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Oprava	školní	jídelny	a	chodby
v	ZŠ	a	MŠ
V	průběhu	 letních	 prázdnin	 byla	 ve	 vnitřních	
prostorech	 ZŠ	 a	 MŠ	 provedena	 celková	 oprava	
jídelny,	 chodby	 a	 schodiště.	 Ve	 školní	 jídelně	
došlo	 k	opravě	 stropu,	 který	 byl	 zhotoven	
z	pohledu	celý	nový	ze	 sádrokartonu.	Do	stropu	
byla	 zabudována	 nová	 světla.	 Byly	 také	
vyměněny	staré	radiátory	za	nové,	deskové.	Dále	
zde	 došlo	 k	celkové	 opravě	 omítek	 a	 následné	
výmalbě.	 Nakonec	 byla	 položena	 nová	 podlaha	
z	lina	 a	 opraven	 nábytek	 v	 jídelně.	 V	chodbě	
došlo	 k	vybourání	 podlahy,	 vyvezení	 starého	
betonu	 a	 hlíny,	 položení	 nové	 izolace	 a	 štěrku,	
odvětrání	 podlahy,	 položení	 nového	 betonu	 a	

dlažby.	Na	chodbě	byly	také	opraveny	omítky	na	
všech	 stěnách	 a	 stropě.	 Došlo	 také	 k	opravě	
všech	 omítek	 na	 celém	 schodišti,	 včetně	 Sinální	
výmalby	 a	 výměny	 světel.	 Celá	 oprava	 byla	
spoluSinancována	 z	dotace	 z	Programu	 obnovy	
venkova	 Pardubického	 kraje.	 Touto	 cestou	 bych	
chtěl	 velice	 poděkovat	 všem,	 kteří	 se	 na	 opravě	

ve	škole	podíleli.	Ať	už	to	byl	pan	Miroslav	Tušla	
a	 jeho	 bratr	 Václav	 se	 svoji	 zednickou	 partou,	
elektrikáři	 Honza	 Brokl	 s	Pavlem	 Zemanem	
z	Sirmy	 elektro	 Zdeněk	 Dvořák,	 nebo	 podlahář	
pan	 Gaži,	 topenář	 pan	 Adámek	 se	 svými	
zaměstnanci	a	Láďa	Malý	z	Sirmy	ENTR	Čachnov.	
Všichni	 zde	 odvedli	 skvělou	 a	 kvalitní	 práci	
v	předem	 domluveném	 termínu.	 Také	 děkuji	

personálu	 školy	 a	 obecním	 zaměstnancům	 za	
celkový	úklid	školy.	
Po	 přestavbě	 bývalého	 bytu	 pana	 řídícího	 na	
prostory	mateřské	školy,	po	celkové	rekonstrukci	
horní	třídy,	po	opravě	dolní	družiny,	po	zateplení	
budovy	 a	 po	 opravě	 kotelny	 a	 spodních	WC	 při	
napadení	 dřevomorkou	 došlo	 k	posledním	
opravám	 školní	 jídelny,	 chodby	 a	 schodiště.	 Za	
posledních	 sedm	 let	 tak	 došlo	 k	celkové	 opravě	
místní	 školy	 a	 pro	děti	 a	 personál	 ZŠ	 a	MŠ	byly	
vytvořeny	kvalitní	podmínky	pro	výuku	a	pobyt	
ve	škole.

starosta
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Plnění	rozpočtu	k	31.	8.	2019	v	Hs.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

6973,9 10483,5 3887,6VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

4423,3PŘÍJMY CELKEM

1415,2 75 20,5Pozemky a les, zvířata897,3Daň z příjmu FO plátci

34,9 1060 123,8Místní a účelové komunikace16,7Daň z příjmu FO poplat

112,6 350 23Vodovod, infrastruktura a vrt83,1Daň z příjmů vyb. srážkou

1164 3450 180,9Veřejné osvětlení775,8Daň z příjmů práv. osob

2792 570 447,1Provoz ČOV,  kanalizace1772,9DPH

290 304 235,1Kulturní dům + kultura223,5Daň z nemovitostí

30 60 18,2Knihovna23,5Daň z hazardních her

204,3 84 72Hřiště211,4Poplatky z odpadů a psů

6 580 540,5ZŠ a MŠ1,9Poplatky správní, loterie

10 15 8,2Cestovní ruch0Poplatek odnětí poz. funkce lesa

115 250 173,1Odpadové hospodářství5,4Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 47 8,2Služby obyvatelstvu4,9Příjmy vodovod, rybník

10 121,5 114,5Finanční příspěvky, dotace2,2Příjmy TVO, hřiště

260 940 568,7Činnost místní správy39,1Stočné

1 41 34,6Pojištění majetku, finanční služby0,2Finanční operace

69,9 4 3,3Finanční vyrovnání volby 201846,6Neinv. dotace na státní správu

240 700 403,3Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP120Dotace VPP - úřad práce

30 45 33,2Jednotka požární ochrany obce35,3Příjmy sběr a odvoz odpadů

10 900 603,2Zastupitelstvo1,3Služby pro obyvatelstvo

13 840 248,4Péče o vzhled obce a veř. zeleň9Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 0Krizová situace obce14,2Příjmy KD

29 29 27,8Volby29Dotace volby do EP

110 110Dotace oprava ZŠ a MŠ

Posekaná	tráva	do	potoka	
nepatří
Poslední	 dobou	 se	 v	obci	 rozmohl	 nešvar,	 že	
majitel	soukromého	pozemku	si	poseká	trávu	na	
své	zahradě	a	tuto	vyveze	a	složí	na	břeh	potoka,	
který	 je	 ve	 vlastnictví	 obce.	 Kolikrát	 posečenou	
trávu	 vysype	 přímo	 do	 vodoteče.	 Myslíte	 si,	 že	
toto	 je	 normální?	 Já	 tedy	 ne!	 Také	 by	 se	 vám	

nelíbilo,	 kdybych	 si	 posekal	 trávu	 na	 svém	
pozemku	 a	 složil	 ji	 na	 vašem.	 Trávu	 si	 prosím	
uložte	na	svém	pozemku	do	kompostéru	nebo	ji	
vyvezte	 do	 kontejneru	 na	 bioodpad,	 který	 je	 na	
točně	 autobusu	 uprostřed	 obce.	 Příští	 rok	 si	 to	
v	rámci	 obce	 pohlídáme	 a	 jestli	 se	 to	 bude	
opakovat,	budeme	to	s	uvedenými	jedinci	řešit.

starosta
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Nátěr	střechy	obecního	úřadu
Koncem	 srpna	 a	 během	 září	 došlo	 k	nátěru	
střechy	 obecního	 úřadu	 a	 přilehlého	 přístavku.	
Nátěr	 provedl	 pan	 Zbyněk	 Oplištil	ml.,	 kterému	
bych	 chtěl	 tímto	 poděkovat	 za	 kvalitně	
odvedenou	práci	v	domluveném	termínu.

starosta

Upozornění	na	registr	dlužníků	
CERD
Sdružení	místních	samospráv	ČR	důrazně	varuje	
představitele	 obcí	 i	 běžné	 občany	 před	
manipulativní	 argumentací,	 se	 kterou	 je	 možné	
se	 setkat	 v	souvislosti	 s	Centrálním	 registrem	
dlužníků	 České	 republiky	 (CERD).	 Ačkoliv	 jeho	
webová	 stránka	 působí	 dojmem	 oSiciálního	
veřejného	registru,	 jde	o	ryze	soukromý	projekt	
s	nevalnou	 pověstí	 a	 skrytými	 vlastníky.	 Nyní	
navíc	 tento	 nástroj	 proti	 obcím	 využívají	
poskytovatelé	pochybných	služeb.
Centrální	 registr	 dlužníků	 České	 republiky	 se	
snaží	 vzbudit	 důvěru,	 na	 jejímž	 základě	 lidem	
a	Sirmám	za	úplatu	nabízí	 vystavení	potvrzení	o	
bezdlužnost i	 nebo	 možnost	 prověření	
bezdlužnosti	 jiných	 subjektů.	 Využívá	 k	tomu	
webovou	 stránku	 se	 seriózním	 designem,	
umístěnou	 na	 intuitivně	 nazvané	 doméně	
www.centralniregistrdluzniku.cz.
Jedním	ze	zásadních	problémů	registru	je,	že	do	
něj	údajného	dlužníka	může	zapsat	kdokoliv,	a	to	
klidně	 i	 na	 základě	 zcela	 nepravdivých	
skutečností.	 CERD	 totiž	 okolnosti	 zápisů	 nijak	
neprověřuje.	 Toho	 v	současné	 době	 využívají	
poskytovatelé	 různých	 pochybných	 služeb,	
především	 pak	 prezentací	 v	 nejrůznějších	
webových	 katalozích.	 Obcím	 zasílají	 faktury	 za	
nevyžádané	 služby	 a	 hrozí	 jim,	 že	 je	 v	případě	
nezaplacení	 zapíšou	 do	 registru	 CERD,	
v	důsledku	 čehož	 se	 samosprávám	 zkomplikuje	
poskytování	úvěrů	nebo	dotací.
Tyto	 listiny	a	 informace	nicméně	ve	 skutečnosti	
nemají	 žádnou	 zásadní	 hodnotu,	 protože	 žádné	
státní	 ani	 Sinanční	 instituce	 s	nimi	 oproti	
tvrzením	 v	manipulativním	 sděleních	 nepracují.	
CERD	 se	 naopak	 stal	 předmětem	 jejich	 kritiky:	
na	 jeho	 pochybnou	 činnost	 už	 v	minulosti	
upozorňovala	 Česká	 bankovní	 asociace,	 kvůli	
podezření	z	protiprávního	jednání	ji	prověřovala	

Oprava	místních	veřejných	
komunikací
V	srpnu	proběhlo	výběrové	řízení	na	dodavatele	
stavby	 na	 zakázku	 malého	 rozsahu	 na	 opravu	
místních	komunikací	MK	č.	1c	a	MK	č.	22c	a	MK	č.	
8c	a	MK	č.	17c4	a	byla	podepsána	smlouva	o	dílo	
mezi	obcí	Pustá	Kamenice	a	M-Silnice	Pardubice.	
Vysoutěžená	cena	za	dílo	je	2.877.562	Kč	včetně	
DPH,	 přičemž	 dotace	 z	Ministerstva	 pro	 místní	
rozvoj	 ČR	 je	 1.850.397	 Kč	 a	 spoluúčast	 obce	
1.027.164	 Kč.	 K	 asfaltování	 výše	 uvedených	
komunikací	 dojde	 na	 přelomu	 září	 a	 října.	 Dne	
24.9.2019	 se	 bude	 uvedené	 Sirmě	 předávat	
staveniště.	 Ještě	 před	 realizací	 této	 akce	 došlo	
k	výměně	 všech	 starých	 domovních	 uzávěrů	
vodovodních	 přípojek,	 které	 jsou	 umístěny	 na	
dotčených	 komunikacích.	 Výměnu	 domovních	
uzávěrů	provedla	Sirma	VHOS.

starosta

Výstavba	nového	orientačního	
veřejného	osvětlení	a	položení	
elektrického	vedení	nízkého	
napěY	do	země
V	PK	 listech	 č.	 2/2019	 jsem	 Vás	 informoval	 jak	
probíhají	 práce	 na	 novém	 veřejném	 osvětlení	 a	
montáži	 NN	 do	 země.	 Věřil	 jsem,	 že	 až	 budete	
číst	PK	listy	č.	3/2019,	 tak	 již	vše	bude	 	hotovo.	
Bohužel	 ze	 strany	 dodavatelské	 Sirmy	 došlo	 ke	
zpoždění	realizace	akce	a	tak	pevně		věřím,	že	při	
čtení	 prosincových	 PK	 listů	 bude	 stavba	
dokončena	 a	 obec	 bude	 nově	 osvětlena.	 Od	
začátku	 září	 se	 na	 dokončení	 položení	 NN	 do	
země	 a	 obecním	 veřejném	 osvětlení	 intenzivně	
pracuje,	 což	 se	 nedalo	 říct	 o	 práci	 v	letních	
měsících.	

starosta

Změna	času
Letní	čas	končí	v	03:00	hod.	dne	
27.	10.	2019	(neděle)	a	proto	si	
ručičky	 hodinek	 přesuneme	
o	hodinu	zpět	na	02:00	hodin.
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s	rozšířenou	 působností.	 Kde	 si	 o	 vydání	 nebo	
změnu	 dokladu	 zažádáte,	 tam	 si	 také	 průkaz	
vyzvednete.	 Vyhotovení	 průkazu	 ve	 zkrácené	
lhůtě	 do	 5-ti	 dnů	 je	 za	 správní	 poplatek	 700	
korun.	 Běžná	 výměna	 končící	 platnosti	 průkazu	
je	zdarma	a	do	20-ti	dnů.				

místostarosta

Povinná	výbava	vozidel
Po	 příslušné	 právní	 úpravě	 se	 již	 nemusí	
v	povinné	výbavě	vozidel	vozit	pojistky	k	vozidlu	
a	 žárovky.	 I	 nadále	 je	 však	 povinnost	 mít	 ve	
vozidle	 klíč	 na	 matice	 kol,	 zvedák	 (hever),	
rezervní	 kolo	 či	 lepící	 sadu	 (kromě	 vozů	
vybavených	 indikací	 defektu	 a	 pneumatikami	
s	možností	 nouzového	 dojetí),	 výstražný	
trojúhelník,	 reSlexní	 vestu	 a	 autolékárničku,	 ve	
které	nemusí	být	plastová	rouška,	 trojcípí	šátek,	
náplasti	 s	 polštářkem.	 Lékárnička	 musí	
obsahovat	 obvaz	 hotový	 s	 jedním	 polštářkem,	
obvaz	hotový	se	dvěma	polštářky,	náplat	(hladká	
cívka),	 obinadlo	 škrtící	 pryžové,	 pryžové	
(latexové)	 rukavice,	 isotermickou	 fólii	 a	 nůžky.	
Lékárničku	 již	 není	 třeba	 měnit	 jako	 celek	
ohledně	končící	expiraci.			

místostarosta

Koncert
Obec	Pustá	Kamenice	pořádá	v	neděli	8.	12.	2019	
od	 14:00	 hodin	 v	kostele	 sv.	 Anny	 adventní	
koncert	 s	Domovem	 české	 hudby	 o.p.s.	 Srdečně	
zvou	pořadatelé.

Čipování	psů
Povinné	 čipování	 psů	 je	 provázáno	 s	platností	
vakcinace	proti	vzteklině.	Pokud	tedy	pes	nebude	
k	1.	1.	2020	 načipován,	 je	 z	pohledu	 zákona	
pokládán	za	nevakcinovaného	se	všemi	důsledky	
z	toho	plynoucími.	Tato	povinnost	se	netýká	psů,	
kteří	 byli	 označeni	 tetováním	 před	 3.	7.	2011.	
Pokud	 má	 pes	 vystaven	 pas,	 ať	 z	důvodu	
cestování	 do	 zahraničí	 či	 jste	 ho	 obdrželi	 při	
koupi	 štěněte	 z	chovatelské	 stanice,	 novela	
zákona	 se	 vás	 netýká,	 jelikož	 podmínkou	
vystavení	tohoto	dokladu	bylo	čipování.

také	 Česká	 obchodní	 inspekce	 nebo	 Úřad	 pro	
ochranu	 osobních	 údajů.	 Vzhledem	 k	tomu,	 že	
provozovatel	 stránky	 sídlí	 v	USA,	 jsou	 nicméně	
možnosti	 českých	 státních	 orgánů	 zasáhnout	
velmi	 omezené.	 Namístě	 je	 tak	 v	případě,	 kdy	
kdokoli	 tímto	 registrem	 argumentuje,	 značná	
obezřetnost.

starosta

Popelnice	na	olej
V	 Pustokamenických	 listech	 č.	 1/2019	
byl	 zveřejněn	 č lánek	 současně	
s	návodem,	 jak	 nakládat	 s	 použitým	
olejem	 z	 domácnosti	 dle	 požadavku	
svozové	 Sirmy.	 Našel	 se	 však	 nezod-
povědný	 jedinec,	 který	 nepochopil,	 že	
do	 čelní	 strany	 popelnice	 je	 vytvořen	
otvor	(12,5	cm)	a	pouze	tímto	otvorem	
se	 do	 popelnice	 vhazují	 uzavřené	
plastové	 lahve	 s	 použitým	 olejem.	 Jednáním	
neurvalce	 došlo	 k	 vytržení	 zabezpečeného	 víka	
popelnice	 a	 vhození	 podstatně	 větších	 obalů	
s	olejem.	 Jedná	 se	 o	 schválnost,	 nepochopenost	
nebo	 lenost	 přelít	 použitý	 olej	 do	 patřičné	
nádoby,	která	projde	otvorem?					

místostarosta

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

Řidičské	průkazy
Končí	 vám	 platnost	 řidičského	 průkazu?	 Pokud	
ano,	 musíte	 navštívit	 odbor	 dopravy	 obce	
s	rozšířenou	 působností.	 Zde	 si	 vás	 vyfotí,	
vyplníte	 žádost	 o	 vydání	 řidičského	 průkazu,	
předložíte	 stávající	 řidičský	 průkaz	 a	 doklad	
totožnosti.	 Novinkou	 je,	 že	 si	 můžete	 řidičský	
průkaz	 vyřídit	 na	 kterémkoli	 úřadě	 obce	
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Nebezpečné	odpady
V	pondělí	dne	21.	10.	2019	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	 Siltry,	
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	 18.	10.	 -	 21.	10.	2019	 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.

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

Po	předchozí	domluvě	tento	úkon	zajistím.	Jedná	
se	o	jednorázovou	aplikaci	do	podkoží	krku,	kde	
mikročip	 zůstává	 aktivní	 až	 do	 konce	 života.	
Nenechávejte	 čipování	 na	 poslední	 chvíli,	 může	
se	 stát,	 že	 ke	 konci	 roku	 nebude	 dostatek	 čipů.	
Od	 1.	1.	2020	 nenačipovaný	 pes	 bude	 pokládán	
za	 neočkovaného,	 i	 když	 bude	 mít	 očkování	
platné.

MVDr.	Michaela	Halamková,
veterinární	lékařka
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Finálový	 zápas	 rozhodl	 jedinou	 brankou	Michal	
Obrovský.	 V	tomto	 utkání	 nás	 také	 podržel	
skvělými	 zákroky	 brankář	 Martin	 Smažil	 a	 tak	
jsme	 se	 nakonec	 mohli	 radovat	 z	celkového	
vítězství.	 Naše	 vítězné	 mužstvo	 nastoupilo	
v	tomto	složení:	Martin	Smažil,	Jaromír	Obrovský	
ml.,	 Michal	 Obrovský,	 Milan	 Otradovský	 ml.,	
Adam	 Lorenc,	 Václav	 Pokorný	 ml.,	 Jan	 Kaplan,	
Marek	 Černý,	 Martin	 Tušla	 a	 Jirka	 Jelínek.	
Jménem	 TJ	 Pustá	 Kamenice	 a	 Obce	 Pustá	
Kamenice	 děkuji	 všem	 našim	 hráčům	 za	
vynikající	 výsledek,	 předvedenou	 hru,	 nasazení	
ve	všech	zápasech	turnaje	a	skvělou	reprezentaci	
našeho	 spolku	 a	 naší	 obce.	 Rovněž	 děkuji	 všem	
pustokamenickým	 fanouškům,	 kteří	 naše	 borce	
přijeli	 do	Rychnova	podpořit	 a	po	 celý	 turnaj	 je	
povzbuzovali.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Výlet	taYnků	s	dětmi
Tatínci	 z	 Tělovýchovné	 jednoty	 Pustá	 Kamenice	
uspořádali	 ve	 dnech	 16.	 –	 18.	8.	2019	 1.	ročník	
výletu	 Tatínci	 s	dětmi.	 Po	 loňském	 nultém	
ročníku,	 kdy	 se	 zúčastnilo	 6	 tatínků,	 nás	 letos	
bylo	už	12	a	23	dětí.	Pro	tento	výlet	 jsme	zvolili	
heslo	 „jaké	 si	 to	 uděláme,	 takové	 to	 děti	 budou	
mít“.	 V	pátek	 16.	8.	 jsme	 se	 sešli	 	v	hospodě	 u	
Oldy,	 kde	 se	 tatínkové	 převlékli	 do	 společných	
triček	a	vykročili	na	vlakové	nádraží.	V	17:14	hod	
jsme	 odjeli	 vlakem	 směr	 Skuteč.	 Tam	 jsme	 se,	
kousek	 od	 nádraží,	 zastavili	 v	hospůdce	 u	
křižovatky,	 abychom	 doplnili	 tekutiny,	 děti	 si	

Naši	fotbalisté	vyhráli	turnaj
SDH	Rychnov

Pustokameničtí	 fotbalisté	 vyhráli	 14.	 ročník	
fotbalového	 turnaje	 SDH	 Rychnov.	 V	pátek	 5.	 7.	
2019	 se	 uskutečnil	 tradiční	 fotbalový	 turnaj	
v	sousedním	 Rychnově.	 Zúčastnilo	 se	 ho	 osm	
mužstev.	 Mužstva	 byla	 nalosována	 do	 dvou	
skupin	 po	 čtyřech.	 Vítězové	 skupin	 a	 druzí	 ve	
skupinách	 pak	 sehráli	 semiSinále,	 vítězové	
semiSinálových	 zápasů	 se	 utkali	 o	 první	 místo,	
poražení	 o	 třetí.	 Naši	 fotbalisté	 byli	 nalosováni	
do	skupiny	B.	Zde	se	postupně	střetli	s	domácím	
Rychnovem,	 Svratkou	 a	 dalším	 mužstvem	
z	Rychnova,	které	mělo	název	KOVO	Rychnov.	Ve	
druhé	skupině	se	utkali	Otradov,	Krouna,	Kladno	
a	Miřetín.	Naši	fotbalisté	v	prvním	zápase	zdolali	
mužstvo	 Svratky	 2:0,	 když	 branky	 za	 naše	
mužstvo	 vstřelili	 Jaromír	 Obrovský	 ml.	 a	 Milan	
Otradovský	ml.	 Ve	 druhém	 zápase	 naši	 přehráli	
mužstvo	z	Rychnova	1:0.	Jedinou	branku	v	tomto	
zápase	vstřelil	Martin	Tušla.	V	posledním	zápase	
pak	 remizovali	 s	KOVO	 Rychnov	 1:1	 a	 jedinou	
branku	za	náš	tým	vstřelil	Michal	Obrovský.	Jako	
vítěz	 skupiny	 naši	 narazili	 v	semiSinále	 na	
mužstvo	 Otradova,	 které	 se	 umístilo	 druhé	 ve	
skupině	 A.	 SemiSinálový	 zápas	 byl	 zcela	
vyrovnaný.	Prohrávali	jsme	0:1,	ale	brankou	Jirky	
Jelínka	 jsme	 vyrovnali	 na	 konečných	 1:1	 po	
základní	 hrací	 době.	 Protože	 se	 nerozhodlo	 ani	
v	prodloužení,	 které	 se	 hrálo	 na	 2x5	 minut,	 na	
řadu	přišly	penalty.	Z	každého	mužstva	šli	kopat	
tři	 fotbalisté.	 O	 postupu	 našich	 fotbalistů	 do	
Sinále	 rozhodl	 vítězný	 gól	 čtrnáctiletého	 Milana	
Otradovského,	který	v	poslední	sérii	pokutových	
kopů	 nekompromisně	 zavěsil	 do	 horní	 části	
branky.	 Ve	 Sinále	 se	 naši	 utkali	 se	 Svratkou.	

TJ	Pustá	Kamenice
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odpočinuly	na	dětském	hřišti	 a	 vyrazili	 jsme	do	
Leštinky.	 Zde	 jsme	 měli	 domluvené	 stanování	
u	Občerstvení	 Na	 Louce.	 V	kiosku	 jsme	 mohli	
něco	 pojíst	 a	 popít	 a	 děti	 si	 pohrály	 na	 velkém	
dětském	hřišti.	 Večer	 jsme	 zapálili	 táborák	 a	 za	
zvuku	 foukací	 harmoniky	 (sice	 to	 na	 ní	 nikdo	

neuměl)	 jsme	 si	 vyprávěli	 různé	 příběhy	 a	
pomalu	se	odebírali	spát.	Ráno	jsme	se	probudili	
(v	6:00	hod	díky	budíku	v	mobilu	pana	Čerta)	do	
chladného,	 ale	 slunečného	 rána.	 Po	 snídani	 a	
sbalení	 stanů	 jsme	 vyšlápli	 na	 menší	 túru.	 Po	
cestě	jsme	se	zastavili	v	lomu	Leštinka,	kde	jsme	
měli	 příležitost	 sledovat	 trénink	 policejních	
potápěčů.	 Pak	 jsme	 vyrazili	 po	 naučné	 stezce	
Žulová	stezka	Horkami	do	Skutče.	Na	stezce	jsme	
se	 dozvěděli	 něco	 o	 práci	 v	 lomu	 a	 zpracování	
žuly.	Do	Skutče	jsme	dorazili	akorát	na	oběd.	Na	
náměstí	 právě	 probíhala	 pouť,	 kde	 si	 děti	 po	
obědě	 zadováděly	 na	 atrakcích,	 daly	 zmrzlinu	 a	
vyrazili	 jsme	 směr	Předhradí.	 Cestu	 jsme	 zvolili	
po	 turistické	 zelené	 značce	 přes	 Malhošť	 až	 na	
rozcestí	Nad	Krounkou	a	dále	po	červené	značce	
až	 do	 Předhradí,	 kde	 jsme	 navštívili	 hrad	
Rychmburk	a	došli	k	restauraci	Panská	zahrada	s	
dětským	 hřištěm.	 Zde	 jsme	 měli	 domluvenou	
večeři	 a	 stanování.	 V	 neděli	 jsme	 se	 probudili	

(opět	 v	 6:00	 hod	 díky	 budíku	 pana	 Čerta)	 do	
krásného	slunečného	dne.	Po	sbalení	stanů	jsme	
zašli	 do	 místní	 samoobsluhy	 na	 snídani	 a	
doplnění	 zásob.	 Pak	 jsme	 vyšlápli	 po	 červené	
turistické	 značce	 údolím	 Krounky		 až	 do		
Šilinkova	 dolu	 na	 domluvený	 oběd.	 Poté	 jsme	
pokračovali	 do	 Kutřína,	 odkud	 jsme	 po	 krátké	
zastávce	v	hospůdce	s	dětským	hřištěm,	popojeli	
autobusem	do	Proseče.	 Tam	 jsme	 si	 na	 náměstí	
dali	výbornou	točenou	zmrzlinu	a	vydali	se	přes	
Pastvisko	na	Martinice.	Tady	 jsme	výlet	ukončili	
a	zavolali	maminkám,	aby	pro	nás	přijely	autem.	
Velké	 díky	 patří	 Pepovi	 Boháčovi,	 který	 nám	
zajišťoval	po	celý	výlet	odvoz	batohů.

za	TJ	a	tatínky	Honza	Brokl	ml.

Tenisový	turnaj
ve	dvouhrách	2019

TJ	 Pustá	 Kamenice	 dne	 20.	 7.	 2019	 uspořádala	
21.	 ročník	 turnaje	 v	 tenise	 dvouher.	 Turnaje	 se	
zúčastnilo	8	hráčů:	Sršeň	D.,	Sršeň	M.,	Nevole	 J.,	
Smažil	M.,	Chalupník	 J.,	Bureš	L.,	Hromádko	L.	a	
Paulus	 J.	 Po	 dramatických	 a	 vyrovnaných	
zápasech	 jsme	 se	 dočkali	 rozuzlení	 a	 vítězem	
turnaje	se	stal	Sršeň	David.	Druhé	místo	obsadil	
Nevole	Jiří	a	na	třetím	místě	skončil	Sršeň	Milan.	
Čtvrté	místo	pak	obsadil	 Smažil	Martin.	Večer	k	
posezení	 nám	 zahrál	 na	 kytaru	 František	
Šafránek	a	na	mandolínu	Libor	Hromádko.	Tímto	
všem	děkuji	za	pěkný	den.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Milan	Sršeň
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SDH	Pustá	Kamenice

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

zdatnost,	 schopnost	 spolupráce	 a	 důvtip.	 Cílem	
her	 je	především	pobavit	se	a	setkat	se	s	přáteli	
z	okolních	obcí,	 což	 se	 snad	podařilo.	Vítězem	a	
tedy	 i	 	 pořadatelem	 her	 v	 roce	 2020	 se	 stal	
sousední	 Rychnov.	 2.	místo	 získala	 „největší	
vesnice“	Polička,	o	3.	místo	 se	podělila	Proseč	a	
Borová,	 4.	místo	 získalo	 družstvo	 z	 Pusté	
Kamenice	a	Pusté	Rybné	a	na	5.	místě	se	umístily	
Březiny.	Po	slavnostní	předání	cen	byly	Vesnické	

hry	 2019	 ukončeny.	 Od	 19	 hod.	 pak	 oslavy	
pokračovaly	až	do	brzkých	ranních	hodin	večerní	
pouťovou	 zábavou	 s	 kapelou	 Quattro.	 Po	 celé	
odpoledne	 byl	 nejen	 pro	 děti	 nachystán	
doprovodný	program.	Na	 stanovišti	HZS	Svitavy	
si	 všichni	 mohli	 ověřit	 své	 znalosti	 z	 oblasti	
požární	ochrany,	na	stanovišti	ZZS	Pardubického	
kraje	 si	 mohli	 prohlédnout	 vybavení	 sanitky,	

Oslavy	125.	výročí	založení	
SDH	v	Pusté	Kamenici
V	 sobotu	 27.7.2019	 se	 na	 místním	 hřišti	
uskutečnily	 netradičně	 pojaté	 oslavy	 125.výročí	
založení	 SDH	 Pustá	 Kamenice.	 Celé	 oslavy	 byly	
zahájeny	 slavnostním	 nástupem	 hostů	 a	
pozvaných	 hasičských	 sborů.	 Po	 zaznění	 státní	
hymny	 byli	 všichni	 přítomní	 krátce	 seznámeni	
s	historií	 i	 se	 současnými	 aktivitami	 našeho	

sboru.	Poté	promluvili	přítomní	hosté	–	starosta	
obce	 Jaroslav	 Sklenář,	 starosta	 Krajského	
sdružení	 hasičů	 Pardubického	 kraje	 Josef	
Bidmon,	 dále	 pak	 starosta	 Okresního	 sdružení	
hasičů	 Svitavy	 Jan	 Soural	 a	 náměstek	 starosty	
Okresního	 sdružení	 hasičů	 Svitavy	 pan	 Pavel	
Říha.	 Náš	 sbor	 si	 u	 příležitosti	 těchto	 oslav	
převzal	 z	 rukou	 starosty	 Jana	 Sourala	 pamětní	
plaketu	 Okresního	 sdružení	 Svitavy.	 Po	
oSiciálním	části	následovalo	zahájení	Vesnických	
her	 2019	 zapálením	 olympijského	 ohně	 našich	
her	a	slavnostním	nástupem	všech	7	soutěžních	
týmů	 a	 předváděcího	 družstva.	 V	 letošním	 roce	
se	 těchto	 her	 zúčastnili	 soutěžící	 z	 Rychnova,	
Pusté	 Kamenice,	 Proseče,	 Borové,	 Pusté	 Rybné,	
Březin	a	Poličky.	Družstva	ve	 složení	3	 ženy	a	3	
muži	 soutěžila	 celé	 odpoledne	 v	 legračních	 až	
trochu	 bláznivých	 disciplínách,	 při	 kterých	 si	
soutěžící	 vyzkoušeli	 svoji	 zručnost,	 fyzickou	
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vyzkoušet	 masáž	 srdce	 nebo	 si	 změřit	 krevní	
tlak.	Děti	pak	mohly	ještě	využít	dětské	atrakce	či	
malování	na	obličej.	Během	celého	dne	bylo	pro	
všechny	 nachystáno	 občerstvení	 v	 podobě	
grilované	 kýty,	 grilovaných	 klobás,	 nanuků,	
chlazených	 alkoholických	 i	 nealkoholických	
nápojů.	 Děkuji	 všem,	 kteří	 se	 jakýmkoli	
způsobem	podíleli	na	přípravě	a	organizaci	oslav,	
také	dětem	z	předváděcího	družstva,	které	 svoji	
úlohy	 zvládly	 na	 výbornou.	 Děkujeme	
sponzorům	 za	 jejich	 dary	 –	 obci	 Pustá	
Kamenice,	 I.Agro	 Oldříš	 a	 Trikator.cz.	
Děkujeme	 také	 panu	 Dvořákovi,	 jehož	 Uirma	
nám	zajistila	osvětlení	a	elektroinstalaci	celé	
akce.	 Velké	 poděkování	 patří	 také	 Pardu-
bickému	 kraji,	 který	 tuto	 akci	 Uinančně	
podpořil.	 Děkuji	 také	 všem,	 kteří	 přijali	 naše	
pozvání	 a	 svojí	 přítomností	 podpořili	 náš	 sbor.	
Doufáme,	že	si	to	všichni	užili!

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Prázdniny	u	hasičů
I	o	prázdninách	děti	z	hasičského	kroužku	neza-
hálely.	 Hned	 první	 prázdninový	 pátek	 5.	7.	
vyrazila	přípravka	na	Mistrovství	ČR	dorostu	do	
Svitav,	 kam	 jsme	 byli	 pozváni	 předvést	 ukázku	
naší	 práce.	 Děti	 předvedly	 scénku	 s	požárním	
útokem.	 Pro	 vedoucí,	 rodiče,	 ale	 hlavně	 děti	 to	
byl	 jedinečný	 zážitek,	 když	 je	 plná	 tribuna	
povzbuzovala	 mohutným	 potleskem	 a	 zvukem	
bubnů.	 Na	 závěr	 byly	 děti	 odměněny	 dárečky,	
které	jim	osobně	předal	starosta	Sdružení	hasičů	
Čech,	 Moravy	 a	 Slezska	 Jan	 Slámečka.	 Celou	
ukázku	 živě	 přenášela	 internetová	 televize	 Fire	
TV,	 kterou	 v	tu	 dobu	 sledovalo	 několik	 set	 tisíc	
diváků.	
V	sobotu	 21.	7.	 byl	 náš	 sbor	 pozván	 na	 oslavy	
135	 let	 od	 založení	 SDH	 Otradov.	 Oslavy	 byly	
zahájeny	 průvodem	 od	 pohostinství	 Barrandov	
až	 na	 místní	 hřiště.	 Zde	 po	 slavnostních	
proslovech	 vystupovaly	 i	 pustokamenické	
mažoretky.	 Poté	 byla	 zahájena	 přátelská	 soutěž	
dětských	družstev	s	historickou	technikou.	Pustá	
Kamenice	byla	zastoupena	hned	3	družstvy,	dále	
soutěžila	 družstva	 Proseče	 a	 Svratouchu.	 Cílem	
soutěže	 nebylo	 vyhrát,	 ale	 představit	 veřejnosti	
práci	 s	dětskými	 kolektivy	 v	rámci	 sdružení	
hasičů.	 Vítězi	 se	 stali	 nakonec	 všichni,	 kteří	 se	
soutěže	 zúčastnili.	 Poté	 si	 všichni	 mohli	

prohlédnout	 vystavenou	 historickou	 i	 novo-
dobou	 techniku,	 výstavu	 ze	 života	 hasičů	 i	 obce	
Otradov,	 užít	 si	 na	 skákacím	 hradě,	 nebo	
shlédnout	ukázku	psovodů.	
Obě	jmenované	akce	byly	výbornou	reprezentací	
nejen	našeho	sboru,	ale	také	naší	obce.
V	následujícím	 týdnu	 po	 oslavách	 v	Otradově	
vrcholily	 v	naší	 obci	 přípravy	 na	 oslavy	 125	 let	
založení	našeho	sboru.	Příprav	se	účastnily	i	děti,	
které	 tvořily	 ukázkové	 družstvo	 Vesnických	 her.	
Musely	 se	 všechny	 disciplíny	 naučit,	 aby	
dokázaly	 tu	 danou	 disciplínu	 představit	
soutěžním	družstvům.
Zbytek	 prázdnin	 se	 děti	 věnovaly	 přípravám	 na	
nadcházející	hasičské	soutěže.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Hasičská	soutěž	v	Sádku
Poslední	 prázdninovou	 sobotu	 se	 v	nedalekém	
Sádku	konala	dětská	pohárová	 soutěž.	 Soutěžilo	
se	v	požárním	útoku	a	 štafetě	4x60m.	Do	Sádku	
jsme	 vyrazili	 brzy	 ráno	 s	dvěma	 družstvy	
mladších	a	družstvem	přípravky.	Přípravka	hned	
na	 úvod	 soutěže	 ukázala,	 jak	 umí	 zaběhnout	
požární	 útok	 a	 následně	 i	 štafetu.	 Družstvo	 B	
bylo	doplněno	dětmi	z	přípravky,	aby	zastoupily	
některé	 děti,	 které	 si	 ještě	 užívaly	 prázdnin.	 Po	
celou	 dobu	 panovalo	 horké,	 až	 tropické	 počasí.	
Přesto	vše	děti	zvládly	výborně.	Tým	A	ve	složení	
Šárka	 	Bukáčková,	Andrea	Odehnalová,	Vlastimil	
Suchý,	 Matěj	 Zahálka,	 Alice	 Husáková,	 Sára	
Kottoniaková	 a	 Kristýna	 Tomášková	 si	 doběhl	
v	požárním	 útoku	 pro	 11.	místo	 z	23	 družstev.	
V	součtu	 se	 štafetou	 nakonec	 získal	 místo	 14.	
Družstvo	 B	 ve	 složení	 Matěj	 Zahálka	 (10	let),	
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Marek	Zahálka	(7	let),	Daniel	Vičar	(7	let),	Jakub	
Odehnal	 (5	let),	 Filip	 Sodomka	 (7	let),	 Daniel	
Suchý	 (6	let)	 a	 Anna	 Tomášková	 (6	let)	 si	
s	ohledem	 na	 věkové	 složení	 vybojovalo	
nádherné	 17.	místo	 z	PÚ.	 V	součtu	 s	časem	
štafety	 pak	 děti	 získaly	 místo	 20.	 Děkujeme	 za	
vzornou	reprezentaci.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Soutěžní	víkend	7.	-	8.	9.	2019
V	sobotu	 7.	9.	 odjela	 obě	 družstva	 mladších	 na	
pohárovou	soutěž	do	Kamence.	Od	rána	vytrvale	
pršelo,	a	tak	bylo	naším	cílem	hlavně	se	ve	zdraví	
vrátit	 zpět.	 I	 přes	 nepřízeň	 počasí	 děti	 podaly	
velmi	 pěkné	 výkony.	 Tým	 A	 zaběhl	 PÚ	 v	čase	
23:95	 a	 tým	 A	 33:80.	 	 Štafetu	 Áčko	 zaběhlo	
v	čase	 53:50	 a	 Béčko	 pak	 v	čase	 68:24.	 Celkově	
se	děti	umístily	na	14.	A	20.	místě.	V	Kamenci	se	
také	 běžel	 závod	 jednotlivců	 Kamenecká	
šedesátka,	na	který	se	sjíždějí	soutěžící	z	různých	

koutů	České	republiky.	V	kategorii	
mladší	 chlapci	 běželo	 celkem	 34	
závodníků.	 Matěj	 Zahálka	 se	
umístil	na	23.	místě	a	Daniel	Vičar	
na	 místě	 27.	 V	kategorii	 dívek	
soutěžilo	 celkem	 33	 dívek.	 Sára	
Kottoniaková	 získala	 30.	místo,	
Andrea	 Odehnalová	 28.	místo,	
Alice	Husáková	25.	místo,	Terezka	
Sejkorová	 	 21.	místo	 a	 nejlepší	
naší	 závodnicí	 se	 stala	 Šárka	
Bukáčková,	 která	 se	 umístila	 na	

17.	místě.	 Děkujeme	 dětem	 za	 reprezentaci	
našeho	 sboru.	 Také	 děkujeme	 SDH	 Otradov	 za	
pomoc	při	odvozu	dětí	na	soutěž	a	zpět	domů.
Hned	druhý	den	se	tým	A	vydal	ještě	soutěžit	do	
Zderaze.	Memoriál	Františka	Šplíchala	je	zařazen	
do	 ligy	 okresu	Chrudim.	Ta	má	odlišná	pravidla	
týkající	 se	 použitého	 stroje.	 Každý	 sbor	 si	 vozí	
vlastní	stříkačku,	na	rozdíl	od	svitavské	ligy,	kde	
pořadatel	 soutěže	 zajišťuje	 jednotný	 stroj	 pro	
všechna	 družstva.	 My	 jsme	 na	 této	 soutěži	
požádali	 o	 pomoc	 SDH	 Proseč,	 který	 nám	
zapůjčil	stříkačku	 i	se	strojníkem.	Dětem	se	sice	
1.pokus	příliš	nevydařil,	ale	v	druhém	pokusu	to	
napravily.	 Zaběhly	 nejlepší	 čas	 sezóny	 21,05	 a	
průběžně	 se	 pohybovaly	 na	 4.místě	 výsledkové	
listiny.	 Sice	 si	 nakonec	 odvezly	 místo	 8.,	 ale	
nechaly	 za	 sebou	 dalších	 11	 ostřílených	 týmů	
chrudimské	 ligy	 mladých	 hasičů.	 Děkujeme	
dětem	za	výbornou	reprezentaci	našeho	sboru	a	
obce	 i	 mimo	 náš	 okres.	 Poděkování	 patří	 také	
SDH	Proseč	za	zapůjčení	techniky	i	strojníka.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

SDH Pustá Kamenice

přijímá nové členy již od 3 let!

Hasičský kroužek se od září koná v 16.15 hod.

Zájemci se mohou hlásit u L. Tomáškové.
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Změny	a	plánované	akce	SDH
POZOR	 ZMĚNA!	 Z	důvodu	 konání	 kroužku	
mažoretek	 v	našem	 původním	 čase	 se	 hasičský	
kroužek	 od	 září	 posouvá	 na	 16.15	hod.	O	místě	
konání	budete	vždy	informování	formou	sms.

25.	9.	-	školení	vedoucích	mládeže	HZS	Svitavy

28.	9.	-	pohárová	soutěž	okresní	ligy	Mladějov	

13.	10.	-	výlet	SDH	do	ZOO	Olomouc

19.	10.	-	podzimní	branný	závod	Pustá	Rybná		

6.	12.	-	pátek	od	16	hod.	v	KD	–	výroční	schůze
	pro	děti	a	jejich	rodiče

7.	12.	-	sobota	od	17	hod.	v	KD	–	výroční	schůze
	spojená	s	volbou	nového	výboru

SDH	Pustá	Kamenice	zve	všechny	děti	
z	hasičského	kroužku	a	jejich	rodiče	na

Výroční	valnou	hromadu	pro	děti
která	se	bude	konat

v	pátek	6.	12.	2019	v	KD	od	16	hod.	

Program:

1)	Zahájení,	uvítání

2)	Pasování	nových	členů

3)	Zhodnocení	uplynulého	roku

4)	Promítání	videa	a	fotograSií	ze	soutěží	a
						dalších	akcí

Občerstvení	zajištěno.

SDH	Pustá	Kamenice	si	dovoluje	pozvat	všechny	
své	členy	na

Výroční	valnou	hromadu
která	se	bude	konat

v	sobotu	7.	12.	2019	v	KD	od	17	hod.

Program:	1)	Zahájení,	uvítání

2)	Schválení	programu

3)	Výroční	zprávy	za	rok	2019

4)	Volby	nového	výboru

5)	Diskuze,	různé

6)	Usnesení,	závěr,	občerstvení

Z	důvodu	konání	volby	nového	výboru	prosíme	o	
hojnou	účast.	

Případní	zájemci	o	práci	v	novém	výboru	mohou	
kontaktovat	velitele	M.	Tušlu.
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Slavnostní	zahájení	nového	
školního	roku
V	pondělí	2.	září	se	v	naší	škole	konalo	slavnostní	
zahájení	 nového	 školního	 roku.	 Po	 společném	
přivítání	 a	 projevu	 pana	 starosty	 následovalo	
přivítání	šesti	nových	prvňáčků.	Každý	prvňáček	
dostal	 od	 pana	 starosty	 balíček	 školních	
pomůcek	 a	 od	 školy	 drobný	 dárek,	 pamětní	 list	
na	 svůj	 první	 školní	 den	 a	 perníkový	 zvoneček	

pro	 štěstí,	 který	 dostali	 všichni	 žáci.	 Na	 konci	
slavnostního	 zahájení	 si	 prvňáčci	 ještě	 převzali	
malé	 keramické	 zvonečky,	 aby	 pokračovali	
v	tradici	 „Prvního	 zvonění“,	 kdy	 první	 zvonění	
v	novém	školním	roce	odzvoní	noví	školáčci.	

Letos	 bude	 do	 školních	 lavic	 usedat	 rekordní	
počet	 dvaceti	 šesti	 dětí.	 	 V	 I.	 třídě	 se	 bude	 učit	
šest	 prvňáčků	 a	 čtyři	 druháčci,	 ve	 II.	 třídě	 pak	
čtyři	třeťáci,	osm	čtvrťáků	a	čtyři	páťáci.
Všem	 školákům	 přeji	 nejen	 dobrá	 známky,	 ale	
také	 spoustu	 nových	 krásných	 zážitků,	
zaměstnancům	 i	 rodičům	 pak	 přeji	 klidný	 a	
pohodový	školní	rok	2019/2020.

Jana	Kulichová

Projížďka	na	koních
Mockrát	 děkujeme	 manželům	 Suchým	 a	 Barče	
Sochové	za	projížďku	na	koních	uskutečněnou	v	
1.	zářijovém	týdnu.	Všem	dětem	se	moc	 líbila.	A	
ani	ty	úplně	nové	se	vůbec	nebály.

Dita	Hromádková

Adaptační	středa
Protože	 jsme	 se	 v	 řadách	 žáků	 rozrostli	 o	 šest	
nových	 prvňáčků,	 uspořádali	 jsme	 pro	 všechny	
školáky	 ve	 středu	 4.	 9.	 adaptačně	 -	 sportovní	
dopoledne.	 Jednalo	 se	 o	 procházku	 v	 okolí	
Kamenice,	na	které	nás	čekalo	dohromady	deset	
různých	úkolů.	Cestou	necestou	nás	vedly	šipky	a	
fáborky.	 Cílem	 bylo	 dát	 starším	 prostor,	 aby	
ukázali,	 že	 jsou	pro	prvňáčky	vzorem,	 rádcem	a	
pomocníkem,	 odbourat	 u	 prvňáčků	 prvotní	
ostych	a	posílit	spolupráci	ve	skupině	všech	dětí,	
která	 je	na	malotřídní	škole	velmi	potřebná.	Dle	
reakcí	 dětí,	 se	 dopoledne	 povedlo,	 což	 nás	
samozřejmě	velmi	těší.
Také	v	MŠ	jsme	si	uspořádali	společné	adaptační	
dopoledne	 a	 hned	 po	 svačině	 vyrazili	 směr	
Hápův	javor	a	na	plácku	„u	stromů“	si	zahráli	hry	
na	 seznámení	 se	 s	 novými	 dětmi,	 zazpívali	 si	 a	
pořádně	si	zablbli	s	bublifuky.

Tereza	Dudková	a	Dita	Hromádková

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice
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Klub	seniorek

Léto	v	klubu	seniorek

V	tradičním	 červnovém	 termínu	 se	 v	našem	
klubu	 konal	 další,	 v	pořadí	 již	 8.	 ročník	
zábavného	 turnaje	 ve	 hře	 „Člověče,	 nezlob	 se!“.	
I	když	tím	nejdůležitějším	je	vždy	dobrá	nálada	a	
hezky	 strávené	 odpoledne	 při	 hře,	 vítězky	
neodejdou	 bez	 medailového	 ocenění.	 Finálovou	
účast	si	tentokrát	vybojovaly	Marie	Petrová,	Míla	
Nadrchalová,	 Věra	 Holcová	 a	 Míla	 Boháčová.	
Finalistkám	 gratulujeme	 a	 příště	 si	 s	chutí	
zahrajeme	zase.	
Předloni	jsme	si	vyzkoušely,	jak	může	dopadnout	
letní	 generálka	 na	 skutečné	 vánoce.	 A	 protože	
dopadla	 výtečně,	 proč	 bychom	 to	 nezopakovaly	
i	letos.	Možná,	 že	 to	bude	další	 z	tradičních	 akcí	
našeho	 babince.	 Zase	 se	 urodilo	 na	 zahrádkách,	
zase	 jsme	 navařily	 džemů,	 nasušily	 bylinek,	
naložily	všemožnou	zeleninu.	To	vše	se	dá	hezky	
zabalit ,	 převázat	 stužkou	 a	 položit	 pod	
stromeček	 i	 když	 je	 srpen	 a	 na	 stromečku	 jsou	
místo	vánočních	ozdob	čerstvé	květiny.	Radost	a	
pohodová	 nálada	 byla	 při	 rozbalování	 dárků	
stejná,	jako	je	o	těch	opravdových	vánocích.
V	září	 máme	 ještě	 naplánovaný	 výlet	 na	
Svojanov.	 Těšíme	 se,	 že	 si	 tam	 prohlédneme	
výstavu	 českých	 korunovačních	 klenotů.	 O	 tom,	
jak	se	nám	výstava	líbila,	dáme	vědět	příště.
S	přicházejícím	 podzimem	 budou	 již	 pravidelná	
páteční	 setkání	 v	klubu	 již	 hodně	 pracovní,	
protože	 ty	 skutečné	 vánoce	 se	 budou	 blížit	 a	
chceme	zase	jako	každý	rok	na	ně	něco	hezkého	
připravit.

za	seniorky	Irena	Gregorová
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Připravované	akce
Tělovýchovná	jednota	Pustá	Kamenice,	spolek

pořádá	dne	26.	10.	2019	posvícenskou	taneční	zábavu	se	skupinou

	MARKANT
začátek	ve	20:00	hodin,	vstupné	100,-	Kč

(my	starší	zavzpomínáme	na	svá	mladá	léta,	
mladší	zase	uslyší	hudbu	svých	rodičů	v	době	jejich	mládí)

26.	10.	2019	–	Posvícení	(TJ	Pustá	Kamenice)
29.	11.	2019	–	Rozsvícení	vánočního	stromu	(ZŠ	a	MŠ	a	obec	Pustá	Kamenice)
1.	12.	2019	–	Advent	v	Klubu	seniorek	(Klub	seniorek)
5.	12.	2019	–	Mikulášská	obchůzka	obcí	(TJ	Pustá	Kamenice)
7.	12.	2019	–	Výroční	schůze	SDH	Pustá	Kamenice

Mažoretky	Hvězdičky

Vystoupení	mažoretek	Hvězdiček	na	oslavách	v	Trstěnici
Letos	 poprvé	 jsme	 se	 s	 mažoretkami	 vydaly	 na	 vystoupení	 do	 vzdálenější	 obce,	 do	 Trstěnice	
u	Litomyšle.	Každý	 rok	 se	 zde	 konají	 Trstěnické	dožínky,	 na	 které	 jsme	byly	pozvány	 i	my.	V	neděli	
25.	8.	 jsme	 se	 s	 holkami	 sešly	 u	 místního	 obecního	 úřadu,	 odkud	 šel	 průvod	 občanů	 v	 dobových	
krojích,	mažoretek,	koňských	povozů	a	kočárů	k	trstěnické	škole.	Zde	byl	bohatý	program	pro	všechny	
věkové	skupiny,	v	němž	vystupovaly	místní	děti,	 klub	 trstěnických	žen,	dechová	kapela	Bludověnka,	
Bojané	a	naše	mažoretky	Hvězdičky.	Holky	své	vystoupení	zvládly	na	jedničku,	i	když	zdaleka	nebyly	
v	plném	počtu.	Příští	vystoupení	nás	čekají	až	v	novém	školním	roce,	kdy	předvedeme	novou	sestavu	a	
doufám,	že	mažoretky	budou	stejně	tak	úspěšné	a	budou	vystupovat	v	co	nejvyšším	počtu.	

Tereza	Lorencová
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8.	12.	2019	–	Adventní	koncert	v	kostele	sv.	Anny	(obec	Pustá	Kamenice)
11.	12.	2019	–	Vánoční	besídka	(ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice)
18.	12.	2019	–	Vánoční	koncert	v	kostele	sv.	Anny	(ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice)
25.	12.	nebo	26.	12.	2019	–	Vánoční	bruslení	–	bude	upřesněno	(TJ	Pustá	Kamenice)

CyklisHcká	naděje	z	Pusté	Kamenice
Mnozí	občané	z	naší	vesnice	ani	nevědí,	že	právě	v	Pusté	
Kamenici	 žije	 mladý	 cyklistický	 závodník,	 který	 teprve	
loni	vstoupil	do	cyklistického	klubu	Bendl	Vysoké	Mýto	a	
letos	 začal	 závodit.	 Jedná	 se	 o	 Jiřího	 Holce	 mladšího,	
který	v	tomto	roce	reprezentuje	nejen	svůj	klub	ale	i	naší	
vesnici.	 Jako	 dítko	 školou	 povinné	 rád	 jezdil	 na	 kole	 a	
většinou	při	závodech	v	Proseči	získával	cenná	umístění.	
Proto	 se	 rozhodl	 věnovat	 tomuto	 sportu	 ve	 větší	 míře.	
Odjezdil	 několik	 závodů	 Českého	 poháru	 horských	 kol	
s	mezinárodní	 účastí,	 kde	 získával	 cenné	 zkušenosti.	Na	
jaře	 tohoto	 roku	 se	 zúčastnil	 série	 závodů,	 které	 pod	
názvem	 Bikové	 úterky	 se	 konaly	 na	 různých	
místech:	 ,,sjezdovka	 v	 Poličce,	 sjezdovka	 v	Trhové	
Kamenici,	 údolí	 řeky	Doubravy	v	Chotěboři	 a	 jiné´´,	 kde	
získal	 celkové	 3.	místo.	 Na	 několika	 závodech	 -	 Holice,	
Seč,	 Hlinsko,	 Polička...	 umístění	 na	 stupních	 vítězů	 utíkala	 jen	 o	 pomyslný	 fous,	 získával	 4.	místa	 a	
5.	místa.	Nevzdával	se	a	závodil	dál.	Snaha	byla	odměněna	a	série	úspěchů	nenechala	na	sebe	dlouho	
čekat.	Závod	na	Podhůře	okolo	rozhledny	Bára	ve	Slatiňanech	mu	vyneslo	2.	místo.	Zlatý	hřeb	přišel	za	
14	dní	a	to	22.	června	2019,	kdy	v	Proseči	ovládl	závod	se	175	závodníky	a	celkově	dojel	na	1.	místě	ze	

všech	 zúčastněných.	 A	 aby	 toho	 nebylo	
málo	o	3	dny	později	ovládl	závod	v	Hradci	
Králové,	kde	také	zvítězil.	Ale	vše	není	jen	
o	 dobrém,	 i	 Jirka	 si	 vybral	 zlé.	Na	 závodě	
v	České	 Třebové	 se	 vyboural	 a	 prodělal	
střední	 otřes	 mozku	 a	 poranění	 ruky.	
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S	přivolanou	 sanitkou	byl	 odvezen	do	nemocnice,	 kde	 zůstal	 na	pozorování	 a	 jako	dárek	 -	 sádru	na	
ruku.	 Zhruba	 po	měsíční	 pauze	 opět	 začal	 závodit.	 Vše	 si	 vynahradil	 na	 Sádecké	 pile	 3.	místem,	 ve	
Vraclavi	2.	místem,	v	České	Třebové	3.	místem	a	v	Dalečíně	2.	místem.	Další	jeho	závody	stále	probíhají	
a	 poslední	 bude	 28.	září	 v	Sedlišti	 u	 Jimramova,	 kde	 se	 pokusí	 získat	 umístění	 na	 stupních	 vítězů	
v	tomto	závodě	a	celkové	vítězství	v	celé	sérii	závodů	o	pohár	Českomoravské	vrchoviny.	

Plno	úspěchů	a	spoustu	šťastných	kilometrů	přejí	rodiče.


