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Výročí:
			únor	2020:	Růžena	Sochová	-	80	let
Narození:
			říjen	2019:	Patrik	Vičar

Vážení	spoluobčané,	milí	přátelé.	Blíží	se	Vánoce,	které	jsou	pro	většinu	z	nás	nej-
významnějšími	svátky	roku.	Pomalu	končí	období	předvánočního	shonu,	úklidu
a	vymýšlení	a	nakupování	dárků.	Snad	jste	si	dokázali	v	období	Adventu	najít	
čas	i	pro	setkání	s	přáteli	a	blízkými.	Dovolte	mi,	abych	Vám	nejen	jménem
svým,	ale	i	jménem	zastupitelů	naší	obce	popřál	krásné	a	radostné	pro-
žití	vánočních	svátků,	klid	a	rodinnou	pohodu.	Do	nového	roku	2020
Vám	přeji	pevné	zdraví,	štěstí,	lásku,	pochopení,	toleranci	a	mnoho
osobních	i	pracovních	úspěchů.

Jaroslav	Sklenář,	starosta

Krátce
Poslední	úřední	den	v	roce	2019:	středa	18.	12.	2019
První	úřední	den	v	roce	2020:	středa	8.	1.	2020
Svoz	nebezpečných	odpadů	v	roce	2020:
Pondělí	25.	5.	2020	od	16:00	hodin
Pondělí	19.	10.	2020	od	16:00	hodin
Cena	vody	na	rok	2020	činí	36,36	Kč/m3	bez	DPH
od	1.	1.	2020	do	30.	4.	2020	41,82	Kč/m3	(DPH	15%)
od	1.	5.	2020	do	31.	12.	2020	40,00	Kč/m3	(DPH	10%)
Cena	stočného	na	rok	2020	činí	33,50	Kč/m3
Poplatky	za	psa:	100,-	Kč	za	každého	psa
Odpady:	600,-	Kč	za	osobu	a	rekreační	objekt

Poplatky	za	psa	a	odpady	jsou	splatné
do	31.	3.	2020.
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Pustokamenické	listy	-	čtvrtletní	zpravodaj,	vydává	Obec	Pustá	Kamenice,	č.	p.	64,	569	82	Borová,	IČ:	277231,
na	základě	povolení	Ministerstva	kultury	ČR	číslo	MK	ČR	E	17408	ze	dne	19.	2.	2007.

Podepsané	příspěvky	vyjadřují	názory	jejich	autora	a	nemusí	být	vždy	totožné	s	názory	vydavatele.	Za	obsah	příspěvků
zodpovídají	jejich	autoři.	Příspěvky	neprošly	jazykovou	korekturou.

Plnění	rozpočtu	k	30.	11.	2019	v	?s.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

8798,8 12428,4 8574,3VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

7263,6PŘÍJMY CELKEM

1415,2 78 25,2Pozemky a les, zvířata1251Daň z příjmu FO plátci

34,9 2884,9 3077,7Místní a účelové komunikace26,8Daň z příjmu FO poplat

112,6 350 361,7Vodovod, infrastruktura a vrt120,3Daň z příjmů vyb. srážkou

1164 3450 214,4Veřejné osvětlení1006,9Daň z příjmů práv. osob

2792 570 557,3Provoz ČOV,  kanalizace2484,5DPH

290 304 351,7Kulturní dům + kultura234Daň z nemovitostí

30 60 36,5Knihovna32,4Daň z hazardních her

204,3 84 71,9Hřiště212,8Poplatky z odpadů a psů

6 700 734,5ZŠ a MŠ3,7Poplatky správní, loterie

10 15 10,2Cestovní ruch0Poplatek odnětí poz. funkce lesa

115 250 250,8Odpadové hospodářství58,3Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 47 10,5Služby obyvatelstvu4,9Příjmy vodovod, rybník

10 121,5 114,5Finanční příspěvky, dotace2,3Příjmy TVO, hřiště

260 940 834,5Činnost místní správy289,2Stočné

1 41 35,9Pojištění majetku, finanční služby0,3Finanční operace

69,9 4 3,3Finanční vyrovnání volby 201869,9Neinv. dotace na státní správu

240 700 577Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP210Dotace VPP - úřad práce

30 45 38Jednotka požární ochrany obce48,8Příjmy sběr a odvoz odpadů

10 900 835,6Zastupitelstvo1,9Služby pro obyvatelstvo

13 840 405,3Péče o vzhled obce a veř. zeleň12,9Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 0Krizová situace obce59,5Příjmy KD

29 29 27,8Volby29Dotace volby do EP

110 110Dotace oprava ZŠ a MŠ

1824,9 1000Dotace na místní komunikace

Návrh	rozpočtu	na	rok	2020
Příjmy

Daňové příjmy Běžné (neinvestiční) výdajeTřída 5Třída 1

Nedaňové příjmy Kapitálové (investiční)výdaje Třída 6Třída 2

Kapitálové příjmy Splátka dlouhodobých úvěrů  SFŽPTřída 3

Přijaté transfery Splátka dlouhodobých úvěrů ČSTřída 4

Konsolidované příjmy celkem Konsolidované výdaje celkem 10726

350

350

4900

5126

v tis. Kč

7344

74,2

0

575

6694,8

v tis.  Kč Výdaje

Schodek 3382 tis. Kč bude hrazen z přebytků hospodaření v předchozích letech.
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Nové	veřejné	orientační	osvětlení
Tak	jsme	se	konečně	
dočkali.	 V	pátek	 6.	
prosince	 2019	 se	
rozsvítila	 všechna	
nová	 světla	 veřej-
n ého	 o svě t l e n í .	
V	průběhu	letošního	
roku	 bylo	 v	obci	 ^ir-
mou	 VČE	 montáže	
Pardubice	 posta-
veno	 84	 nových	
sloupů	 veřejného	
osvětlení,	 které	 jsou	
opatřeny	 LED	 sví-
tidly.	 V	okolí	 bývalé	 kovárny	 zatím	 zůstala	 tři	
stará	světla	a	na	Radčany	jedenáct	starých	světel	
včetně	 dvou	 u	 vlakové	 zastávky.	 Celkem	 tak	
v	obci	svítí	98	světel.	Obec	do	budoucna	plánuje,	
že	 zbývající	 stará	 světla	 postupně	 vymění	 za	
nová,	 stejná	 jako	 jsou	 na	 nových	 sloupech	
veřejného	 osvětlení.	 Rovněž	 zvažujeme,	 že	

v	některých	 místech,	 kde	 je	 komunikace	
nedostatečně	 osvětlena,	 bude	 veřejné	
osvětlení	 doplněno	 o	 další	 sloupy	 se	
svítidly.	Celé	dílo	bude	dodavatelské	^irmě	
zaplaceno	 až	 po	 demontáži	 stávajících	
s t a r ých	 s l oupů	 a	 p o	 s ku t e čném	
geodetickém	 zaměření	 trasy	 veřejného	
osvětlení.	 Cena	 za	 celé	 dílo	 se	 bude	
pohybovat	kolem	3	500	000,-	Kč.

starosta

Opravy	místních	komunikací
V	období	 od	 14.	10.	2019	 do	 8.	11.	2019	 byly	
v	naší	 obci	 provedeny	 opravy	 místních	 komu-
nikací,	 jak	bylo	dopředu	avizováno	v	posledních	
a	 předposledních	 PK	 listech.	 Opravu	 těchto	
komunikací	provedla	^irma	M-Silnice,	které	bych	
chtěl	 touto	 cestou	 poděkovat	 za	 kvalitní	 práci	
v	předem	 sjednaném	 termínu.	 Všechny	 čtyři	
komunikace	byly	pořízeny	 za	přispění	dotací	 od	
Ministerstva	 pro	 místní	 rozvoj	 ČR.	 Dotace	 od	
MMR	 ČR	 činily	 1.824.885,-	Kč,	 vlastní	 zdroje	
obce	 pak	 1.052,675,98,-	Kč.	 Celkem	 byly	 opra-
veny	 komunikace	 za	 2.877.560,98,-	Kč.	 Před	
položením	 nového	 asfaltového	 povrchu	 se	
podařilo	 v	dotčených	 komunikacích	 vyměnit	
všechny	 zbývající	 staré	 uzávěry	 domovních	
přípojek	 obecního	 vodovodu	 za	 nové.	 Tyto	
vyměnila	^irma	VHOS	a.s.	Moravská	Třebová.

starosta

Plánované	inves?ční	a	neinves?ční	akce	v	Pusté	Kamenici	na	rok	2020
• Vybudování	VRTU	–	PK3	–	doplňující	zdroj	pitné	vody	v	k.ú.	Pustá	Kamenice	–	na	tuto	akci	byla	
podána	žádost	o	dotaci	ze	Státního	fondu	životní	prostředí	ČR.

• Oprava	vnitřních	prostor	budovy	obecního	úřadu	–	vstupní	chodby,	bývalých	záchodků	pro	MŠ,	
archívu	a	schodiště	do	knihovny	–	na	tuto	opravu	byla	podána	žádost	o	dotaci	z	Programu	obnovy	
venkova	Pardubického	kraje.

• Realizace	„Protipovodňová	opatření	pro	obec	Pustá	Kamenice“	včetně	nového	obecního	rozhlasu	–	
na	tuto	akci	bude	podána	žádost	z	Operačního	programu	životní	prostředí	ČR.

• Oprava	dalšího	komínu	v	kulturním	domě	včetně	jeho	vyvložkování	–	jedná	se	o	komín	od	kamen	
z	chodby	kulturního	domu.
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Opravený	komín
v	kulturním	domě

V	průběhu	 měsíce	
ř í j n a	 2019	 by l a	
dokončena	 oprava	
komínu	 v	kulturním	
domě.	 Po	 lednovém	
zjištění,	 že	 komín	
z	baru	 a	 z	jeviště	 je	
poškozen,	 bylo	 v	jar-
ních	měsících	 prove-
deno	 jeho	 vyvlož-
kování	 nerezovými	
vložkami.	 Nerezové	
vložky	 byly	 insta-
lovány	 od	 čistících	
dvířek	 v	baru	 až	 po	

střechu	KD.	Následně	byl	komín	od	stropu	až	nad	
střechu	 postaven	 zcela	 nový,	 včetně	 jeho	
vyvložkování.	 Stavební	 práce	 od	 stropu	 nad	
střechu	 byly	 hrazeny	 z	pojistky	 z	oznámené	
pojistné	události.	Tímto	bych	chtěl	poděkovat	jak	
kominické	 ^irmě	 z	obce	 Čistá,	 tak	 i	 Mirkovi	
Tušlovi	za	 jeho	opravu.	Obec	plánuje	postupnou	
opravu	 všech	 komínů	 v	kulturním	 domě	 a	 to	
podle	jejich	stavu	životnosti.

starosta

Podání	žádos?	o	dotaci	na	akci	
„Pro?povodňová	opatření	pro	
obec	Pustá	Kamenice“
Zastupitelstvo	 obce	 Pustá	 Kamenice	 na	 listo-
padovém	 zasedání	 zastupitelstva	 projednalo	 a	
schválilo	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 v	rámci	
Operačního	 programu	 životní	 prostředí	 na	 akci	
„Protipovodňová	 opatření	 pro	 obec	 Pustá	
Kamenice“.	 Byla	 již	 zpracována	 studie	 na	 řešení	
ozvučení	 obce,	 která	 řeší	 kompletní	 dodávku	
zařízení	 na	 instalaci	 varovného	 a	 informačního	
(vyrozumívacího)	 systému	 obyvatel	 včetně	
monitorovacího	 zařízení	 protipovodňové	
ochrany	 pro	 obec	 Pustá	 Kamenice.	 Žádost	musí	
být	 podána	 během	 prosince	 2019	 a	 případná	
realizace	 akce	 by	 proběhla	 na	 přelomu	 roku	
2020	–	2021.

starosta

Podání	žádos?	o	dotaci	s	názvem	
projektu:	Pustá	Kamenice	–	
doplňující	zdroj	pitné	vody.
Obec	 Pustá	 Kamenice	 v	měsíci	 listopadu	 2019	
podala	 žádost	 o	 podporu	 ze	 SFŽP	 ČR	 podle	
podmínek	 Národního	 programu	 Životní	
prostředí	 na	 projekt:	 Pustá	 Kamenice	 –	
doplňující	 zdroj	 pitné	 vody.	 Projekt	 řeší	
vybudování	doplňujícího	zdroje	pitné	vody	v	k.ú.	
Pustá	 Kamenice.	 Jeho	 případná	 realizace	 bude	
uskutečněna	během	roku	2020.

starosta

Poděkování	zaměstnancům	obce
Tímto	veřejně	a	opětovně	děkuji	zaměstnancům	
obce	za	jejich	práci	při	údržbě	čistoty	a	pořádku	
na	 veřejných	 prostranstvích,	 údržbě	 veřejné	
zeleně	a	dalších	 různých	pracích,	které	 jsou	pro	
obec	nezbytné	a	zaměstnanci	je	během	roku	pro	
obec	 vykonávali.	 V	letošním	 roce	 jsme	 měli	
zaměstnané	 dva	 zaměstnance	 a	 to	 Romanu	
Kottoniakovou	 a	 Milana	 Petra.	 Jejich	 práce	 si	
velice	 vážím,	 protože	 bez	 nich	 by	 obec	 takto	
pěkně	udržovaná	nebyla.

starosta

Kanalizace	a	ČOV
Opět	 se	 blíží	 vánoční	 svátky	 a	 ve	 všech	
domácnostech	 se	 zvýší	 spotřeba	 rostlinného	
oleje	 a	 tuku	 při	 smažení	 vánočních	 kaprů	 a	
jiných	 pochutin.	 Proto	 opětovně	 žádáme	 a	
prosíme	občany,	aby	použitý	olej	nebyl	v	žádném	
případě	vypouštěn	do	odpadních	vod	kanalizace.	
Za	 splnění	 této	 podmínky	 předem	 děkujeme.	
Použitý	 olej	 můžete	 uložit	 do	 plastového	
kontejneru	 na	 oleje	 u	 váhy.	 Předejdeme	 tak	
případným	 závadám,	 které	 by	 mohly	 negativně	
ovlivnit	 provoz	 kanalizace	 a	 zejména	 pak	 chod	
ČOV.	 Musíme	 občany	 pochválit,	 že	 v	předešlých	
letech	 naše	 žádost	 byla	 vyslyšena	 a	 nedošlo	
k	závadám.	 Od	 prosince	 2019	 je	 svoz	 popelnice	
s	olejem	 ze	 strany	 svozové	 ^irmy	 zpoplatněn	
částkou	40,-Kč	měsíčně	bez	DPH,	protože	občané	
v	různých	 obcích	 do	 této	 popelnice	 házejí	
nepatřičné	předměty	jako	je	sklo,	jiný	komunální	
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odpad,	 apod.	 a	 svozová	 ^irma	 toto	 musí	 třídit.	
Uvedenou	 částku	 svozové	 ^irmě	 platí	 obec.	
Žádáme	občany,	aby	do	této	popelnice	nic	jiného	
než	použitý	olej	v	PET	 lahvích	neházeli.	Předem	
děkujeme.

starosta

Adventní	koncert
v	kostele	sv.	Anny

V	neděli	 8.	 prosince	 2019	 v	odpoledních	
hodinách	 obec	 Pustá	 Kamenice	 uspořádala	
společně	 s	Domovem	 České	 hudby	 o.p.s.	 a	
Hradeckou	 nokturnou	 ADVENTNÍ	 KONCERT.	
Koncert	 se	uskutečnil	 v	kostele	 sv.	Anny	v	Pusté	
Kamenici	a	navštívilo	ho	29	posluchačů.	Zazněly	
zde	 skladby	 těchto	autorů:	G.	 F.	Haendel:	 Largo,	
W.	A.	Mozart:	Moteto,	 J.	 Pachelbel:	 Ciaconne,	W.	
A.	Mozart:	Smyčcový	kvartet	D	dur	a	další.	Věřím,	
že	se	všem	posluchačům	koncert	líbil	a	odnesli	si	
z	něho	krásný	hudební	zážitek.

starosta

Tříkrálová	sbírka
Oblastní	 charita	 Polička	 ve	 spolupráci	 s	 obcí	
Pustá	Kamenice	pořádá	dne	4.	1.	2020	od	09:00	
hodin	 Tříkrálovou	 sbírku.	 Dvě	 party	 koledníků	
budou	 od	 rána	 v	naší	 obci	 chodit	 s	koledou.	
Předem	 děkujeme	 občanům	 za	 ^inanční	
příspěvky	do	TKS	2020.

starosta

Označení	psa	čipem
Od	1.	 ledna	2020	musí	mít	všichni	psi	mikročip.	
Štěňata	musí	majitel	nechat	označit	nejpozději	v	
době	 prvního	 očkování	 proti	 vzteklině,	 které	 se	
dělá	 v	 půl	 roce	 věku.	 Čipování	 pejsků	 souvisí	 s	
povinným	očkováním	proti	vzteklině.	Pokud	pes	
nebude	 označen,	 bude	 na	 něj	 pohlíženo,	 jako	
kdyby	nebyl	očkovaný.	Vakcinaci	nařizuje	zákon,	
podle	 kterého	 musí	 být	 očkováni	 psi	 od	 tří	 do	
šesti	 měsíců	 věku.	 Poté	 absolvují	 pravidelné	
přeočkování.	Má-li	váš	pes	platné	očkování	proti	
vzteklině	 a	 přeočkování	 vás	 čeká	 až	 v	 průběhu	
roku	2020	nebo	později,	nelze	čipování	odkládat	
až	 na	 termín	 přeočkování.	 Je	 nutné	 nechat	 psa	
označit	 nejpozději	 do	 konce	 roku	 2019,	 jinak	
bude	 očkování	 považováno	 od	 1.	 ledna	 2020	 za	
neplatné.			
Čipem	 bude	 jednoznačně	 prokázáno	 vlastnictví	
psa,	 pokud	 bude	 odcizen	 nebo	 se	 zatoulá.	
Evidované	zvíře	má	větší	šanci	se	vrátit	ke	svému	
majiteli.	 Obec	 Pustá	 Kamenice	 již	 doplňuje	
svůj	registr	očipovaných	psů.	Žádáme	občany,	
aby	 na	 obec	 nahlásili	 číslo	 mikročipu	 svého	
psa,	 které	 je	 uvedeno	 v	 očkovacím	 průkazu.	
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Novela	veterinárního	zákona	č.	166/1999	Sb.	
to	 nezavádí,	 ale	 až	 budete	 svého	 miláčka	
postrádat,	tak	se	to	rozhodně	vyplatí.

místostarosta

Nové	vyhlášky	obce
Poslanecká	 sněmovna	 Parlamentu	 ČR	 schválila	
dne	15.10.2019	novelu	 zákona	 č.	 565/1990	 Sb.,	
o	místních	 poplatcích,	 ve	 znění	 pozdějších	
předpisů,	 která	 má	 účinnost	 od	 1.	1.	2020.	
Novelou	 dochází	 k	výrazným	 změnám	 zákona	
o	místních	 poplatcích,	 které	 mají	 dopady	 do	
úprav	 jednotlivých	 místních	 poplatků	 včetně	
obsahových	 náležitostí	 obecně	 závazných	
vyhlášek.	 Na	 tuto	 skutečnost	 reagujeme	
vypracováním	 nových	 obecně	 závazných	
vyhlášek,	 které	 Zastupitelstvo	 obce	 Pustá	
Kamenice	 schválilo	 na	 prosincovém	 zasedání	
s	účinnosti	 od	 1.	1.	2020.	 Nově	 jsou	 ve	
vyhláškách	 sankce	 při	 překročení	 termínu	
splatnosti	 poplatku	 a	 možnosti	 navýšení	
poplatku	až	na	trojnásobek.

Vyhlášky	jsou	zveřejněny	na	úředních	deskách	a	
k	nahlédnutí	jsou	na	obecním	úřadu.

Obecně	závazná	vyhláška	obce	
Pustá	Kamenice	č.	2	/2019,

o	místním	poplatku	za	provoz	systému	
shromažďování,	sběru,	přepravy,	třídění,	
využívání	a	odstraňování	komunálních	

odpadů

Sazba	poplatku	činí	600	Kč.

Poplatek	 je	 splatný	 jednorázově	 a	to	 nejpozději	
do	31.	března	příslušného	kalendářního	roku.		

Nebudou-li	 poplatky	 zaplaceny	 poplatníkem	
včas	 nebo	 ve	 správné	 výši,	 vyměří	 mu	 správce	
poplatku	 poplatek	 platebním	 výměrem	 nebo	
hromadným	předpisným	seznamem.

Včas	 nezaplacené	 poplatky	 nebo	 část	 těchto	
poplatků	 může	 správce	 poplatku	 zvýšit	 až	 na	
trojnásobek;	 toto	 zvýšení	 je	 příslušenstvím	
poplatku	sledujícím	jeho	osud.

Obecně	závazná	vyhláška	obce
Pustá	Kamenice	č.	3/2019,

o	místním	poplatku	ze	psů

Sazba	poplatku	za	kalendářní	rok	činí:

za	jednoho	psa	.........................................	100,-	Kč,

za	druhého	a	každého	dalšího	psa	téhož	
držitele	................	100,-	Kč.

Poplatek	 je	 splatný	 nejpozději	 do	 31.	 března	
příslušného	kalendářního	roku.

Vznikne-li	 poplatková	 povinnost	 po	 datu	
splatnosti	 uvedeném	 v	odstavci	 1,	 je	 poplatek	
splatný	 nejpozději	 do	 15.	 dne	 měsíce,	 který	
následuje	 po	 měsíci,	 ve	 kterém	 poplatková	
povinnost	vznikla.

Nebudou-li	 poplatky	 zaplaceny	 poplatníkem	
včas	 nebo	 ve	 správné	 výši,	 vyměří	 mu	 správce	
poplatku	 poplatek	 platebním	 výměrem	 nebo	
hromadným	předpisným	seznamem.

Včas	 nezaplacené	 poplatky	 nebo	 část	 těchto	
poplatků	 může	 správce	 poplatku	 zvýšit	 až	 na	
trojnásobek;	 toto	 zvýšení	 je	 příslušenstvím	
poplatku	sledujícím	jeho	osud.

Obecně	závazná	vyhláška	obce
Pustá	Kamenice	č.	4	/2019,

o	místním	poplatku	za	užívání	veřejného	
prostranství

Sazba	 poplatku	 činí	 za	 každý	 i	 započatý	 m2	 a	
každý	i	započatý	den:

	a)		za	umístění	dočasných	staveb	a	zařízení	
sloužících	pro	poskytování	služeb…....10,-	Kč,

	b)		za	umístění	dočasných	staveb	sloužících	pro	
poskytování	prodeje	….……….…..10,-	Kč,

c)		za	umístění	zařízení	sloužících	pro	poskytování	
prodeje.......................................10,-	Kč,
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d)		provádění	výkopových	prací	……………	10,-	Kč,

e)		za	umístění	stavebních	zařízení	……….	10,-	Kč,

f)		za	umístění	reklamních	zařízení	...............10,-	Kč,

g)		za	umístění	zařízení	lunaparků	a	jiných	
obdobných	atrakcí	...................................	10,-	Kč,

h)		za	umístění	zařízení	cirkusů	...................	10,-	Kč,

i)		za	umístění	skládek	......................................	10,-	Kč,

j)		za	vyhrazení	trvalého	parkovacího	
místa	................................................................	10,-	Kč,

k)		za	užívání	veřejného	prostranství	pro	
kulturní	akce	...............................................	10,-	Kč,

l)		za	užívání	veřejného	prostranství	pro	
sportovní	akce	.............................................	10,-	Kč,

m)	za	užívání	veřejného	prostranství	pro	
reklamní	akce	.............................................	10,-	Kč
n)	za	užívání	veřejného	prostranství	pro	potřeby	
tvorby	^ilmových	a	televizních	děl	……..	10,-	Kč.

Poplatek	 je	 splatný	 ve	 lhůtě	 do	 8	 dnů	 ode	 dne	
zahájení	užívání	veřejného	prostranství.

Nebudou-li	 poplatky	 zaplaceny	 poplatníkem	
včas	 nebo	 ve	 správné	 výši,	 vyměří	 mu	 správce	
poplatku	 poplatek	 platebním	 výměrem	 nebo	
hromadným	předpisným	seznamem.

Včas	 nezaplacené	 poplatky	 nebo	 část	 těchto	
poplatků	 může	 správce	 poplatku	 zvýšit	 až	 na	
trojnásobek;	 toto	 zvýšení	 je	 příslušenstvím	
poplatku	sledujícím	jeho	osud.

místostarosta

Hokejové	mužstvo	Pusté	Kamenice	vstoupilo	do	čtvrté	sezóny	soutěže	
AHL	Polička
Pustokameničtí	 hokejisté	 v	letošním	 roce	 vstoupili	 do	 své	 čtvrté	 sezóny	 AHL	 (amatérské	 hokejové	
ligy)	 Polička.	 Po	 třech	 úspěšných	 sezónách	 v	soutěži	 (jedno	 druhé	 a	 dvě	 třetí	 místa)	 sezónu	
2019/2020	 zahájili	 vítězstvím	 nad	 Krounou	 4:2.	 Následně	 porazili	 mužstvo	 Lezníku	 10:4	 a	
kontumačně	celek	 Jedlové	5:0.	Následovala	porážka	s	J+J	Polička	2:4	a	dále	vítězství	6:3	nad	Pustou	
Rybnou	 a	 10:7	 nad	Borovnicí.	 Druhé	 kolo	 základní	 části	 naši	 hokejisté	 začali	 porážkou	 s	mužstvem	

Krouny	 3 :6	 a	 nás ledně	
p o r a z i l i	 L e z n í k	 7 : 3 .	
V	posledním	 utkání	 před	
uzávěrkou	 PK	 listů	 prohráli	
s	Jedlovou	 2:4	 a	 nadále	 si	
v	průběžné	tabulce	drží	druhé	
místo	s	aktivním	skóre	49:33.	
Letošního	 ročníku	 AHL	 se	
účastní	 opět	 pouze	 7	 týmů.	
Naši	 zde	 hrají	 s	 Jedlovou,	
Pustou	 Rybnou,	 Krounou,	
Borovnicí,	 Lezníkem	 a	 J+J	
Polička	o	co	nejlepší	umístění	
v	soutěži.	 Přejeme	 našim	
hokejistům,	 aby	 v	 soutěži	
uspěli	 co	 nejlépe	 a	 navázali	
tak	 na	 svá	 krásná	 umístění	
v	dosavadním	působení	v	této	
soutěži.

starosta
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navštívit	trojmezí	(ČR,	PL,	D).	Pak	autobus	přejel	
k	 chatě	 Luž.	 Zde	 si	 turisté	mohli	 vyšlápnout	 na	
nejvyšší	 vrchol	 Lužických	 hor	 LUŽ	 793	m.n.m	 a	
zbylí	 cyklisté	 si	 dojeli	 na	 ubytování	 přes	
Chřibskou	 do	 obce	 Studený.	 Celý	 den	 nás	
provázelo	slunečné,	 lehce	chladné	počasí.	Druhý	
den	 se	 větší	 část	 lidí	 rozhodla	 jít	 pěšky	 kvůli	
deštivé	 předpovědi	 počasí.	 Menší	 část	 cyklistů	
vyrazila	směr	Česká	Kamenice	do	Benešova	nad	
Ploučnicí	a	podél	 řeky	Ploučnice	až	do	Děčína	a	
dál	podél	Labe	do	Hřenska	a	přes	Jetřichovice	na	
ubytování.	 Turisté	 vyrazili	 z	 Mezní	 Louky	 přes	
Pravčickou	 bránu	 do	 Hřenska	 a	 dál	 přes	
Edmundovu	 a	Divokou	 soutěsku	dorazili	 zpátky	
do	 Mezní	 Louky.	 Nakonec	 se	 udělalo	 slušné	
počasí,	 kdy	 na	 nás	 občas	 vykouklo	 sluníčko,	 ale	
v	odpoledních	hodinách	přišly	přeháňky,	kdy	obě	
skupiny	 částečně	 promokly.	 Třetí	 den	 cyklisté	

vyrazili	 směr	 Jetřichovice,	na	 chatu	Na	Tokáni	a	
dál	 do	 Kyjova,	 Doubice	 a	 na	 ubytování.	 Někteří	
cyklisté	si	udělali	menší	okruh	do	Doubic,	kde	je	
park	dřevěných	soch.	Turisté	vyrazili	z	ubytování	
přes	 Pavlínino	 údolí	 do	 Jetřichovic	 a	 dál	 přes	
Mariinu	 skálu,	 Rudolfův	 kámen	 a	 Skalní	 kapli	
do	Vysoké	 Lípy.	 Čtvrtý	 den	 se	 turisté	 přesunuli	
do	 vesnice	 Jánská,	 kde	 navštívili	 bývalou	
nacistickou	 továrnu	 Rabštejn,	 komplex	 letecké	

Tenisový	turnaj	ve	čtyřhře	2019	-	
8.	ročník
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	
uspořádala	 v	 sobotu	 21.	 9.	 2019	 osmý	 ročník	
tenisového	 turnaje	 ve	 čtyřhře.	 Turnaje	 se	
zúčastnilo	 šest	dvojic.	Po	vyrovnaných	zápasech	
ve	 skupinách	 a	 dramatických	 zápasech	 ve	
čtvrt^inále	 a	 semi^inále	 se	 do	 ^inále	 probojovaly	
dvojice:	 Milan	 Sršeň,	 Jiří	 Paulus	 a	 Jaromír	
Obrovský	st.,	Marcel	Novotný.	Prvenství	v	turnaji	

získala	 dvojice	 Milan	 Sršeň,	 Jiří	 Paulus,	 která	
přehrála	 dvojici	 Jaromír	 Obrovský	 st.,	 Marcel	
Novotný	 9:6.	 Třetí	 místo	 v	 turnaji	 obsadila	
dvojice	 Libor	 Hromádko,	 Dušan	 Pečenka,	 kteří	
porazili	dvojici	Miloš	Černý,	Marek	Černý	6:2.	Na	
pátém	 až	 šestém	 místě	 skončily	 dvojice	 Josef	
Chalupník,	 David	 Sršeň	 a	 Karel	 Chvála,	 Jaromír	
Gregor.	 Všem	 účastníkům	 turnaje	 děkujeme	 za	
účast	na	turnaji	a	předvedenou	hru.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Milan	Sršeň

Cykloturis?cký	zájezd	Lužické	
hory	a	NP	České	Švýcarsko
TJ	 Pustá	 Kamenice	 uspořádala	 ve	 dnech	 26.	 –	
29.9.2019	cykloturistický	zájezd.	Tentokrát	jsme	
vybrali	 oblast	 Lužických	 hor	 a	 Národní	 park	
České	 Švýcarsko.	 Zájezdu	 se	 zúčastnilo	 50	 lidí,	
z	toho	18	pěších	a	32	cyklistů.	První	den	jsme	po	
naložení	 kol	 kolem	 5	 hod	 vyrazili	 směr	 Hrádek	
nad	 Nisou.	 Odtud	 byla	 naplánovaná	 cyklotrasa	
přes	celé	Lužické	hory,	až	na	chatu	Luž	a	dál	až	
na	 ubytování	 ve	 Studeném.	 Turisti	 mohli	

TJ	Pustá	Kamenice
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továrny	 za	2	 sv.	 války.	Někteří	 turisté	 vystoupili	
v	České	 Kamenici	 a	 došli	 do	 Kamenického	
Šenova	k	Panské	skále.	Cyklisté	vyjeli	z	ubytování	
přes	 Českou	 Kamenici	 po	 Kamzičí	 stezce	 do	
Nového	 Boru,	 kde	 jsme	 se	 všichni	 sešli,	 naložili	
kola	 a	 odjeli	 domů.	 Byli	 jsme	 ubytovaní	 v	 obci	
Studený	 v	 penzionu	Kamzík,	 kde	nám	připravili	
slušný	servis	v	podobě	polopenze	formou	bufetu.	
Rád	 bych	 poděkoval	 řidiči	 Ivoši	 Koníčkovi,	 že	
s	nadhledem	 zvládl	 náročný	 terén	 úzkých	
silniček	a	zatáček	národního	parku	a	dovezl	nás	
ve	 zdraví	 až	 domů.	 Po	 celý	 výlet	 nás	 provázelo	
proměnlivé	 počasí	 a	 terén	 zde	 byl	 hodně	
kopcovatý.	 Doufám,	 že	 se	 výlet	 líbil,	 a	 že	 si	 ho	
každý	 upravil,	 jak	 potřeboval.	 Tak	 zase	 za	 rok	
AHOJ.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jan	Brokl	ml.

Posvícenská	taneční	zábava	se	
skupinou	Markant
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	
uspořádala	 v	 sobotu	 26.10.2019	 posvícenskou	
taneční	zábavu.	V	letošním	roce	jsme	po	více	jak	
30	 letech	 pozvali	 hudební	 skupinu	 Markant,	
která	 zde	 téměř	 ve	 stejném	 složení	 naposledy	

hrála	 před	 revolucí.	 My	 starší	 jsme	 rádi	
zavzpomínali	 na	 své	mládí	 a	 zatančili	 si	 ty	naše	
pecky.	 Jako	 bonus	 zábavy	 bylo	 vystoupení	
místního	 rodáka	 Zdeňka	 Petra,	 který	 si	 jako	
bývalý	 kytarista	 a	 zpěvák	 místní	 skupiny	
Labyrint	 se	 skupinou	 Markant	 zazpíval.	 Za	
pořadatele	děkuji	všem	návštěvníkům	za	účast	a	
myslím	 si,	 že	 většina	 pamětníků	 si	 ze	 zábavy	
odnesla	 krásné	 vzpomínky	 a	 zážitky	 ze	 setkání	
se	svými	kamarády.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Turis?cký	výlet	do	Daňkovic	2019
V	 sobotu	 30.	 11.	 2019	 jsme	 uspořádali	 tradiční	
turistický	 výlet	 do	 Daňkovic.	 Z	 Pusté	 Kamenice	
jsme	 šli	 přes	 Plotník,	 Spálený	 kopec,	 Březiny,	

Buchtův	 kopec	 až	 do	 Daňkovic,	 kde	 jsme	 si	
v	penzionu	Selský	dvůr	pochutnali	na	obědě.	Po	
obědě	 jsme	 pokračovali	 do	 Krásného,	 kde	 jsme	
navštívili	vánoční	výstavu.	Poté	jsme	šli	do	Pusté	
Rybné,	kde	byl	výlet	ukončen.	Za	dopravu	turistů	
zpět	 do	 Pusté	 Kamenice	 děkujeme	 Pepovi	
Boháčovi.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Mikulášská	nadílka	2019
Mikuláš,	anděl	a	čerti	po	roce	navštívili	naši	obec	
a	 vypravili	 se	 za	dětmi	 z	 vesnice,	 aby	 ty	 zlobivé	
postrašili	 a	 hodné	 obdarovali.	 Celkem	 tak	
navštívili	 42	 dětí,	 které	 se	 ubránily	 peklu	 díky	
pěkným	 básničkám	 či	 písničkám	 a	 slibům	 o	
polepšení	se.	Něco	sladkého	na	zub	tak	nakonec	
od	našeho	spolku	dostali	všichni.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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Připravované	akce	TJ	Pustá	Kamenice
Veřejné bruslení 25. 12. 2019
TJ	Pustá	Kamenice	pořádá	ve	středu	25.	12.	2019	v	době	od	16:00	hodin	do	17:30	hodin	na	zimním	
stadionu	 v	Poličce	 VÁNOČNÍ	 VEŘEJNÉ	 BRUSLENÍ	 pro	 děti,	 rodiče,	 prarodiče	 a	 zkrátka	 pro	 všechny,	
kteří	 si	 chtějí	 o	 vánočních	 svátcích	 trochu	 zasportovat.	 Pronájem	 ledu	 hradí	 tělovýchovná	 jednota,	
dopravu	 na	 zimní	 stadion	 si	 každý	 zajistí	 sám.	 Po	 skončení	 bruslení	 se	 v	 17:45	 hodin	 uskuteční	
přátelské	hokejové	utkání	mezi	pustokamenickými	hráči.	Občerstvení	je	na	zimním	stadionu	zajištěno.	

Výroční členská schůze 11. 1. 2020

TJ	 Pustá	Kamenice	 zve	 všechny	 členy	 na	 VÝROČNÍ	 ČLENSKOU	 SCHŮZI,	 která	 se	 uskuteční	 v	sobotu	
11.	ledna	2020	od	18:00	hodin	v	přísálí	kulturního	domu.	Od	16:00	hod.	se	uskuteční	výroční	schůze	
pro	děti.	Součástí	obou	schůzí	bude	promítání	fotogra^ií,	videí	a	diapozitivů	z	činnosti	našeho	spolku.

Dětský karneval 15. 2. 2020
V	 sobotu	15.	2.	2020	od	13:00	 –	 17:00	hodin	TJ	 Pustá	Kamenice	 pořádá	 v	kulturním	domě	 tradiční	
DĚTSKÝ	KARNEVAL.	Srdečně	zvou	pořadatelé.

Šibřinky 15. 2. 2020
V	sobotu	15.	2.	2020	od	20:00	–	02:00	hodin	TJ	Pustá	Kamenice	pořádá	tradiční	ŠIBŘINKY	s	hudební	
skupinou	ŘEMEN.	Srdečně	zvou	pořadatelé.

Masopust 22. 2. 2020
V	 sobotu	 22.	2.	2020	 od	 08:00	 hodin	 pořádá	 TJ	 Pustá	 Kamenice	 Masopustní	 průvod	 obcí.	 Více	
informací	k	průvodu	bude	zveřejněno	týden	před	samotnou	akcí.
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SDH	Pustá	Kamenice
v	přilehlé	 restauraci	 Archa.	 Samozřejmě	 nechy-
bělo	 ani	 skotačení	 na	 dětském	 hřišti,	 a	 tak	
všichni	odjížděli	plni	dojmů	a	zážitků.	Tuto	akci	
^inančně	 podpořilo	 Ministerstvo	 školství,	
mládeže	a	tělovýchovy.	Věřím,	že	se	letošní	výlet	
líbil	 a	 my	 teď	 budeme	 přemýšlet,	 kam	 vyrazit	
příště!

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Podzimní	branný	závod	
Pustá	Rybná	19.	10.	2019
V	sobotu	19.	10.	2019	odjely	naše	děti	závodit	na	
podzimní	 brannou	 soutěž	 do	 Pusté	 Rybné.	
Všichni	 běželi,	 jak	 nejlépe	 dovedli.	 Doufali	 jsme	
v	co	nejlepší	umístění,	ale	výsledek	předčil	naše	
očekávání!	 Hlídka	 č.	 1	 přípravky,	 ve	 složení	
Radim	 Holomek,	 Lili	 Hodovancová,	 Ondra	
Žembery,	Anička	 Suchá	 a	 Jiřík	 Zahálka,	 skončila	
na	 3.	místě	 a	 hlídka	 č.2,	 v	níž	 běželi	 Honzík	
Tomášek,	 Martinka	 Husáková,	 Hanička	
Jeníčková,	 Niky	 Havlíček	 a	 Mireček	 Fajmon,	 se	
umístila	 na	 5.	 místě.	 Celkově	 (po	 vyškrtání	
horších	 časů	 hlídek)	 jsme	 se	 v	 kategorii	
přípravek	 umístili	 na	 3.	 místě.	 Družstvo	 B	 –	
Kristýna	 Tomášková,	 Anna	 Tomášková,	 Eliška	
Broklová,	Marek	Zahálka	a	Daniel	Suchý	-	běželo	
jen	s	jednou	hlídkou	a	umístilo	se	celkově	na	31.	
místě	ze	39	hlídek,	ale	po	vyškrtání	horších	časů	
druhých	 hlídek	 získalo	 místo	 25.	 Družstvo	 A	
běželo	v	počtu	2	hlídek.	Hlídka	č.	1,	v	níž	běželi	
Filip	 Sodomka,	 David	 Havlíček,	 Adéla	 Vičarová,	
Johana	 Broklová,	 Jakub	 Odehnal	 (poslední	 tři	
jmenovaní	jsou	přípravkového	věku),	se	umístila	
na	 34.	 místě,	 hlídka	 č.	 2	 ve	 složení	 Andrea	
Odehnalová,	 Matěj	 Zahálka,	 Sára	 Kottoniaková,	
Vlastimil	 Suchý	 a	 Tereza	 Sejkorová	 si	
však	vybojovala	 úžasné	 3.	 místo	 ze	 všech	 39	
hlídek.	 Celkově	 si	 tak	 Pustá	 Kamenice	 A	
odvezla	 bronzové	 3.	 místo!	 Alice	 Husáková	
běžela	 za	 starší	 žáky	 s	 družstvem	 Městečko	
Trnávka	 a	 doběhla	 s	 nimi	 na	 26.	 místě.	 Šárka	
Bukáčková	 pak	 běžela	 nesoutěžně	 za	 družstvo	
doplněné	 dětmi	 z	 Pusté	 Rybné.	 Všem	 děkuji	 za	
odhodlání,	 za	 disciplinovanost	 a	 především	 za	
krásnou	 reprezentaci	 našeho	 sboru!	 SDH	 Pustá	

Výlet	do	ZOO	Olomouc
V	 neděli	 13.	10.	 jsme	 pro	 děti	 a	 jejich	 rodiče	 či	
prarodiče	uspořádali	autobusový	zájezd	do	ZOO	
Olomouc.	 Počáteční	 mlhu	 rozrazilo	 krásné	

podzimní	 počasí,	 a	 tak	 jsme	 si	 mohli	 výlet	
náležitě	 užít.	 V	 ZOO	 Olomouc	 jsme	 mohli	
pozorovat	mnoho	druhů	opic,	zhlédnout	pavilon	
šelem,	 či	 pavilon	 s	mořskými	 živočichy,	 z	 blízka	
pozorovat	 velbloudy,	 či	 žirafy.	 Obdivovat	 jsme	

mohli	 také	 polární	 vlky.	 Velkým	 lákadlem	 byl	
i	výběh	klokanů,	skrz	nějž	se	mohlo	procházet,	a	
tak	měly	děti	klokany	a	další	australské	živočichy	
téměř	na	dosah	ruky.	Mnozí	využili	Safari	vláčku	
a	projeli	s	komentovanou	prohlídkou	celou	ZOO.	
Na	 závěr	 jsme	 měli	 domluvený	 výtečný	 oběd	
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Rybná	 děkujeme	 za	 půjčení	 dětí	 a	 těšíme	 se	 na	
další	 spolupráci.	 Všem	 dospělým	 -	 vedoucím	 i	
rodičům	děkuji	za	pomoc	při	hlídání,	organizaci	
a	odvoz	všech	27	dětí.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Výroční	schůze	pro	dě?
V	pátek	6.	12.	v	kulturním	domě	proběhla	výro-
ční	schůze	pro	děti	a	jejich	rodiče.	Po	přivítání	a	
úvodním	 shrnutí	 celoroční	 práce	 v	kolektivu	

mladých	hasičů	děti	předvedly	kulturní	program	
nacvičený	pro	tuto	příležitost.	Následovalo	video	
–	 krátký	 sestřih	 ze	 soutěží	 letošního	 roku.	 Poté	
proběhlo	 pasování	 nových	 členů	 –	 Davídka	 a	
Nikoláska	 Havlíčka,	 Haničky	 Jeníčkové	 a	
Michalky	 Odehnalové.	 Miky	 Houdek	 a	 Mireček	
Fajmon	 budou	 pasovaní,	 až	 se	 uzdraví.	 Poté	
následovalo	občerstvení	v	podobě	výborné	pizzy	
a	 moučníků,	 které	 pro	 nás	 napekly	 paní	
Gregorová	 a	 Nováková.	 Patří	 jim	 velké	 podě-
kování.	 Během	 občerstvení	 mohli	 všichni	

přítomní	 sledovat	 videa	 z	 jednotlivých	 soutěží,	
která	natáčel	a	připravil	Patrik	Chvála.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Výroční	schůze
V	sobotu	7.	12.	se	uskutečnila	výroční	schůze	pro	
dospělé.	 Na	 úvod	 děti	 předvedly	 svůj	 kulturní	
program,	 a	 pak	 již	 mohla	 schůze	 probíhat	
běžným	způsobem.	V	jednotlivých	zprávách	byla	
shrnuta	 veškerá	 činnost	 i	 hospodaření	 našeho	

sboru.	 Následovala	 volba	 nového	 výboru	 a	
diskuze.	Během	ní	promluvili	 i	přítomní	hosté	–	
starosta	 a	 místostarosta	 naší	 obce,	 dále	 pan	
Pavel	 Říha,	 zástupce	 našeho	 okrsku	 a	 zároveň	
náměstek	 starosty	 okresního	 sdružení	 hasičů.	
Svou	 přítomností	 nás	 potěšil	 i	 Josef	 Bidmon,	
starosta	 našeho	 krajského	 sdružení	 hasičů	 a	
zároveň	vedoucí	ústřední	odborné	rady	mládeže	
SH	ČMS,	svými	milými	slovy	nás	za	klub	seniorek	
pozdravila	i	paní	Růžena	Nováková.	Po	ukončení	
schůze	 následovalo	 občerstvení	 a	 zhlédnutí	
videa	z	 letních	oslav,	které	připravil	Petr	Novák.	
Všem,	kteří	přijali	 naše	pozvání,	 i	 všem	členům,	
kteří	se	výroční	schůze	zúčastnili,	děkujeme.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Poděkování
Ráda	bych	touto	cestou	poděkovala	všem	dětem,	
které	 se	 aktivně	 účastní	 na	 činnosti	 hasičského	
kroužku,	 a	 jejich	 rodičům	 za	 podporu	 a	 pomoc	
při	nejrůznějších	akcích.	Děkuji	všem	vedoucím	i	
dalším	 členům	 SDH	 za	 pomoc	 při	 organizaci	
kroužku	 a	 dalších	 akcí.	 Poděkování	 patří	 také	
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paní	Novákové	a	paní	Gregorové,	které	jsou	vždy	
ochotné	pomoci	s	občerstvením	na	naše	akce	pro	
děti,	 a	 Petře	 Jelínkové	 za	 uvaření	 obědů	 na	
soustředění	mladých	 hasičů.	 Děkuji	 také	 vedení	
obce	 Pustá	 Kamenice	 za	 ^inanční	 podporu	 a	
bezúplatné	 zapůjčení	 prostor	 KD	 pro	 činnost	
kroužku.	 Poděkování	 patří	 také	 ZŠ	 a	 MŠ	 Pustá	
Kamenice	 za	 poskytnutí	 zázemí	 školy	 pro	
hasičský	kroužek	především	v	zimních	měsících,	
dále	^irmám	Elčkner,	Agricol	Polička,	RD	Krouna	
a	panu	Hubertu	Bukáčkovi	za	sponzorské	dary.	V	
neposlední	 řadě	 chci	 poděkovat	 Ministerstvu	
školství,	 mládeže	 a	 tělovýchovy	 za	 poskytnutí	

^inanční	 dotace,	 ze	 které	 jsme	 dětem	 mohli	
zakoupit	 novou	 sadu	 hadic	 s	 bezpečnostními	
spojkami,	 sadu	 hadic	 a	 proudnici	 se	 spojkami	
ROTT,	nové	savice	a	sportovní	sací	koš,	sportovní	
helmy,	a	další	vybavení	pro	požární	sport.	Z	této	
dotace	 také	bylo	hrazeno	stravování	a	startovné	
na	 soutěžích.	 MŠMT	 nám	 také	 prostřednictvím	
OSH	 Svitavy	 přispělo	 na	 volnočasové	 aktivity	 –	
výlet	 do	 ZOO	 Olomouc.	 Všem	 přeji	 pokojné	
vánoční	svátky!

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková
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Mimefest	2019
Ve	 středu	 18.	9.	2019	 vyjela	 školka	 v	 rámci	
Mimefestu	 do	 Poličky	 na	 představení	 „Klaun	
hudebníkem“.	 Tentokrát	 jsme	 představení	 měli	
rozdělené	 a	 děti	 ze	 školy	 vyrazily	 na	 jiné	
představení	o	dva	dny	později.
Při	 „hudebním“	 představení	 slovenského	 mima	
Adriána	Ohrádky	jsme	se	moc	nasmáli.	Klaun	se	
nám	 snažil	 vší	 silou	 předvést	 velký	 koncert,	
ovšem	 každá	 jeho	 snaha	 skončila	 „pohromou“.	
Adyno	 nepobavil	 své	 malé	 diváky	 hrou	 na	
hudební	 nástroje,	 ale	 spíše	 příhodami,	 které	 se	
mu	 jeho	 popleteností	 udály.	 Na	 podium	 si	
dokonce	 zavolal	 na	 pomoc	 i	 některé	 z	 nás.	
Nakonec	 si	 přeci	 jen	 klaun	 za	 pomoci	 dětí	
zakoncetroval	a	vše	dopadlo	tak,	jak	mělo.	Uf	:-).

Diana	Sochová	a	Dita	Hromádková

V	 pátek	 20.	9.	 čekalo	 na	 žáky	 ZŠ	 v	 Poličce	
představení.	Bylo	to	 jedno	z	představení	z	boha-
tého	výběru	 festivalu	MIMEFEST.	Kouzelník	Dan	
Marques	z	Brazílie	a	hadí	žena	Anaelle	Molinario	
z	 Francie	 nám	 předvedli	 krásnou	 show,	 plnou	
kouzel,	 triků	a	nesku-tečných	pohybů,	 z	 kterých	
šla	 hlava	 kolem	 úplně	 všem	 :)	 .	 Dětem	 se	
představení,	 dle	 jejich	 reakcí,	 velmi	 líbilo.	 Tento	
festival	 navštěvujeme	 pravidelně	 a	 už	 teď	 se	
pomalu	těšíme,	jaké	představení	nás	čeká	zase	za	
rok.	 Je	to	vždy	velmi	originální	a	své	a	rozvíjí	 to	
v	dětech	 i	 v	 nás	 úplně	 jiné	 roviny	 pohledu	 a	
pochopení.	

Tereza	Dudková

Beseda	se	starostou	obce
V	pondělí	 30.	 září	 se	 žáci	 3.,	 4.	 a	 5.	 ročníku	
v	rámci	výuky	prvouky	a	vlastivědy	vypravili	na	
Obecní	 úřad	 v	Pusté	 Kamenici	 na	 besedu	 se	
starostou	 obce.	 Pan	 starosta	 nejprve	 seznámil	
žáky	 s	 prací	 starosty	 a	 zastupitelstva	 obce,	 dále	
s	vedením	 a	 samosprávou	 obce	 a	 také	 s	tím,	 jak	
probíhají	 volby	 do	 zastupitelstva.	 Část	 besedy	
byla	 věnována	 také	 obecním	 symbolům	 -	
praporu	 a	 znaku.	 Na	 závěr	 děti	 pokládaly	
všetečné	 otázky,	 na	 které	 pan	 starosta	 trpělivě	
odpovídal.	Stejně	jako	v	loňském	roce,	tak	i	letos	
se	 po	 otázce	 „Kdo	 bude	 jednou	 dělat	 pana	
starostu?“	 zvedl	 les	 dětských	 rukou,	 a	 i	 když	
někteří	 ještě	 neví,	 zda	 budou	 hokejistou	 nebo	
starostou,	 i	 tak	 je	 jisté,	že	se	o	budoucnost	obce	
nemusíme	bát.	

Jana	Kulichová

Rok	na	vsi	-	MLÉKO
ZŠ	 -	 Ve	 dnech	 8.	až	11.	10.	 probíhal	 ve	 škole	
projektový	 týden	 Rok	 na	 vsi,	 který	 byl	 letos	
zaměřený	 na	 mléko	 a	 výrobky	 z	 něj.	 Během	
těchto	 čtyř	 dnů	 jsme	 se	 na	 mléko	 podívali	 ze	
všech	 stran:	 navštívili	 jsme	 farmu	 v	 Rychnově,	
ochutnali	kravské	a	kozí	mléko	a	 sýry	vyrobené	
z	něj,	 vyráběli	 jogurt,	 vařili	 pudink,	 stloukali	
máslo,	 šlehali	 smetanu,	připomněli	 si	písničky	a	
^ilmy	 spojené	 s	 mlékem	 a	 na	 závěr	 malovali	
mlékem	obrázky	a	udělali	si	několik	pokusů.	
Všechny	 poznatky	 jsme	 shrnuli	 na	 nástěnce,	
kterou	jsme	vytvářeli	při	skupinové	práci.

Martina	Nováková	a	Tereza	Dudková

MŠ	 -	Každoroční	projekt	–	Rok	na	vsi	 jsme	letos	
zaměřili	na	MLÉKO.	A	protože	v	jednom	týdnu	se	
nedalo	 vše	 stihnout,	 mohli	 jsme	 si	 ve	 školce	
dovolit	věnovat	se	mléku	týdny	dva.
Začali	 jsme	 tím,	 nejzákladnéjším	 –	 povídáním	
o	tom,	kde	se	mléko	bere,	tedy	kdo	nám	ho	dává,	
co	 to	 obnáší,	 jaké	 jsou	 způsoby	 dojení.	 Jak	 se	
o	mléko	starat,	jak	se	dá	i	musí	upravovat,	co	vše	

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice
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se	z	něj	získává	i	co	vaří.	Že	je	zdraví	prospěšné,	
používá	se	v	kosmetice,	 jde	s	ním	i	malovat	a	že	

když	 kypí,	 tak	 to	 opravdu	 smrdí.	 Zašli	 jsme	 si	
pěšky	 na	 farmu	 do	 Rychnova,	 ochutnali	 nejen	
různé	 druhy	 sýrů,	 ale	 i	 mléka	 „živá“	 -	 kravské,	
kozí,	i	„krabičák“.	Víme,	že	čerstvé	mléko	je	třeba	
převařit,	 protože	 z	 něj	 můžeme	 onemocnět	

boreliózou.	 Umíme	 z	 mléka	 sebrat	 smetanu	 a	
udělat	 z	ní	 šlehačku	a	když	budeme	 ještě	 šlehat	
dále,	máme	výborné	máslo,	které	ladí	s	měkkým	
chlebem,	a	podmáslí.	Udělali	jsme	si	také	puding,	
pribináček,	 jogurt,	 tvarohové	 pomazánky	 a	

domácí	kozí	sýr.	Je	zajímavé,	že	když	děti	přiloží	
ruku	k	dílu,	 tak	 jim	hned	vše	hrozně	chutná,	ale	
když	to	dostanou	naservírované,	tak	ohrnují	nos.
Nebojme	se	tedy	dát	dětem	prostor	při	přípravě	
jídel.	 Jídlo	 je	 poté	 pro	 ně	 odměnou	 a	 ne	
povinností.

Dita	Hromádková

Rozsvěcení	stromku
Rok	 se	 s	rokem	 sešel	 a	 přišel	 pátek	 před	 první	
adventní	nedělí,	a	my	jsme	v	duchu	naší	 tradice,	
opět	 rozsvítili	 náš	 vánoční	 stromeček.	 Jako	
každoročně	 předcházel	 rozsvícení	 stromečku	
lampionový	 průvod,	 který	 tentokrát	 zamířil	 na	

dolní	 konec	 vesnice,	 aby	 se	 chvíli	 před	 pátou	
hodinou	 vrátit	 zpět	 ke	 škole,	 kde	 jsme	 za	
společného	 odpočítávání	 slavnostně	 rozsvítili	
stromeček.	 Pan	 starosta	 popřál	 všem	 klidné	
prožití	 adventního	 období	 a	 děti	 ze	 školy	
zazpívaly	 a	 zarecitovaly	 vánoční	 písničky	 a	
básničky.	Kdo	chtěl,	mohl	si	vyzkoušet	některý	z	
vánočních	 zvyků,	 rozkrojit	 si	 jablíčko,	 pustit	
lodičku	či	si	nechat	věštit	budoucnost.	Pro	štěstí	
byla	pro	všechny	připravena	také	kapří	šupinka	a	
větvička	jmelí.	Svá	vánoční	přání	si	děti	i	dospělí	
mohli	 napsat	 na	 lampion	 štěstí,	 který	 se	 ve	 tři	
čtvrtě	na	 šest	vznesl	k	obloze	a	 ještě	dlouho	ho	
bylo	možné	pozorovat,	jak	se	vznáší	nad	vesnicí.	
Obec	pro	všechny	připravila	svařené	víno,	punč	a	
čaj	a	děti	upekly	a	ozdobily	perníčky.	Všem	přeji,	
aby	 nám	 příjemná	 vánoční	 nálada,	 která	 zde	
panovala,	vydržela	i	po	celé	nadcházející	období.			

Klidný	a	pokojný	advent

Jana	Kulichová
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Klub	seniorek

Vítání	adventního	času
V	sobotu	 30.	 listopadu	 se	 v	místním	 kulturním	
domě	 rozvonělo	 vánoční	 cukroví,	 které	 při-
pravily	 ženy	 z	klubu	 seniorek	 a	 přivítaly	 tak	
všechny	spoluobčany	opět	po	roce	na	adventním	
posezení.	 Děti	 ze	 základní	 školy	 pod	 vedením	
paní	 učitelky	 Drahošové	 přinesly	 mezi	 nás	
vánoční	náladu	svým	pásmem	koled,	básniček	a	
říkadel.	 Potom	 následoval	 koncert	 hudebního	

Náhodného	seskupení	NAŽIVO	pod	vedením	paní	
Kristýny	 Řebíčkové.	 Jsme	 moc	 rády,	 že	 jsme	
mohly	 mezi	 námi	 opět	 přivítat	 tento	 hudební	
soubor.	 Byla	 radost	 se	 zaposlouchat	 do	 všech	
vánočních	 písní	 a	 koled,	 které	 zaplněnému	 sálu	
kulturního	 domu	 zahráli	 a	 zazpívali.	 Celému	
pěveckému	 seskupení	 patří	 ještě	 jednou	 podě-
kování	všech	přítomných.		
Každý	 rok	 se	 snažíme	předvánoční	 akci	 zpestřit	
nějakou	 výstavou.	 Letos	 nám	 udělaly	 velkou	
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radost	děti	ze	základní	i	mateřské	školy.	Celý	rok	
malují,	 kreslí	 tužkou,	 vyrábějí	 drobné	 dekorace	
z	rozličných	materiálů.	To	všechno	nám	zapůjčily	
a	tak	jsme	si	mohli	všichni	prohlédnout,	jak	jsou	
děti	 šikovné,	 co	 všechno	 dokážou	 pod	 vedením	
paní	 učitelek	 vytvořit.	 Všem	patří	 poděkování	 a	
přejeme	 jim,	 aby	 se	 jim	 každá	 práce	 vždy	
podařila	zrovna	tak,	jako	dílka,	která	jsme	viděli.

Celá	předvánoční	akce	byla	zakončena	v	pondělí,	
kdy	 si	 své	práce	–	 tentokrát	 jinak	uspořádané	a	
vystavené	 než	 jak	 jsou	 na	 nástěnce	 ve	 škole	 –	
přišly	 prohlédnout	 nejdříve	 děti	 ze	 základní	
školy	 a	 potom	 i	 děti	 z	mateřinky.	 Ty	 se	 s	námi	
rozloučily	několika	milými	písničkami.
A	 tak	 nejen	 dětem,	 ale	 všem	 spoluobčanům	
děkujeme	 za	 návštěvu	 naší	 akce,	 přejeme	 všem	
Vám	 klidné	 a	 pohodové	 vánoční	 svátky,	 vše	
nejlepší	do	nového	roku	a	 těšíme	se	zase	někdy	
na	shledanou.

za	seniorky	Irena	Gregorová

Konec	roku	2019	v	klubu	seniorek
Na	 podzim	 jsme	 využily	 pěkného	 počasí	 a	
podnikly	 jsme	 výlet	 na	 Svojanov,	 kde	 byla	

výstava	 duplikátů	 českých	 korunovačních	
klenotů	 a	 dalších	 předmětů	 z	doby	Karla	 IV.	 Při	
zpáteční	 cestě	 na	 nás	 čekal	 výborný	 oběd	
v	Borové	u	Dostálů.	Touto	cestou	děkujeme	všem	
ochotným	 řidičům	 za	 dopravu	 a	 obci	 za	
zapůjčení	automobilu.	
Koncem	 října	 jsme	 oslavily	 už	 8.	 klubové	
narozeniny.	 Nezbývá	 než	 si	 přát,	 abychom	 se	
mohly	ve	zdraví	scházet	i	v	dalších	letech	a	občas	
se	 podívat	 i	 na	 akce,	 které	 pořádají	 v	sousední	
Borové.	 Pardubický	 kraj	 zorganizoval	 v	tamní	
sokolovně	odpoledne	pro	seniory.	Hrála	country	
kapela,	 občerstvení	 bylo	 nachystané	 a	 dobrou	
náladu	 jsme	 si	 přinesly	 sebou.	 A	 protože	 na	
podobných	akcích	se	domlouvají	akce	další,	byly	
jsme	 rády,	 že	 jsme	v	našem	klubu	přivítaly	paní	
Kučerovou	z	Borové,	která	nám	ukázala	a	potom	
i	 pomohla	 s	odléváním	 vánočních	 ozdobiček	
z	včelího	 vosku.	 Zase	 jsme	 se	 něco	 nového	
naučily.	
V	prosinci	 na	 nás	 čekaly	 tradiční	 akce.	 Účast	 a	

malá	 výstavka	 na-
š i c h	 p r a c í	 p ř i	
rozsvícení	 vánoč-
ního	 stromku	 a	
následující	 Vítání	
adventního	 času	
v	kulturním	 domě.	
Jak	 vystoupení	 dětí	
ze	 základní	 školy	
tak	následující	kon-
cert	 souboru	 Naži-
vo	přineslo	krásnou	
vánoční	 náladu	 a	

všichni	zúčastnění	jsme	si	užili	hezké	odpoledne	
první	 adventní	 neděle.	 Druhou	 adventní	 neděli	
některé	 z	nás	 navštívily	 adventní	 koncert,	 který	
uspořádala	 obec	 Pustá	 Kamenice	 společně	
s	Domovem	 České	 hudby	 o.p.s.	 a	 Hradeckou	
nokturnou.	 Byl	 to	 opravdu	 krásný	 hudební	
zážitek.	Děkujeme	za	něj.	
Na	 úplný	 konec	 roku	 nás	 čeká	 ještě	 tradiční	
vánoční	 besídka	 s	nadílkou	 a	 potom	 už	 se	
budeme	těšit	na	setkávání	v	novém	roce.

Za	 celý	 klub	 seniorek	 přejeme	 všem	 spolu-
občanům	 krásné	 vánoční	 svátky	 a	 	 všechno	 nej-
lepší	v	novém	roce		2020.
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Vánoce jsou nejkrásnější svátky,
s nimiž se vydáte do pohádky.
Přejeme Vám, ať jste v ní nejen teď,
ale už navždy a nikdy zpět!

knihovnice Iveta a Lenka

PF	2020

Knihovna
Milí	čtenáři,	tento	rok	ukončíme	půjčování	knih	ve	čtvrtek	19.	prosince.	Knihovna	se	znovu	otevře	dne	
2.	ledna	2020	a	to	tradičně	ve	čtvrtek	půjčovní	dobou	od	17	-	19.00	hodin.
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V	 sobotu	 9.	11.	2019	 se	 konal	
hon	 Mysliveckého	 spolku	
Špičák	 Pustá	 Kamenice.	 Honu	
se	 účastnili	 členové	 místního	
spolku,	 jejich	 hosté	 a	 lovečtí	
psi.	Hon	byl	na	 zajíce,	bažanty,	
černou	a	škodnou	zvěř.	Letošní	
rok	 nám	 počasí	 nepřálo,	 po	
celou	 dobu	 pršelo.	 V	 polovině	
h o n u	 s e	 u d ě l a l o	 m a l é	
občerstvení	 a	 trochu	 jsme	 se	
zahřáli	 u	 ohně	 při	 opékání	
k l o b á s .	 P o	 u k o n č e n í	
společného	 honu	 výřadem	
ulovené	 zvěře	 a	 vzdání	 pocty	
této	 zvěři	 jsme	 vyrazili	 do	
kulturního	 domu	 na	 tzv.	 poslední	 leč.	 Na	 začátku	 jsme	 si	 připili	 podle	mysliveckých	 tradic	 levicí	 s	
provoláním	 „Lovu	 zdar“,	 jak	 je	 zvykem	 a	 pustili	 jsme	 se	 do	 zvěřinového	 guláše,	 poté	 následovala	
tombola	a	přátelské	posezení.	

Krásné	 prožití	 vánočních	 svátků	 a	 v	novém	 roce	 2020,	 hodně	 zdraví,	 štěstí,	 spokojenosti,…	 přejí	
členové	MS	Špičák.

MVDr.	Michaela	Halamková
myslivecký	hospodář	spolku

Myslivecký	spolek	Špičák	Pustá	Kamenice



-	20	-Pustokamenické	listy	č.	4/2019

Cyklis?cká	naděje	z	Pusté	Kamenice	-	A	JAK	TO	VŠE	DOPADLO	?
V	minulém	 vydání	 Pustokamenických	 listů	 jsme	 informovali	 občany	 naší	 vesnice	 o	mladém	 Jirkovi	
Holcovi,	 který	 začal	 závodit	 na	 horském	 kole.	 Na	 závěr	 článku	 jsme	 se	 zmínili	 o	 posledním	 závodu	
sezony	2019	v	Sedlišti	u	Jimramova,	který	se	konal	28.	září	2019,	kde	Jirka	bojoval	o	stupně	vítězů.	S	
hrdostí	 můžeme	 napsat,	 že	 v	 Sedlišti,	 v	 kateorii	 juniorů	 Jirka	 zvítězil	 a	 celkově	 zvítězil	 i	 v	 poháru	
Českomoravské	 vrchoviny	 v	 této	 kateorii.	 Ovšem	 nebyl	 to	 jeho	 poslední	 závod	 jak	 jsme	 si	 mysleli,	
zúčastnil	se	ještě	na	zkoužku	závodu	v	cyklokrosu	v	Krnově	nedaleko	polských	hranic	a	to	16.	11.	2019	
kde	získal	7.	místo,	krásné	uzavření	úspěšné	sezony	2019.	A	co	říci	na	závěr,	jen	popřát,	aby	cyklistická	
sezona	2020	byla	ještě	lepší	a	úspěšnější	než	ta	letošní,	samozřejmě	bez	pádů	a	úrazů.	Všem	přejeme	
krásné	prožití	svátků	vánočních	a	šťastné	vykročení	do	nového	roku	2020.

Holcovi


