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Úvodní	slovo	starosty
Vážení	 spoluobčané,	 vážení	 čtenáři	 pusto-
kamenických	 listů.	 Skončily	 prázdniny,	 začal	
nový	školní	rok	a	Vám	se	do	rukou	dostává	třetí	
letošní	 vydání	 našeho	 obecního	 plátku.	 Když	
jsem	prvního	září	v	naší	základní	škole	vítal	šest	
nových	 prvňáčků,	 vyslovil	 jsem	 jedno	 velké	
přání.	 Aby	 začínající	 školní	 rok	 proběhl	 zcela	
normálně	a	bez	přerušení	či	 jiných	omezení,	 jak	
se	 bohužel	 stalo	 pravidlem	 posledních	 dvou	
školních	 roků.	 Přál	 jsem	 jak	 začínajícím	
školáčkům,	 tak	 i	paním	učitelkám,	 aby	 se	výuka	
vrátila	 do	 kontaktní	 formy	 a	 přestala	 už	 být	
distanční,	 neboť	 osobní	 kontakt	 začínajícího	
školáka	s	paní	učitelkou	je	velice	důležitý.	Věřme,	
že	se	tak	stane,	paní	učitelky	se	vrátí	za	katedru	a	
rodiče	a	prarodiče	 si	odpočinou	od	celodenního	
hlídání	a	sezení	s	dětmi	u	úkolů	a	počítačů.
Co	 se	 týče	 realizací	 investičních	 projektů	 v	obci	
tak	 Vám	 mohu	 sdělit,	 že	 s	 nadcházejícím	
podzimem	 bude	 v	Pusté	 Kamenici	 „stavební	
rušno“.	 Do	 konce	 října	 musí	 být	 dle	 smlouvy	
o	dílo	 nainstalován	 obecní	 rozhlas	 včetně	 všech	
souvisejících	 zařízení	 v	rámci	 projektu	 „Proti-
povodňová	 opatření	 pro	 obec	 Pustá	 Kamenice“.	
Dále	začneme	opravovat	místní	komunikace	MK	
č.	13c	a	MK	č.	21c	a	opravovat	střechu	nad	sálem	
kulturního	domu.	O	těchto	investičních	akcích	se	
zmiňuji	 více	 v	samostatných	 článcích	 na	 dalších	
stranách	 těchto	 listů.	 Zatímco	 instalací	 rozhlasu	
a	opravou	střechy	KD	se	omezení	pohybu	občanů	
v	obci	téměř	nedotkne,	opravou	komunikací	ano.	
Občané	 bydlící	 kolem	 opravovaných	 místních	
komunikací	 budou	 dopředu	 o	 různých	 ome-
zeních	 v	 dopravě,	 které	 se	 jich	 bezprostředně	
opravou	komunikace	dotknou,	včas	informováni.	
Veškeré	 informace	 také	 budou	 zveřejněny	 na	
webových	 stránkách	 obce.	 Také	 začneme	
s	výsadnou	stromků	na	školní	 zahradě,	dětském	
hřišti	 a	u	ČOV.	To	vše	na	 základě	 získání	dotace	
od	 SFŽP,	 o	 které	 jsem	 Vás	 již	 dříve	 informoval.	
Věřím,	 že	 vše	 společně	 zvládneme	 a	 vše	 bude	

opraveno	 a	 zhotoveno	 ke	 spokojenosti	 většiny	
občanů	obce.
S	odbornou	 `irmou	 postupně	 začínáme	 spolu-
pracovat	na	zpracování	projektové	dokumentace	
úpravny	 vody	 z	VRTU	 PKV	 -	 3	 a	 jeho	 budoucí	
napojení	 do	 vodojemu,	 včetně	 zpracování	
odborného	 posudku,	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 a	
následné	 administrace	 včetně	 závěrečného	
vyhodnocení	 projektu.	 Projekt	 ponese	 název	
"Pustá	 Kamenice	 –	 posílení	 vodárenské	
soustavy“	 a	 na	 projekt	 bude	 žádáno	 o	 dotaci	
v	rámci	 Národního	 programu	 životní	 prostředí	
(NPŽP).
Současně	 také	 připravujeme	 novou	 obecně	
závaznou	 vyhlášku	 o	 způsobu	 zpoplatnění	
odpadů,	neboť	na	základě	zákonných	změn	 jsou	
obce	 povinné	 tuto	 vyhlášku	 do	 konce	 letošního	
roku	 přijmout.	 Vyhlášku	 o	 odpadovém	 hospo-
dářství	 musí	 obec	 přijmout	 tak,	 aby	 co	 nejlépe	
naplnila	požadavky	nové	právní	úpravy.	Vyhláška	
bude	 platná	 a	 účinná	 od	 1.	1.	2022	 a	 o	výši	
poplatku	 za	 odpady	 na	 rok	 2022	 budete	
informováni	v	prosincových	listech.
Vážení	 spoluobčané,	 vážení	 čtenáři.	 Přeji	 Vám,	
abyste	měli	šťastnou	ruku	při	volbě	zástupců	do	
Parlamentu	 ČR	 v	nadcházejících	 říjnových	
volbách	a	zvolili	poslance,	kteří	budou	pracovat	a	
prosazovat	zákony	ve	prospěch	nás	všech	a	ne	ve	
prospěch	 svých	 kamarádů	 a	 známých.	 Do	
nadcházejícího	 období	 Vám	 také	 přeji	 příjemně	
strávené	 podzimní	 dny,	 které	 snad	 doprovodí	
přicházející	Babí	léto.
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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.	Vychází	v	nákladu	180	ks.

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	31.	8.	2021	v	@s.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

7546,54 7664,24 4004,04VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

4615,9PŘÍJMY CELKEM

1439,1 78 32,1Pozemky a les, zvířata600,7Daň z příjmu FO plátci

21,5 90 75,9Místní a účelové komunikace23,8Daň z příjmu FO poplat

134,5 700 23,9Vodovod, infrastruktura a vrt104,5Daň z příjmů vyb. srážkou

939 150 60,2Veřejné osvětlení922,6Daň z příjmů práv. osob

2810 650 522,3Provoz ČOV,  kanalizace2013,4DPH

360 420 287,8Kulturní dům + kultura213,1Daň z nemovitostí

30 40 18Knihovna35,1Daň z hazardních her

215,5 15 0Hřiště210,6Poplatky z odpadů a psů

7 350 184,2ZŠ a MŠ1,6Poplatky správní, loterie

5 75 87,6Cestovní ruch0,9Poplatek odnětí poz. funkce lesa

510 301 210,1Odpadové hospodářství16,4Příjmy z pozemků, lesa a železa

11 548 143Služby obyvatelstvu9,6Příjmy vodovod, rybník

10 128 77Finanční příspěvky, dotace2,5Příjmy TVO, hřiště

380 1100 609,1Činnost místní správy44,6Stočné

1 45 26,1Pojištění majetku, finanční služby0Finanční operace

76,4 700 403,3Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP51Neinv. dotace na státní správu

85 94,24 94,24Daň z příjmu za obec85Dotace doplatek, dveře KD

58 55 23,4Jednotka požární ochrany obce31,9Příjmy sběr a odvoz odpadů

35,84 1000 664,9Zastupitelstvo17,3Služby pro obyvatelstvo

16 1110 460,9Péče o vzhled obce a veř. zeleň10,6Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 0Krizová situace obce4Příjmy KD

210 45Dotace VPP – úřad práce

94,24 94,24Daň z příjmu za obec

77,46 77,46Všeobecná pokladní správa

Poděkování	za	materiální	pomoc	
obcím	pos@ženým	červnovým	
tornádem

Touto	 cestou	 bych	 chtěl	 poděkovat	 všem	
občanům,	 kteří	 přispěli	 do	 sbírky	 materiální	
pomoci	obcím	postiženým	červnovým	tornádem.	
Jednalo	 se	 o	 materiální	 pomoc	 pro	 postižené	

obce	 na	 Moravě.	 Děkuji	 všem,	 kteří	 využili	
možnosti	 přinesení	 potřebných	 věcí	 jak	 na	
obecní	 úřad	 nebo	 přímo	 do	 Oblastní	 charity	
Polička,	která	 sbírku	vyhlásila.	Věci	 soustředěné	
na	 obecním	 úřadě	 jsem	 osobně	 předal	 OCHP	 a	
poté	 byly	 OCHP	 odvezeny	 na	 Moravu	
k	potřebným	lidem,	organizacím	a	spolkům.

starosta
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které	 se	 do	 Kamenické	 vody	 vlévají.	 Došlo	
k	zaplavení	místní	komunikace	od	čp.	118	po	čp.	
43	a	dále	došlo	k	znečištění	hlavní	páteřní	silnice	
III/3548	 od	 čp.	 2	 –	 (hostince)	 až	 po	 čp.	 128	
(budovu	hasičské	zbrojnice).	Tentokrát	nebylo	ze	
strany	občanů	hlášeno	zatopení	sklepů,	jak	tomu	
bylo	 v	červnu	 roku	 2020.	 Rovněž	 nebylo	 nutné	
nasazení	 JPO	 5	 obce	 Pustá	 Kamenice .	
Zaměstnanci	I.	AGRO	Oldřiš	byla	vyčištěna	MK	od	
čp.	115	k	čp.	2	a	sil.	č.	III/3548	od	čp.	2	k	čp.	128	
od	naplavené	hlíny	z	polí.	Místní	komunikace	od	
čp.	 118	 po	 čp.	 43	 a	 kolem	 budovy	 obecního	
úřadu	byly	čištěny	ze	strany	zaměstnanců	obce.

starosta

Další	opravy	v	kulturním	domě
V	průběhu	 letošních	 letních	 prázdnin	 se	 nám	
povedlo	provést	další	opravy	v	kulturním	domě.	
Podařilo	 se	 nám	 vyměnit	 vstupní	 dveře	 do	
kulturního	 domu	 a	 vstupní	 dveře	 do	 sklepních	
prostor	 KD.	 Nové	 hlavní	 vchodové	 dveře	 jsou	
masivní,	 hliníkové	 a	 prosklené,	 boční	 dveře	 do	
sklepa	 jsou	 celoplastové.	 Výměna	 dveří	 byla	
spolu`inancována	 z	dotace	 z	Pardubického	 kraje	
z	Programu	 obnovy	 venkova.	 Bez	 dotace	 jsme	
pak	zrealizovali	vyvložkování	komínu	nerezovou	
vložkou	 od	 kamen	 ze	 sálu	 kulturního	 domu.	
V	následujících	 týdnech	 bude	 ještě	 opraven	
poslední	 komín	 nad	 sálem	 KD	 –	 od	 kamen	 z	
chodby.	 Bude	 opraven	 při	 opravě	 střechy	
kulturního	 domu	 a	 z	půdních	 prostor	 až	 nad	
střechu	bude	zcela	nově	vyzděn.

starosta

Naše	obec	poskytla	finanční	dar	
tornádem	pos@žené	obci	Stebno
Nejen	 obce	 na	 jihu	 Moravy,	 ale	 také	 malou	
vesničku	Stebno	na	Lounsku	příroda	v	noci	z	24.	
na	25.	června	nešetřila.	Místní	část	Stebno	spadá	
pod	město	Kryry	v	Ústeckém	kraji	a	je	ve	správě	
tohoto	města.	Málokdo	 ví,	 že	 v	této	místní	 části	
tornádo	 poškodilo	 celkem	 76	 obytných	 domů	 a	
rekreačních	chalup.	Dle	hrubých	odhadů	starosty	
města	 pana	 Miroslava	 Brdy	 škody	 na	 obecním	
majetku	 dosáhly	 cca	 28	 milionů	 korun,	 na	
obytných	budovách	fyzických	osob	až	60	milionů	
a	na	hospodářských	staveních	pak	až	50	milionů	
korun.	 Na	 majetku	 státu	 (státní	 lesy)	 a	 na	
zemědělských	 plodinách	 škody	 doposud	 nebyly	
vyčísleny.	 Rozhodnutím	 zastupitelstva	 obce	
Pustá	 Kamenice	 ze	 dne	 8.	7.	2021	 byl	 jedno-
myslně	 schválen	 `inanční	 dar	 městu	 Kryry	 –	
místní	 části	 Stebno	 ve	 výši	 20	000	Kč.	 Finanční	
dar	 byl	 postižené	 obci	 zaslán	 prostřednictvím	
bankovního	 účtu	 Sdružení	 místních	 samospráv	
z.s.	 na	 základě	 zastupitelstvem	 schválené	
darovací	 smlouvy	 mezi	 smluvními	 stranami.	

Rozhodnutí	 zastupitelstva	 o	 poskytnutí	 `inan-
čního	daru	dle	možností	naší	malé	obce	si	velice	
vážím	 a	 ještě	 jednou	 za	 něj	 děkuji,	 neboť	 je	 to	
symbol	naší	solidarity.

starosta

Červencové	přívalové	srážky
Ani	 v	letošním	 roce	 jsme	 se	 nevyhnuli	 pří-
valovým	 srážkám.	 V	 době	 od	 21:00	 hod.	 dne	
8.	7.	2021	do	06:00	hod.	dne	9.	7.	2021	spadlo	na	
katastru	 obce	 Pustá	 Kamenice	 50	mm	
přívalových	srážek.	Spadlé	srážky	zvýšily	hladinu	
jak	 místního	 rybníka,	 tak	 i	 potoka	 zvaného	
Kamenická	voda	a	dalších	malých	vodních	 toků,	
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Oprava	mostku	u	obecního	úřadu
Patrně	velkým	průtokem	vody	v	místním	potoce	
při	přívalových	 srážkách	za	poslední	 roky	došlo	
k	podemletí	 a	 vypadání	 části	 zdiva	 mostku	
u	obecního	 úřadu	 a	 hrozilo	 další	 narušení	
stability	 tohoto	 mostku.	 Proto	 bylo	 v	měsíci	
srpnu	 přistoupeno	 k	jeho	 nezbytné	 opravě,	
kterou	 pro	 obec	 provedl	 pan	 Tušla	 společně	
s	pracovníkem	 obce	 panem	 Husákem.	 V	násle-
dujících	 letech	 bude	 obec	 usilovat	 o	získání	
`inančních	 prostředků	 z	různých	 dotačních	
zdrojů,	 aby	 všechny	 mostky	 přes	 Kamenickou	
vodu	 byly	 postupně	 opravovány,	 jak	 je	
naplánováno	 v	Programu	 rozvoje	 obce	 Pustá	
Kamenice	na	období	2021	–	2027.

starosta

Výměna	uzávěrů	domovních	
vodovodních	přípojek
Počátkem	měsíce	 září	provedli	pracovníci	VHOS	

na	 žádost	 obce	 výměnu	 uzávěrů	 domovních	
vodovodních	 př ípojek	 zasahuj íc ích	 do	
komunikace	 MK	 č.	 21c	 od	 Halamkových	 po	
Pozdníkovi.	Jednalo	se	o	uzávěry	k	nemovitostem	
čp.	 35,	 90,	 145,	 54,	 56,	 57	 a	 59.	 Uzávěry	
domovních	 vodovodních	 přípojek	 bylo	 nutné	
vyměnit	 ještě	 před	 opravou	 této	 místní	
komunikace.	 Oprava	 místní	 komunikace	 včetně	
položení	 nového	 asfaltového	 povrchu	 se	
uskuteční	ještě	letos	na	podzim.

starosta

Prodloužení	vodovodního	řadu	
na	Radčanech
V	měsíci	 září	 byla	
dokončena	 výstavba	
prodloužení	 hlavního	
vodovodního	 řadu	 na	
Radčanech	 o	 délce	
145	m.	 Došlo	 t ím	
k	zasíťování	 staveb-
n ích	 parce l	 da l š í	
inženýrskou	 sítí.	 Na	
některých	 parcelách	
se	 již	 začalo	 stavět	 a	
na	 dalších	 se	 rodinné	
domky	 budou	 stavět	
v	budoucnu.

starosta

Oprava	místních	komunikací
Ještě	 v	letošním	 roce	 dojde	 k	opravě	 dvou	
místních	 obecních	 komunikací.	 Jedná	 se	 o	 MK	
č.	13c	 od	 hasičárny	 k	železničnímu	 přejezdu	 na	
Radčany	 a	 MK	 č.	 21c	 od	 Vaškových	 k	Pozdní-
kovým.	 Na	 obě	 komunikace	 jsme	 získali	 dotaci	
z	MMR	 ČR	 ve	 výši	 80%	 celkové	 ceny	 a	 ve	
výběrovém	 řízení	 na	 zhotovitele	 akce	 byla	
nejúspěšnější	 `irma	 POKSPOL	 Slatiňany.	 Obě	
komunikace	 budou	 opraveny	 a	 na	 závěr	 bude	
položen	nový	asfaltový	povrch.	Dle	předběžných	
informací	by	uvedená	`irma	měla	s	opravou	začít	
v	polovině	 října,	 nejzazží	 termín	 ukončení	 akce	
dle	podepsané	smlouvy	o	dílo	je	30.	11.	2021.

starosta



-	5	-Pustokamenické	listy	č.	3/2021

Oprava	střechy	kulturního	domu
Počátkem	 října	 bude	 také	 zahájena	 oprava	
střechy	 nad	 sálem	 kulturního	 domu.	 Bude	 zde	
položena	 nová	 plechová	 krytina,	 staré	 světlíky	
budou	 vyměněny	 za	 nová	 střešní	 okna,	 dojde	
k	instalaci	 nových	 hromosvodů	 a	 budou	 zde	
namontovány	 nové	 okapy	 a	 svody.	 	 Na	 opravu	
střechy	 KD	 jsme	 získali	 dotaci	 od	 MMR	 ČR	 ve	
výši	 80	%,	 zbylých	 20	%	 bude	 hradit	 obec.	

I	v	případě	 této	 akce	 budou	 muset	 být	 veškeré	
práce	ukončeny	dle	smlouvy	o	dílo	nejpozději	do	
30.	11.	2021.

starosta

Změna	letního	času
Letní	 čas	 končí	 v	03:00	 hodin	 v	neděli	 dne	
31.10.2021	 a	 proto	 si	 ručičky	 hodinek	 pře-
suneme	o	hodinu	zpět	na	02:00	hodin.

Nebezpečné	odpady	a	elektroodpad
V	pondělí	dne	18.	10.	2021	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.	Časy	přistavení	jsou	pouze	orientační.
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:	 matrace,	 koberce,	 lina,	 akumulátory,	 tonery	 do	
tiskáren,	olejové	`iltry,	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.

PO	NEGATIVNÍCH	ZKUŠENOSTECH	Z	JARNÍHO	SVOZU	NEBEZPEČNÉHO	ODPADU	ŽÁDÁME	OBČANY,	
ABY	DO	VELKOOBJEMOVÉHO	KONTEJNERU	NEDÁVALI	VĚCI,	KTERÉ	TAM	NEPATŘÍ	A	

S	VELKOOBJEMOVÝM	ODPADEM	JAKO	JSOU	MATRACE,	KOBERCE,	LINA	APOD.	SE	OSOBNĚ	
DOSTAVILI	NA	SVOZOVÉ	MÍSTO	KE	SVOZOVÉMU	VOZIDLU!

ČASY	PŘISTAVENÍ	SVOZOVÉHO	VOZIDLA	NA	JEDNOTLIVÁ	SVOZOVÁ	MÍSTA	JSOU	POUZE	
ORIENTAČNÍ,	VŠE	ZÁVISÍ	NA	MNOŽSTVÍ	A	RYCHLOSTI	NALOŽENÍ	ODPADU	NA	VOZIDLO.	PROTO	

PROSÍM	O	TRPĚLIVOST!	

JAKÉKOLIV	PNEUMATIKY	DO	SVOZOVÉHO	VOZIDLA
ANI	DO	KONTEJNERU	NEPATŘÍ	!!!!	
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obličeje	 držitele	 občanského	 průkazu	 a	 dva	
otisky	 prstů.	 Budou	 sloužit	 k	 ověření	 pravosti	
občanského	 průkazu	 a	 ověření	 totožnosti	 jeho	
držitele	 při	 překročení	 státních	 hranic.	 U	 dětí	
mladších	 dvanácti	 let	 nebude	 pořízení	 otisků	
prstů	povinné.
Nedojde	 k	 jednorázové	 výměně	 občanských	
průkazů.	 Platné	 občanské	 průkazy	 se	 strojově	
čitelnou	 zónou	 budou	 obměňovány	 postupně,	
nejpozději	 do	 3.	 srpna	 2031.	 Ty	 dosud	 platné	
občanské	 průkazy,	 které	 ještě	 nemají	 strojově	
čitelnou	 zónu,	 musí	 být	 vyměněny	 do	 pěti	 let,	
jinak	nebude	možné	s	nimi	cestovat	do	zahraničí.	
Automaticky	 skončí	 platnost	 občanského	
průkazu	 po	 45	 dnech	 od	 změny	místa	 trvalého	
pobytu,	změny	jména,	případně	jmen	a	příjmení,	
změny	 rodného	 čísla,	 pokud	 je	 v	 občanském	
průkazu	 uvedeno,	 změny	 pohlaví,	 změny	
rodinného	stavu,	pokud	je	v	občanském	průkazu	
uveden.	Pokud	občan	má	datovou	schránku	nebo	
je	 v	 registru	 obyvatel	 uveden	 jeho	 email	 či	
telefon,	 bude	 informován	 nejpozději	 60	 dní	
předem	 o	 konci	 platnosti	 občanského	 průkazu.		
Nově	 se	 nebudou	 v	 občanských	 průkazech	
uvádět	 akademické	 tituly.	 Rodná	 čísla	 by	 měla	
být	 v	 občanském	 průkazu	 uváděna	 do	 konce	
roku	2023.
Mění	 se	 rovněž	 výše	 některých	 správních	
poplatků.	Zvyšuje	se	správní	poplatek	při	přijetí	
žádosti	 o	 vydání	 občanského	 průkazu	 osobě	
mladší	 15	 let	 z	 50	 Kč	 na	 100	 Kč	 a	 při	 přijetí	
žádosti	o	vydání	občanského	průkazu	za	průkaz	
poškozený,	 zničený,	 ztracený,	 odcizený,	
zneplatněný,	 obsahující	 neoprávněně	provedené	
zápisy	ze	100	Kč	na	200	Kč.

starosta

Vesnické	hry	v	Javorku
V	 sobotu	 10.	7.	2021	 vyrazila	 Pustokamenická	
smečka	 na	 29.	 ročník	 vesnických	 her	 dospělých	
v	Javorku.	 Jako	 již	 tradičně	 byl	 tým	 sestaven	 ze	
tří	žen	a	tří	mužů.	Jmenovitě	Jana	Vičarová,	Jana	
Bukáčková,	 Marta	 Fajmonová,	 Jirka	 Bukáček,	
Patrik	Chvála	a	Kuba	Vičar.	Celý	soutěžní	den	se	
nesl	 v	 duchu	 smyslového	 vnímání.	 Jednalo	 se	
o	chuť,	 zrak,	 hmat,	 čich,	 sluch	 a	 jako	 poslední	
intuice.	 Her	 se	 celkem	 zúčastnilo	 devět	
soutěžních	týmů.
V	první	soutěži	jsme	vyzkoušeli	chuťové	pohárky.	
Kelímky	 s	 nevábným	 obsahem	 obarveného	

Zimní	údržba	komunikací
Před	 nastávající	 zimní	 údržbou	 komunikací	
žádáme	 občany,	 aby	 svá	 motorová	 vozidla	
parkovala	 mimo	 komunikaci.	 Usnadníte	 tím	
kvalitnější	 údržbu	 těchto	 komunikací.	 Také	 je	
potřeba	 zastřihnout	 živé	 ploty,	 zvláště	 tam,	 kde	
zhoršují	výhledové	podmínky	motoristů.

místostarosta

Volby	do	Poslanecké	sněmovny	
Parlamentu	ČR	2021
Volební	místnost	ve	volebním	okrsku	v	naší	obci	
je	 v	zasedací	 místnosti	 OÚ	 Pustá	 Kamenice	 č.p.	
64.	Volby	 se	 konají	 v	pátek	 8.	 října	 2021	 od	
14:00	hodin	do	22:00	hodin.	V	sobotu	dne	9.	
října	 2021	 od	 08:00	 hodin	 do	 14:00	 hodin.	
V	modré	 doručovací	 obálce	 budou	 dodány	
kompletní	 sady	 hlasovacích	 lístků	 voličům	 do	
domácnosti	 nejpozději	 do	 5.	 října	 2021.	
Z	důvodu	 ochrany	 před	 onemocněním	 covid-19	
musí	volič	při	vstupu	do	budovy	OÚ	být	vybaven	
respirátorem.	Dostaví-li	 se	 do	 volební	místnosti	
volič	 bez	 zakrytých	 dýchacích	 cest,	 bude	 slušně	
vyzván	 k	zakrytí.	 Ve	 volební	 místnosti	 budou	
k	dispozici	 desinfekční	 prostředky	 –	 desinfekce	
rukou	 a	 desinfekce	 k	očištění	 povrchů.	 Volič	 -	
pouze	 občan	 ČR,	 který	 alespoň	 2.	 den	 voleb	
(9.	10.	2021)	dosáhl	věku	18-ti	let,	se	do	volební	
místnosti	 dostaví	 s	platným	 občanským	
průkazem	 nebo	 cestovním	 dokladem.	 Na	
voličský	průkaz	se	hlasuje	v	jakémkoli	volebním	
okrsku	na	území	ČR,	popř.	v	jakémkoli	zvláštním	
volebním	 okrsku	 u	 zastupitelského	 úřadu	
v	zahraničí.	Volební	průkaz	 lze	vydat	na	základě	
ústní	či	písemné	žádosti	od	23.	9.	2021.

místostarosta

Informace	k	novým	občanským	
průkazům
V	souvislosti	s	účinností	zákona	č.	269/2021	Sb.,	
o	 občanských	 průkazech	 budou	 nové	 občanské	
průkazy,	 o	 které	 bude	 požádáno	 od	 2.	 srpna	
2021,	 obsahovat	 bezkontaktní	 čip,	 na	 kterém	
budou	uloženy	biometrické	údaje,	a	to	zobrazení	
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V	posledním	intuitivním	vnímání	mělo	pět	členů	
týmu	nasazené	novinové	čepice,	pod	kterými	se	
až	 na	 jednoho	 skrývala	 syrová	 vajíčka.	 Na	
posledním	 z	 týmu	 bylo	 intuitivně	 rozpoznat,	
který	pod	 čepicí	 vejce	nemá.	Tuto	 soutěž	ovládl	
škodič	 (čti	 Mireček,	 5	 let,	 štěně	 od	 feny),	 kdy	
rozhodl,	že	jsme	tre`ili	všechna	vajíčka.	Tyto	hry	
jsme	zakončili	na	krásném	5.	místě.
Na	 závěr	 bychom	 chtěli	 poděkovat	 obci	 Javorek	
za	 perfektní	 organizaci	 a	 skvěle	 vymyšlené	
soutěže,	které	si	jistě	všechny	týmy	náležitě	užily.	
Gratulujeme	 letošnímu	 vítězi	 a	 těšíme	 se	 na	
příští	 rok	 při	 jubilejním	 30.	 ročníku	 vesnických	
her	dospělých.

Pustokamenická	smečka

kašovitého	 ovoce	 a	 zeleniny	 potrápily	 všechny	
týmy.	 Do	 druhé	 již	 fyzicky	 náročnější	 soutěže	
jsme	 své	 hlavy	 navlékli	 do	 žebříku,	 prošli	 opičí	
dráhou	přes	pneumatiky,	tyčkový	slalom	a	vypití	
půl	 litru	vody	na	ex.	Ve	 třetí	 jsme	se	vrátili	zpět	
do	 školy	a	poznávali	předměty	poslepu	s	 tichou	

poštou	k	poslednímu,	který	po	zdatném	kotoulu	
všechny	 předměty	 napsal	 na	 papír.	 Ve	 čtvrté	
jsme	 na	 čas	 v	 lavoru	 plném	 hladké	 mouky	 a	
následném	 osvěžení	 vodou	 hledali	 kostičku	
čokolády.	Za	nás	nejlepší	soutěž,	kdy	při	pohledu	
na	 ostatní	 týmy	 nebylo	 možné	 zadržet	 smích.	
Perfektně	 náš	 tým	 zvládl	 sluchový	 smysl.	 Je	
vidět,	 že	 Pustokamenická	 smečka	 svoji	 loni	
raněnou	 fenu	 na	 slovo	 poslouchá.	 Po	 slepu	 se	
jeden	po	druhém	nechali	navigovat	a	po	zatočení	
hledali	 barevné	 kostičky	 a	 házeli	 je	 do	 kbelíku.	

čtyřech,	 poté	 se	 odehrálo	 semi`inále,	 kdy	 první	
ze	 skupiny	 A	 hrál	 s	druhým	 ze	 skupiny	 B	 a	
naopak.	Poražení	semi`inalisté	odehráli	utkání	o	
třetí	 místo	 a	 vítězové	 se	 střetli	 ve	 `inále.	 Naši	
fotbalisté	 byli	 nalosováni	 do	 skupiny	 společně	
s	Miřetínem,	 Krounou	 a	 Skutčí.	 Druhá	 skupina	
byla	 ve	 složení:	 Otradov,	 Rychnov,	 Svratka	 a	
Kladno.
Naši	 vstoupili	 do	 turnaje	 remízou	 0:0	 s	Miře-
tínem.	 Ve	 druhém	 a	 vyrovnaném	 utkání	 jsme	
remizovali	 s	Krounou	 2:2,	 když	 branky	 za	 naše	
mužstvo	 vstřelili	 Marek	 Černý	 a	 Radek	 Klíma.	
V	posledním	utkání	skupiny	jsme	porazili	Skuteč	
2:0.	Branky	v	tomto	utkání	vstřelili	Martin	Tušla	
a	Milan	Otradovský.
Ve	 skupině	 jsme	 obsadili	 druhé	 místo	 a	
v	semi`inále	 narazili	 na	 vítěze	 druhé	 skupiny,	
celek	 Otradova.	 Otradov	 jsme	 porazili	 2:1,	 když	

Druhé	místo	fotbalistů
v	16.	ročníku	fotbalového	
turnaje	SDH	Rychnov
Naši	fotbalisté	se	jako	obhájci	loňského	prvenství	
zúčastnili	 16.	 ročníku	 tradičního	 fotbalového	
turnaje	 SDH	 Rychnov.	 Pustokamenickým	
fotbalistům	 se	 potřetí	 za	 sebou	 podařilo	
probojovat	 do	 `inále,	 ale	 na	 zlatý	 hattrick	
bohužel	 nedosáhli.	 Po	 bezbrankovém	 `inálovém	
zápase	naši	prohráli	 až	na	penalty	a	obsadili	na	
turnaji	 druhé	 místo.	 Přesto	 jim	 i	 přes	 porážku	
patří	 za	 celkové	 umístění	 v	 turnaji	 poděkování.	
	Rozhodování	 zápasu	 na	 pokutové	 kopy	 je	 vždy	
loterie.
Pondělního	 turnaje	 se	 zúčastnilo	 osm	 mužstev.	
Mužstva	 byla	 nalosována	 do	 dvou	 skupin	 po	

TJ	Pustá	Kamenice
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nalosováni	 do	 dvou	 skupin	 po	 čtyřech,	 přičemž	
vítěz	 skupiny	 měl	 jistou	 účast	 v	semi`inále.	
Druhý	 a	 třetí	 ze	 skupiny	 sehráli	 napříč	 sku-
pinami	 čtvrt`inálové	 utkání.	 Vítězové	 těchto	
zápasů	postoupili	do	semi`inále.	Vítězem	turnaje	
se	stal	Marek	Černý,	který	tak	obhájil	své	loňské	
vítězství.	Na	druhém	místě	skončil	David	Sršeň	a	
třetí	 místo	 patří	 Dušanovi	 Pečenkovi	 ze	 Skutče.	
Na	čtvrtém	místě	se	umístil	Martin	Smažil.	Všem	
účastníkům	turnaje	děkuji	za	předvedené	výkony	
a	za	pěkně	strávený	den.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Milan	Sršeň

Pouťové	odpoledne	2021
Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	 Kamenice	 uspo-
řádala	 v	sobotu	 31.	7.	2021	 pouťové	 odpoledne.	
Pro	děti	byl	od	čtrnácti	hodin	na	dětském	hřišti	
přistaven	 velký	 skákací	 hrad	 a	 také	 dvě	 menší	
nafukovací	 atrakce.	 Ve	 stánku	 bylo	 možné	
zakoupit	 různé	 cukrovinky	 a	 hračky,	 které	
k	tradiční	 pouti	 patří.	 Po	 šestnácté	 hodině	 se	
odehrálo	 pouťové	 fotbalové	 utkání	 ŽENATÍ	 :	
SVOBODNÍ ,	 k teré	 skonč i lo	 v í tězs tv ím	

vyrovnávací	 branku	 vstřelil	 Jan	 Kaplan	 a	
postupovou	 branku	 do	 `inále	 pět	 minut	 před	
koncem	 Adam	 Lorenc.	 Ve	 `inále,	 které	 skončilo	
bezbrankovou	 remízou	 naši	 prohráli	 na	
pokutové	 kopy	 5:4.	 I	 přes	 `inálovou	 porážku	 si	
celé	mužstvo	zaslouží	velký	dík	za	předvedenou	
hru,	 nasazení	 ve	 všech	 zápasech	 turnaje	 a	
reprezentaci	 našeho	 spolku	 i	 obce.	 Velké	 díky	
také	 patří	 fanouškům	 z	Pusté	 Kamenice,	 kteří	
přijeli	naše	mužstvo	do	Rychnova	podpořit.
Pustokamenické	 mužstvo	 nastoupilo	 v	této	
sestavě:	 Milan	 Otradovský,	 Jan	 Kaplan,	 Martin	
Tušla,	 Václav	 Pokorný,	 Adam	 Lorenc,	 Radek	
Klíma,	 Marek	 Černý,	 Martin	 Smažil,	 Jaromír	
Obrovský,	Michal	Obrovský	a	Martin	Pavlík.

Na	 konečném	 třetím	 místě	 skončilo	 mužstvo	
Otradova,	 které	 po	 bezbrankovém	 zápase	
zvítězilo	nad	Krounou	na	penalty	5:4.

	Pořadí	v	turnaji:

1.	Rychnov,	2.	Pustá	Kamenice,	3.	Otradov,	
4.	Krouna,	5.	Svratka,	6.	Miřetín,	7.	Skuteč,	
8.	Kladno

Vítězové	všech	ročníků	turnaje	SDH	Rychnov:

2006	–	Miřetín,	2007	–	Oldříš,	2008	–	Oldříš,	
2009	–	Rychnov,	2010	–	Miřetín,	2011	–	Rychnov,	
2012	–	Krouna,	2013	–	Krouna,
2014	–	Pustá	Kamenice,	2015	–	Pustá	Kamenice,
2016	–	Miřetín,	2017	–	Krouna,	2018	–	Rychnov,	
2019	–	Pustá	Kamenice,	2020	–	Pustá	Kamenice,	
2021	–	Rychnov

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Tenisový	turnaj	ve	dvouhře	2021
V	sobotu	17.	7.	2021	Tělovýchovná	jednota	Pustá	
Kamenice	uspořádala	tradiční	tenisový	turnaj	ve	
dvouhře.	Turnaje	se	zúčastnilo	8	hráčů,	kteří	byli	



-	9	-Pustokamenické	listy	č.	3/2021

Proseč	 přes	 Pastvisko	 na	 domluvený	 oběd	
v	restauraci	 U	 Toulovce	 na	 výborné	 špagety.	 Po	
obědě	a	nanuku	jsme	se	přesunuli	po	Planetární	
stezce	 do	 České	 Rybné,	 zde	 si	 děti	 pohrály	 na	
hřišti.	 Pak	 jsme	 pokračovali	 přes	 tábor	
Barrandov	 v	 Kablaních,	 kde	 nám	majitel	 tábora	
přichystal	 chlazené	 občerstvení.	 V	 odpoledních	
hodinách	 a	 po	 koupačce	 v	 řece	 Krounce	 jsme	
dorazili	do	Otradova	do	hospody	Na	Barrandově.	
No	 a	 tady	 nám	 mistr	 grilu	 a	 kolotočář	 v	 jedné	
osobě	Miloš	Černý	ugriloval	výbornou	dozlatova	
upečenou	 ťopku	 s	 brambůrkami	 se	 zeleninou	 a	
povozil	 děti	 na	 svém	 malotraktoru	 VARI	 IV	
GLOBAL	 +	 návěs	 ANV-400	 s	 motorem	 XP-200	
kolem	 hospůdky.	 Večer	 nás	 zastihla	 bouřka,	 tak	
jsme	 využili	 obecní	 kulturák	 na	 přespání.	
V	neděli	ráno	po	úklidu	a	snídani	 jsme	se	vydali	
už	 za	 poloviční	 účasti	 směr	 Kablaně,	 kde	 jsme	
využili	 veřejné	 tábořiště	 a	 opekli	 si	 k	 obědu	
buřtíky,	 klobásky	 a	 hermelín.	 Po	 vydatném	
obědu	 jsme	 se	 vydali	 polem	 nepolem	 směr	
Martinice.	 Zde	 jsme	 výlet	 ukončili	 a	 zavolali	
maminkám,	aby	si	pro	nás	přijely.	Celý	výlet	nás	
nakonec	 provázelo	 kromě	 nočních	 přepršek	
krásné	 počasí.	Velké	 díky	 patří	 Pepovi	 Boháčovi	
za	odvoz	batohů	po	celý	víkend	a	Miloši	Černému	
za	výborný	gril.

za	TJ	Pustá	Kamenice		Jan	Brokl	ml.

Tenisový	turnaj	ve	čtyřhře	2021
V	sobotu	11.9.2021	Tělovýchovná	 jednota	Pustá	
Kamenice	uspořádala	 turnaj	 ve	 čtyřhře	 v	tenise.	
Turnaje	se	zúčastnily	čtyři	dvojice	tenistů.	Všem	
hráčům	 gratuluji	 za	 předvedené	 výkony	 a	
obzvlášť	 pak	 vítězům	 Dušanovi	 Pečenkovi	 a	
Jaromíru	Obrovskému.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Milan	Sršeň

svobodných	4:2.	Branky	za	svobodné	vstřelili:	2x	
Milan	 Otradovský,	 Jiří	 Gregor	 a	 Jan	 Kaplan.	 Za	
ženaté	byli	úspěšní	Jaromír	Obrovský	a	Jan	Šulc.	
Po	 odehraném	 fotbalovém	 utkání	 pokračovalo	
pouťové	 posezení	 v	 „boudě“	 na	 hřišti.	 Podávala	
se	 grilovaná	 kýta,	 točilo	 se	 pivo	 a	 další	 různé	
nápoje.	 Posezení	 bylo	 ukončeno	 v	ranních	
hodinách	 druhého	 dne.	 Všem,	 kteří	 pouťové	
odpoledne	 a	 večerní	 posezení	 navštívili	 bych	

chtěl	 jménem	 pořa-
datelů	 poděkovat.	 Celý	
den	 nás	 provázelo	 ná-
dherné	 počasí	 a	 dle	
ohlasů	 se	 celá	 akce	
vydařila.

za	TJ	Pustá	Kamenice		Jaroslav	Sklenář

Výlet	-	Ta]nci	s	dětmi	2021
Tatínci	z	TJ	Pustá	Kamenice	uspořádali	ve	dnech	
6.	 –	 8.	 srpna	 2021	 třetí	 ročník	 výletu	 Tatínci	 s	
dětmi.	 Letos	 nás	 bylo	 zase	 o	 něco	 více	 a	 to	 16	
tatínků	a	26	dětí.	V	pátek	jsme	se	sešli	v	hospodě	
CEIBA,	kde	 jsme	probrali	plán	výletu	a	převlékli	
se	 do	 společných	 triček.	 Po	malé	 přepršce	jsme	
vyrazili	 směr	 Martinice,	 kde	 jsme	 měli	
zamluvenou	 večeři	 v	 podobě	 sekané	 ve	 slani-
novém	 župánku	 se	 šťouchanými	 bramborami.	
Přes	 noc	 nám	počasí	 prověřilo	 kvalitu	 a	 těsnost	
stanů.	Ráno	 jsme	 se	probudili	do	krásného	dne.	
Po	 sbalení	 stanů	 a	 snídani	 jsme	 vyrazili	 směr	
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Činnost	mladých	hasičů	
o	prázdninách	a	výlet	do	
Sportovního	parku	v	Pardubicích
Po	celé	prázdniny	se	scházely	děti	na	hřišti,	aby	
si	společně	zasportovaly	a	zahrály	hry.	Trénovaly	
útok,	 štafetu,	 ale	 také	 opakovaly	 značky	 na	
branný	závod.
Ve	dnech	7.	 -	15.	srpna	se	v	pardubickém	parku	
Na	Špici	konal	již	tradiční	Sportovní	park,	v	němž	
mají	 možnost	 prezentovat	 svou	 práci	 s	 dětmi	
nejrůznější	 sportovní	 organizace.	 Letos	 poprvé	
se	zde	prezentovali	také	hasiči,	a	proto	jsme	byli	
osloveni,	abychom	přijeli	a	předvedli	ukázku	naší	
činnosti	v	hasičském	kroužku.
V	pátek	13.	 srpna	 jsme	 tedy	autobusem	vyrazili	
„na	 výlet“.	 Pro	 návštěvníky	 parku	 jsme	 si	
připravili	ukázku	požárního	útoku	v	podání	těch	
nejmenších	dětí	a	starší	děti	předvedly	štafetu	4	
x	 60	m.	 Jako	 odměnu	 každý	 z	 nich	 dostal	 hrací	
kartu,	 se	 kterou	 mohli	 obcházet	 jednotlivá	
stanoviště.	 Na	 stanovištích	 měli	 možnost	
vyzkoušet	si	nejrůznější	sporty	–	kick	box,	 judo,	
karate,	`lorbal,	stolní	tenis,	plážový	volejbal,	jízdu	
na	 koloběžkách	 atd.	 Na	 doprovodných	 stano-
vištích	 si	 pro	 změnu	 mohli	 vyzkoušet	 např.	

poskytnutí	první	pomoci,	či	dozvědět	se	zajímavé	
informace	 z	 činnosti	 Charity	 Chrudim.	 Za	
odměnu	 jim	 byla	 karta	 na	 každém	 stanovišti	
označena	 a	 při	 projítí	 určitého	 množství	
stanovišť	 obdrželi	 medaili	 a	 diplom	 se	 svým	
jménem.
Celý	 výlet	 jsme	 zakončili	 točenou	 zmrzlinou	
u	parkoviště	autubusů.	Myslím	si,	že	si	to	všichni	
účastníci	 užili,	 i	 když	 po	 celou	 dobu	 panovalo	
tropické	počasí.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Plánované	akce:
			26.	9.	-	Pohárová	soutěž	Krouna
			29.	9.	-	Květinový	den
			1.	-	2.	10. - školení vedoucích mládeže Balda
			23.	10.		-	podzimní	branná	soutěž	Jevíčko
			prosinec	–	výroční	schůze	pro	děti,	výroční	
			schůze	pro	dospělé

Stále	přijímáme	nové	členy	z	řad	dospělých	i	
dětí	 od	 3	 let.	 Zájemci	 mohou	 kontaktovat	
vedoucí,		případně	jednatele	J.	Tomáška	nebo	
přímo	starostu	sboru	J.	Holce.

SDH	Pustá	Kamenice

Z	činnos@	Klubu	seniorek
Na	 začátku	 léta	 jsme	 se	 konečně	 opět	 sešly	
v	klubu	 seniorek.	 V	loňském	 roce	 se	 nám	pauza	
v 	našem	 prav ide lném	 setkávání	 zdá la	
nekonečná.	 Litovaly	 jsme	 všech	 akcí,	 které	 jsme	
nemohly	 uskutečnit,	 bylo	 nám	 líto	 všech	
divadelních	 představení,	 kterých	 jsme	 se	
nemohly	 zúčastnit	 a	 vracely	 jsme	 na	 ně	
vstupenky.	 Když	 jsme	 se	 loňského	 9.	 října	
rozcházely	 z	pravidelné	 schůzky,	 žádnou	 z	nás	
nenapadlo,	 že	 se	 příště	 společně	 sejdeme	 příští	
rok	 v	létě.	 A	 tak	 jsme	 byly	 velmi	 rády,	 že	 jsme	
konečně	2.	července	opět	odemkly	dveře,	uvařily	
si	první	společnou	kávu,	udělaly	si	rozvrh	pečení	
zákusků	 na	 další	 setkávání.	 Bohužel,	 bylo	 nám	

Klub	seniorek

moc	 líto,	 že	 některé	 židle	 zůstanou	 už	 napořád	
prázdné.
Po	 uplynulých	 dvou	 pauzách	 jsme	 v	plánování	
akcí	 zatím	 opatrné,	 i	 když	 nějaké	 představy	
máme.	 Věříme,	 že	 už	 žádná	 další	 nucená	
přestávka	 nebude.	 Věříme,	 že	 ještě	 teď	 na	
podzim	 stihneme	 nějaký	 výlet,	 výstavu,	 že	
oslavíme	 10.	 výročí	 založení	 klubu,	 že	 budou	
předvánoční	akce,	na	které	jsme	byly	v	minulých	
letech	zvyklé.	Držme	si	společně	palce,	ať	jde	vše	
jen	k	dobrému.

Přejeme	Vám	všem	krásné	podzimní	dny.

za	seniorky	Irena	Gregorová
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ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice
Slavnostní	zahájení	nového	
školního	roku
Ve	středu	1.	září	se	konalo	v	naší	škole	slavnostní	
zahájení	 nového	 školního	 roku.	 Abychom	
dodrželi	hygienická	opatření	a	nedošlo	k	setkání	
testovaných	 a	 netestovaných	 dětí,	 probíhalo	
slavnostní	zahájení	na	dvakrát.	V	osm	hodin	jsme	
nejprve	 přivítali	 žáky	 druhého	 až	 pátého	
ročníku,	 kteří	 se	 před	 příchodem	 do	 třídy	
otestovali	 v	tělocvičně.	 O	 půl	 deváté	 pak	
následovalo	 zahájení	 školního	 roku	 pro	
prvňáčky,	 pro	 které	 bylo	 povinné	 testování	
stanovené	 na	 čtvrtek	 2.	 září.	 Po	 slavnostním	
přivítání	 a	 focení	 našich	 nových	 školáků,	
následoval	projev	pana	starosty.	Každý	prvňáček	
dostal	 od	 pana	 starosty	 balíček	 školních	
pomůcek	 a	 od	 školy	 drobný	 dárek,	 pamětní	 list	
na	 svůj	 první	 školní	 den	 a	 balíček	 potřeb	 do	
výtvarné	 výchovy.	 Dárek	 v	podobě	 batůžku	 pak	
věnoval	 prvňáčkům	 pardubický	 kraj.	 Na	 konci	
slavnostního	 zahájení	 jsme	 prvňáčkům	 předali	
také	 malé	 keramické	 zvonečky,	 aby	 mohli	
pokračovat	v	tradici	„Prvního	zvonění“,	kdy	první	
zvonění	v	novém	školním	roce	odzvoní	vždy	noví	
školáčci.	 A	 protože	 letošní	 rok	 se	 ponese	 ve	
znamení	 pravěku,	 připravila	 paní	 kuchařka	 pro	
všechny	 děti	 nejen	 ze	 školy,	 ale	 i	 ze	 školky,	
perníček	 s	otiskem	dinosauří	 tlapy.	 „Děti,	 tak	 ať	
do	toho	nového	školního	roku	dobře	vyšlápnete“.	
Letos	nastoupilo	do	první	třídy	šest	prvňáčků,	tři	
holčičky	a	tři	kluci.	Posila	v	podobě	nového	žáka	
přibyla	 také	 do	 třetího	 ročníku.	 Konečný	 počet	
dětí	 ve	 škole	 pro	 tento	 školní	 rok	 je	 krásných	
dvacet	pět	dětí.
Našim	 školákům	 přeji	 pěkné	 známky,	 dobré	

kamarády	 a	 spoustu	 nových	 krásných	 zážitků.	
Nejen	 dětem,	 ale	 i	 všem	 dospělým,	 pak	
především	 pevné	 zdraví	 a	 celý	 školní	 rok	
2021/2022	bez	distanční	výuky.

Jana	Kulichová

Hry	na	podporu	kamarádství

Ve	 čtvrtek	 2.	 září	 se	 žáci	 ze	 školy	 přesunuli	 na	
dětské	 hřiště,	 aby	 absolvovali	 hry	 na	 podporu	
kamarádství.	 Tyto	 hry	 byly	 inspirovány	 knihou	
paní	 Jany	Hakové.	Žáci	 si	během	her	vyzkoušeli	
zažít	 mezi	 sebou	 důvěru,	 pospol itost ,	
jedinečnost	a	čestnost.	Doufáme,	že	tyto	hry	byly	
pro	žáky	přínosem.

Šárka	Drahošová

Adaptační	dopoledne
V	 pátek	 3.	9.	 jsme	 měli	 v	 plánu	 "Adaptační	
dopoledne".	 Mohli	 jsme	 celé	 dopoledne	 strávit	
venku,	 protože	 počasí	 nám	 přálo.	 Ráno	 před	
školou	už	na	zemi	 čekaly	dinosauří	 stopy,	které	
děti	zavedly	až	do	třídy.	Už	podle	výzdoby	školy	
děti	 pochopily,	 že	 tento	 školní	 rok	 se	 budeme	
věnovat	pravěku.	Jenže	jak	se	do	pravěku	dostat,	
abychom	 se	 dozvěděli	 co	 nejvíc?	 Lehce!	 Stroj	
času	 nám	 pomohl.	 Naučili	 jsme	 se	 krátkou	
říkanku	 s	 pohybem:	 Kůro,	 můro,	 bůro,	 spolu	
ovládneme	 čas,	 kůro,	 můro,	 bůro,	 do	 dávných	
dob	 přenes	 nás.	 Společně	 v	 kruhu	 jsme	 se	
během	 dopoledne	 několikrát	 posunuli	 v	 čase	 a	
v	každém	období	si	něco	zajímavého	vyzkoušeli.	
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Zahájení	školního	roku	ve	školce
Nový	 školní	 rok	 nám	 začal	 a	 letos	 nás	 bude	
provázet	 téma:	 Kouzla	 bylinek.	 V	 něm	 se	
zaměříme	 na	 bylinky	 a	 jejich	 kouzelnou	 moc,	
která	pomáhá	léčit	lidi.
S	novým	 rokem	 přicházejí	 i	 nové	 zážitky	 a	
kamarádi,	neboť	ve	školce	nám	přibylo	6	nových	
kamarádů.	 Dohromady	 školku	 navštěvuje	 14	
dětí,	 z	toho	7	dětí	máme	předškolních.	A	aby	 se	
dětem	 ve	 školce	 líbilo	 a	 abychom	 se	 všichni	
společně	seznámili,	vyrazili	jsme	v	pátek	3.	9.	na	
vycházku.	Na	pěkném	místečku	jsme	si	rozdělali	
deku,	povídali	si,	hráli	hry	se	značkami	dětí,	hry	
na	 seznámení	 a	 na	 zapamatování	 našich	 jmen.	
Vyzkoušeli	 jsme	 i	 pohybové	 hry	 na	 protažení	 a	
prohřátí	 našich	 tělíček.	 Na	 závěr	 si	 děti	 mohly	
něco	pěkného	namalovat	na	kamínky	a	vzít	si	 je	
domů	na	památku.

V	úterý	7.	9.	 jsme	vyrazili	na	Bukovinu	 jezdit	na	
koně.	 Paní	 Suchá	 byla	 tak	 moc	 hodná,	 že	 děti	
povozila	na	Derince.	Děti	byly	nadšené	a	mohly	si	
každého	koníčka	zvlášť	pohladit	a	nakrmit.	Ještě	
jednou	 Vám	 moc	 děkujeme	 za	 krásné	 prožité	
dopoledne.

Diana	Sochová

Úkoly,	 které	 bylo	 potřeba	 splnit,	 děti	 hledaly	
v	blízkosti	 modrých	 fáborků.	 Nejdřív	 jsme	 se	
přenesli	do	období	2.	 sv.	války,	kde	bylo	za	úkol	
složit	 z	papíru	 šipku	 (válečné	 letadlo)	 a	 tre`it	
nepřítele.	Poté	nás	stroj	 času	přenesl	do	období	
Karla	 IV.,	 kde	 čtyři	 skupinky	 dětí	 stavěly	 v	 lese	
mosty.	 Další	 cesta	 časem	 nás	 zavedla	 do	 času	
kolem	 roku	 1000,	 kdy	 knížata	 z	 rodu	
Přemyslovců	 bojovala	 o	území.	 Děti	 se	 musely	
během	 vteřiny	 rozhodovat,	 který	 ze	 třech	
velitelů	je	pro	ně	nejlepší.	Stále	bylo	do	pravěku	
ale	 daleko.	 Dalším	 cílem	 po	 cestě	 časem	 bylo	
období	vzdělaných	věrozvěstů	Cyrila	a	Metoděje.	
Úkolem	 celé	 skupiny	 bylo	 zapamatovat	 si	 co	
nejvíce	 obrázků	na	 cestě	 a	 společnými	 silami	 je	
pak	dokázat	vyjmenovat.	Podařilo	se	 :)	Poslední	
přenos	 časem	 už	 jsme	 měli	 perfektně	
natrénovaný,	 jak	 říkanku,	 tak	 pohyby,	 které	 nás	
zavedly	 rovnou	 do	 pravěku.	 Každý	 si	 našel	
v	sádře	 zalitou	 kostru	 dinosaura	 a	 jeho	 úkolem	
bylo	vykutat	kostru	ze	sádry	pomocí	kamenů.	Do	
pravěku	 jsme	 nakonec	 doputovali	 a	 za	 odměnu	
každý	dostal	na	kůži	navlečený	zub	dinosaura.

Tereza	Dudková

Projížďka	na	koních
Každoročně	 patří	 k	 začátku	 školního	 roku	
vycházka	 dětí	 ze	 školy	 na	 Bukovinu,	 spojená	
s	projížďkou	 na	 koních.	 Tentokrát	 jsme	 se	
vypravili	 v	 úterý	 7.	září.	 Školáci	 vyšli	 už	
v	8	hodin,	pomohli	vyvést	koně	ze	stájí	a	všichni	
si	vyzkoušeli	jízdu	na	velkém	koni	i	poníkovi.	Pak	
si	 také	 prohlédli	 a	 nakrmili	 i	 ostatní	 zvířátka,	
která	 zde	 chovají.	 Ráda	 bych	 poděkovala	
manželům	Suchým	za	čas,	který	nám	věnují.

Šárka	Drahošová


