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Nejdříve	koronavir	a	vyhlášený	
stav	nouze,	poté	přívalové	deště	
s	vydatnými	srážkami
Vážení	 spoluobčané.	 V	souvislosti	 s	epidemií	
koronaviru	byl	v	Česku	12.	března	2020	vyhlášen	
stav	nouze.	Tento	byl	ukončen	k	17.	květnu	2020	
a	 od	 této	 doby	 platí	 na	 území	 České	 republiky	
různá	mimořádná	opatření,	která	 jsou	postupně	
uvolňována.	 Vzhledem	 k	tomu,	 že	 se	 tato	
opatření	 mění	 téměř	 z	týdne	 na	 týden	 nebo	 ze	
dne	 na	 den,	 nemá	 význam	 ohledně	 koronaviru	
v	pustokamenickém	 čtvrtletníku	 již	 více	 psát.	
Veškeré	 další	 potřebné	 informace	 získáte	 ze	
sdělovacích	prostředků,	tisku,	apod.	Myslím	si,	že	
v	Pusté	 Kamenici	 proběhlo	 v	uvedené	 době	 vše	
v	pořádku	 a	 situaci	 jsme	 zvládli.	 Za	ušití	 roušek	
jsem	již	našim	ženám	poděkoval	v	prvním	vydání	
pustokamenických	 listů	 a	 poté	 i	 osobně	
s	drobným	 dárkem.	 Sloužícím	 členům	 jednotky	
požární	ochrany	obce	pak	ještě	jednou	děkuji	za	
služby	 při	 distribuci	 ochranných	 prostředků	
v	rámci	 IZS	 Pardubického	 kraje.	 Ředitelce	 ZŠ	 a	
MŠ	a	učitelkám	v	MŠ	děkuji,	že	jsme	se	společně	
domluvili	a	ani	v	době	vyhlášeného	stavu	nouze	
jsme	 mateřskou	 školu	 nezavřeli	 a	 umožnili	 tak	
rodičům	stále	dávat	děti	do	školky.
Zatímco	 koronavirus	 postupně	 odchází,	 tak	
v	červnu	 do	 obce	 přicházejí	 přívalové	 deště	 a	
lokální	 povodně.	 První	 velké	 srážky	 přišly	 ze	
soboty	6.	6.	na	neděli	7.	6.	2020.	Dle	naměřených	
hodnot	 obecní	 meteostanice	 během	 večerní	 a	
noční	 doby	 za	 sobotu	 spadlo	 48	mm	 a	 v	neděli	
dalších	24,2	mm,	 čímž	došlo	 ke	 zvýšení	 hladiny	
obecního	 potoka.	 V	tyto	 dny	 nebyl	 zaznamenán	
v	obci	 jiný	 problém	 než	 ten,	 že	 v	potoce	 teče	
hodně	 vody.	 O	 následujícím	 víkendu	 to	 bylo	 již	
podstatně	horší.	V	sobotu	13.6.	 v	podvečer	 jsem	
byl	 požádán	 občany	 z	dolní	 části	 obce	 o	 řešení	
problému	s	nadměrným	přívalem	vody	k	čp.	117,	
čp.	 134	 a	 čp.	 44,	 která	 se	 přihnala	 z	malého	
potůčku	 mezi	 domy	 čp.	 134	 a	 čp.	 45,	 když	 za	

velmi	 krátkou	 dobu	 v	 obci	 napršelo	 41	 mm	
srážek.	Na	 základě	 požadavku	byla	 vyrozuměna	
požární	 jednotka	 obce	 a	 problém	 začala	 řešit.	
(o	zásahu	 naší	 požární	 jednotky	 je	 samostatný	
článek	 uvnitř	 pustokamenických	 listů).	 Další	 a	
nejvážnější	 problém	 přišel	 v	neděli	 14.	6.	2020	
kolem	 oběda,	 kdy	 jsem	 musel	 opětovně	
vyrozumět	JPO	V	a	tato	následně	zasahovala	v	10	
domech	 při	 čerpání	 vody	 ze	 sklepů.	 V	neděli	
14.	6.	2020	 za	 velice	 krátkou	 dobu	 napršelo	
dalších	34	mm	a	voda	se	do	obce	valila	ze	všech	
kopců,	 luk	 a	 polí.	 Jednotka	 svoji	 činnost	 po	
přívalových	 deštích	 ukončila	 v	nedělních	
podvečerních	hodinách.	Touto	cestou	bych	chtěl	
všem	 členům	 požární	 jednotky,	 kteří	 se	
sobotního	 i	 nedělního	 zásahu	 zúčastnili,	 velice	
poděkovat.	 Jsem	 přesvědčen,	 že	 rychlost	 a	

pokračování	na	straně	2…
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Plnění	rozpočtu	k	31.	5.	2020	v	Is.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

7525,44 10927,44 5470,9VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

2347,8PŘÍJMY CELKEM

1617,9 78 15,9Pozemky a les, zvířata481,3Daň z příjmu FO plátci

31,5 50 9,1Místní a účelové komunikace9,4Daň z příjmu FO poplat

129,5 800 15,7Vodovod, infrastruktura a vrt48,1Daň z příjmů vyb. srážkou

1302,7 3600 3406,4Veřejné osvětlení290,2Daň z příjmů práv. osob

2982,9 350 110,5Provoz ČOV, kanalizace1078,86DPH

360 801 44,9Kulturní dům + kultura0Daň z nemovitostí

35 40 9,4Knihovna18,9Daň z hazardních her

215,5 20 0Hřiště206,9Poplatky z odpadů a psů

7 200 123,7ZŠ a MŠ1,5Poplatky správní, loterie

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

131 281 100,3Odpadové hospodářství0Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 460 82,8Služby obyvatelstvu8,1Příjmy vodovod, rybník

10 110 102Finanční příspěvky, dotace0,8Příjmy TVO, hřiště

330 1050 228,2Činnost místní správy40,5Stočné

1 140,44 115,3Pojištění majetku, finanční služby0,1Finanční operace

74,2 2 1,2Finanční vyrovnání volby30,9Neinv. dotace na státní správu

90 700 229,6Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP0Dotace VPP - úřad práce

50 555 31,2Jednotka požární ochrany obce13Příjmy sběr a odvoz odpadů

11 970 153,3Zastupitelstvo11,6Služby pro obyvatelstvo

16 690 89,7Péče o vzhled obce a veř. zeleň7,6Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 3,4Krizová situace obce9,6Příjmy KD

90,44 90,44Daň z příjmů za obce

včasnost	 zásahu	 ocenili	 i	 občané,	 kteří	 byli	
lokální	 povodní	 postiženi.	 Další	 vydatné	 deště	
přišly	 o	 víkendu	 19.	6.	 –	 21.	6.	2020.	 V	pátek	
v	Pusté	Kamenici	napršelo	21,4	mm,	v	sobotu	za	
celý	den	napršelo	43,9	mm	a	v	neděli	 25,5	mm.	
Celkem	tak	za	víkend	napršelo	90,8	mm	srážek.	I	
vlivem	předchozího	nasycení	půdy	a	pokračující	
srážkové	 činnosti	 se	 zvýšila	 hladina	 místního	
potoka	 Kamenická	 voda.	 Jenom	 díky	 tomu,	 že	
srážky	 spadly	 v	širším	 časovém	 úseku	 a	 pršelo	
rovnoměrně	 po	 dobu	 celých	 dnů,	 nedošlo	
k	žádným	 škodám	na	majetku	 občanů.	 Jednotka	

požární	 ochrany	 obce	 tak	 zasahovala	 pouze	 ve	
třech	 případech	 v	sobotu,	 když	 čerpala	 vodu	 ze	
tří	sklepů	a	v	neděli,	kdy	čerpala	vodu	ze	sklepa	
místní	školy,	opětovně	v	hospodě	a	u	čp.	22.	 Jen	
pro	 zajímavost.	Na	 základě	 dat	 z	 obecní	meteo-
stanice	 bylo	 zjištěno,	 že	 od	 1.	1.	2020	 do	
21.	6.	2020	 včetně,	 spadlo	 v	Pusté	 Kamenici	
téměř	 600	mm	 srážek.	 Z	toho	 jen	 za	 červen	 do	
21.	6.	napršelo	275	mm.
Dále	společně	se	správcem	toku	Kamenická	voda,	
kterým	 jsou	 Lesy	 ČR,	 jsme	 ihned	 řešili	 další	
drobné	 úpravy	 v	určitých	 částech	 toku	 potoka.	

…	pokračování	z	úvodní	strany
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AutomaIzovaný	externí	
defibrilátor	(AED)
Vážení	spoluobčané,	návštěvníci	obce,	turisté.	Od	
pondělí	25.	5.	2020	je	na	budově	obecního	úřadu	
nainstalován	automatizovaný	externí	deiibrilátor	
(AED).	 Jedná	 se	 o	 soiistikované	 zařízení,	 které	
umožňuje	 na	 základě	 automatické	 analýzy	 EKG	
instruovat	 pomocí	 zřetelných	 vizuálních	 a	
hlasových	 pokynů	 krok	 za	 krokem	 laického	
zachránce	 k	 provedení	 bezpečné	 a	 účinné	
resuscitace	 s	 podáním	 deiibrilačního	 výboje	 při	
zástavě	srdce.
Zastupitelstvo	 obce	 Pustá	 Kamenice	 na	 svém	
zasedání	dne	5.	5.	2020	schválilo	nabídku	koupě	
AED	 a	 Pustá	 Kamenice	 se	 tak	 stala	 další	 obcí	
v	České	 republice,	 která	 přispěje	 k	ochraně	
života	 a	 zdraví	 pustokamenických	 obyvatel,	
návštěvníků	 a	 turistů,	 kteří	 naši	 obec	 navštíví.	
Česky	 mluvící	 přístroj	 navádí	 obsluhu	 ke	
správnému	 postupu	 a	zajišťuje	 jeho	 snadné	
použití.	 AED	 tak	 může	 použít	 kdokoliv	 z	široké	
veřejnosti.	Samotný	přístroj	je	umístěn	na	fasádě	

OÚ	 před	 hlavním	 vchodem	 do	 obecního	 úřadu	
pod	 vlajkami	 (viz.	 přiložené	 foto).	 Speciální	
schránka	(box)	je	vyvinuta	pro	bezpečné	uložení	
AED	 s	trvalým	 přístupem	 24	 hodin	 denně.	 Box	
chrání	AED	před	povětrnostními	vlivy	a	krádeží,	
je	 trvale	 osvětlen	 a	 má	 svou	 záložní	 baterii.	 Je	
zabezpečen	 proti	 odcizení	 pin	 kódem,	 který	
zachránci	sdělí	pouze	operátor	záchranné	služby	
na	lince	155	a	alarmem.
Denně	 zemře	pouze	v	České	 republice	přibližně	
100	lidí	na	náhlou	zástavu	srdce.	Zemřou	doma,	
v	 zaměstnání,	 při	 sportu,	 či	 zábavě.	 Je	 zcela	
lhostejné,	zda	je	člověk	zdravý,	nemocný,	obézní,	

Úpravy	 byly	 provedeny	 dne	 22.	6.	2020,	 tedy	
týden	po	prvním	jednání	ze	dne	15.	6.	2020.	Byl	
upraven	 a	 vyčištěn	 tok	 Kamenické	 vody	 od	
Vaškových	k	Mlynářovým	na	horním	konci	obce.	

Dále	byl	upraven	tok	malého	potůčku	od	čp.	117	
do	potoka	naproti	čp.	123,	neboť	byl	z	velké	části	
zanesen	 a	 voda	 se	 rozlévala	na	přilehlou	místní	
komunikaci	a	zahrad	přilehlých	domů.
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hubený,	 kuřák	
č i	 n e ku řák .	
K	zástavě	 srd-
ce	dochází	 bez	
předchozího	
v a r o v á n í	 a	
může	 post i -
hnout	 i	 zcela	
zdravého	 člo-
věka.
Náhlá	 zástava	

krevního	 oběhu	 je	 u	 dospělých	 nejčastěji	
způsobena	komorovou	iibrilací	(míháním)	srdce	
nebo	komorovou	tachykardií,	kterou	je	nutno	co	
nejdříve	 léčit	 deiibrilací	 –	 elektrickým	výbojem.	
Včasná	deiibrilace	je	léčebným	zásahem	a	v	praxi	
výrazně	 napomáhá	 přežití	 osob	 postižených	
náhlou	 oběhovou	 zástavou.	 Včasnost	 provedení	
deiibrilace	 zásadně	 ovlivňuje	 šanci	 na	 přežití	
postiženého.	 Ve	 snaze	 umožnit	 včasnou	
deiibrilaci	co	největšímu	počtu	postižených	byly	
vyvinuty	 automatizované	 externí	 deiibrilátory,	
které	 může	 snadno	 použít	 i	 laik.	 Jestliže	 AED	
detekuje	rytmus	vhodný	k	deiibrilaci,	nabije	se	a	
vyzve	 zachránce,	 aby	 pouhým	 zmáčknutím	
tlačítka	na	přístroji	vyslal	deiibrilační	výboj.	AED	
vede	 tedy	 zachránce	 krok	 za	 krokem	 pomocí	
zvukových	 nebo	 obrazových	 povelů	 po	 celou	
dobu	 resuscitace	 až	 do	 příjezdu	 záchranných	
složek.	Zaznamenává	a	analyzuje	srdeční	rytmus	
a	 dává	 jasné	 a	 klidné	 pokyny	 –	 od	 upevnění	
elektrod	 na	 tělo	 pacienta	 až	 k	deiibrilaci	 –	
podání	výboje.
AED	 tak	 rozšiřuje	 možnosti	 v	 poskytování	
předlékařské	 pomoci	 postiženým	 osobám,	
u	případných	 mimořádných	 událostí ,	 u	
kulturních,	 společenských	 a	 sportovních	 akcí,	
které	jsou	v	obci	pořádány.	
S	 pořízením	 tohoto	 přístroje	 bylo	 spojeno	 i	
školení	 v	 jeho	 obsluze,	 které	 pro	 nás	 připra-

vil	zástupce	 iirmy	 AED	 Line	 a	 současný	
dlouholetý	 záchranář	 Zdravotnické	 záchranné	
služby	 Pardubického	 kraje	 a	 bývalý	 záchranář	
Letecké	 záchranné	 služby	 v	Hradci	 Králové	 pan	
Miroslav	 Kušnír.	 Školení	 se	 uskutečnilo	 v	úterý	
23.	6.	2020	 od	 17:00	 hodin	 na	 místním	 hřišti	 a	
zúčastnilo	 se	 ho	 23	 občanů	 obce.	 Na	 kon-
ci	devadesátiminutové	 prezentace	 si	 téměř	
všichni	 vyzkoušeli	 základní	 neodkladnou	
resuscitaci	 a	 algoritmus	 použití	 automatizo-
vaného	externího	deiibrilátoru.	Na	závěr	školení	
jsme	 se	 všichni	 přemístili	 k	AED,	 který	 je	
umístěn	na	budově	obecního	úřadu	a	předvedli	si	
jak	AED	použít	v	praxi.	Věřím,	že	školení	bylo	pro	
všechny	 zúčastněné	 velice	 přínosné,	 neboť	 bylo	
panem	 Kušnírem	 vedeno	 na	 vysoké	 profe-
sionální	úrovni.

starosta

Oprava	vlakové	zastávky	na	
Radčanech
V	jarních	 měsících	 byla	 provedena	 oprava	
vlakové	 zastávky	 na	 Radčanech.	 Na	 opravě	 a	
úklidu	 se	 podíleli	 jak	 zaměstnanci	 obce,	 tak	 i	
další	 živnostníci.	 Opraveny	 byly	 rozbité	 luxfery,	

které	 zde	 neznámý	 vandal	 rozbil.	 Dále	 byla	
vyměněna	 obě	 okna,	 která	 byla	 vyměněna	 za	
zánovní,	 plastová.	 Místnost	 čekárny	 byla	
vybílena	 a	 byly	 natřeny	 lavičky.	 Ve	 vedlejší	
místnosti,	 která	 dříve	 sloužila	 jako	 útulek	 pro	
pracovníky	 dráhy	 bylo	 rovněž	 vymalováno	 a	
uklizeno.	 Vstupní	 dveře	 do	 této	 místnosti	 byly	
opatřeny	mříží	 a	 natřeny.	Mříží	 bylo	 opatřeno	 i	
okno	této	místnosti,	která	bude	sloužit	potřebám	
obce	 a	 hasičů.	 Dále	 byly	 opraveny	 svody	 na	
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dešťovou	 vodu	 a	 natřeny,	 včetně	 okapů.	 Ještě	
bude	 natřeno	 okřídlí	 a	 oplechování	 střechy	 a	
komína.	 Vlaková	 zastávka	 určitě	 pořádně	
prokoukla	 a	 věřím,	 že	 pobyt	 v	ní	 při	 čekání	 na	

vlak	se	cestujícím	zpříjemnil.	Tímto	děkuji	všem,	
kteří	se	na	opravě	zastávky	podíleli.

starosta

Oprava	a	výmalba
ředitelny	v	ZŠ	a	MŠ
Během	měsíce	dubna	a	
v	době	 „koronaviro-
vých	 prázdnin“	 pro-
vedli	zaměstnanci	obce	
výmalbu	ředitelny	ZŠ	a	
MŠ.	 Ještě	 před	 výmal-
bou	 zde	 Mirek	 Tušla	
provedl	 drobné	 zed-
n i cké	 p rá ce .	 Po té	
následovalo	 nastě-
hován í	 z ánovn í ho	
nábytku.	 Ředitelna	
určitě	 prokoukla	 –	 viz.	
fotograiie.

starosta

Rekonstrukce	sil.	III/3548	Pustá	
Kamenice	–	křiž.	s	III/3545
V	minulých	PK	listech	jsem	slíbil,	že	občany	obce	
budu	 opětovně	 informovat	 o	 stavu	 projektu	
„Rekonstrukce	 sil.	 III/3548	 Pustá	 Kamenice	 –	
křiž.	 s	 III/3545“.	 V	současné	 době	 je	 dokončena	

projektová	dokumentace	a	projekt	byl	zaslán	na	
různé	 instituce	 a	 úřady,	 které	 se	 budou	
k	projektu	 vyjadřovat.	 Dále	 byla	 ze	 strany	 SÚS	
Pardubického	 kraje	 pověřena	 iirma	 DABONA	
z	Rychnova	 nad	 Kněžnou	 k	řešení	 majetko-
právních	 vztahů	 mezi	 SÚS	 Pardubického	 kraje	
jako	vlastníkem	komunikace	a	občany,	kteří	jsou	
rekonstrukcí	 této	 komunikace	 dotčeni.	 Pro	
zjednodušení.	 Při	 zpracování	 projektu	 bylo	 také	
provedeno	geodetické	zaměření	silnice	a	příkopů	
a	 zde	 bylo	 zjištěno,	 že	 části	 současné	 silnice	 a	
přilehlých	 příkopů	 se	 nacházejí	 na	 pozemcích	
fyzických	osob,	převážně	občanů	naší	obce,	nebo	
i	 občanů,	 kteří	 pozemek	 zdědili,	 koupili,	 či	 ho	
jinak	nabyli	 a	 v	obci	 už	nebydlí.	 Firma	DABONA	
tedy	obeslala	téměř	60	vlastníků	těchto	pozemků	
s	tím,	aby	dali	souhlas	s	dočasným	nebo	trvalým	
záborem	 pozemků	 s	tím,	 že	 po	 rekonstrukci	
silnice	 bude	 stavba	 na	 náklady	 stavebníka	 nově	
geometricky	 zaměřena,	 stavebník	 uhradí	
zhotovení	 geometrického	 plánu,	 znaleckého	
posudku	a	správní	poplatek	za	vklad	do	katastru	
nemovitostí	 (po	 uzavření	 darovací	 smlouvy	 ke	
stavbou	 dotčené	 části	 pozemku).	 U	 obce	 Pustá	
Kamenice	jako	vlastníka	pozemků	se	jedná	o	392	
m2	 trvalého	 záboru	 pozemků	 a	 362	 m2	
dočasného	 záboru	 pozemků.	 Souhlas	 již	 byl	 ze	
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strany	obce	dán.
Předmětem	celé	stavby	je	oprava	silnice	III/3548	
včetně	mostu	přes	místní	potok	Kamenická	voda.	
Součástí	 stavby	 je	 i	 obnova	 odvodnění	 silnice	
spočívající	 v	obnově	 příkopů,	 propustků	 a	 stok	
dešťových	 kanalizací	 včetně	 potřebného	
doplnění.	Silnice	III/3548	je	páteřní	komunikací	
obce	 Pustá	 Kamenice	 a	 pro	 naši	 obec	 má	 tato	
komunikace	 nenahraditelnou	 spojovací	 funkci.	
Celková	 délka	 obnovy	 komunikace	 je	 2	503	 m.	
Obnova	 je	navržena	ve	 stávající	 proměnné	 šířce	
zpevnění	 pohybující	 se	 od	 2,75	 m	 na	 začátku	
úseku	 na	 Bukovině	 po	 5,5	 m	 v	provedených	
lokálních	 rozšíření.	 Silnice	 se	 převážně	 vybaví	
novými	 krajnicemi	 převládající	 šířky	 0,5	 m,	
místy	dojde	k	doplnění	obrub	a	v	jednom	místě	i	
žlabovek.	 Provede	 se	 obnova	 odvodnění,	
spočívající	 v	reproiilaci	 příkopů,	 obnově	 a	
doplnění	 stok	 dešťové	 kanalizace,	 obnově	
propustků,	 doplnění	 uličních	 a	 horských	 vpustí.	
Stávající	obruby	ploch	pro	pěší	se	až	na	výjimky	
vymění.	 Toto	 vynutí	 i	 předláždění	 vybraných	
ploch	 pro	 pěší.	 Směrově	 trasa	 kopíruje	 stávající	
trasu.	 Výškově	 nivelita	 kopíruje	 stávající	 stav,	
dojde	 pouze	 k	drobným	 optimalizacím	 pro	
vyřešení	 problematických	 míst,	 stran	 odvedení	
vody	 nebo	 výškové	 kolize	 s	okolními	 plochami.	
Šířkově	 dojde	 taktéž	 k	drobným	 optimalizacím	
spočívajících	 v	rozšíření	 ve	 vhodných	 místech.	
Stavba	bude	sloužit	jako	veřejná	komunikace	pro	
veškerou	 dopravu	 včetně	 pěší	 vedené	 převážně	
po	krajnici.
Ve	 středu	 24.	6.	2020	 od	 17:00	 hod.	 se	 v	kul-
turním	 domě	 uskutečnilo	 veřejné	 projednání	
stavby	 „Rekonstrukce	 silnice	 III/3548	 Pustá	
Kamenice	–	křiž.	s	III/3545“.	Zúčastnilo	se	ho	32	

vlastníků	 pozemků	 a	 občanů	 obce,	 kteří	 jsou	
uvedenou	 stavbou	 bezprostředně	 dotčeni.	 Za	
Správu	 a	 údržbu	 silnic	 Pardubického	 kraje	 se	
jednání	 zúčastnili	 pan	 Ing.	 Jiří	 Synek,	 technický	
náměstek	 SÚS	 a	 paní	 Kvírencová,	 za	 iirmu	MDS	

Projekt	 projektant	 pan	 Ing.	 Jan	 Machek	 a	 za	
iirmu	 DABONA	 paní	 Lucie	 Serbousková,	 DiS.		
Dotčeným	 vlastníkům	 byly	 zodpovězeny	 otázky	
týkající	 se	 jak	 připraveného	 projektu	 rekon-
strukce	 silnice,	 tak	 i	 otázky	 majetkoprávního	
vypořádání.	Na	základě	 jednání	se	připravovaná	
stavba	 určitě	 posunula	 vpřed,	 aby	 v	roce	 2021	
mohla	začít.	Děkuji	občanům	za	účast	na	jednání	
a	zástupcům	iirem	za	podané	vysvětlení	ohledně	
připravované	stavby.

starosta

Souhlasy	jubilantů	ke	zveřejnění	
v	PK	listech	podle	nařízení	GDPR
Od	 25.	5.	2018	 platí	 v	 ČR	 Nařízení	 Evropského	
parlamentu	 a	 Rady	 (EU)	 2016/679	 ze	 dne	
27.	4.	2016	 o	 ochraně	 fyzických	 osob	 v	sou-
vislosti	 se	 zpracováním	 osobních	 údajů	 a	
o	volném	 pohybu	 těchto	 údajů	 a	 o	 zrušení	
směrnice	95/46/ES	(Obecné	nařízení	o	ochraně	
osobních	 údajů).	 Na	 základě	 tohoto	 nařízení	
musí	 obec	 při	 zveřejnění	 jubilanta	 v	 PK	 listech	
mít	 písemný	 a	 podepsaný	 souhlas	 od	 každého	
konkrétního	 jubilanta.	 Jubilant	 musí	 souhlasit	
s	tím,	 že	 v	PK	 listech	 bude	 zveřejněno	 jeho	
jméno,	příjmení	a	věk,	kterého	se	v	daném	měsíci	
dožívá.	 Od	 platnosti	 tohoto	 nařízení	 byly	
souhlasy	 dány	 až	 na	 jeden,	 kdy	 občan	
nesouhlasil,	což	je	jeho	výsostné	právo	a	obec	to	
plně	respektuje.	Píšu	to	proto,	že	třeba	spolužáci,	
spolužačky,	 kamarádi,	 sousedi	 apod.	 třeba	 vědí,	
kdy	oslavenec	oslaví	své	životní	 jubileum	a	v	PK	
listech	není	napsán.	Chci	občanům	pouze	sdělit,	
že	 se	nejedná	o	 chybu	 ze	 strany	obce	 a	 že	 jsme	
na	 jubilanta	 zapomněli,	 ale	 uvedený	 souhlas	 ke	
zveřejnění	 prostě	 nebyl	 dán.	 Děkuji	 za	
pochopení.

starosta

Čerpání	vody	z	rybníka
či	vodního	toku
Zalévat	 vodou	 z	 potoka	 či	 rybníka	 můžete,	 jen	
nesmíte	 porušit	 zákon.	 Povrchové	 a	 podzemní	
vody	 nejsou	 předmětem	 vlastnictví	 a	 nejsou	
součástí	 ani	 příslušenstvím	 pozemku,	 na	 němž	
nebo	pod	nímž	se	vyskytují,	říká	Zákon	o	vodách	
(Zákon	č.	254/2001	Sb.).	Ten	současně	upravuje	
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i	možnost	odběru	vody	z	řek,	potoků,	rybníků	či	
přehradních	nádrží:
Každý	 může	 na	 vlastní	 nebezpečí	 bez	 povolení	
nebo	 souhlasu	 vodoprávního	 úřadu	 odebírat	
povrchové	 vody	 nebo	 s	 nimi	 jinak	 nakládat	 pro	
vlastní	 potřebu,	 není-li	 k	 tomu	 třeba	 zvláštního	
technického	zařízení.
V	praxi	to	znamená,	že	si	pro	vodu	můžete	dojít	
s	konví	 či	 kbelíkem,	 ale	 nesmíte	 použít	 jakékoli	
technické	zařízení	 jako	je	čerpadlo	-	byť	by	bylo	
jen	na	ruční	pohon.
Toto	 právo	 však	 mohou	 úřady	 omezit,	 a	 to	
v	případě	 velkého	 sucha,	 kdy	 hladina	 daného	
vodního	 rezervoáru	 klesne	 pod	 nebezpečnou	
mez.	 Při	 vyhlášeném	 Zákazu	 čerpání	 povrchové	
vody	 můžete	 za	 její	 odběr,	 třebaže	 jen	 pomocí	
konve,	dostat	pokutu	až	20	tisíc	korun.
Pokud	 nechcete	 běhat	 s	 kbelíkem,	 můžete	
požádat	 o	 speciální	 Povolení	 k	 odběru	 povr-
chových	vod	příslušný	vodoprávní	úřad.	Ten	sídlí	
na	 odboru	 životního	 prostředí	 úřadu	 obce	
s	rozšířenou	působností	-	Polička.	Aby	vám	vydal	
třeba	 i	 na	 dobu	 10	 let	 Rozhodnutí	 o	 povolení	
k	nakládání	 s	 vodami,	 bude	 k	 tomu	 potřebovat	
víc	 než	 jen	 vaši	 žádost.	 Důležité	 je	 vyjádření	
přímého	správce	vodního	toku,	případně	souhlas	
vlastníka	 rybníka.	 Ti	 by	 měli	 vymezit,	 kdy	 už	
nelze	 vodu	 i	 přes	 udělené	 povolení	 odebírat.	
Například	 při	 nadměrném	 poklesu	 hladiny	 či	
průtoku	vody.
Připravte	 se	 i	na	 to,	 že	 správce	daného	vodního	
toku	bude	nejspíš	chtít	k	vaší	žádosti	o	vyjádření	
doložit	také	mapu	s	vyznačením	dotyčného	místa	
čerpání	i	pozemku,	kde	vodu	použijete.
Bezplatně	 lze	 na	 základě	 povolení	 čerpat	
maximálně	6	000	m3	za	rok,	případně	500	m3	za	
měsíc.	Odběr	vody	nad	rámec	tohoto	množství	je	
pak	 zpoplatněn.	 Může	 stát	 kolem	 10	 korun	 za	
metr	kubický.
Pokud	 by	 se	 vám	 nechtělo	 povolení	 vyřizovat,	
může	 vás	 nelegální	 odběr	 pomocí	 technického	
zařízení	 vyjít	 až	 na	 50	 tisíc	 korun.	 Právnická	
osoba	zaplatí	pokutu	dvojnásobnou.

místostarosta

Informace	ohledně	pořízení	
nového	dopravního	automobilu	
pro	JSDH	obce	Pustá	Kamenice
Hasičské	 vozidlo	 již	 máme	 vysoutěženo.	 Dle	

zákona	 o	 zadávání	 veřejných	 zakázek	 byli	
osloveni	tři	uchazeči,	ze	třech	uchazečů	nabídku	
doručili	dva	a	vítězem	se	stala	iirma	THT	Polička	
s.r.o.,	 která	 předložila	 nejvýhodnější	 nabídku.	
Nabídka	 iirmy	 THT	 Polička	 byla	 1	139	578,-Kč.	
(z	toho	450	000,-	Kč	dotace	od	GŘ	HZS	–	MV	ČR	a	
300	000,-	Kč	od	Pardubického	kraje)	 spoluúčast	
obce	 bude	 389	578,-Kč.	 S	iirmou	 THT	 Polička	
byla	 uzavřena	 smlouva	 s	tím,	 že	 limitní	 termín	
pro	 dodání	 DA	 je	 30.	11.	2020.	 Rozhodnutí	
o	poskytnutí	 dotace	 bylo	 z	MV	 GŘ	 HZS	 ČR	 na	
obec	doručeno	13.	5.	2020.

starosta

Vybudování	VRTU	–	PK3	–	
doplňující	zdroj	pitné	vody	v	k.ú.	
Pustá	Kamenice
Rovněž	 i	 projekt	 s	názvem	 „Pustá	 Kamenice	 –	
doplňující	zdroj	pitné	vody“	je	vysoutěžen.	Podle	
zákona	 o	 zadávání	 veřejných	 zakázek	 byli	
osloveni	 čtyři	 uchazeči.	 Ze	 čtyř	 uchazečů	
o	veřejnou	zakázku	doručili	nabídku	pouze	dva	a	
vítězem	 se	 stala	 iirma	 Vodní	 zdroje	 Chrudim,	
spol.	 s.r.o.	 s	celkovou	 cenou	 785	016,54	 Kč	
(dotace	 předs tavu je	 60%	 z 	 ce lkových	
uznatelných	 nákladů	 akce).	 S	vítěznou	 iirmou	
byla	podepsána	smlouva	o	dílo	a	průzkumný	vrt	
začne	 být	 budován	 cca	 v	průběhu	 měsíce	
července	2020.

starosta

ProIpovodňová	opatření	pro	
obec	Pustá	Kamenice
Nadále	 probíhá	 administrace	 zakázky	 s	 názvem	
„Protipovodňová	 opatření	 pro	 obec	 Pustá	
Kamenice“,	 jehož	 součástí	 je	 vybudování	
místního	 rozhlasu.	 Mohu	 v	tuto	 dobu	 kon-
statovat,	že	se	nám	podařilo	s	projektem	uspět	a	
získat	 dotaci.	 V	současné	 době	 byla	 uzavřena	
smlouva	 se	 společností	 Šindlar	 s.r.o.	 Hradec	
Králové	 na	 pořízení	 digitálního	 povodňového	
plánu,	 který	 je	 součástí	 celého	 projektu.	 Během	
letních	 prázdnin	 proběhne	 	 výběrové	 řízení	 na	
dodavatele	 zakázky	 malého	 rozsahu	 a	 před-
pokládám,	 že	 nejdéle	 v	září	 budeme	 znát	 vítěze	
této	 zakázky,	 který	 poté	 bude	 celý	 projekt	
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realizovat.	Předpokládáme,	že	s	instalací	nového	
rozhlasu	se	začne	počátkem	jarních	měsíců	2021	
a	v	létě	2021	bude	celý	projekt	dokončen.

starosta

Podání	žádosI	o	dotaci	pro	
jednotku	hasičů	JPO	V
Dne	 23.	6.	2020	 byla	 ze	 strany	 obce	 podána	
žádost	 o	 dotaci	 pro	 jednotku	 obce	 JPO	 V.	 Bylo	
zažádáno	 o	 dotaci	 z	dotačního	 programu	
Podpora	 jednotek	 sboru	 dobrovolných	 hasičů	
obcí	 Pardubického	 kraje	 na	 požární	 techniku	 a	
věcné	 prostředky	 požární	 ochrany	 JSDH	 obce.	
Vzhledem	 k	rostoucím	 výjezdům	 naší	 jednotky	
při	 technických	 pomocích,	 především	 pak	
čerpání	 vody	 ze	 sklepů	 a	 od	 domů	 našich	
spoluobčanů,	bylo	zažádáno	o	výkonné	plovoucí	
čerpadlo	a	dále	o	5	ks	nepromokavých	pláštěnek	
s	kapucí	a	reilexními	prvky	s	nápisem	HASIČI	na	
zádech.	 Když	 s	žádostí	 uspějeme,	 kraj	 bude	
hradit	 70%,	 obec	 pak	 zbývajících	 30%.	 Řečeno	
v	číslech,	výše	požadované	dotace	je	39	212,-	Kč,	
dotace	 od	 Pardubického	 kraje	 27	448,-	Kč	 a	
spoluúčast	 obce	 11	764,-	Kč.	O	 výsledku	 žádosti	
o	dotaci	budu	 informovat	v	dalších	vydáních	PK	
listů.

starosta

Volby	do	Zastupitelstva	
Pardubického	kraje
Dne	 15.	dubna	2020	 byly	 rozhodnutím	 prezi-
denta	republiky	(publikovaným	ve	Sbírce	zákonů	
pod	č.	169/2020	Sb.,	částka	61)	vyhlášeny	volby	
do	zastupitelstev	krajů	a	1/3	Senátu	Parlamentu	
ČR	(do	Senátu	se	v	Pusté	Kamenici	nevolí),	které	
se	uskuteční	v	pátek	2.	října	v	době	od	14:00	hod	
do	22:00	hodin	 a	 v	 sobotu	3.	 října	2020	v	době	
od	08:00	do	14:00	hodin.
Volič	 může	 požádat	 ze	 závažných,	 zejména	
zdravotních,	 důvodů	 obecní	 úřad	 a	 ve	 dnech	
voleb	 okrskovou	 volební	 komisi	 o	 to,	 aby	 mohl	
hlasovat	 mimo	 volební	 místnost,	 a	 to	 pouze	
v	územním	 obvodu	 volebního	 okrsku,	 pro	 který	
byla	okrsková	volební	komise	zřízena.	V	takovém	
případě	 okrsková	 volební	 komise	 vyšle	 k	 voliči	

dva	 své	 členy	 s	 přenosnou	 volební	 schránkou,	
úřední	obálkou	a	hlasovacími	lístky.	Při	hlasování	
postupují	 členové	 okrskové	 volební	 komise	 tak,	
aby	byla	zachována	tajnost	hlasování.
Podle	ustanovení	 §	26a	 zákona	 č.	 130/2000	Sb.	
lze	 také	 v	případě	 krajských	 voleb	 hlasovat	 na	
voličský	průkaz.	Na	ten	bude	moci	volič	 -	pouze	
státní	 občan	 ČR	 s	trvalým	 pobytem	 na	 území	
Pardubického	 kraje	 hlasovat	 v	jakémkoliv	
volebním	 okrsku	 na	 území	 Pardubického	 kraje,	
nikoliv	 však	 v	jiném	 kraji	 či	 u	 zastupitelského	
úřadu	 v	zahraničí.	 Jelikož	 v	 citovaném	 usta-
novení	 §	 26a	 není	 stanovena	 žádná	 lhůta,	 která	
by	 určovala	 okamžik	 zahájení	 vydávání	
voličských	 průkazů	 voličům,	 neboť	 se	 neověřují	
případné	 duplicity	 v	seznamech	 vůči	 zahraničí	
(u	krajských	 voleb	 se	 nepoužívají	 zvláštní	
seznamy),	 mohou	 být	 tyto	 vydávány	 (oproti	
senátním	 volbám)	 již	 od	 okamžiku	 vyhlášení	
voleb,	 tedy	 od	 15.	 dubna	 2020.	 Obecní	 úřady	
mají	 pro	 tento	 účel	 k	dispozici	 univerzální	
tiskopisy	 voličských	 průkazů,	 které	 jsou	 přísně	
evidovány.
O	voličský	průkaz	může	volič	požádat	ode	dne	
vyhlášení	voleb,	a	to	následujícími	způsoby:
PÍSEMNĚ	 -	 písemná	 žádost	 o	 vydání	 voličského	
průkazu	se	podává	obecnímu	úřadu	příslušnému	
dle	místa	trvalého	pobytu	voliče	(u	něhož	je	volič	
zapsán	 ve	 stálém	 seznamu	 voličů),	 a	 to	
nejpozději	 do	 pátku	 25.	 září	 2020.	 Žádost	
v	listinné	 podobě	 musí	 být	 opatřena	 úředně	
ověřeným	 podpisem	 voliče	 (volič	 žádost	
obecnímu	úřadu	zaslal	např.	poštou).	Žádost	 lze	
podat	rovněž	v	elektronické	podobě,	bude-li	tato	
zaslána	 prostřednictvím	 datové	 schránky	 voliče	
(nedostatečná	 je	 žádost	 opatřená	 uznávaným	
elektronickým	podpisem	voliče,	neboť	 tento	má	
hodnotu	 toliko	 vlastnoručního	 podpisu,	 nikoli	
podpisu	úředně	ověřeného),
OSOBNĚ	-	v	tomto	případě	není	písemná	žádost	
vyžadována,	 neboť	 obecní	 úřad	 o	 ústní	 žádosti	
voliče	o	vydání	voličského	průkazu	po	prokázání	
jeho	totožnosti	sepíše	úřední	záznam,	osobně	lze	
o	vydání	voličského	průkazu	požádat	nejpozději	
do	 středy	 30.	 září	 2020	 do	 16:00	 hodin,	 kdy	 se	
uzavře	STÁLÝ	seznam	voličů.
Hlasovací	 lístky	 budou	 dodány	 voličům	 nejpoz-
ději	do	úterý	dne	29.9.2020.	K	dispozici	budou	i	
ve	volební	místnosti	v	době	konání	voleb.

místostarosta
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zataženo.	 To	 se	 ale	 nedalo	 říci	 o	 opožděném	
pálení	 čarodějnic.	 Sotva	 jsme	 z	 dubna	 rozdě-
lanou	 hranici	 zapálili,	 začalo	 vydatně	 pršet.	
Pršelo	 neustále	 až	 do	 půlnoci	 a	 za	 necelých	 5	
hodin	spadlo	přes	40	mm	srážek.	Deštivé	počasí	
zcela	jistě	ovlivnilo	i	návštěvu	na	této	akci.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Výlet	rodičů	a	prarodičů	s	dětmi	
na	Březiny
O	 víkendu	 20.	 –	 21.	 6.	 2020	 TJ	 uspořádala	
tradiční	 dvoudenní	 turistický	 výlet	pro	 rodiče	 a	
prarodiče	s	dětmi,	na	který	se	letos	přihlásilo	74	
účastníků.	 Tentokrát	 (snad	 poprvé	 v	historii)	
nám	 počasí	 opravdu	 nepřálo	 a	 předpověď	
meteorologů	 na	 vydatné	 a	 trvalé	 deště	 se	 zcela	
naplnila.	 Z	důvodu	 velmi	 deštivého	 počasí	
s	ohledem	na	bezpečnost	v	podmáčeném	terénu	
jsme	 se	 rozhodli,	 že	 se	 na	 Březiny	 dopravíme	
každý	 sám	 automobily.	 Sešli	 jsme	 se	tedy	 na	
místě	 cca.	 v	16	 hod.	 Zde	 již	 bylo	 pro	 nás	
připravené	 občerstvení	 v	podobě	 grilovaného	
masa,	které	v	nepříznivých	podmínkách	ochotně	
připravovali	 Jarda	Obrovský	a	Vašek	Kašpar.	Za	
to	 jim	 patří	 velké	 poděkování.	 Odpoledne	 a	
podvečer	 jsme	museli	 trávit	 v	sále	bývalé	 školy,	

kde	byly	pro	děti	nachystány	nejrůznější	soutěže	
a	 také	 diskotéka.	 Tu	 si	 pro	 všechny	 připravil	
Honzík	Oplištil	(nejml.).	Děti	si	to	i	v	takovýchto	
podmínkách	 skvěle	 užily	 a	 vyřádily	 se.	 Druhý	
den	 ráno	 jsme	 společně	 posnídali	 výtečné	
pomazánky,	 které	 pro	 nás	 nachystala	 Petra	
Jelínková.	 Přestože	 venku	 drobně	 mrholilo	 a	

Dětský	den	a	opožděné	pálení	
čarodějnic
V	sobotu	 6. 	6. 	2020	 TJ	 Pustá	 Kamenice	
uspořádala	 první	 akci	 po	 „koronavirové	
přestávce“.	 Byla	 to	 první	 sportovně	 společenská	
akce	 od	 masopustního	 průvodu,	 který	 jsme	
pořádali	koncem	února.	Od	15	hodin	byl	pro	děti	
uspořádán	 dětský	 den.	 Pořadatelé	 pro	 děti	

připravili	několik	stanovišť,	kde	děti	plnily	různé	
úkoly	 a	 po	 splnění	 všech	 úkolů	 byly	 oceněny	
věcnými	 cenami	 a	 sladkostmi.	 Byli	 jsme	
překvapeni,	 kolik	 dětí	 a	 dospělých	 se	 na	 tomto	
dětském	 dni	 sešlo	 a	 tak	 velkou	 návštěvu	 ani	
nečekali.	 Na	 závěr	 dětského	 dne	 si	 děti	 za	
odměnu	 opekly	 buřty.	 Po	 celý	 dětský	 den	
vydrželo	počasí	bez	deště,	i	když	bylo	celou	dobu	

TJ	Pustá	Kamenice
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Kamenice,	 ostatní	 využili	 vlastní	 dopravy.	 Na	
závěr	 bychom	 rádi	 poděkovali	 také	 Pepovi	
Boháčovi,	 který	 nám	 zajistil	 odvoz	 věcí	 na	
Březiny	 a	 zpět.	Doufáme,	 že	 v	příštím	 roce	nám	
bude	počasí	více	přát.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

foukal	 vítr,	 neodradilo	 nás	 to	 a	 po	 úklidu	 jsme	
společně	 vyrazili	 přes	 Pustou	Rybnou	 na	 Lucký	
vrch.	 Cestou	 jsme	 se	 tradičně	 občerstvili	
v	rybenském	Hlučále.	 Na	 Luckém	 vrchu	 byl	 pro	
nás	 nachystán	 chutný	 oběd.	 Po	 obědě	 se	 ti	
nejvytrvalejší	 vydali	 pěšky	 směr	 Pustá	

SDH	Pustá	Kamenice
jsme	se	od	konce	května	začali	scházet,	bohužel	
nám	příliš	nepřeje	počasí	a	některé	tréninky	byly	
z	 důvodu	 podmáčeného	 hřiště,	 nebo	 silného	
deště	zrušeny	v	zájmu	bezpečnosti	dětí.	Prostory	
školy	 nelze	 v	 současné	 době	 vůbec	 využívat.	
Věříme,	 že	 zájem	 dětí	 nebude	 upadat	 a	 že	 tuto	
zvláštní	 dobu	 zvládneme.	 A	 že	 si	 to	 užijeme,	 i	
když	nemůžeme	soutěžit!

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Činnost	mladých
hasičů	květen	-	červen
Od	 března,	 kdy	 byl	 vyhlášen	 nouzový	 stav	
z	důvodu	 pandemie	 koronaviru,	 jsme	 museli	
dočasně	 zrušit	 činnost	 našeho	 kroužku.	 Rodiče	
dětí	 měli	 možnost	 využít	 nejrůznějších	 aktivit,	
výtvarných	i	 jiných	činností,	které	byly	vkládány	
naším	 sdružením	 na	 webové	 stránky	 a	 na	
facebook.	 Veškeré	 aktivity	 jsem	 sdílela	 v	 naší	
facebookové	skupině.	V	dubnu	výkonný	výbor	SH	
ČMS	zrušil	veškeré	sportovní	a	kulturní	akce	do	
30.	6.	I	když	došlo	k	rozvolnění	různých	opatření,	
bohužel	 stanovené	 podmínky	 a	 doporučené	
pokyny	 pro	 pořádání	 soutěží	 pro	 děti	 jsou	
natolik	náročné,	 že	málokterý	 sbor	 se	 rozhodne	
soutěž	 vůbec	 uspořádat.	 Naše	 okresní	 sdružení	
se	 rozhodlo	 zrušit	 Ligu	 mladých	 hasičů	
v	požárním	 útoku	 až	 do	 konce	 soutěžní	 sezóny.	
Tato	liga	byla	nahrazena	alespoň	Ligou	v	běhu	na	
60	 m	 s	 překážkami.	 Budou	 do	 ní	 zahrnuty	 3	
soutěže,	 z	 nichž	 2	 jsou	 o	 prázdninách.	 S	 dětmi	
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kontrolu	 prováděl	 velitel	 jednotky	 kolem	
půlnoci.	 V	 neděli	 v	 dopoledních	 hodinách	 byla	
vyčerpána	voda	ze	sklepa	u	čp.	119	a	byl	vyčištěn	
propustek	 u	 přejezdu	 na	 Radčanech.	 Ještě	
náročnější	 zásahy	 čekaly	 jednotku	 při	 bouřce,	
která	 přišla	 před	 polednem.	 Ve	 12:01	 byla	
jednotka	přivolána	k	technické	pomoci	k	čp.	126,	
kde	 se	 jednalo	 o	 čerpání	 vody	 ze	 zatopeného	
sklepa	a	vytvoření	zábran	proti	vnikání	vody	do	
objektu.	 K	 této	 události	 byla	 přivolána	 také	
jednotka	 z	 Hlinska,	 která	 však	 po	 vyhodnocení	
situace	 hned	 odjela	 k	 jiné	 události.	 Následoval	
zásah	u	 sousedních	objektů	čp.	37	a	 čp.	49,	kde	
byly	 prováděny	 obdobné	 práce.	Mezitím	 se	 část	
jednotky	 přesunula	 mezi	 čp.	 25	 a	 26,	 kde	
prováděla	 čištění	 strouhy	 a	 šachty	 zanesené	
štěrkem	 a	 čerpala	 vodu	 ze	 sklepa.	 Další	 zásahy	
spočívaly	v	čerpání	vody	před	vchodem	k	č.p.	22	
a	 vody	 ze	 sklepa	 u	 č.p.	 119.	 Část	 jednotky	 dále	
uklízela	 bláto	 a	 štěrk	 z	místních	 komunikací	 po	
celé	 Kamenici.	 Poslední	 čerpání	 vody	 ze	 sklepů	
proběhlo	kolem	16	hod.	u	č.p.	31	a	opět	u	čp.	26.	
Přívalové	 deště	 nám	 připomněly,	 že	 ukládání	
trávy,	 odpadu	 ze	 zahrad	 a	 materiálu	 podél	
potoka	 může	 způsobit	 ucpání	 toku	 a	 následně	
velké	škody	na	majetku.	Tyto	události	by	pro	nás	
také	měly	 být	 poučením,	 jak	 případně	 stavebně	
upravit	 své	 pozemky	 a	 tím	 co	 nejlépe	 ochránit	
svůj	majetek.

za	JPO	V	Pustá	Kamenice	Jan	Brokl	ml.

Činnost	hasičů	v	době
pandemie	koronaviru
Činnost	 dětí	 v	 této	 době	 byla	 omezena,	 avšak	
hasiči	 ani	 v	 této	 době	 nezaháleli.	 Krátce	 po	
vyhlášení	 nouzového	 stavu	 velitel	 našeho	 sboru	
kontaktoval	 starostu	 obce	 a	 nabídl	 naši	 pomoc	
při	 distribuci	 hygienických	 prostředků	 –	 např.	
roušek	 apod.	 v	 naší	 obci.	 Naše	 pomoc	 nebyla	
potřeba.	 Obec	 zajistila	 distribuci	 sama.	 Avšak	
bylo	dohodnuto,	že	v	případě	potřeby	se	starosta	
obce	na	SDH	obrátí.	 Počátkem	dubna	 jsme	však	
byli	 požádáni	 o	 pomoc	 při	 distribuci	 hygi-
enických	prostředků	v	 rámci	našeho	kraje.	Tuto	
distribuci	 organizoval	 Pardubický	 kraj	 ve	
spolupráci	s	krajským	sdružením	hasičů.	Členové	
našeho	sboru	 tak	měli	 služby	nebo	pohotovosti,	
při	 kterých	měli	 za	 úkol	 třídit	 a	 převážet	 tento	
materiál	do	různých	zdravotnických	a	sociálních	
zařízení	 v	 rámci	 naší	 oblasti.	 Této	 akce	 se	
neúčastnili	 jen	 členové	 jednotky,	 ale	 také	 další	
dobrovolníci	 z	 řad	 našich	 členů.	 Rozvoz	 měl	
probíhat	až	do	konce	května,	vzhledem	k	vývoji	
situace	 byl	 však	 ukončen	 dříve.	 Pokud	 bude	
v	budoucnu	 potřeba,	 jsme	 připraveni	 opět	
pomoci.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Přívalové	srážky	v	Pusté	Kamenici	
14.	6.	2020
Sobotní	 bouřky	 s	 přívalovými	 dešti	 způsobily	 i	
v	Pusté	 Kamenici	 potíže,	 ke	 kterým	 vyjížděla	
naše	 jednotka	 požární	 ochrany.	 První	 zásah	
v	sobotu	 v	 podvečer	 k	 čp.	 117	 a	 sousednímu	
domu	vyžadoval	vyčištění	propustku	přes	cestu	a	
vytvoření	 zábran	 proti	 pronikání	 vody	 k	obje-
ktům.	 Následně	 členové	 jednotky	 zkontrolovali	
celý	tok	Pustokamenického	potoka	až	k	rybníku.	
Další	zásah	proběhl	u	čp.	119,	kde	průtoku	vody	
pod	 mostem	 bránila	 uvíznutá	 kari	 síť.	 Poslední	
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ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Krátce
Zahájení	 školního	 roku	 2020/2021	 se	
uskuteční	1.	září	2020	v	8:00	hodin	v	budově	ZŠ	
a	MŠ	Pustá	Kamenice.

Provoz	MŠ	o	prázdninách:	červenec	od	1.	7.	do	
10.	7.	2020,	srpen	od	24.	8.	do	31.	8.	2020.

	

Uzavření	školy
11.	 března	 se,	 zcela	 nečekaně	 bez	 jakéhokoliv	
předchozího	 upozornění,	 uzavřely	 školy	 a	
zavřeny	 zůstaly	 po	 dobu	 více	 jak	 dvou	 a	 půl	
měsíce.
Nastalá	situace	nám	znemožnila	uspořádat	celou	
řadu	 oblíbených	 akcí	 jako	 je	 Barevný	 týden,		
Vynášení	 Morany,	 jarní	 Úklid	 obce,	 Velikonoční	
dílnička,	 Zápis	 do	 ZŠ,	 Pálení	 čarodějnic	 nebo	
třeba	Den	rodin.	Bohužel	děti	nemohly	dokončit	
plavecký	 výcvik	 a	 zrušena	 byla	 i	 oblíbená	
návštěva	dopravního	hřiště.
25.	 května	 se,	 za	 dodržení	 nařízených	 přísných	
hygienických	 požadavků,	 dveře	 školy	 znovu	
otevřely.	 Z	 celkového	 počtu	 26	 dětí	 se	 do	 školy	
vrátilo	 21	 dětí	 a	 stoupl	 i	 počet	 dětí	 v	MŠ,	 která	
zůstala	 pro	 potřeby	 rodičů	 po	 celou	 dobu	
otevřená.	 Přesto,	 že	 se	 škola	 otevřela,	 vládní	
nařízení	nám	neumožnila,	 aby	výuka,	odpolední	
družina	 a	 pravidelné	 školní	 akce	 probíhaly	
v	běžném		režimu,	na	který	jsme	byli	dříve	zvyklí.	
V	omezené	podobě	proběhlo	školní	 focení	a	bez	
přítomnosti	 rodičů	 se	 musely	 obejít	 děti	 i	 při	
náhradním	zápisu	a	také	při	pasování	prvňáčků	a	
loučení	s	žáky	pátého	ročníku.	K	lítosti	nás	všech	
nebylo	možné	podniknout			společný	školní	výlet	
a	loučení	se	školním	rokem	spojené	s	oblíbeným	
spaním	ve	škole.
Období	od	11.	března	do	25.	května	bývá	někte-
rými	označováno	jako	"koronavirové	prázdniny".	
Já	s	tímto	tvrzením	zásadně	nesouhlasím.	Určitě	
nelze	 říct,	 že	 by	 si	 učitelé,	 děti	 a	 rodiče	 užívali	
odpočinek,	klid	a	pohodu,	která	je	s	prázdninami	
spojená.	 A	 proto	 bych	 na	 tomto	 	 místě	 ráda	
poděkovala	pedagogům,	kteří	se	pustili	do	zcela	
nového	systému	vzdělávání	dětí	na	dálku	a	i	přes	
provázející	technické	problémy	zajistili	 	pro	děti	

on-line	 výuku	 a	 umožnili	 jim	 tak	 	 kontakt	 se	
svými	 spolužáky.	 Děti	 si	 zaslouží	 obrovskou	
pochvalu	 za	 samostatnost,	 pečlivé	 vypra-
covávání	a	odevzdávání		zadávaných	úkolů.	Velké	
poděkování	patří	ale	zejména	rodičům,	kteří	byli	
dětem	 při	 domácím	 vzdělávání	 nápomocni	 a	
kteří	 se	 ze	 dne	 na	 den	 stali	 domácími	 učiteli.	
Poděkovat	 bych	 chtěla	 také	 za	bezproblémovou	
komunikaci	 rodičů	 se	 školou	 a	 poskytovanou	
zpětnou	vazbu.	Díky	tomu	všemu	se	návrat	dětí	
do	 školních	 lavic	 obešel	 bez	 komplikací	 a	 škola	
mohla	 začít,	 i	 když	 s	 určitými	 nepříjemnými	
opatřeními,	opět	fungovat.
Děkuji	 	 pedagogům,	dětem	a	 rodičům,	 za	 to,	 že	
se	nám	podařilo	tuto	nelehkou	situaci	zvládnout	
a	 přeji	 nám	 všem,	 aby	 se	 již	 podobná	 situace	
nikdy	neopakovala.	

Jana	Kulichová

Pasování	budoucích	prvňáčků	a	
vyřazení	žáků	pátého	ročníku
Ve	 středu	 24.	6.	 se	 celá	 škola	 zahalila	 do	
slavnostní	 atmosféry.	Čekaly	nás	 totiž	hned	dvě	
události	 –	 pasování	 budoucích	 prvňáčků	 a	
vyřazení	 žáků	pátého	ročníku.	V	deset	hodin	 se	
děti	 ze	 školy,	 školky,	 pracovníci	 školy	 a	 pan	
starosta	sešli	v	horní	třídě.
Nejprve	 přišli	 na	 řadu	 naši	 budoucí	 prvňáčci.	
Čtyři	předškoláci	 	postupně	poklekli	na	kolínko	
a	mečem	 byli	 pasováni	 na	 školáky,	 jejich	 „nový	
stav“	byl	stvrzen	šerpou.		Jako	památku	na	pobyt	
v	MŠ	 děti	 dostaly	 knížku	 s	 věnováním,	 tričko	 a	



-	13	-Pustokamenické	listy	č.	2/2020

CD	 s	 fotograiiemi.	 Následovala	 projekce	 jejich	
fotograiií	 a	 my	 jsme	 mohli	 sledovat,	 jak	 se	
z	dvouletých	a	tříletých	mrňousků	postupně	stali	
naši	budoucí	prvňáčci.	Program	poté	pokračoval	
druhou	slavnostní	událostí.	Po	absolvování	všech	
pěti	ročníků	čekalo	naše	čtyři	páťáky	 	slavnostní	
vyřazení	z	řad	žáků	naší	školy.	Také	oni	postupně	
poklekli,	 aby	 byli	 pasováni	 na	 absolventy	 naší	
školy	 a	 plácnutím	mečem	 	 pak	 byli	 symbolicky	
vyprovozeni	 na	 další	 cestu	 životem.	 Jako	
památku	 na	 pustokamenickou	 školu	 si	 odnesli	
tričko,	 Absolventský	 list,	 stříbrný	 přívěšek	
s	vyrytým	datem	pobytu	ve	škole	a	CD	s	fotogra-
iiemi.	 I	 po	 vyřazení	 páťáků	 proběhla	 projekce	
fotograiií	 zachycujících	 nejzajímavější	 okamžiky	
z	jejich	pětileté	docházky	do	školy.

Po	 pasování	 nových	 školáků	 a	 vyřazení	 absol-
ventů	zůstane		počet	dětí	a	dokonce	i	počet	holek	
a	kluků	ve	škole	nezměněn	-	dvě	dívky	odcházejí	
a	 dvě	 holčičky	 přijdou	 a	 stejně	 tak	 dva	 hošíci	
přijdou	a	dva	chlapci	odejdou.
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	a	pár	 slz,	 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

MoIvační	setkání
s	budoucími	prvňáčky
Z	 důvodu	 uzavření	 školy,	 nebylo	 možné	
uspořádat	 pro	 děti	 tradiční	 zápis	 do	 prvního	

ročníku.	Děti	tak	byly	do	školy	přijaty	na	základě	
žádosti	 zákonných	 zástupců.	 Protože	 nám	 bylo	
líto,	 že	 by	 děti	 o	 tuto	 slavnostní	 událost	 přišly,	
rozhodli	 jsme	 se,	 po	 znovuotevření	 školy,	
uspořádat	 pro	 ně	 alespoň	motivační	 setkání,	 na	
kterém	 by	mohly	 ukázat,	 jak	 jsou	 na	 nástup	 do	
školy	připraveny.

V	pondělí	22.	června	v	deset	hodin	přivítali	čtyři	
předškoláci	 a	 jejich	 paní	 učitelky	 ve	 třídě	 MŠ	
svoji	 budoucí	 třídní	 učitelku,	 paní	 ředitelku	 a	
pana	starostu.	Po	krátkém	seznámení	dětí	s	tím,	
jak	bude	společné	setkání	probíhat,	dostaly	děti	
papírové	desky	s	mottem	„Po	kolejích	frčíme,	na	
školu	se	 těšíme.	Spoustu	kamarádů	budeme	mít	
a	 věci	 nové	 se	 půjdeme	 naučit“	 a	 nalepenou	
mašinkou.	 Děti	 se	 postupně	 střídaly	 na	 čtyřech	
stanovištích,	na	kterých	plnily	připravené	úkoly.	
Na	 interaktivní	 tabuli	 skládaly	 mašinku	 z	geo-
metrických	 tvarů,	 podepisovaly	 se	 do	 desek	 a	
psaly	předepsané	grafomotorické	prvky.	Počítaly	
a	skládaly	číselnou	řadu	a	nechyběla	ani	tradiční	
básnička	 nebo	 písnička	 s	 povídáním	 o	 rodině.	
Nakonec	 ukázaly,	 jak	 umí	 spolupracovat	 při	
společném	úkolu	–	skládání	tematického	puzzle.	
Za	 každé	 stanoviště,	 získaly	 děti	 obrázek	 do	
desek	 a	 také	 školní	 pomůcku	 v	 podobě	 pera,	
gumy,	 tužky,	 atd.	 K	 nasbíraným	 školním	 potře-
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bám	přibyla	dětem	 ještě	magnetická	 záložka	do	
knížky,	 kterou	 pro	 ně	 připravili	 školáci.	 A	
protože	 každý	 správný	 mašiniíra	 umí	 pořádně	
pískat,	 odnesly	 si	 děti	 na	 krku	 ještě	 dárek	
v	podobě	 píšťalky.	 Na	 závěr	 pochválil	 děti	 i	 pan	
starosta,	 popřál	 jim	 krásné	 prázdniny	 a	 předal	
tašku	s	dárečky.
Všechny	 děti	 byly	 šikovné	 a	 ukázaly,	 že	 jsou	 na	
školu	 dobře	 připraveny	 a	 že	 si	 označení	
předškolák	-	budoucí	školák	zaslouží.		Svoji	první	
zkoušku	 zvládli	 všichni	 na	 výbornou	 a	 my	 jim	
přejeme,	aby	se	jim	stejně	dařilo	i	po	nástupu	do	
školy.

Jana	Kulichová

Výlet	MŠ	do	Čachnova
Na	konci	června	jsme	využili	slunečného	počasí	a	
s	 dětmi	 ze	 školky	 vyrazili	 v	 úterý	 23.	6.	 na	
krásnou	vycházku	do	Čachnova.
Vydali	jsme	se	přes	Kopec	lesíkem	k	Pekelci,	kde	
jsme	 překonali	 potok	 přes	 můstek	 a	 odtud	
pokračovali	směrem	k	rodině	Hostomských,	kde	
na	 nás	 čekala	 spousta	 zvířátek.	 Zářivé	 dětské	
pohledy	na	tolik	štěňátek	 jsou	k	nezaplacení.	Po	
příchodu	 na	 místo	 jsme	 si	 dopřáli	 připravenou	
svačinku,	 napili	 jsme	 se	 a	 šli	 se	 podívat	 na	
zvířátka.	Bohužel	čas	rychle	utíkal	a		jelikož	jsme	
chtěli	stihnout	zmrzlinu,	museli	jsme	se	vydat	na	
cestu	 k	 čachnovskému	 nádraží,	 kde	 si	 každé	
dítko	koupilo	nanuka	a	paní	prodavačka	byla	tak	
moc	hodná,	že	nám	nechala	zadarmo	sušenky.	Po	
vyslouženém	občerstvení	 jsme	se	vrátili	zpět	do	
školky.
Dětem,	 ale	 i	 nám	 učitelkám	 se	 výlet	 moc	 líbil.	
Viděli	 jsme	 spoustu	 zvířátek,	 pohladili	 jsme	 si	

roztomilá	štěňátka	a	dokonce	 jsme	měli	pestrou	
cestu,	 neboť	 na	 jednom	 úseku	 byla	 „pěkně“	
bahnitá.	Ale	to	by	nebylo	ono,	kdyby	šlo	vždy	vše	
podle	 plánu.	 S	 překážkami	 se	 prostě	 musí	
počítat.	 I	 tak	se	nám	druhý	větší	výlet	moc	 líbil.	
Na	 závěr	 bychom	 s	 dětmi	 chtěli	 poděkovat	
rodině	 Hostomských	 za	 možnost	 podívat	 se	 na	
jejich	zvířátka	a	za	jejich	čas.

Diana	Sochová

Výlet	MŠ	do	MarInic
V	letošním	roce	jsme	Den	dětí	oslavili	pěší	túrou	
do	Martinic.	S	dětmi	jsme	si	ve	středu	3.	6.	sbalili	
batůžky	a	po	8.	hodině	ranní	vyrazili.

Každé	 dítko	 hned	 na	 začátku	 dostalo	 kartičku	
s	obrázky	 reálných	 věcí,	 které	 během	 cesty	
hledaly.	 Děti	 byly	 nadšené.	 Po	 cestě	 jsme	 viděli	
několik	 zajímavostí,	 například	 starou	 školu;	 2	
pamětní	 lípy	 zasazené	 50	 let	 po	 sobě;	 oslíka	
jménem	 Kluk;	 letadélko	 postavené	 tak,	 aby	
sloužilo	 jako	 větrník	 a	 mnoho	 dalšího.	 Po	
příchodu	 do	 Martinic	 jsme	 nabrali	 sílu	 svačin-
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kou,	pitným	režimem	a	slíbeným	nanukem,	který	
si	děti	mohly	koupit	v	restauraci	u	Marešů.	A	za	
to	 rodině	 Marešovým	 moc	 děkujeme,	 neboť	
otevřeli	 jen	 pro	 nás,	 abychom	 si	 zde	 mohli	 dát	
malé	 osvěžení.	 Po	 vydatné	 svačince	 si	 děti	
pohrály	 na	 hřišti	 u	 restaurace.	 A	 jelikož	 čas	
ubíhal	 rychleji,	 než	 jsme	 předpokládali,	 museli	
jsme	vyrazit	zpět	do	školky.	Aby	nám	cesta	 lépe	
utíkala,	zahráli	jsme	si	pochodové	hry	a	zazpívali	
několik	písniček.
Děti	byly	šikovné	a	moc	pěkně	ťapaly.	Dokonce	i	
ty	 nejmenší	 z	 dětí	 bez	 obtíží	 ušly	 9	 km.	 Druhý	
den	na	děti	čekalo	překvapení	v	podobě	hledání	
13	 ztracených	 zajíčků,	 kteří	 nám	 “vyskákali“	
z	kartiček.	Výlet	jsme	si	moc	užili	a	doufejme,	že	i	
příště	nám	vyjde	tak	pěkné	počasí,	jako	dnes.	

Diana	Sochová	a	Rozálie	Hostomská

Školkové	pálení	čarodějnic
Jelikož	 v	 dubnu	 musely	 školní	 děti	 absolvovat	
výuku	stále	doma,	„vyhnání	zlých	sil	z	Kamenice“	
zbylo	na	děti	školkové.
Abychom	se	na	 to	dobře	připravili,	 již	ve	středu	
jsme	se	sešli	ve	školce	v	kostýmech	a	v	tělocvičně	
si	procvičili	různé	čarodějné	úskoky,	hry	a	vůbec	
si	pořádně	zablbnuli.	Ve	třídě	jsme	si	vybarvili	a	
slepili	 čarodějnice,	 které	 si	 děti	 odnesli	 domů	 a	
zbytek	dne	 jsme	„už	 jen	vyhlíželi“,	zda	se	počasí	
umoudří	 a	 my	 budeme	 příští	 den	 moci	 vyrazit	
opékat	 k	 rybníku.	 Nevíme,	 zda	 za	 to	 mohlo	
nějaké	kouzlo,	ale	opravdu,	i	když	ve	čtvrtek	ráno	
bylo	sice	ještě	vlhko,	mraky	se	začaly	protrhávat	
a	my	 30.	 4.	 hned	 po	 brzké	 svačině	 vyrazili.	 Nic	
jsme	 nenechali	 náhodě	 a	 vše	 potřebné	 si	 vzali	
s	sebou	 –	 suché	 dřevo,	 opékadla,	 podložky	 na	
sednutí,	…	takže	jsme	nakonec	vezli	dva	vozíčky.	
Ovšem	měli	jsme	natrénované	svaly	ze	včerejška	
a	 na	 takový	 zápas	 s	 temnými	 silami	 se	 člověk	
musí	dobře	nachystat.
U	 rybníka	 na	 skalce	 jsme	 připravili	 ohniště	 a	
čekal	 nás	 největší	 úkol	 –	 potkat	 se	 tváří	 v	 tvář	
s	čarodějnicí.	Hned	z	počátku	jsme	ovšem	zjistili,	
že	 naše	 čarodějnice	 nebude	 až	 tak	 nebezpečná,	
spíše	 zakletá	 a	 vysvobodit	 ji	 můžeme	 tím,	 že	 ji	
připravíme	 –	 vyzdobíme	 na	 očistnou	 cestu	
ohněm	 ;-).	 A	 tak	 děti	 naši	 milou	 čarodějnici	
pěkně	zkrášlily	a	pak	už	byl	čas	se	s	ní	rozloučit.	
Ovšem	nesměli	 jsme	zapomenout	 ještě	na	malé,	
ale	 důležité	 poučení	 o	 správném	 chování	 kolem	

ohniště!	 „Na	 cestu“	 jsme	 čarodce	 zabalili	
brambory	do	alobalu	a	položili	k	nohám	a	pak	už	
se	 sama	 těšila,	 že	 si	 užije	 klidného	 odpočinu	 a	
nebude	 muset	 nikoho	 strašit	 (stejně	 jí	 to	 moc	
nešlo).
Protože,	 nikdo	 netušil,	 jak	 dopadnou	 brambory	
v	alobalu,	 opekli	 jsme	 si	 pro	 jistotu	 na	 ohni	
jablka,	 která	 krásně	 zesládla.	 Před	 konzumací	
jsme	si	pořádně	umyli	 a	vydeziniikovali	 ručky	a	
pustili	 se	 do	 „jablk	 na	 špízu“.	 Jelikož	 brambory	
byly	 stále	 pod	 plameny,	 trošku	 jsme	 se	 protáhli	
na	 kopečku	 za	 rybníkem	 a	 již	 byl	 čas	 začít	 vše	
balit.	 Z	 ohniště	 jsme	 vytahali	 horké	 brambory,	
zalili	 doutnající	 klacky	 vodou	 z	 rybníka	 a	
připomenuli	 si	 zásady	 rozdělávání	 a	 hlavně	
uhašování	ohně	nejen	v	přírodě.
A	protože	se	již	čas	naplnil,	vyrazili	jsme	zpět	do	
školky	 na	 oběd.	 Přestože	 z	 brambor	 toho	 moc	
nezbylo,	asi	jsme	poctivě	přikládali	:-D	,	přeci	jen	
jsme	 něco	 zachránili	 a	 po	 obídku	 si	 každý	
alespoň	kousek	ochutnal.	V	zásadě	platilo:	komu	
nechutnala	 sladká	 jablka,	 tomu	 chutnala	
brambora	:-).
Přestože	 se	 jednalo	 o	 malou	 výpravu	 na	 kraj	
Pusté	Kamenice,	byla	to	po	delší	„uzavřené“	době	
první	akce,	kterou	jsme	si	moc	příjemně	užili.

Dita	Oplištilová

Poděkování	SDH	Pustá	Kamenice
ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice	děkuje	panu	Boháčovi	a	
panu	Tušlovi	za	přepravu	nábytku	z	Pardubic	do	
Pusté	 Kamenice.	 Rádi	 bychom	 také	 poděkovali	
členům	SDH	za	odčerpávání	vody	ze	sklepa	školy,	
vždy,	když	je	potřeba.	Děkujeme.

Jana	Kulichová
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Mažoretky	Hvězdičky

Náš	školní	rok
V	září	2019	 jsme	opět	otevřely	brány	do	našeho	
kroužku	mažoretek.	 Všechny	 jsme	 se	 na	 něj	 po	
prázdninách	 moc	 těšily.	 Pro	 velký	 zájem	 byl	
otevřen	také	druhý	kroužek	pro	nové	mažoretky	
–	 začátečnice,	 který	 navštěvuje	 7	 dívek	 nejen	
z	Pusté	Kamenice.
Ihned	 od	 začátku	 se	 mažoretky	 pustily	 do	
tréninku	 velmi	 usilovně.	 Naučily	 se	 nové	 prvky,	
jimiž	 jsou	 například	 osmička,	 mlýnek	 nebo	
hodiny.	 S	malými	 mažoretkami	 jsme	 se	 učily	
základním	cvikům	a	práci	 s	hůlkou.	Natrénovaly	
jsme	 také	 novou	 sestavu.	 Těšily	 jsme	 se,	 až	 ji	
někde	předvedeme.
První	a	bohužel	také	poslední	vystoupení	bylo	na	
karnevale	 v	Pusté	 Kamenici.	 Naše	 choreograiie	
získala	 velké	 ohlasy	 a	 všichni	 nám	 ji	 chválili.	
Ovšem	začátkem	března	pro	nás	všechny	nastalo	
těžké	 období	 v	podobě	 koronavirové	 pandemie.	
Byla	 zavedena	 opatření,	 kvůli	 kterým	 nemohly	
naše	lekce	probíhat.
My	 jsme	 však	 nezahálely.	 Mažoretkám	 jsem	
pravidelně	přes	e-mail	 zasílala	domácí	úkoly,	 co	

mají	 trénovat	a	 také	videa	pro	nacvičení	nových	
prvků.	Musím	říci,	že	holčičky	byly	moc	šikovné	a	
trénink	doma	se	jim	velmi	dařil.
V	květnu	 přišlo	 uvolňování	 Covidové	 situace,	 na	
které	 jsme	všichni	 již	netrpělivě	čekali.	Kroužky	
se	 obnovily,	 probíhaly	 na	místním	 hřišti,	 i	 když	
jsme	 zprvu	 musely	 nosit	 roušky	 a	 dodržovat	
rozestupy.	Tentokrát	nám	nepřálo	pouze	deštivé	
počasí,	 tedy	 jsme	téměř	všechny	kroužky	trávily	
pod	přístřeškem.
25.	6.	2020	 pro	 mažoretky	 začátečnice	 a	
26.	6.	2020	 pro	 mažoretky	 pokročilé	 bylo	
připraveno	vysvědčení.
Jsem	 moc	 ráda,	 že	 je	 o	 kroužek	 velký	 zájem	 a	
doufám,	 že	 nadšení	 holkám	 vydrží	 i	 během	
prázdnin	a	v	září	se	opět	setkáme	v	plném	počtu.

Přeji	všem	krásné	prázdniny.

Tereza	Lorencová
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Knihovna
Aktuální	informace
Milí	 čtenáři,	 ve	 čtvrtek	 30.	 dubna	 byla	 opět	
otevřena	 knihovna	 pro	 veřejnost.	 V	 provozu	 je	
dle	 standardní	 otevírací	doby	 každý	 čtvrtek	 od	
17	 do	 19	 hodin.	 Koronavirus	naší	 knihovnu	
zavřel	 v	 půlce	 března,	 což	 byl	 měsíc,	 který	 je	

každoročně	věnovaný	čtenářům.		Knihovna	 je	 tu	
opět	 pro	 vás,	 vybírat	 si	 můžete	 z	 celého	 fondu	
knihovny	 i	výměnného	 fondu.	Těšíme	se	na	vaši	
návštěvu.

knihovnice Iveta a Lenka

Klub	seniorek
Uvádíme	několik	fotograiií	z	činnosti	klubu	v	minulých	letech.
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