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Společenská	rubrika
Výročí:
			květen	2020:	Marie	Hromádková	-	85	let
Narození:
			leden	2020:	Jan	Dědič
Úmrtí:
			únor	2020: Marie	Hubáčková	-	86	let

Miroslav	Malich	-	66	let

Informace	starosty	obce	
k	současnému	stavu	nouze,	
vyhlášené	v	ČR
Vážení	 spoluobčané.	 Všichni	 jistě	 víte,	 že	 dne	
12.	března	2020	bylo	Sbírkou	zákonů	č.	69/2020	
Sb.	vydáno	usnesení	vlády	ČR	o	nouzovém	stavu	
pro	 území	 České	 republiky	 z	 důvodu	 ohrožení	
zdraví	 v	 souvislosti	 s	 prokázáním	 výskytu	
koronaviru	 (označovaný	 jako	 SARS	 CoV-2)	 na	
území	 České	 republiky.	 Nařízení	 platí	 od	 14.00	
hodin	dne	12.	března	2020	na	dobu	30	dnů.	Od	
tohoto	okamžiku	 jsou	průběžně	vydávána	různá	
mimořádná	opatření,	která	se	však	mění	ze	dne	
na	 den	 a	 někdy	 i	 z	 hodiny	 na	 hodinu.	 Apeluji	
proto	 na	 občany	 naší	 obce,	 aby	 sledovali	
sdělovací	 prostředky,	 internet	 a	 další	 různá	
média	 ohledně	 vývoje	 této	 situace,	 neboť	

v	našem	 čtvrtletníku	nemohu	 a	 ani	 není	 v	mých	
silách	 aktuálně	 informovat	 občany	 naší	 obce	
o	momentální	 situaci	 a	 šíření	 této	 nakažlivé	
nemoci.	 Nepřítel,	 který	 není	 vidět,	 slyšet	 nebo	
cítit,	se	již	od	počátku	března	šíří	naší	republikou	
a	 my	 jako	 jedinci	 se	 také	 musíme	 snažit,	 aby	
k	dalšímu	šíření	 této	nemoci	nedocházelo.	Proto	
jsem	 dne	 20.3.2020	 prostřednictvím	 našich	
webových	 stránek	 vyzval	 všechny	 občany	 naší	
obce	 včetně	 chatařů,	 chalupářů	 a	 dalších	
návštěvníků	 obce,	 aby	 respektovali	 veškerá	
nařízení	 vlády	 ČR	 a	 Pardubického	 kraje,	 která	
jsou	 vydaná	 a	 vyhlášená	 v 	souvis lost i	

Příjemné	prožiD	svátků	
velikonočních

přeje	zastupitelstvo	obce
Pustá	Kamenice

s	nouzovým	stavem.	Dále	jsem	požádal	případné	
občany	 s	nařízenou	 karanténou	 nebo	 po	
kontaktu	 s	pozitivním	 člověkem,	 aby	 v	žádném	
případě	neopouštěli	svá	bydliště.	Požádal	jsem	o	
dodržování	 základních	 hygienických	 pravidel	
včetně	vybavení	rouškou	a	její	nošení	na	místech	
veřejnosti	 přístupných,	 neboť	 porušováním	
vydaných	nařízení	můžete	ohrozit	nejen	sebe	a

pokračování	na	straně	2…
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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	29.	2.	2020	v	Ks.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

7344 10726 3513,3VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

1004,5PŘÍJMY CELKEM

1617,9 78 15,9Pozemky a les, zvířata253,4Daň z příjmu FO plátci

31,5 50 0Místní a účelové komunikace4,2Daň z příjmu FO poplat

129,5 800 3,4Vodovod, infrastruktura a vrt22,6Daň z příjmů vyb. srážkou

1302,7 3600 2704,6Veřejné osvětlení36,2Daň z příjmů práv. osob

2982,9 350 47,6Provoz ČOV,  kanalizace542,2DPH

360 801 12,9Kulturní dům + kultura0Daň z nemovitostí

35 40 2Knihovna10,1Daň z hazardních her

215,5 20 0Hřiště99,6Poplatky z odpadů a psů

7 200 51,9ZŠ a MŠ0,6Poplatky správní, loterie

9,2 15 0Cestovní ruch0Poplatek odnětí poz. funkce lesa

131 280 40,5Odpadové hospodářství0Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 460 43,3Služby obyvatelstvu8,1Příjmy vodovod, rybník

10 90 102Finanční příspěvky, dotace0Příjmy TVO, hřiště

330 1050 228,2Činnost místní správy0Stočné

1 50 23,2Pojištění majetku, finanční služby0Finanční operace

74,2 2 1,2Finanční vyrovnání volby12,4Neinv. dotace na státní správu

700 55,9Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP

50 555 9,3Jednotka požární ochrany obce0Příjmy sběr a odvoz odpadů

10 970 153,3Zastupitelstvo1,8Služby pro obyvatelstvo

16 600 18,1Péče o vzhled obce a veř. zeleň3,7Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 0Krizová situace obce9,6Příjmy KD

…	pokračování	z	úvodní	strany

své	 blízké,	 ale	 i	 ostatní	 spoluobčany.	 Věřím,	 že	
když	 budeme	 nadále	 dodržovat	 nařízení,	 která	
jsou	 nám	 shora	 doporučena	 nebo	 přikázána,	
dokážeme	se	s	touto	situací	vyrovnat	a	zvládnout	
ji.

Stranou	nyní	pochopitelně	musí	jít	vše,	čím	byste	
mohli	vystavit	riziku	sebe	či	své	okolí,	a	to	včetně	
účasti	na	kulturních,	sportovních,	společenských	
a	 obdobných	 akcích.	 I	 v	Pusté	 Kamenici	 jsme	
vzhledem	k	této	situaci	zrušili	naplánované	akce	
jako	 např.	 (divadlo	 BAHNO	 BUDE,	 večer	

s	Andersenem,	 turnaj	 ve	 stolním	 tenise,	 akce	
v	Klubu	seniorek,	 jarní	 turistický	výlet,	účast	na	
závodech	 našich	 hasičů,	 či	 plánovaný	 seminář	
k	soutěži	 Vesnice	 roku	 2020,	 který	 jsme	 měli	
pořádat	 společně	 s	MMR	 ČR).	 Nedovedu	 v	době	
psaní	 tohoto	 příspěvku	 odhadnout,	 jak	 dlouho	
bude	 nouzový	 stav	 pokračovat	 a	 jaká	 další	
omezení	 mohou	 přijít.	 Možná	 se	 omezení	 či	
zrušení	 dotkne	 dalších	 akcí,	 které	 jsme	 v	obci	
chtěli	 uspořádat,	 ale	 to	 nic	 nemění	 na	
skutečnosti,	 že	 zdraví	 nás	 všech	 je	 přednější	 a	
důležitější.	 Některé	 akce	 odložíme	 na	 pozdější	
termíny,	jiné	se	prostě	neuskuteční,	bez	náhrady.



-	3	-Pustokamenické	listy	č.	1/2020

Poděkování	JSDH	obce	za	službu	
v	době	nouze
Hejtmanem	 Pardubického	 kraje	 Martinem	
Netolickým	 byla	 naše	 jednotka	 SDH	 kategorie	
JPO	 V	požádána	 k	zajištění	 distribuce	 materiálu	
v	souvislosti	 s	opatřeními	 ohledně	 nemoci	 SARS	
CoV-2	v	době	vyhlášeného	nouzového	stavu	v	ČR.	
Naše	 jednotka	 se	 od	 soboty	21.3.2020	 	 podílí	 a	
dále	 se	 bude	 podílet	 na	 systému	 distribuce	
osobních	 ochranných	 pracovních	 prostředků	 a	
dalšího	 materiálu	 v	rámci	 Pardubického	 kraje.	
Pomoc	 naší	 jednotky	 SDH	 je	 uskutečněna	 ve	
smyslu	 §	 97	 zákona	 č.	 133/1985	 Sb.	 o	 požární	
ochraně.	 Je	 nastaven	 systém	 12	 hodinových	
služeb	 v	distribučních	 skladech	 na	 nejbližší	
období	 a	 členové	 jednotky	 pomáhají	 a	 budou	
pomáhat	 při	 vykládce	 dovezeného	 materiálu.	
Dále	se	podílejí	na	přípravě	k	výdeji	stanovených	
počtů	 a	 druhů	 podle	 pokynů	 vedoucích	 skladů.	
Jednotka	 zajišťuje	 převoz	 materiálu	 svým	
dopravním	automobilem	z	centrálního	skladu	do	
pobočných	 skladů	 v	Pardubickém	 kraji.	 Všem	
našim	 členům	 jednotky	 za	 tuto	 neocenitelnou	
službu	v	době	nouzového	stavu	velice	děkuji.

starosta

Pekelec	2020
V	letošním	 roce	 si	 připomeneme	 75.	 výročí	
konce	 druhé	 světové	 války	 v	naší	 zemi.	 My	
z	Pusté	Kamenice	a	Krouny,	místní	části	Čachnov,	
si	 také	 připomeneme	 75.	 výročí	 vzpomínek	 na	
naše	 blízké,	 kteří	 2.5.1945	 padli	 v	nedalekém	
Pekelci	 jako	 nevinné	 oběti	 za	 nás	 za	 všechny,	
nemilosrdnou	 rukou	 a	 střelou	 nacistické	
zločinnosti,	 hrůzovládou	 ve	 jménu	nadřazenosti	
rasy.	 Připomeneme	 si	 výročí	 u	 čtyř	 pomníčků	
v	Pekelci,	kde	padl	44	letý	Václav	Hvězda	se	svým	
15	 letým	 synovcem	 Jiřím	 Pospíšilem,	 když	 šli	
kolem	železniční	trati	na	májovou	z	Čachnova	do	
kostela	 sv.	 Anny	 v	 Pusté	 Kamenici.	 Dále	
vzpomeneme	úmrtí	18	 letého	 Jaroslava	Dostála,	
který	 se	 vracel	 z	Hamerníkova	 mlýna	 z	Pusté	
Kamenice	 do	 Čachnova	 a	 byl	 v	Pekelci	 nacisty	
zavražděn.	 A	 také	 smrt	 33	 letého	 Vladislava	
Sodomky,	 který	 se	 šel	 na	 místo	 do	 Pekelce	
podívat	a	už	 se	domů	nevrátil.	Poslední	a	pátou	
vzpomínanou	obětí	 je	44	 letý	 Josef	Mareš,	který	
byl	 zasažen	zbloudilou	kulkou	ve	 světnici	 svého	

Poděkování	za	ušiD	roušek
Ve	 čtvrtek	 19.	3.	2020	 jsem	 prostřednictvím	
webových	 stránek	 obce	 požádal	 naše	 šikovné	
ženy	 o	 ušití	 roušek	 pro	 potřeby	 pusto-
kamenických	 občanů	 a	 odevzdání	 na	 obecním	
úřadě.	V	pondělí	23.	3.	2020	ráno	se	 jich	na	obci	
sešlo	úctyhodných	356	ks	a	v	úterý	dalších	40	ks.	
Tímto	 jsme	 měli	 k	dispozici	 alespoň	 jednu	
roušku	 pro	 jednoho	 občana	 Pusté	 Kamenice.	
Naše	ženy	vyrobily	roušky,	které	lze	po	vyvaření	
a	 vyžehlení	 opakovaně	 používat	 (nejsou	 to	
jednorázové	 roušky).	 Vzhledem	 k	tomu,	 že	
mnoho	pustokamenických	šikovných	žen	si	ušilo	
roušky	 pro	 svoji	 rodinu,	 mohli	 jsme	 tak	
poskytnou	více	roušek	lidem,	kteří	si	je	sami	ušít	
nedokážou	 nebo	 nemohou.	 Roušky	 si	 lidé	
mohli	 a	 dále	 mohou	 vyzvednout	 v	pracovní	
dny	 od	 08:00	 –	 11:00	 hodin,	 ve	 středu	 pak	
ještě	 od	 16:00	 –	 18:00	 hodin.	 Po	 telefonické	
domluvě	 jsme	 zajišťovali	 a	 dále	 zajistíme	

přinesení	 roušek	 do	 místa	 bydliště,	 převážně	
však	 seniorům.	 Tímto	 bych	 chtěl	 mnohokrát	
poděkovat	našim	šikovným	ženám,	že	se	zapojily	
do	výzvy	obce	a	podpořily	nás	tak	v	této	nelehké	
situaci	a	vyhlášeném	stavu	nouze.	

starosta

Sledujte	 prosím	 nadále	 webové	 stránky	 obce,	
dále	 zde	 budeme	 podávat	 průběžné	 informace	
ohledně	 dalších	 opatřeních	 ze	 strany	 vlády.	
Sledujte	 prosím	 další	 sdělovací	 prostředky	 a	
řiďte	 se	 doporučeními,	 která	 jsou	 vydávána.	
Bohužel	místní	rozhlas	po	demontáži	starých	el.	
sloupů	 zatím	 není	 k	dispozici	 a	 žádost	 o	 dotaci	
na	 nový	 rozhlas	 ještě	 nebyla	 vyřízena.	 Zásadní	
informace	 ze	 strany	 obce	 budou	 také	 v	tištěné	
podobě	na	úřední	desce	obce	a	na	vývěskách	po	
obci.	Děkuji	za	pochopení.

starosta
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domu	 v	Pusté	 Kamenici.	 Této	 tragédii	 na	 konci	
druhé	světové	války	předcházelo	vyhození	vlaku	
do	 povětří	 s	transportem	 německé	 armády	
ruskými	 partyzány	mezi	 železničními	 stanicemi	
Čachnov	a	Pustá	Kamenice	v	lese	tzv.	Pekelec.

Vážení	 spoluobčané.	 V	době	 psaní	 tohoto	 pří-
spěvku	 nemohu	 sdělit,	 zda-li	 se	 vzhledem	
k	současnému	 stavu	 a	 šíření	 nemoci	 COVID-19	
uskuteční	 pietní	 akt	 k	75.	 výročí	 této	 tragédie	
přímo	 na	 místě	 v	 Pekelci.	 Sledujte	 prosím	
současnou	 situaci	 a	 webové	 stránky	 obce,	 kde	
bude	 s	postupnou	 dobou	 vše	 upřesňováno.	
V	případě	neuskutečnění	pietního	aktu	přímo	na	
místě	 v	Pekelci	 vzpomeňte	 na	 zavražděné	
spoluobčany	na	konci	druhé	světové	války	tichou	
vzpomínkou	 ze	 svého	 domova.	 Čest	 jejich	
památce.	Děkuji.

starosta

Nový	Řád	veřejných	pohřebišť	
v	Pusté	Kamenici
Od	 26.2.2020	 je	 účinný	 nový	 Řád	 veřejných	
pohřebišť	v	obci	Pustá	Kamenice.	Řád	veřejných	
pohřebišť	 byl	 schválen	 zastupitelstvem	 obce	 na	
veřejném	zasedání	dne	25.2.2020	po	předchozím	
souhlasu	Krajského	úřadu	Pardubického	kraje	ze	
dne	 7.2.2020.	 Při	 změně	 řádu	 pohřebiště	 byla	
obec	 jako	 provozovatel	 pohřebiště	 povinna	 jej	
uvést	do	souladu	se	zákonem	č.	256/2001	Sb.,	ve	
znění	 účinném	 ode	 dne	 nabytí	 účinnosti	 tohoto	
zákona.	Obec	byla	povinna	tak	učinit	do	3	let	ode	
dne	 nabytí	 účinnosti	 tohoto	 zákona,	 tj.	 do	 31.	
srpna	2020.	Řád	veřejných	pohřebišť	je	vyvěšen	
na	 obou	 pohřebištích	 (katolickém	 a	 evan-
gelickém	 hřbitově)	 ve	 vývěskách	 před	 vstupem	

na	 hřbitov.	 Dále	 je	 umístěn	 na	 webových	
stránkách	 obce	 v	 rubrice	 –	 úřad	 –	 obecní	
vyhlášky.

starosta

Nové	veřejné	orientační	osvětlení
Vážení	 spoluobčané.	 Jak	 jsem	 Vás	 informoval	
v	prosincových	 PK	 listech,	 tak	 od	 6.	12.	2020	
nám	 svítí	 zcela	 nové	 veřejné	 osvětlení.	
V	průběhu	 ledna	 a	 února	 2020	 došlo	 ze	 strany	
dodavatelské	 pirmy	 k	demontáži	 starých	 sloupů	
elektrického	 vedení	 a	 starých	 sloupů	 veřejného	
osvětlení.	 Bylo	 také	 provedeno	 zasypání	 děr	 po	
demontovaných	 sloupech.	 S	dodavatelskou	
pirmou	 bylo	 při	 předání	 stavby	 domluveno	 a	
písemně	 potvrzeno,	 že	 nejpozději	 do	 30.	 dubna	
2020	budou	všechny	dotčené	pozemky	upraveny.	
Celková	cena	za	dílo	byla	3.376	326,-	Kč.

starosta

Informace	ohledně	pořízení	
nového	dopravního	automobilu	
pro	JSDH	obce	Pustá	Kamenice
Vážení	spoluobčané.	 Jak	 jste	 již	byli	 informováni	
v	PK	 listech	č.	2/2019,	 tak	obec	v	měsíci	květnu	
2019	 podala	 žádost	 o	 dotaci	 na	 Ministerstvo	
vnitra	 ČR	 a	 Hasičský	 záchranný	 sbor	 Pardu-
bického	 kraje	 na	 pořízení	 nového	 dopravního	
automobilu	 pro	 Jednotku	 sboru	 dobrovolných	
hasičů	obce	Pustá	Kamenice.	V	září	2019	byla	GŘ	
HZS	 schválena	 naší	 obci	 alokace	 pinančních	
prostředků	na	nákup	dopravního	automobilu	ve	
výši	 450	000,-	Kč	 a	 koncem	 roku	 také	 pinanční	
příspěvek	 od	 Pardubického	 kraje	 ve	 výši	
300	000,-	Kč.	Ze	strany	obce	byly	poté	v	souladu	
s	platnou	 legislativou	 a	 s	podmínkami	 výzvy	
vypracovány	 technické	 podmínky	 pořizovaného	
dopravního	 automobilu	 a	 tyto	 byly	 zaslány	 ke	
schválení	 na	 HZS	 Pardubického	 kraje.	 Po	 jejich	
schválení	byly	odeslány	na	GŘ	HZS	ČR	a	současně	
bylo	 zažádáno	 o	 Registraci	 akce.	 Koncem	února	
2020	nám	byla	Registrace	akce	MV	ČR	vydána	a	
tak	 již	 nic	 nebrání	 tomu,	 abychom	 zahájili	
výběrové	 řízení	 na	 pořízení	 nového	 DA.	
V	současné	době	se	na	výběrovém	řízení	a	zadání	
veřejné	 zakázky	 malého	 rozsahu	 pracuje.	 Dle	
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zákona	 o	 zadávání	 veřejných	 zakázek	 oslovíme	
nejméně	tři	uchazeče	o	veřejnou	zakázku	malého	
rozsahu.	 Při	 dodržení	 všech	 podmínek	 stano-
vených	 v	ŘD	 Registrace	 akce	 můžeme	 jako	
příjemce	 dotace	 uzavřít	 smlouvu	 s	vybraným	
dodavatelem.	Jakmile	bude	dodavatel	vysoutěžen	
a	 uzavřena	 řádná	 smlouva,	 zažádáme	 MV	 –	 GŘ	
HZS	 ČR	 o	 vydání	 Rozhodnutí	 o	 poskytnutí	
dotace.	Předpokládáme,	že	vše	půjde	 tak,	 jak	by	
mělo	 jít	 a	 nový	 dopravní	 automobil	 pro	 naše	
hasiče	 do	 konce	 roku	 2020	 budeme	 mít.	 Další	
informace	poskytnu	v	červnových	PK	listech.

starosta

Vybudování	VRTU	–	PK3	–	
doplňující	zdroj	pitné	vody
v	k.ú.	Pustá	Kamenice
Počátkem	 letošního	 roku	 nám	 byla	 ze	 Státního	
fondu	 životního	 prostředí	 ČR	 doručena	 akcep-
tace	 žádosti	 o	 podporu	 ze	 SFŽP	 na	 akci:	 Pustá	
Kamenice	–	doplňující	zdroj	pitné	vody	a	žádosti	
bylo	 přiděleno	 akceptační	 číslo.	 Naše	 žádost	
bude	 odbornými	 útvary	 SFŽP	 ČR	 posouzena	 a	
bude	 předložena	 k	dalšímu	 řízení.	 Dne	
25.	3.	2020	 jsem	 dostal	 informaci,	 že	 žádost	 o	
dotaci	 byla	 schválena,	 v	následujících	 dnech	
bude	 podepsána	 panem	 ministrem	 a	 doručena	
na	 obec.	 Následovat	 bude	 výběrové	 řízení	 na	
dodavatele	 vybudování	 vrtu.	 Další	 informace	
poskytnu	v	pustokamenických	listech	č.	2/2020.

starosta

Informace	k	projektu	opravy	
páteřní	komunikace	obce
V	průběhu	 měsíce	 března	 byla	 dokončena	
projektová	 dokumentace	 zakázky	 s	názvem	
„Rekonstrukce	 silnice	 č.	 III/3548	 Pustá	
Kamenice	 –	 křiž.	 s	III/3545,	 PD“.	 Jedná	 se	 o	
opravu	 páteřní	 komunikace	 obcí,	 která	 je	 ve	
vlastnictví	 Pardubického	 kraje.	 Nyní	 budou	
dotčeným	 orgánům	 zaslány	 žádosti	 o	 vydání	
stanoviska	 k	předložené	 projektové	 doku-
mentaci.	 Poté	 bude	 následovat	 majetkoprávní	
vypořádání,	 neboť	 provedeným	 skutečným	
geodetickým	 zaměřením	 bylo	 zjištěno,	 že	

v	silnici	 se	 částečně	 nacházejí	 i	 soukromé	
pozemky	 fyzických	 osob.	 Až	 dojde	 k	 vydání	
stanovisek	 dotčených	 orgánů	 a	 proběhnou		
majetková	 vypořádání,	 bude	 podána	 žádost	
o	stavební	 povolení.	 Již	 teď	 je	 tedy	 jisté,	 že	
v	letošním	 roce,	 jak	 bylo	 původně	přislíbeno,	 se	
oprava	 silnice	 neuskuteční.	 Tolik	 ve	 stručnosti	
k	připravované	rekonstrukci	silnice	v	obci.

starosta

Opravy	vodovodu
v	místní	čásK	Pec
V	první	 polovině	 března	 došlo	 ke	 dvěma	
opravám	 na	 veřejném	 vodovodu	 v	místní	 části	
Pec.	 V	jednom	 případě	 se	 jednalo	 o	 opravu	
přípojky	 k	rodinnému	 domu,	 ve	 druhém	
k	poruše	 a	 úniku	 vody	na	 přípojce	 k	rodinnému	
domu.	K	opravám	došlo	v	dopoledních	hodinách	
a	byly	provedeny	cca	do	dvou	hodin	od	uzavření	
vody.	 Bohužel	 o	 těchto	 narychlo	 provedených		
opravách	 jsme	 vzhledem	 k	nefunkčnosti	 míst-
ního	 rozhlasu	 nemohli	 občany	 v	dostatečném	
předstihu	včas	informovat	a	za	toto	se	dodatečně	
omlouvám.

starosta

Demontáž	telefonní	budky
u	bývalé	mlékárny
V	listopadu	 loňského	 roku	 se	 na	 obec	 obrátila	
společnost	 O2	 Czech	 Republic,	 a.s.	 s	opatřením,	
které	 chtějí	 realizovat	 v	naší	 obci.	 Jednalo	 se	
o	ukončení	 provozu	 veřejného	 telefonního	
automatu,	 který	 byl	 umístěn	 vedle	 bývalé	
mlékárny.	 Dle	 rozhodnutí	 Českého	 telekomu-
nikačního	 úřadu	 k	31.	12.	2019	 společnosti	 O2	
skončila	 povinnost	 provozovat	 VTA	 jako	
univerzální	 službu	 v	naší	 obci	 a	 proto	 se	
společnost	O2	rozhodla	v	Pusté	Kamenici	ke	dni	
1.	1.	2020	 provoz	 VTA	 ukončit.	 Koncem	 února	
letošního	 roku	 byl	 VTA	 demontován	 a	 z	obce	
odvezen.

starosta
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Výsledky	Tříkrálové	sbírky	v	naší	
obci	a	na	Poličsku

V	 obci	 Pustá	 Kamenice	 se	 při	 TKS	 2020	
vykoledovalo	11	608,-	Kč	 (o	863,-	Kč	více	než	v	
roce	 2019).	 Děkujeme	 koledníkům	 z	 Pusté	
Kamenice	a	zejména	Vám	občanům	-	dárcům	za	
velkou	 štědrost.	 Tříkrálová	 sbírka	 opět	 ukázala,	
že	nám	osud	ostatních	není	lhostejný.

starosta

Volně	pobíhající	psi
V	poslední	 době	 se	 opět	 rozmohl	 bývalý	 a	 starý	
nešvar	 a	 to	 volné	 pobíhání	 psů	 po	 obci.	
Podotýkám,	 že	 jde	 pouze	 o	 občany	 jednotlivce,	
kteří	 své	 miláčky	 nechávají	 bez	 dozoru	 a	
nechávají	je	volně	se	pohybovat	po	obci.	Tímto	je	
tedy	veřejně	žádám,	aby	si	své	čtyřnohé	miláčky	
řádně	zajistili	a	zamezili	jejich	volnému	pobíhání	
po	 obci.	 Dle	 zákona	 na	 ochranu	 zvířat	 je	 každý	
chovatel	 hospodářských	 zvířat	 povinen	 učinit	
opatření	 nezbytná	 pro	 zabránění	 úniku	 zvířat.	
Jestliže	 se	 to	 bude	 nadále	 opakovat,	 dotčení	

neukáznění	 občané	 budou	 nejdříve	 písemně	
vyzváni	 k	nápravě	 a	 když	 ani	 toto	 nepomůže	 a	
pobíhání	 psa	 se	 bude	 opakovat,	 bude	 obec	
nucena	 řešit	 tuto	 situaci	 dle	 zákona	 v	přestup-
kovém	 řízení.	 Takže	 vážení	 potencionální	
přestupci,	 polepšete	 se	 a	 nezavdávejte	 příčinu	
k	případnému	 přestupkovému	 řízení.	 Za	
polepšení	 Vám	 předem	 děkuji.	 Věřte,	 že	 svým	
polepšením	 potě-
šíte	 i	 ty	 občany	 a	
děti,	 kteří	 se	 va-
šich	 volně	 pobí-
hajících	 psů	 bojí	 a	
nemohou	 se	 v	 kli-
du	 pohybovat	 po	
naší	krásné	obci.

starosta
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Nebezpečné	odpady
V	pondělí	dne	25.	5.	2020	se	uskuteční	 sběr	nebezpečných	odpadů	a	elektroodpadu.	Vozidlo	svozu	
bude	přistaveno	 v	16:00	u	 Skalických,	 v	16:05	u	mostu,	 v	16:10	u	hasičské	 zbrojnice,	 v	16:15	
u	kovárny	u	Chválových,	v	16:20	u	Peci	u	Sklenářových.	
Odpad	 se	 předává	 do	 svozového	 vozidla	 osobně.	 Pokud	 se	 nemůžete	 sami	 dostavit,	 požádejte	 své	
kamarády	nebo	sousedy.

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

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

Velkoobjemový	materiál:
V	termínu	21.	5.	-	25.	5.	2020	můžete	do	kontejneru	u	váhy	dávat	velkoobjemový	odpad	jako	matrace,	
větší	 plasty	 (ne	 autodíly),	 podlahové	krytiny	 (koberce,	 lina).	Pokud	budeme	velkoobjemový	odpad	
ukládat	 do	 kontejneru	 kdykoli	 během	 roku,	 zvyšuje	 se	 nám	 podstatně	 poplatek	 za	 vyvezení	
jednotlivých	kontejnerů,	což	se	projeví	na	zvýšeném	poplatku	za	odpady	v	následujícím	roce.

Železný	šrot:
Odvoz	železného	šrotu	z	úložiště	vedle	garáže	na	točně	autobusu	bude	proveden	27.	5.	2020.	Svoz	po	
obci	bude	organizován	26.	5.	2020.

JAKÉKOLIV	PNEUMATIKY	DO	SVOZOVÉHO	VOZIDLA
ANI	DO	VELKOOBJEMOVÉHO	KONTEJNERU	NEPATŘÍ	!!!!	

Očková	psů	proK	vzteklině

V	sobotu	18.	4.	2020	bude	probíhat	očkování	psů	proti	vzteklině

U	KULTURNÍHO	DOMU			13:00	–	13:30

MVDr.	Michaela	Halamková
veterinární	lékařka
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ve	spolku.	Čestná	uznání	převzali	-	Milan	Černý,	
Milan	 Sršeň,	 Jaroslav	 Sklenář,	 Martin	 Smažil	 a	
Petra	 Jelínková.	 Následovalo	 promítání	 foto-
grapií,	 videí	 a	 diapozitivů	 z	 akcí	 TJ,	 které	 se	
protáhlo	 až	 do	 ranních	 nedělních	 hodin.	 Od	
16:00	hodin	se	také	uskutečnila	schůze	pro	děti,	
kterých	se	letos	sešlo	19.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Šibřinky	2020
Lego,	 opiciální	 název	 letošních	 ŠIBŘINEK.	
Výzdoba,	 která	 byla	 zhotovena	 také	 k	odpo-
lednímu	 dětskému	 karnevalu	 se	 nesla	 v	duchu	
této	 stavebnice.	 Nad	 sálem	 visely	 kostky	
stavebnice,	 všude	 poté	 výzdoba	 s	 touto	
tématikou.	 Výzdobu	 kulturního	 domu	 připravili	
členové	 spolku	 za	 přispění	 žáků	 ZŠ	 a	MŠ	 Pustá	
Kamenice	 a	 členů	 SDH	 Jirky	 Bukáčka	 a	 Patrika	
Chvály.	K	tanci	a	poslechu	hrála	skupina	Řemen.	
Šibřinky	se	uskutečnily	opět	před	velice	slušnou	

Vánoční	bruslení	2019
TJ	 Pustá	 Kamenice	 uspořádala	 25.	12.	2019	 na	
zimním	 stadionu	 v	 Poličce	tradiční	 vánoční	
bruslení.	 Přijelo	 si	 zabruslit	kolem	 80	 zájemců.	
Někteří	nejmenší	si	zde	poprvé	vyzkoušeli,	jak	se	
na	 bruslích	 stojí	 nebo	 jestli	 to	 od	 loňska	
nezapomněli	a	starší	si	trochu	protáhli	tělo.

Po	 tomto	 veřejném	 bruslení	 se	 naši	 hokejisté	
domluvili	 na	 přátelském	 utkání	 mezi	 sebou.	
Pojalo	se	 to	 v	duchu,	 ať	 si	 zahrají	 i	 bývalí	
hokejisté	z	Pusté	Kamenice.	Ze	zápasu	se	stal	boj	
do	 poslední	 minuty,	 kde	 padlo	 spousta	 gólů.	
Zápas	 skončil	 remízou,	 takže	 nakonec	 byli	
všichni	 spokojeni	 a	 mohlo	 se	 to	 jet	 zapít	 do	
Kamenické	 hospůdky,	 kde	 nám	 připravili	
pohoštění	 formou	 obložených	 talířů.	Zde	 se	
rozebíral	 zápas	do	detailu,	 až	do	 ranních	hodin.	
Chtěl	bych	poděkovat	bývalým	hokejistům,	že	se	
zúčastnili	a	hlavně	všem	fanouškům	za	podporu	
a	 také	všem	zaměstnancům	hospody	CEIBA,	byl	
to	dobrý	mejdan.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Honza	Brokl	ml.

Výroční	schůze
TJ	Pustá	Kamenice	2020
V	 sobotu	 11.	1.	2020	 od	 18:00	 hodin	 TJ	 Pustá	
Kamenice	 uspořádala	 výroční	 členskou	 schůzi.	
Schůze	 se	 zúčastnilo	 56	 členů	 a	 tři	 hosté.	 Po	
zprávě	 o	 činnosti	 spolku	 za	 rok	 2019,	 zprávě	
hospodáře,	 zprávě	 revizní	 komise	 a	 schválení	
předběžného	plánu	činnosti	spolku	na	rok	2020	
bylo	 předáno	 ocenění	 členům	 TJ	 u	 příležitosti	
životního	 jubilea	 a	 za	dosavadní	 aktivní	 činnost	

TJ	Pustá	Kamenice
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návštěvou	 a	 spoustou	 krásných	 masek.	 Před	
půlnocí	 bylo	 vyhlášeno	 deset	 nejlepších	 masek	
v	tomto	 pořadí:	 10.	 Jeptiška	 z	 Pardubic,	 9.	
Hellboy,	8.	Čtyři	živly	Země,	7.	Vodník	a	vodnice,	
6.	Stavby	světa,	5.	Disco	blázni,	4.	Mrtví	-	živí,	3.	
Zloba	 -	 královna	 magie,	 2.	 Pampelišky	 a	 1.	
Kouzelníci	 z	 Bradavic.	 Zvláštní	 cena	 pak	 byla	
udělena	 dědkovi	 a	 babce.	 Jménem	 výkonného	
výboru	TJ	Pustá	Kamenice	děkuji	všem	maskám,	
všem	 hostům	 ŠIBŘINEK	 a	 hlavně	 také	
pořadatelům	 za	 krásně	 prožitý	 maškarní	 večer	

v	Pusté	 Kamenici.	 Děkujeme	 také	 fotografovi	
Janu	Broklovi	st.	za	krásné	fotograpie	z	této	akce.	
Těšíme	 se	 na	 setkání	 na	 ŠIBŘINKÁCH	 v	 roce	
2021.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Dětský	karneval	2020
Tradiční	 dětský	 karneval	 v	 Pusté	 Kamenici	
uspořádala	 Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	
Kamenice	v	sobotu	15.2.2020.	Krásné	odpoledne	
pro	 děti	 plné	 soutěží,	 her	 a	 zábavy.	 Výzdoba	
v	rázu	 "Lego",	 stavebnice,	 se	 kterou	 si	 zahrají	 i	
dospělí.	Opět	byl	plný	dům	a	děti	měly	rozzářené	
oči.	 To	 je	 to,	 proč	 tyto	 akce	 pořádáme.	Na	 úvod	
karnevalu	 nejdříve	 vystoupily	 mažoretky	
Hvězdičky	 začátečnice	 a	 poté	 mažoret-
ky	Hvězdičky	 pokročilé.	 Poté	 se	 již	 rozběhl	 rej	
karnevalových	 masek.	 Soutěžilo	 se	 a	 tancovalo	

do	 půl	 páté.	 Závěrem	 dětského	 karnevalu	
proběhlo	 vyhlášení	 nejlepších	 masek,	 přičemž	
všechny	 zúčastněné	 masky	 byly	 oceněny.	
Karneval	 byl	 ukončen	 tradičním	 přetahováním	
lanem	 mezi	 dívkami	 a	 chlapci.	 Stejně	 jako	
v	loňském	roce	vyhráli	chlapci.	Na	karnevale	také	
nechyběl	 miniatelier	 pana	 Radka	 Pavlíka	
z	Hlinska	 a	 tak	 si	 účastníci	 karnevalu	 mohli	
domů	 odnést	 krásné	 fotograpie	 se	 svými	
ratolestmi.	 Za	 pořadatele	 děkujeme	 všem,	 kteří	
tuto	 akci	 navštívili	 a	 podpořili	 kulturní	 a	
společenský	život	v	Pusté	Kamenici.	Ještě	jednou	
děkujeme	a	těšíme	se	na	některé	z	příštích	akcí,	
které	bude	náš	spolek	pořádat.		

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Masopust	2020
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	
uspořádala	 v	 sobotu	 22.	2.	2020	 tradiční	 maso-
pustní	 průvod	 obcí.	 Pětatřicet	 masek	 vedených	
Laufrem	ráno	požádalo	starostu	obce	o	povolení	
průvodu	 obcí.	 Po	 obdrženém	 povolení	 se	
masopustní	 průvod	 vydal	 směrem	 na	 horní	
konec	 obce	 a	 v	odpoledních	 hodinách	 pak	 na	
dolní	konec	obce.	Nevěsta	se	ženichem,	doktor	se	
sestřičkou,	 tanečnice,	 cikánky,	 atd.,	 ti	 všichni	 se	
celý	 den	 bavili	 a	 veselili	 s	občany	 naší	 obce.	

Masopustní	 průvod	 byl	 ukončen	 o	 páté	 večerní	
hodině	na	dolním	konci	 obce	u	Peci.	 Pořadatelé	
masopustního	průvodu	děkují	všem	občanům	za	
to,	že	masopustní	taškařici	a	občasné	poškádlení	
od	 masek	 strpěli,	 dále	 děkují	 za	 chutné	
občerstvení,	 které	 pro	 maškaru	 připravili	 a	
děkují	také	za	pinanční	prostředky,	které	věnovali	
do	masopustní	pokladničky.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář
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PustokameničD	hokejisté	se	
v	ročníku	AHL	Polička	2019/2020	
bohužel	bojů	o	medaile	
nezúčastnili
V	pátek	6.	3.	2020	 skončila	 pro	pustokamenické	
hokejisty	 sezóna	 2019/2020	 v	 AHL	 Polička	 a	
skončila	neúspěšně.	Po	jednom	druhém	a	dvěma	
třetím	 místům	 z	posledních	 třech	 sezón	 naši	
letos	skončili	pouze	v	baráži	o	umístění	na	5.	-	7.	
místě	a	tak	se	v	letošním	roce	bohužel	o	medaile	
hrát	nepodařilo.	Od	podzimu	2019	do	zimy	2020	
odehráli	naši	hokejisté	v	AHL	Polička	celkem	12	
utkání	 v	základní	 části	 soutěže,	 3	 utkání	 ve	
čtvrtpinále	a	dvě	v	baráži	o	konečné	umístění	na	
5.	–	7.	místě.	
V	základní	části	7	x	zvítězili,	jednou	remizovali	a	
4	 x	 odešli	 poraženi.	 Získali	 15	 bodů	 při	 skóre	
60:44	 a	 skončili	 na	 třetím	 místě.	 Ve	 čtvrtpinále	
narazili	 na	mužstvo	Borovnice.	 V	 sérii	 hrané	na	
dva	 vítězné	 zápasy	 s	Borovnicí	 ve	 vyrovnaných	
zápasech	 prohráli	 1:2,	 když	 poslední	 a	
rozhodující	 zápas	 musel	 být	 rozhodnut	 až	
v	samostatných	 nájezdech.	 Po	 základní	 hrací	
době	 zápas	 skončil	 4:4,	 nerozhodlo	 ani	
prodloužení	 a	 tak	na	 řadu	přišly	nájezdy.	V	těch	
naši	prohráli	1:2	a	postup	do	bojů	o	medaile	 se	
rozplynul.
V	baráži	 pak	 sehráli	 dvě	 utkání.	 V	prvním	
porazili	 Krounu	 8:3	 a	 ve	 druhém	 prohráli	
s	Lezníkem	4:6.	V	konečné	barážové	minitabulce	
třech	 mužstev	 tak	 obsadili	 druhé	 místo.	 I	 přes	
neúspěch	 v	této	 sezóně	 jim	 děkujeme	 za	
nasazení	 v	zápasech,	 které	 po	 celou	 dobu	
soutěže	předváděli	a	do	budoucna	přejeme	další	
a	 lepší	 sportovní	 úspěchy.	 Děkujeme	 také	 za	
reprezentaci	 naší	 obce.	 Hokejisté	 by	 pak	 touto	
cestou	 chtěli	 poděkovat	 všem	 fanouškům,	 kteří	
za	nimi	do	Poličky	jezdili	a	povzbuzovali	je,	dále	
pak	 všem,	 kteří	 je	 po	 celou	 hokejovou	 sezónu	
podporovali.	 Zejména	 děkují	 sponzorům	 za	
pinanční	 podporu	 celé	 sezóny.	 Jedná	 se	 o	 tyto	
s p o n z o r y :	 O b e c	 P u s t á	 K am e n i c e ,	
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice,	 Aleš	
Suchý	 -	 Nell	 servis	 s.r.o.	 Krásné,	 Elektro	
Zdeněk	 Dvořák	 Polička,	 Zbyněk	 Oplištil	 -	
Atelier	 Pustá	 Kamenice,	 Podlahy	 Šeda	 -	
Hlinsko,	Pavel	Mlynář	-	Otradov,	David	Zeman	
–	 Pustá	 Kamenice,	 Adam	 Pekař	 -	 Krouna.	
Těšíme	 se	 na	 další	 sezónu	 v	 AHL	 a	 další	

spolupráci	 s	 uvedenými	 sponzory.	 Celkovým	
vítězem	AHL	Polička	se	stalo	mužstvo	J+J	Polička,	
které	ve	pinále	porazilo	Jedlovou	3:1.	Třetí	místo	
vybojovala	Pustá	Rybná,	která	porazila	Borovnici	
4:3.	 V	individuálních	 statistikách	 uspěl	 David	
Zeman,	 který	 se	 45	 body	 (28	 branek	 a	 17	
asistencí)	 vyhrál	 kanadské	 bodování	 soutěže.	
V	první	 desítce	 kanadského	 bodování	 ještě	 na	
devátém	místě	skončil	Martin	Smažil	(12	branek	
–	8	asistencí)	a	na	desátém	místě	Filip	Chaloupka	
(10	branek	–	7	asistencí).		Brankáři	našeho	týmu	
se	 umístili:	 na	 třetím	 místě	 –	 Aleš	 Trunečka	
s	průměrem	 3,33	 obdržených	 branek	 za	 zápas,	
na	šestém	Karel	Chvála	s	průměrem	4,	25	branek	
za	zápas.	Gratulujeme.

starosta	a	hokejisté

Výsledky	našich	hokejistů:
Pustá	Kamenice	:	Lezník		10:4	a	7:3
Pustá	Kamenice	:	Krouna	4:2	a	3:6

Pustá	Kamenice	:	Borovnice	10:7	a	4:3
Pustá	Kamenice	:	Jedlová	5:0	kon.	a	2:4
Pustá	Kamenice	:	Pustá	Rybná	6:3	a	3:3
Pustá	Kamenice	:	J+J	Polička	2:4	a	4:5

Čtvrtpinále:
Pustá	Kamenice	:	Borovnice	(1:2;	6:2;	4:5	sn)
celkem	1:2	na	zápasy	-	oplatili	vyřazení	ze	

sezóny	2018/2019

Baráž:
Pustá	Kamenice	:	Krouna	8:3
Pustá	Kamenice	:	Lezník	4:6

Sponzoři	hokejistů	v	sezóně	2019/2020:
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Připravované	akce	TJ	Pustá	Kamenice
Pálení čarodějnic 30. 4. 2020
TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 ve	 čtvrtek	 30.4.2020	 od	 18:00	 hodin	 PÁLENÍ	 ČARODĚJNIC.	 Akce	 se	
uskuteční	 jako	 vždy	 na	 místním	 hřišti.	 Pro	 děti	 nebude	 chybět	 soutěž	 o	 nejhezčí	 či	 nejšerednější	
vyrobenou	 čarodějnici.	 Všechny	 děti,	 které	 přinesou	 vlastnoručně	 vyrobenou	 čarodějnici,	 budou	 za	
své	 dílo	 oceněny.	 Pivo,	 víno	 i	 nealko	 bude	 zajištěno	 ze	 strany	 pořadatele.	 Uzeninu	 na	 opečení	 ať	 si	
každý	návštěvník	akce	přinese	sám.	Srdečně	zvou	pořadatelé.

Dětský den 6. 6. 2020 nebo 7. 6. 2020

Tělovýchovná	 jednota	Pustá	Kamenice	uspořádá	v	termínu	 sobota	6.	6.	2020	nebo	neděle	7.	6.	2020	
(termín	bude	před	akcí	upřesněn)	tradiční	DĚTSKÝ	DEN	u	příležitosti	Mezinárodního	dne	dětí.	Dětský	
den	se	bude	konat	od	13.00	hodin	na	travnatém	hřišti	u	turistického	a	volnočasového	odpočívadla.	Pro	
děti	 bude	 připraveno	 odpoledne	 plné	 různých	 soutěží	 a	 her.	 Nebudou	 chybět	 sladkosti	 a	 ceny	 pro	
soutěžící.	Občerstvení	bude	ze	strany	pořadatele	zajištěno.	Srdečně	zvou	pořadatelé.

Turistický výlet pro děti, rodiče a prarodiče 20. - 21. 6. 2020

TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 o	 víkendu	 20.	-	21.	6.	2020	 dvoudenní	 turistický	 výlet	 pro	 rodiče	 a	
prarodiče	s	dětmi.	V	letošním	roce	půjdeme	opět	na	Březiny.	Zájemci	se	mohou	hlásit	do	16.	6.	2020	u	
Jana	Tomáška	ml.,	který	podá	i	bližší	informace	ohledně	pochodu.	Pozvánka	bude	rovněž	v	kalendáři	
akcí	na	webových	stránkách	a	na	plakátech.	Srdečně	zvou	pořadatelé.

Turistický zájezd do Vysokých a Belanských Tater 25. 9. - 28. 9. 2020

TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádá	 ve	 dnech	 25.	9.	 -	 28.	9.	2020	 čtyřdenní	 turistický	 zájezd	 do	 Vysokých	 a	
Belanských	Tater	na	Slovensko.	Ubytování	je	zajištěno	v	penzionu	Panorama	 	ve	Ždiaru.	Přihlášky	na	
zájezd	se	budou	podávat	v	průběhu	měsíce	srpna	2020.	Cena	zájezdu	bude	pro	člena	TJ	2000,-	Kč,	pro	
nečlena	3400,-	Kč.	Kapacita	zájezdu	je	maximálně	50	účastníků.	Srdečně	zvou	pořadatelé.

Všechny plánované akce budou upřesňovány v souvislosti 
se současnou a budoucí situací v naší zemi ohledně nemoci COVID-19.

Pavel Mlynář
Pustá Kamenice 126
56982
IČO: 88246884  DIČ: CZ8105173505

David Zeman
Pustá Kamenice 153
56982
IČO: 04684966  DIČ: CZ8904163785

Adam Pekař
Krouna 370
53943
IČO: 02158400  DIČ: CZ9411133358
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SDH	Pustá	Kamenice
Lili	 Hodovancová	 bylo	 na	 místě	 oceněno	 za	
11.místo,	avšak	několik	dnů	po	soutěži,	kdy	nám	
přišly	detailní	výsledky,	jsme	zjistili,	že	našemu	A	
týmu	 byly	 neprávem	 udělené	 trestné	 body.	 Po	
našem	upozornění	 bylo	 tak	dodatečně	přiznáno	
s	velkou	 omluvou	 pořadatelů	 nádherné	 4.místo.	
Všechny	 děti	 byly	 oceněny	 medailí	 a	 poly-
styrenovým	 letadlem	 a	 dalšími	 drobnostmi.	
Nechyběly	 ani	 nanuky	 a	 výtečný	 oběd,	 ani	
klasické	 přetahování	 lanem.	 Velkou	 atrakcí	
tentokrát	bylo	natáčení	České	televize,	která	zde	
připravovala	 reportáž	do	Zpráviček	na	Déčku.	A	
tak	 se	 některé	 naše	 děti	 staly	 také	 televizními	
hvězdami!☺	 Velkou	 poklonu	 patří	 organi-
zátorům	 z	 SDH	 Kostěnice	 za	 bezproblémové	
zvládnutí	této	akce.	

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Požární	ochrana	očima	děD	2020
V	únoru	 a	 měsíci	 březnu	 jsem	 s	dětmi	 malovali	
obrázky	do	soutěže	Požární	ochrana	očima	dětí.	
10.	března	 jsme	 se	 sešli	 a	 vybrali	 v	každé	
kategorii	 výtvory,	 které	 jsme	 odeslali	 do	
okresního	kola.	Toto	kolo	se	mělo	uskutečnit	do	
konce	 března.	 Z	důvodu	 nouzového	 stavu	 se	
zřejmě	termín	jednotlivých	kol	soutěže	posune.	

A	jak	to	dopadlo?

V	kategorii	 M	 1	 (MŠ	 3	 a	 4	 roky)	 byly	 vybrány	
obrázky	 Erička	 Nováka,	 Honzíka	 Tomáška	 a	
Aničky	Suché.

V	kategorii	 M	 2	 (MŠ	 5	 a	 6	 let)	 byly	 vybrány	
obrázky	Ondry	Žembery,	Jiříka	Zahálky	a	Kubíka	
Odehnala.

V	kategorii	 ZŠ	 1	 (ZŠ	 1.a	 2.tř.)	 byly	 vybrány	
obrázky	Marka	Zahálky,	Filipa	Sodomky	a	Anny	
Tomáškové.

V	kategorii	 ZŠ	 2	 (ZŠ	 3.	 –	 5.tř)	 byly	 vybrány	
obrázky	 Šárky	 Bukáčkové,	 Matěje	 Zahálky	 a	
Terezy	Sejkorové.

V	kategorii	ZŠ	3	(ZŠ	6.	–	7.tř.)	byl	vybrán	obrázek	
Alice	Husákové.

V	literární	části	této	soutěže	v	kategorii	L	1	(	3.	–	

Kostěnické	hrátky
s	hasičátky	2020
V	sobotu	 29.	2.	 vyrazila	 naše	 přípravka	 opět	 po	
roce	 na	 oblíbené	 Kostěnické	 hrátky	 s	hasičátky.	
Jejich	 obliba	 mezi	 sbory	 velmi	 roste,	 o	 čemž	
svědčí	 rekordní	 počet	 přihlášených	 družstev.	
Letos	 se	 totiž	 na	 tuto	 soutěž	 sjelo	 30	 družstev	
z	celého	 Pardubického	 kraje.	 Náš	 okres	 jsme	
reprezentovali	 jediní.	 V	letošním	 roce	 se	 nám	
podařilo	 sestavit	 opět	3	 týmy.	Opět	 se	 soutěžilo	
v	motání	 hadic	 na	 čas,	 v	poznávání	 značek	
technických	 prostředku,	 ve	 štafetě	 se	 zapojo-
váním	 hadic	 a	 ve	 štafetě	 s	nejrůznějšími	
překážkami.	Konkurence	byla	obrovská,	ale	naše	
děti	se	vůbec	neztratily.	Nejmladší	družstvo	C	ve	

složení	 Michalka	 Odehnalová,	 Mireček	 Fajmon,	
Anička	 Suchá,	 Martinka	 Husáková	 a	 Honzík	
Tomášek	 si	 vybojovalo	 krásné	 21.místo.	
Družstvo	B	 ve	 složení	 Mikulášek	 Houdek,	
Hanička	 Jeníčková,	 Ráďa	 Holomek,	 Ondra	
Žembery	 a	 Jiřík	 Zahálka	 získalo	 19.místo.	
Nejstarší	družstvo	A	ve	složení	Adélka	Vičarová,	
Johanka	Broklová,	Kuba	Odehnal,	Niky	Havlíček	a	
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5. tř	 ZŠ)	 byla	 vybrána	 l i terární	 práce	
Zachránkyně	 dne,	 kterou	 napsala	 Kristýna	
Tomášková.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Plánované	akce	a	termíny	soutěží
duben	–	výlet	po	okolí	Pusté	Kamenice

25.4.	 Setkání	 přípravek	 a	 soutěž	 TFA	 Železné	
hasičátko	Břehy

2.5.	soutěž	MH	Pomezí

8.5.	(9.5.)	soustředění	na	hřišti

16.5.	soutěž	MH	Jevíčko

29.	–	30.5.	okresní	kolo	hry	Plamen	Trstěnice

červen	–	soutěž	MH	Krouna

27.6.	soutěž	MH	Polička

29.8.	soutěž	MH	Kamenec

5.9.	soutěž	MH	Sádek

6.9.	soutěž	MH	Zderaz

26.9.	soutěž	MH	Mladějov

Září	–	říjen	výlet	pro	děti	a	rodiče

říjen	ZPV	Jevíčko

Jestli	se	jednotlivé	akce	opravdu	uskuteční,	bude	
záležet	na	vývoji	situace	ohledně	epidemie
Covid	–	19.

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Bejbytaneční
Poté	 co	 všichni	 doma	 uvítali	 rok	 2020,	 jsme	 po	
vánočních	 prázdninách	 ve	 školce	 přivítali	 paní	
tanečnici	 Martinu	 Novákovou	 z	 taneční	 školy	
Besta	 v	 Chrudimi	 a	 společnými	 silami	 se	 opět	
pustili	 do	 tancování.	 Během	 ledna	 jsme	 zvládli	

absolvovat	 5	 odpoledních	 lekcí,	 přičemž	 na	
poslední	 se	 mohli	 přijít	 podívat	 také	 rodiče	 či	
ostatní	 příbuzní	 dětí,	 které	 se	 tancování	
účastnily.	 A	 protože	 se	 na	 lekce	 vždy	 těšíme,	
rozhodli	jsme	se	také	udělat	paní	Martině	radost	
a	při	posledním	setkání	jsme	jí	předali	"obraz"	se	
všemi	tancujícími	dětmi	z	MŠ.	Už	se	opět	těšíme	
na	příští	rok!

za	MŠ	Dita	Oplištilová

Karneval	a	pololetní
vysvědčení	s	pohádkou
Rozdávání	pololetního	vysvědčení	je	v	naší	škole	
již	 tradičně	 spojeno	 také	 s	 karnevalovými	
radovánkami.	A	tak	se	to	zde	ve	čtvrtek	30.	ledna	
od	samého	rána	hemžilo	spoustou	krásných,	ale	i	
strašidelných	 bytostí.	 Děti	 ze	 školky	 se	 do	 víru	
tance,	soutěží	a	her	vrhly	hned	ráno	a	vyzdobená	
tělocvična	 se	 jen	otřásala	pod	 jejich	dováděním.	
Školáci	 si	 nejprve	 společně	 zahráli	 několik	 her	
věnovaných	 českým	 pohádkám.	 Nejvíce	 se	 jim	
asi	 líbilo	 hádání	 postav	 z	 večerníčků	 podle	
úryvků	 textů	 nebo	 předvádění	 pohádkových	
postav	 pantomimou.	 Po	 svačině	 pak	 patřila	
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Aničky	 a	 Kristýnky,	 pan	 Tomášek.	 V	lednu	 si	
s	námi	 o	 čtení	 a	 knížkách	 přišly	 popovídat	
seniorky	paní	Nováková	a	paní	Gregorová,	které	
nám	také	přinesly	ukázat	oblíbené	knížky	svého	
dětství	 s	nádhernými	 ilustracemi.	 V	únoru	 jsme	
přivítali	 dědečka	 Dominičky	 a	 Honzíka,	 pana	
Oplištila.	Zatím	poslední	společné	čtení	proběhlo	
ve	 středu	 4.	 března	 a	 číst	 a	mlsat	 s	námi	 přišla	
paní	učitelka	Oplištilová.	Pokud	máte	rádi	knížky,	

rádi	si	o	nich	povídáte	a	budete	mít	chvilku	čas	-	
přijďte	si	číst	s	námi,	my	budeme	rádi.

Jana	Kulichová

tělocvična	školákům,	aby	se	i	oni	mohli	pořádně	
vydovádět	 při	 soutěžících	 a	 tanci.	 Čtvrtou	
vyučovací	 hodinu	 jsme	 dětem	 předali	 pololetní	
vysvědčení	 a	 popřáli	 jim,	 aby	 se	 jim	minimálně	
stejně	dobře	dařilo	i	v	pololetí	nadcházejícím.

Jana	Kulichová

Čtení	v	ranní	čajovně
Po	 několika	 letech	 jsme	 se	 rozhodli	 vrátit	 se	
k	projektu	„Sladké	čtení“,	který	ve	škole	probíhal	
před	čtyřmi	roky,	a	který	se	našim	dětem	i	nám	
dospělým	 líbil.	 Ke	 společnému	 čtení	 v	 ranní	
čajovně	 s	dobrotou,	 kterou	 děti	 připraví	 vždy	
den	předem	ve	školní	družině,	se	scházíme	vždy	
první	 středu	 v	měsíci	 chvíli	 po	 sedmé	 hodině	
ranní.	 Cílem	 projektu	 je,	 aby	 se	 děti	 zajímavým	
způsobem	 seznámily	 s	nejrůznějšími	 knihami	 a	

měli	možnost	 si	 o	 nich	 i	 o	 všem	ostatním	 co	 se	
čtením	 souvisí	 s	někým	 popovídat.	 V	říjnu	
odstartoval	 projekt	 pan	 místostarosta	 Myška,	
který	 dětem	představil	 knížky	Eduarda	 Štorcha.	
V	listopadu	přijaly	pozvání	do	naší	 čajovny	paní	
knihovnice	a	dětem	přečetly	pohádky,	které	mají	
nejraději.	 V	prosinci	 nám	 přišel	 číst	 tatínek	

Soutěže	v	naší	škole
Začátek	nového	roku	se	v	naší	škole	nesl	v	duchu	
různých	soutěží.	Konalo	se	školní	kolo	pěvecké	a	
recitační	 soutěže	 a	 žáci	 pátých	 ročníků	 si	
vyzkoušeli	i	matematickou	soutěž	Pythagoriádu.

Pěvecká	soutěž

V	pátek	21.	2.	u	nás	proběhlo	školní	kolo	pěvecké	
soutěže,	 které	 se	 zúčastnilo	 9	 odvážných	 žáků.	

Nervozita	 si	 s	 každým	 pohrávala.	 Přesto	 patří	
všem	 9	 veliké	 uznání	 za	 odvahu.	 Někteří	 byli	
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vybráni,	že	nás	budou	reprezentovat	na	pěvecké	
soutěži	"Poličský	skřivan".	Situace	ale	nedovoluje	
tuto	soutěž	uspořádat...:(	přesto	nebuďte	smutní,	
zpěv	Vám	určitě	 vykouzlí	 úsměv	na	 rtu,	 stačí	 to	
jen	vyzkoušet...a	to	platí	pro	všechny!...

Tereza	Dudková

Recitační	soutěž

Ve	 čtvrtek	 6.	 února	 jsme	 ve	 spolupráci	 s	místní	
knihovnou	pořádali	školní	kolo	recitační	soutěže	
Dětská	 scéna.	 Místem	 konání	 nebyla	 tentokrát	
škola,	ale	děti	si	měly	možnost	vyzkoušet	recitaci	
v	jiném	prostředí	-	v	pustokamenické	knihovně.

Do	 soutěže	 se	 zapojili	 všichni	 žáci	 školy	 a	 jsme	
rádi,	 že	 se	 nikdo	 nenechal	 zviklat	 nervozitou	 a	
strachem	 a	 všichni	 odvedli	 výborný	 výkon	
v	rámci	svých	možností.	Porota,	která	se	skládala	
z	 paní	 učitelek	 a	 paní	 knihovnic,	 však	 měla	
nelehký	úkol	vybrat	vítěze	jednotlivých	kategorií	
(1.	třída,	2.	a	3.	třída,	4.	a	5.	třída).	Tři	postupující	
potom	měli	možnost	se	zúčastnit	oblastního	kola	
soutěže	Dětská	scéna	v	Poličce.

Školní	kolo	dopadlo	následovně:

Kategorie	1.	třída

1.	místo	Anička	Tomášková	(postup	na	oblastní	
kolo)

Kategorie	2.	a	3.	třída

1.	místo	Arnošt	Hostomský	(postupu	se	vzdal)

2.	místo	Daniel	Vičar	(postup	na	oblastní	kolo)

3.	místo	Marek	Zahálka	(postup	na	oblastní	kolo)

Kategorie	4.	a	5.	třída

1.	místo	Šárka	Bukáčková	(postup	na	oblastní	
kolo)

2.	místo	Jakub	Hak	(postupu	se	vzdal)
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3.	místo	Kristýnka	Tomášková	(postup	na	
oblastní	kolo)

čestné	uznání	Andrejka	Odehnalová	(postup	na	
oblastní	kolo)

Ve	 středu	 4.	 března	 jsme	 se	 s	 postupujícími	
školního	kola	zúčastnili	oblastního	kola	recitační	
soutěže	Dětská	scéna	v	Poličce,	na	které	o	postup	
do	okresního	kola	bojovalo	celkem	79	recitátorů	
opět	 rozdělených	 do	 tří	 kategorií.	 Všechny	 naše	
děti	 zde	 odvedly	 výborné	 výkony	 a	 v	 žádném	
případě	 ostudu	 škole	 ani	 Pusté	 Kamenici	
neudělaly.	Máme	velkou	radost,	že	v	kategorii	4.	
a	 5.	 tříd	 čestné	 uznání	 získala	 se	 svým	 textem	
Šárka	 Bukáčková.	 Všem	 zúčastněným	 dětem	
patří	velká	pochvala.

Pythagoriáda

V	 letošním	 školním	 roce	 jsme	 se	 zapojili	 do	 43.	
ročníku	 matematické	 soutěže	 s	 názvem	
Pythagoriáda.	 Na	 1.	 stupni	 je	 určena	 pro	 žáky	
5.	ročníků.	Předposlední	týden	v	lednu	se	tedy	u	

Klub	seniorek

Den	matek
V	neděli	10.	5.	2020	od	14:00	hodin	pořádá	Klub	
seniorek	DEN	MATEK.	Srdečně	zvou	pořadatelé.	
(Opět	 vše	 bude	 záležet	 na	 situaci	 kolem	 šíření	
nemoci	COVID-19.)

Jaro	v	klubu	seniorek
Jako	každý	rok,	ani	letos	jsme	v	zimních	měsících	
nevynechaly	 naše	 pravidelné	 páteční	 setkávání.	
Byly	 jsme	rády,	že	se	můžeme	sejít	v	klubovně	a	
plánovat	si	společné	aktivity	na	jaro.

nás	konalo	její	školní	kolo.	Úspěšnými	řešiteli	se	
stali	Matěj	Zahálka	a	 Jakub	Hak,	kteří	postoupili	
do	 okresního	 kola.	 Z	 důvodu	 mimořádných	
opatření	 v	 České	 republice	 se	 však	 toto	 kolo	
konat	zatím	nebude.	

Martina	Nováková

Ve	 všech	 soutěžích	 si	 děti	 vedly	 velice	 dobře	 a	
vítězové	 byli	 vybráni,	 aby	 reprezentovali	 naší	
školu	 v	okresních	 kolech.	 Bohužel	 kromě	
recitační	 soutěže	 se	 již	 ostatní	 soutěže	
uskutečnit	nestihly.	My	ale	doufáme,	že	se	děti	co	
nejdříve	 vrátí	 do	 lavic,	 učitelé	 za	 katedry	 a	 děti	
ještě	budou	mít	možnost	ukázat,	co	umí.

Jana	Kulichová

Plavecký	kurz
Ve	 středu	 26.	 února	 začala	 celá	 škola	 jezdit	 do	
Poličky	 na	 plavecký	 kurz.	 Děti	 se	 s	 nadšením	
pustily	 do	 vodních	 radovánek.	 Tentokrát	 si	

dokonce	 poctivě	 hlídaly	 své	 věci	 a	 nás	 učitelky	
samotné	překvapilo,	že	letos	nesbíráme	po	vlaku	
zapomenuté	batohy	a	peněženky.	 Je	nám	trochu	
líto,	že	jsme	si	takto	užili	pouze	dvě	lekce,	ovšem	
nastalé	 události	 nám	 neumožňují	 nadále	
v	plavání	 pokračovat.	 Sami	 jsme	 zvědaví,	 zda	 se	
nám	 podaří	 ještě	 tento	 školní	 rok	 do	 bazénu	
vrátit.	 Pravděpodobně	 ne,	 a	 tak	 přejeme	 všem	
pevné	zdraví.	

Dita	Oplištilová
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První	 jarní	měsíc	 jsme	 nemohly	 začít	 jinak,	 než	
tradiční	 oslavou	 MDŽ.	 Kytičku	 a	 malý	 dárek	 si	
v	pátek	 5.	 března	 odnesla	 každá	 z	nás.	 A	 pak…,	
pak	 už	 bylo	 všechno	 jinak.	 Místo	 návštěvy	
nedělních	 divadelních	 představení	 v	rámci	
festivalu	Tomáškova	a	Novákova	hudební	Skuteč	
jsme	 požádaly	 o	 vrácení	 vstupného	 za	 zrušená	
představení,	 oželet	 jsme	 musely	 divadlo	
v	místním	 KD.	 Každý	 rok	 se	 touto	 dobou	
chystáme	 na	 velikonoce.	 I	 letos	 máme	
rozpracované	 dekorace	 pro	 sváteční	 výzdobu	
našich	domovů.	
A	 rozpracované	 zůstanou.	 Místo	 nich	 šijeme	
ochranné	 roušky	 pro	 sebe,	 naše	 rodiny	 i	malou	
kapkou	 ch c eme	 p ř i s pě t	 p ro	 po t řeby	
spoluobčanů.	 A	 všechny	 věříme,	 že	 v	příštím	
vydání	 Pustokamenických	 listů	 už	 zase	 budeme	
psát	 o	 našich	 pravidelných	 schůzkách,	 akcích	 a	
plánech	do	budoucna.	
Všem	 Vám	 přejeme	 hodně	 zdraví	 a	 dobrou	
náladu.	

za	seniorky	Irena	Gregorová

RS	Vysočina	Polička

Kamenický	losos
RS	 Vysočina	 Polička	 pořádá	 v	sobotu	 16.	5.	2020	 na	 místním	 rybníku	 6.	 ročník	 rybářských	 závodů	
KAMENICKÝ	LOSOS.	Všichni	občané	jsou	srdečně	zváni	ke	shlédnutí	této	akce.	Občerstvení	zajištěno.	
Také	nevíme,	zda-li	se	závody	vzhledem	k	současné	situaci	uskuteční.
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Knihovna

Aktuální	informace
Knihovna	 je	 v	 současné	 době	 do	 odvolání	
uzavřena.	Případné	 jednotlivé	výpůjčky	 lze	 řešit	
po	 telefonické	 domluvě	 s	 knihovnicemi	 indi-
viduálně.	Tel.	773	655	692	-	Iveta	Kynclová.

Z	činnosK	knihovny
Jako	 každý	 rok,	 i	 v	 letošním	 školním	 roce	 nás	
pravidelně	navštěvují	děti	ze	základní	školy,	aby	
si	prohlédly	nové	knížky	a	vyměnily	již	přečtené	
za	 nové.	 Někteří	 prvňáčci	 se	 poprvé	 seznamují	
s	knihovnou	a	 její	 činností.	A	 ti	 starší	 čtenáři	už	
to	 u	 nás	 znají	 a	 rádi	 si	 sami	 vyberou	 vhodnou	
knížku.	Tentokrát	jsme	dostaly	ještě	jeden	úkol	a	

to	 již	 podruhé	 zasedat	 v	 komisi	 v	místním	 kole	
recitační	 soutěže	 žáků.	V	 letošním	 ročníku	 jsme	
děti	 přivítaly	 v	 naší	 knihovně.	 Soutěže	 se	
zúčastnili	 všichni	 žáci	 a	 zodpovědně	 přednášeli	
své	 básničky	 a	 vyprávění.	 Po	 dlouhém	 roz-

hodování	 jsme	 pomohly	 vybrat	 vítězné	 žáky.	
Musíme	ale	pochválit	všechny	soutěžící	za	 jejich	
statečnost	a	přednesy.	Abychom	nezapomněly	na	
naše	dětičky	z	mateřské	školky.	I	ty	nás	navštívily	

a	 prohlédly	 si	 prostory	 knihovny.	 Nechybělo	
čtení	pohádek,	prohlížení	knížek	a	hraní.	Většina	
dětí	knihovnu	zná,	ale	některé	tady	byly	poprvé.	
Od	 března	 naše	 knihovna	 přešla	 z	 knihovního	
systému	 Clavius	 na	 Tritius.	 Chvíli	 to	 trvalo,	 ale	
teď	už	snad	budeme	plně	 funkční.	Možná	 jste	si	
všimli,	 že	 se	 změnil	 i	 náš	 on-line	 katalog	 na	
webových	 stránkách	 knihovny	 na	 vyhledávání	
dokumentů.	 Protože	 se	 minulý	 rok	 pozdržel	
výměnný	 fond,	 v	 letošním	 roce	 jsme	 obdržely	
120	 nových	 knížek	 z	 tohoto	 fondu.	 V	 loňském	
roce	jsme	do	knihovny	pořídily	122	nových	knih.	
Celkový	 počet	 knížek	 v	 majetku	 obce	 je	 2789.	
Ostatní	knížky	patří	do	výměnného	fondu.	Počet	
registrovaných	 aktivních	 čtenářů:	 95,	 z	 toho	
mládež	a	děti	do	15	let:	35.

knihovnice Iveta a Lenka


