nás	 totiž	
čekaly	 hned	 dvě	 slavnostní	 události	 –	 pasování	
budoucích	 prvňáčků	 a	 vyřazení	 žáků	 pátého	
ročníku.	 V	 půl	 desáté	 se	 horní	 třída	 zaplnila	
dětmi	 z	 MŠ	 i	 ZŠ,	 pedagogickými	 pracovníky	 a	
rodinnými	 příslušníky	 pasovaných	 a	 vyřa-
zovaných	 dětí.	 Nejprve	 jsme	 shlédli	 projekci	
fotogra_ií	budoucích	školáků	a	sledovali	jsme,	jak	
se	 z	 tříletých	 mrňousků	 postupně	 stali	 naši	
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Klub	seniorek

Den	Matek	2019
Druhá	 květnová	 neděle	 tradičně	 patří	 všem	
maminkám	a	 jejich	 svátku.	Letošní	oslavu	u	nás	
v	Pusté	 Kamenici	 tak	 jako	 v	předešlých	 letech	
opět	 uspořádala	 obec,	 základní	 škola	 a	 klub	
seniorek	 v	neděli	 12.	 května	 v	 kulturním	 domě.	
Děti	ze	základní	školy	pod	vedením	paní	učitelky	
Drahošové	 daly	 maminkám	 a	 babičkám	 hezký	
dárek	 v	podobě	 jejich	 recitačního	 a	 pěveckého	
vystoupení,	 kterým	 všem	 nám	 přičarovaly	
opravdové	 jaro,	 a	 nakonec	 předaly	 každé	

budoucí	 prvňáčci,	 které	 jsme	 poté	 slavnostně	 pasovali	 a	
šerpovali	na	školáky.	Jako	památku	na	pobyt	v	MŠ	děti	dostaly	
knížku	s	věnováním,	tričko	a	CD	s	fotogra_iemi.
Program	 poté	 pokračoval	 druhou	 slavnostní	 událostí,	
vyřazením	 páťáků	 z	 řad	 žáků	 naší	 školy.	 Pomyslnou	 bránou	
školy,	 po	 absolvování	 všech	pěti	 ročníků,	 odcházejí	 letos	dva	
naši	 žáci,	 Alička	 a	 Filípek.	 Páťáci	 si	 jako	 památku	 na	 pusto-
kamenickou	školu	odnesli	Absolventský	list,	stříbrný	přívěšek	
s	 vyrytým	 datem	 pobytu	 ve	 škole,	 tričko	 a	 také	 CD	
s	fotogra_iemi.	 Po	 vyřazení	 páťáků	 proběhla	 projekce	
fotogra_ií	 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“.

Jana	Kulichová

mamince	 vlastnoručně	 vyrobený	 dárek.	 K	němu	
přidal	starosta	obce	pan	Sklenář	a	místostarosta	
pan	 Myška	 kytičku	 a	 přání	 za	 obec.	 Program	
svátečního	 odpoledne	 pokračoval	 vystoupením	
smyčcového	souboru	ARCUM	QVARTET.	Barbora	
Sochová,	 Jitka	 Urbanová,	 Klára	 Sadílková	 a	 Petr	
Zavřel	nám	připravili	nádherný	hudební	zážitek.	
V	jejich	 podání	 zazněly	 mezi	 jinými	 například	
skladby	Sen	kovbojů	–	motiv	ze	seriálu	Zdivočelá	
země,	Hallelujah	od	Leonarda	Cohena,	Vltava	od	
Bedřicha	 Smetany	 a	 téma	 na	 motivy	 Ódy	 na	



-	17	-Pustokamenické	listy	č.	2/2019

Národní	 muzeum,	 které	 je	 největším	 muzeem	
České	republiky.
Navštívit	 bylo		 možné	 Česko-slovenskou	 /	
Slovensko-českou	 výstavu,	 výstavy	 2	 ×	 100	 a	
Rytíři	nebes,	Panteon	včetně	ochozu	a	kupoli.	Od	
1.	 května	 je	 zpřístupněn	 také	 sál	 s	 kostrou	
plejtváka	myšoka.
Česko-slovenská	 výstava	 v	 Historické	 budově	
Národního	muzea	představuje	dějiny	společného	
státu	Čechů	a	Slováků.	Přibližuje	soužití	Čechů	a	

Zájezd	do	Prahy
V	 sobotu	 8.6.2019	 pořádala	 Místní	 lidová	
knihovna,	 Obec	 a	 Klub	 seniorek	 autobusový	
zájezd	 do	 Národního	 muzea	 do	 Prahy	 a	 do	
Průhonického	 parku.	 A	 protože	 byla	 ještě	 volná	
místa,	pozvali	jsme	na	společný	výlet	i	seniorky	z	
Borové.		 Po	 tříhodinové	 cestě	 jsme	 vystoupili	 u	
hlavního	 nádraží	 a	 vydali	 se	 na	 Václavské	
náměstí,	 kde	 se	 v	 jeho	 horní	 části	 nachází	

Knihovna

radost.	 Kromě	 zaslouženého	 potlesku	 celému	
souboru	 patří	 naše	 velké	 poděkování	 za	 jejich	
úžasné	vystoupení.	Všichni	společně	jsme	si	užili	
hezké	 odpoledne	 a	 oslavili	 jeden	 z	nejhezčích	 a	
nejtradičnějších	svátků	–	DEN	MATEK.

Irena	Gregorová

Jaro	v	klubu	seniorek	jsme	měly	
plné	akCvit	a	krásných	zážitků
Na	 velikonoce	 jsme	 si	 vyrobily	 dekorace	 pro	
zkrášlení	 našich	 domovů,	 zvyky	 s	těmito	 svátky	
spojené	 jsme	 si	 připomněly	 na	 výstavě	
v	poličském	 Centru	 Bohuslava	 Martinů.	 Dvě	
dubnová	 nedělní	 odpoledne	 jsme	 strávily	 ve	
Skutči,	 kde	 jsme	 zhlédly	 představení	 baletního	
souboru	 z	Ústí	 nad	 Labem	 „Labutí	 jezero“	 a	
potom	 operetu	 Johanna	 Strausse	 „Noc	
v	Benátkách“	 v	podání	 Moravského	 divadla	
Olomouc.
V	polovině	 dubna	 jsme	 se	 jely	 podívat	 do	
Litomyšle.	Zdejší	zámek	v	rámci	oslav	20.	výročí	
zapsání	 do	 seznamu	 světového	 dědictví	 Unesco	
uspořádal	 výstavu	 nazvanou	 „Múzy	 mezi	
květinami“.	 Květinová	 aranžmá	 a	 _loristické	
objekty	 byly	 inspirovány	 antickými	 múzami	 a	
antickým	 uměním.	 Tato	 květinová	 výstava	 byla	
na	 zámku	 již	 šestá	 v	pořadí	 a	 tu	 další	 si	 určitě	
nenecháme	ujít.	Byl	to	skutečně	zážitek	a	pastva	
pro	oči	–	zkrátka	nádhera.
Druhou	 květnovou	 neděli	 jsme	 již	 tradičně	
věnovaly	 oslavě	 Dne	 matek.	 K	příjemnému	
odpoledni	 v	kulturním	 domě	 přispěly	 svým	

pěkným	vystoupením	děti	ze	základní	školy	pod	
vedením	 paní	 učitelky	 Drahošové	 a	 krásný	
hudební	 dárek	 všem	 přítomným	 dal	 smyčcový	
soubor	 ARCUM	 QVARTET	 -	 Barbora	 Sochová,	
Jitka	Urbanová,	Klára	Sadílková	a	Petr	Zavřel.
V	sobotu	 8.	 června	 se	 některé	 z	nás	 zúčastnily	
zájezdu	do	Prahy	a	Průhonic.	Jsme	rády,	že	jsme	
mohly	 navštívit	 a	 prohlédnout	 si	 historickou	
budovu	 Národního	 muzea	 a	 v	něm	 pořádané	
výstavy.	 Odpolední	 procházka	 průhonickým	
parkem,	 který	 je	 národní	 kulturní	 památkou	 i	
památkou	 Unesco,	 a	 posezením	 u	 pozdějšího	
oběda	bylo	 jen	příjemným	zakončením	pěkného	
výletu.
Věříme,	 že	 i	 na	 letní	 měsíce	 se	 nám	 podaří	
připravit	 pěkné	 akce	 pro	 zpestření	 našich	
setkávání.
Všem	spoluobčanům	přejeme	hezké	léto	a	dětem	
ty	nejúžasnější	prázdniny.

Irena	Gregorová
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RS	Vysočina	Polička
6.	ročník	rybářských	závodů	Kamenický	losos	2019
Vážení	a	milí,	 letošní	6.	ročník	závodu	Kamenický	 losos	 je	v	tuto	chvíli	 již	krásnou	historií.	 Jaký	byl?	
Opět	 se	 vše	 velmi	 pěkně	 podařilo,	 zájem	 byl	 obrovský,	 za	 pouhé	 3	 dny	 jsme	 museli	 zastavit	
přihlašování.	Skromně	odhaduji,	že	zájem	by	ve	skutečnosti	byl	ještě	o	padesát	zájemců	větší.	Myslím,	
že	ryb	a	to	pěkných	jsme	vysadili	dostatek.	Ryby	velmi	dobře	braly,	1.	kolo	288	kusů,	2.	kolo	170	kusů	
a	ve	3.	kole	cca	80	kusů	ulovených	ryb,	tj.	celkem	přes	500	kusů	ryb	za	pouhých	270	minut	svědčí,	že	
ryby	byly	při	 chuti.	Ulovila	 se	 celá	 řada	krásných	 velkých	 lososů,	 ulovili	 se	 i	 pěkní	 kapři,	 dokonce	 i	
jeseter.	Největší	rybou	se	stal	kapr	73	cm.	Přátelé,	kamarádi,	děkuji	vám	všem	a	každému	jednomu	za	

Slováků	ve	společném	státě	a	ukazuje	 to,	 co	nás	
spojovalo	 i	 rozdělovalo.	 Poprvé	 v	 historii	 na	 ní	
návštěvníci	 mohou	 spatřit	 zcela	 jedinečný	
soubor	 nejvýznamnějších	 dokumentů	 našich	
dějin,	 jako	 jsou	 originály	 Pittsburské	 dohody,	
Mnichovské	 dohody,	 Československé	 rati_ikace	
mírových	 dohod	 nebo	 Deklaraci	 Hácha	 –	 Hitler,	
jejímž	 podpisem	 byla	 ukončena	 existence	
meziválečného	Československa.
Výstava	 2	 ×	 100	 představuje	 velmi	 úzký	 výběr	
nejvýznamnějších	a	nejzajímavějších	exponátů	z	
více	než	20	milionů	sbírkových	předmětů,	které	
Národní	muzeum	opatruje	a	uchovává.
Poslední	 výstava	 Rytíři	 nebes	 prezentuje	
vojenské	 úspěchy	 a	 tragické	 konce	 připo-
mínaných	i	opomíjených	hrdinů	letectva	po	celou	
dobu	 druhé	 světové	 války.	 Nezapomíná	 ani	 na	
jejich	 další,	 nezřídka	 smutné	 osudy	 po	 jejím	
skončení.
Kdo	 chtěl,	 vydal	 se	 ještě	 na	 výstavu	 do	 Nové	
budovy	Národního	muzea.	Výstava	se	týká	Keltů	
a	zachycuje,	jaké	stopy	tato	významná	kultura	po	

sobě	zanechala.
A	už	byl	čas	přejet	na	druhou	část	našeho	výletu,	
a	 to	 do	 Průhonického	 parku.	 Před	 vstupem	 do	
zahrad	 jsme	 měli	 možnost	 si	 zajít	 na	 pozdní	
oběd.	 A	 protože	 nás	 celou	 dobu	 provázelo	
příjemné	 počasí,	 pohled	 na	 rozkvetlý	 park	 byl	
opravdu	 kouzelný.	 Park	 je	 krásná	 zahrada	 s	
romantickým	 zámkem,	 kde	 se	 natáčela	 spousta	
pohádek	 a	 kde	 se	 projdete	 okolo	 množství	
menších	 rybníčků,	 splavů,	 krásných	 keřů	
(zejména	 rhododendronů,	 azalek	 a	 růží),	
osázené	 skály	 skalničkami.	 Největší	 okruh	měří	
10km	 a	 vede	 krásným	 lesoparkem.		 Průhonický	
park	 je	 památkou	 Unesco	 a	 Národní	 kulturní	
památkou.
A	to	už	se	blížil	konec	našeho	výletu.	V	šest	večer	
jsme	 mírně	 uondaní	 nastoupili	 do	 autobusu	 a	
nechali	se	zavést	do	našich	domovů.

Iveta	Kynclová
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Pustokamenické	mažoretky	Hvězdičky	na	Majálesu	v	Poličce
Dne	10.	5.	2019	se	 jako	každý	 rok	konal	v	Poličce	majáles,	na	kterém	 jsme	s	Hvězdičkami	nemohly	
chybět.	S	šesti	děvčaty	jsme	se	sešly	už	v	8:00	před	místním	gymnáziem,	protože	je	čekal	nelehký	úkol.	
Studenti	nás	pozvali	nejen	na	vystoupení,	ale	 také	do	průvodu,	v	 jehož	čele	mažoretky	pochodovaly.	
Cesta	vedla	od	budovy	gymnázia	přes	nábřeží	k	Tylovu	domu,	kde	se	průvod	stočil	směrem	k	náměstí.	

Tam	 se	 k	 nim	 přidaly	 i	
ostatní	 mažoretky,	 aby	
m o h l y	 p ř e d v é s t	 s v o u	
sestavu.	 Holky	 to	 zvládly	
s	přehledem	 jak	 v	 průvodu,	
tak	 i	 na	 podiu.	 A	 za	 to	 jim	
moc	 děkuji.	 Tímto	 vystou-
pením	 jsme	 teprve	 naši	
sezónu,	 dá	 se	 říci,	 zahájily.	
Další	vystoupení	nás	čekají	v	
červnu	 v	 Krouně,	 v	červenci	
dokonce	dvě	–	v	Otradově	a	v	
Pusté	 Kamenici	 a	 také	 na	
konci	 prázdnin	 v	 Trstěnici.	
Když	 nás	 přijdete	 podpořit,	
budeme	jen	rády.

Tereza	Lorencová

Mažoretky	Hvězdičky

účast,	 děkuji	 i	 rozhodčím,	 veliké	 poděkování	 si	 zaslouží	 hoši,	 kteří	 pod	 vedením	 Zdenka	 P.	 vše	
připravili	včetně	posekání	 trávníků.	S	úctou	děkuji	 i	panu	starostovi	a	místostarostovi	za	opětovnou	
podporu	této	akce.	Velice	si	všeho	vážíme	a	moc	děkujeme.	Byli	jste	všichni	báječní.	Jaroslav	Martinů	
(zdroj:	 webové	 stránky	 Rybářského	 sdružení	 Vysočina	 Polička	 –	 odkaz:	 http://www.rsvysocina.cz/
kamenice-2019-vysledky.a456.html)
Vítězem	 závodu	 se	 stal	 Petr	 Jílek,	 druhý	 se	 umístil	 Martin	 Schauer	 a	 třetí	 skončil	 Tomáš	 Nykl.	
Občerstvení	na	závodě	zajišťovali	členové	místní	tělovýchovné	jednoty,	za	což	jim	touto	cestou	děkuji.

starosta
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