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Pustá	Kamenice	–	doplňující	zdroj	
pitné	vody
Tak	 zní	 oLiciální	
n á z e v	 a k c e ,	
o	které	jsem	Vás	
již	 informoval	
v	minulých	 PK	
listech.	 Na	 zá-
kladě	 smlouvy	
o	dílo	 byl	 dne	
12.	8.	2020	na	p.	
p.	 č.	 1172/28	
p r o v e d e n	
průzkumný	 hy-
drogeologický	
v r t	 P K V - 3	
o 	h loubce	 80	
metrů.	 Násled-
ně	 dne	 14.8 .2020	 byla	 po	 vyhloubení	
průzkumného	 hydrogeologického	 vrtu	 PKV-3	 a	
na	 nevystrojeném	 vrtu	 provedena	 1.	 ověřovací	
zkouška	 a	 dne	 17.8.2020	 bylo	 provedeno	
karotážní	 měření.	 Výsledkem	 tohoto	 měření,	
které	 se	 týká	 zjištěných	 propustných	 poloh	 a	
vodního	 režimu	 bylo	 zjištěno,	 že	 ustálená	

pokračování	na	straně	2…

Další	mimořádná	opatření	
Ministerstva	zdravotnictví	
ohledně	nemoci	COVID	19
Vážení	spoluobčané.	V	letošním	druhém	čísle	PK	
listů	 jsem	 se	 zmínil	 o	 tom,	 že	 koronavirus	
odchází	a	vše	se	pomalu	vrací	do	normálu.	Mýlil	
jsem	se.	Od	1.	9.	2020	Ministerstvo	zdravotnictví	
České	 republiky	 vydává	 další	 mimořádné	
opatření	 ohledně	nemoci	 COVID	19	 s	tím,	 že	 od	
tohoto	 data	 je	 povinnost	 nosit	 roušky	 v	zaří-
zeních	 zdravotních	 a	 sociálních	 služeb,	 ve	
veřejné	 dopravě,	 na	 úřadech	 či	 ve	 volebních	

místnostech.	 Kapacita	 hromadných	 akcí	 zatím	
zůstává	stejná,	na	vnitřní	akce	nad	100	osob	však	
bude	vstup	pouze	s	rouškou.	Od	10.	9.	2020	platí	
nařízení,	 že	 roušky	 se	 musí	 nosit	 všude	 ve	
vnitřních	 prostorách	 („všude	 pod	 střechou“)	 a	
v	prostředcích	 veřejné	 dopravy.	 V	době	 mého	
příspěvku	do	PK	listů	je	situace	taková,	že	počty	
nakažených	 každým	 dnem	 rostou	 a	 překračují	
hranici	přes	1000	nakažených	denně.	Než	dojde	
k	tiskové	úpravě	a	tisku	PK	listů,	tak	situace	bude	
zase	 jiná	 a	 to	 spíše	 v	 horším	 slova	 smyslu.	
Věnujte	prosím	pozornost	tomuto	onemocnění	a	
sledujte	 jak	 sdělovací	 prostředky,	 tak	 i	 webové	
stránky	 naší	 obce,	 kde	 najdete	 potřebné	
informace.	 Při	 realizaci	 všech	 nařízení	 a	
doporučení	 používejte	 svůj	 rozum,	 chovejte	 se	
zodpovědně	 jak	 k	sobě,	 tak	 i	 k	ostatním	 lidem.	
Celostátní	 informační	 linka	 MZ	 ČR	 ohledně	
nemoci	COVID	19	je	dostupná	na	čísle	1221	a	je	
k	dispozici	v	pracovních	dnech	od	8	do	19	hodin	
a	o	víkendu	od	9	do	16:30	hodin.

starosta
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Plnění	rozpočtu	k	31.	8.	2020	v	Ps.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

8020,05 10927,44 5470,9VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

4431,2PŘÍJMY CELKEM

1617,9 78 15,9Pozemky a les, zvířata800,46Daň z příjmu FO plátci

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

129,5 800 15,7Vodovod, infrastruktura a vrt82,9Daň z příjmů vyb. srážkou

1302,7 3600 3406,4Veřejné osvětlení547Daň z příjmů práv. osob

2982,9 350 110,5Provoz ČOV, kanalizace1726,7DPH

360 801 44,9Kulturní dům + kultura216,1Daň z nemovitostí

35 40 9,4Knihovna26,2Daň z hazardních her

215,5 20 0Hřiště210Poplatky z odpadů a psů

7 200 123,7ZŠ a MŠ2,4Poplatky správní, loterie

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

131 281 100,3Odpadové hospodářství6,5Příjmy z pozemků, lesa a železa

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

10 110 102Finanční příspěvky, dotace4,7Příjmy 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 volby49,5Neinv. dotace na státní správu

123,6 700 229,6Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP112,4Dotace VPP - úřad práce

50 555 31,2Jednotka požární ochrany obce23,6Příjmy sběr a odvoz odpadů

22,01 970 153,3Zastupitelstvo13,1Služby pro obyvatelstvo

16 690 89,7Péče o vzhled obce a veř. zeleň11,4Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 3,4Krizová situace obce13,7Příjmy KD

90,44 90,44Daň z příjmů za obce

hladina	podzemní	vody	je	v	6,3	m	a	místa	přítoků	
podzemní	 vody	 jsou	 ve	 43,4	 –	 45,6	 m	 a	 dále	
v	63,6	 m.	 Po	 následném	 vystrojení	 vrtu	
(19.	8.	2020)	 byla	 ve	 dnech	 25.	-	26.	8.	2020	
provedena	 2.	ověřovací	 čerpací	 zkouška	
o	celkové	 délce	 24	 hodin.	 Z	vystrojeného	 vrtu	
bylo	čerpáno	0,47	l/s	(40	m3)	denně	při	snížení	
hladiny	na	přibližnou	hodnotu	43,0	m,	 ustálená	
hladina	byla	zaměřena	v	úrovni	4,01	m.	Na	závěr	

čerpací	 zkoušky	 byly	 odebrány	 vzorky	 vody	 na	
analýzy	 v	rozsahu	 základního	 fyzikálního	 a	
chemického	 rozboru	 a	 stanovení	 radonu.	 Na	
základě	 pozitivních	 výsledků	 vrtných	 prací	
potvrzených	 karotážním	 měřením	 a	 výsledků	
ověřovacích	zkoušek	bude	na	vrtu	provedena	dle	
projektové	 dokumentace	 poloprovozní	 čerpací	
zkouška.	 Tato	 bude	 prováděna	 od	 16.	 září	 a	 na	
vrtu	 bude	 čerpáno	 každý	 den	 po	 dobu	 28	 dnů,	

…	pokračování	z	úvodní	strany

ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

8020,05 10927,44 5470,9VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

4431,2PŘÍJMY CELKEM

1617,9 78 15,9Pozemky a les, zvířata800,46Daň z příjmu FO plátci

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

129,5 800 15,7Vodovod, infrastruktura a vrt82,9Daň z příjmů vyb. srážkou

1302,7 3600 3406,4Veřejné osvětlení547Daň z příjmů práv. osob

2982,9 350 110,5Provoz ČOV, kanalizace1726,7DPH

360 801 44,9Kulturní dům + kultura216,1Daň z nemovitostí

35 40 9,4Knihovna26,2Daň z hazardních her

215,5 20 0Hřiště210Poplatky z odpadů a psů

7 200 123,7ZŠ a MŠ2,4Poplatky správní, loterie

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

131 281 100,3Odpadové hospodářství6,5Příjmy z pozemků, lesa a železa

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

10 110 102Finanční příspěvky, dotace4,7Příjmy 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 volby49,5Neinv. dotace na státní správu

123,6 700 229,6Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP112,4Dotace VPP - úřad práce

50 555 31,2Jednotka požární ochrany obce23,6Příjmy sběr a odvoz odpadů

22,01 970 153,3Zastupitelstvo13,1Služby pro obyvatelstvo

16 690 89,7Péče o vzhled obce a veř. zeleň11,4Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 3,4Krizová situace obce13,7Příjmy KD

90,44 90,44Daň z příjmů za obce

ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

8020,05 10927,44 5470,9VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

4431,2PŘÍJMY CELKEM

1617,9 78 15,9Pozemky a les, zvířata800,46Daň z příjmu FO plátci

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

129,5 800 15,7Vodovod, infrastruktura a vrt82,9Daň z příjmů vyb. srážkou

1302,7 3600 3406,4Veřejné osvětlení547Daň z příjmů práv. osob

2982,9 350 110,5Provoz ČOV, kanalizace1726,7DPH

360 801 44,9Kulturní dům + kultura216,1Daň z nemovitostí

35 40 9,4Knihovna26,2Daň z hazardních her

215,5 20 0Hřiště210Poplatky z odpadů a psů

7 200 123,7ZŠ a MŠ2,4Poplatky správní, loterie

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

131 281 100,3Odpadové hospodářství6,5Příjmy z pozemků, lesa a železa

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

10 110 102Finanční příspěvky, dotace4,7Příjmy 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 volby49,5Neinv. dotace na státní správu

123,6 700 229,6Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP112,4Dotace VPP - úřad práce

50 555 31,2Jednotka požární ochrany obce23,6Příjmy sběr a odvoz odpadů

22,01 970 153,3Zastupitelstvo13,1Služby pro obyvatelstvo

16 690 89,7Péče o vzhled obce a veř. zeleň11,4Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 3,4Krizová situace obce13,7Příjmy KD

90,44 90,44Daň z příjmů za obce

ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

8020,05 11517 6724VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

4431,2PŘÍJMY CELKEM

1617,9 78 15,9Pozemky a les, zvířata800,46Daň z příjmu FO plátci

31,5 50 45,3Místní a účelové komunikace9,4Daň z příjmu FO poplat

129,5 800 56,5Vodovod, infrastruktura a vrt82,9Daň z příjmů vyb. srážkou

1302,7 3600 3436,9Veřejné osvětlení547Daň z příjmů práv. osob

2982,9 350 169,1Provoz ČOV, kanalizace1726,7DPH

360 801 72,3Kulturní dům + kultura216,1Daň z nemovitostí

35 40 19,1Knihovna26,2Daň z hazardních her

215,5 20 0Hřiště210Poplatky z odpadů a psů

7 200 237,6ZŠ a MŠ2,4Poplatky správní, loterie

9,2 15 2,4Cestovní ruch0Poplatek odnětí poz. funkce lesa

131 281 190,4Odpadové hospodářství6,5Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 460 114,4Služby obyvatelstvu8,1Příjmy vodovod, rybník

10 110 102Finanční příspěvky, dotace4,7Příjmy TVO, hřiště

330 1156 712,2Činnost místní správy40,5Stočné

1 140,44 116,3Pojištění majetku, finanční služby0,1Finanční operace

74,2 2 1,2Finanční vyrovnání volby49,5Neinv. dotace na státní správu

123,6 700 403,3Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP112,4Dotace VPP - úřad práce

50 1005 39,1Jednotka požární ochrany obce23,6Příjmy sběr a odvoz odpadů

22,01 970 657,4Zastupitelstvo13,1Služby pro obyvatelstvo

16 723,6 329,2Péče o vzhled obce a veř. zeleň11,4Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 3,4Krizová situace obce13,7Příjmy KD

450 0Dotace dopravní automobil

0 31Dotace volby

90,44 90,44Daň z příjmů za obce
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kamenivem	frakce	8/16	mm	do	výše	30	cm.	Když	
teď	 dojde	 k	vniknutí	 vody	 do	 sklepa,	 tak	 voda	
steče	 do	 sběrné	 šachty,	 ponorné	 čerpadlo	
osazené	v	šachtě	samo	sepne	a	vyčerpá	vodu	do	
dešťové	 kanalizace.	 Sanací	 sklepních	 prostor	 a	
instalací	plovákového	čerpadla	 již	nebude	nutné	
zaměstnávat	 členy	 naší	 požární	 jednotky	 při	
odčerpávání	vody.	Od	provedené	sanace	se	voda	
ze	 sklepa	 čerpala	 jednou,	 po	 lijáku	 a	 krupobití,	
které	naši	obec	zasáhlo	5.	9.	2020.

starosta

Pustou	Kamenicí	se	prohnalo	
krupobiQ

V	 sobotu	 5.	9.	2020	 po	 devatenácté	 hodině	 se	
Pustou	 Kamenicí	 prohnalo	 krupobití.	Padaly	
kroupy,	 které	měly	 v	průměru	 jeden	 centimetr	 i	
více.	 Kroupy	 také	 doprovázel	 prudký	 dešť,	 po	
němž	 se	 začaly	 po	 silnici	 linout	 proudy	 vody.	
Takové	kroupy	a	v	takovém	množství	 jsem	 ještě	
v	naší	 obci	 za	 dobu	 co	 zde	 žiji	 neviděl.	 Jakmile	
kroupy	 přestaly	 padat,	 lidé	 vycházeli	 ze	 svých	
domovů,	aby	si	zkontrolovali	svůj	majetek,	zda-li	
nebyl	 tímto	 přírodním	 jevem	 poškozen.	
Krupobitím	 bylo	 v	obci	 poškozeno	 několik	
skleníků,	 střech	 a	 došlo	 také	 k	 poškození	
několika	vozidel.

starosta

Dotace	na	požární	techniku	pro	
jednotku	sboru	dobrovolných	
hasičů	obce
Zastupitelstvo	 Pardubického	 kraje	 na	 svém	
zasedání	 dne	 25.	8.	2020	 schválilo	 dotaci	 na	
požární	 techniku	 jednotky	 sboru	 dobrovolných	

tedy	do	poloviny	října.	Nakonec	bude	provedena	
stoupací	 zkouška	 o	 délce	 tří	 dnů.	 Tato	 čerpací	
zkouška	 stanoví	 využitelnou	 vydatnost	 prů-
zkumného	 hydrogeologického	 vrtu,	 ověření	
hodnot	 vybraných	 ukazatelů	 jakosti	 podzemní	
vody,	 pro	 zhodnocení	 míry	 event.	 ovlivnění	
blízkých	hydrogeologických	objektů	a	pro	určení	
technických	 podmínek	 budoucího	 využití	
vodního	díla.	 Věřme,	 že	 vše	 včetně	 vydatnosti	 a	
jakosti	 vrtu	 dopadne	 dobře	 a	 za	 obec	 budeme	
moci	 požádat	 o	 další	 dotaci	 na	 napojení	 tohoto	
vrtu	 do	 vodojemu.	 O	 tom,	 jak	 dopadla	 polo-
provozní	 čerpací	 zkouška,	 stoupací	 zkouška	 a	
výsledky	 jakosti	 vody	 Vás	 budu	 informovat	
v	prosincových	PK	listech.

starosta

Sanace	sklepních	prostor	
v	budově	ZŠ	a	MŠ
V	 červenci	 byla	 v	budově	 ZŠ	 a	 MŠ	 provedena	
sanace	sklepních	prostor.	Sanace	byla	provedena	
z	důvodu	 neustálého	 čerpání	 vody	 jednotkou	
hasičů	 v	průběhu	 letošního	 vydatně	 deštivého	
roku.	 Ve	 sklepě	 byla	 zcela	 rozebrána	 betonová	
podlaha	 a	 byla	 odtěžena	 hornina	 cca	 30	 cm.	
Následně	 bylo	 dno	 sklepa	 podsypáno	 hrubým	

kamenivem	 frakce	
8/16	mm	a	 zhutněno.	
Poté	zde	byl	zhotoven	
trativod	 z	drenážních	
Llexibilních	 trubek,	
k t e r ý	 j e	 o s a z e n	
šachtou	 pro	 ponorné	
plovákové	 čerpadlo.	
Drenážní	 trubky	 pak	
byly	zasypány	hrubým	
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hasičů	 obce	 Pustá	 Kamenice	 z	rozpočtu	
Pardubického	kraje	na	rok	2020.	Účelová	dotace	
na	pořízení	plovoucího	čerpadla	s	příslušenstvím	
byla	 poskytnuta	 do	 výše	 70%	 skutečných	
celkových	nákladů,	maximálně	však	20.000,-	Kč.	
Hasiči	 z	jednotky	 obce	 se	 tak	 mohou	 těšit	 na	
další	 techniku,	 která	 jim	 přibude	 do	 vybavení	
zásahového	 vozidla.	 Plovoucí	 čerpadlo	 bude	
pořízeno	během	října	2020.

starosta

Rekonstrukce	sil.	č.	III/3548	Pustá	
Kamenice	–	křiž.	s	III/3545
Ve	středu	24.6.2020	proběhlo	v	kulturním	domě	
v	Pusté	 Kamenici	 veřejné	 projednání	 rekon-
strukce	 sil.	 č.	 III/3548	 Pustá	 Kamenice	 –	 křiž.	
s 	 I I I/3545.	 Od	 tohoto	 data	 paní	 Lucie	
Serbousková,	DiS.	 z	 Lirmy	DABONA	a	projektant	
ing.	 Jan	Machek	řeší	s	vlastníky	a	spoluvlastníky	
pozemků	 dočasný	 či	 trvalý	 zábor	 pozemků	
fyzických	 osob,	 kterých	 je	 stavba	 této	 páteřní	
komunikace	 obcí	 dotčena	 a	 různé	 připomínky	
k	samotnému	 projektu.	 Z	 počátečních	 60	
vlastníku	 či	 spoluvlastníků	 jich	 k	14.	9.	2020	
nedali	 souhlas	 dva.	 Jedná	 se	 o	 vlastníky	
pozemků,	 kteří	 nemají	 trvalý	 pobyt	 v	naší	 obci,	
ale	 pozemek	 při	 páteřní	 komunikaci	 vlastní.	
Věřím	 tomu,	 že	 se	 podaří	 přesvědčit	 i	 tyto	 dva	
jedince	 a	 souhlas	 od	 nich	 získáme,	 aby	 se	
rekonstrukce	 a	 stavba	 celé	 páteřní	 komunikace	
mohla	 uskutečnit.	 U	 osmi	 vlastníků	 je	 dán	
předběžný	souhlas	a	čeká	se	jen	na	geometrické	
plány,	souhlas	se	stavebním	záměrem	nebo	nové	
výkresy	 a	 souhlasy	 budou	 z	jejich	 strany	
podepsány.	 Vlastníkům	 a	 spoluvlastníkům,	 kteří	
již	dali	souhlas	se	záborem	svých	pozemků	touto	
cestou	děkuji.	Pochopili,	že	svým	souhlasem	dali	
také	 souhlas	 k	dalšímu	 rozvoji	 a	 modernizaci	
Pusté	Kamenice.

starosta

Vláda	nám	bere	další	peníze,	
situace	je	kriPcká
Ekonomický	 růst	 se	 zastavil	 a	 restart	 není	
v	dohlednu.	 Důvodů	 je	 několik.	 Zásadní	 je	
samozřejmě	 dopad	 pandemie	 koronaviru	 a	 do	

značné	 míry	 nesystémové	 kroky	 vlády.		
Posledním	 hřebíkem	 do	 rakve	 je	 zrušení	
superhrubé	 mzdy,	 což	 znamená	 další	 desítky	
miliard,	 které	 budou	 v	 obecních	 rozpočtech	
chybět.
Důsledek	 je	 totiž	 dalších	 devadesát	 miliard	
mínus	v	daňových	příjmech,	ze	kterých	mělo	do	
měst	 a	 obcí	 "přitéct"	 zhruba	 20	 miliard.	 Velmi	
rychle	 dojde	 ke	 spotřebování	 rezerv,	 které	 si	
obce	 (na	 rozdíl	 od	 státu)	 vytvořily	 v	 době	
ekonomického	 boomu.	 Přesto	 se	 může	 snadno	
stát,	že	v	roce	2021,	tak	i	v	roce	2022	bude	řada	z	
obcí	 na	 nule	 a	 nebude	 mít	 z	 čeho	 brát	 ani	 na	
základní	potřeby	obyvatel.
Naše	obec	žije	především	z	daňových	příjmů	a	do	
minulého	roku	se	nám	je	dařilo	odhadovat	velmi	
dobře.	 Teď	 čelíme	 situaci,	 ve	 které	 jsme	 nikdy	
nebyly,	a	netušíme,	co	bude	dál.	Pro	rok	2021	se	
vše	 mění.	 Prohlubuje	 se	 nejistota	 ohledně	
příjmů,	 což	 se	 zrušením	 superhrubé	mzdy	 ještě	
prohloubí.
Snížení	 zdanění	 fyzických	 osob	 snižuje	 příjem	
obecních	rozpočtů	o	cca	20	miliard	korun.
A	vláda	absolutně	neříká,	 jak	 výpadek	nahradit.	
Situace	 je	 proto	 neúnosná.	 Korona	 krize	 se	
v	ekonomice	 projeví	 se	 zpožděním.	 Nebudeme	
mít	moc	o	čem	rozhodovat,	protože	budeme	mít	
peníze	 tak	 akorát	 na	mandatorní	 výdaje.	 Pokud	
nepřijde	 jasná	 zpráva,	 bude	 to	 doslova	
katastrofa.

místostarosta

Základní	povinnosP	fyzických	a	
právnických	osob	v	oblasP	
rostlinolékařské	péče
Základní	 povinnosti	 fyzických	 a	 právnických	
osob	 vyplývají	 z	 §	 3	 zákona	 č.	 326/2004	 Sb.,	 o	
rostlinolékařské	 péči	 a	 o	 změně	 některých	
souvisejících	zákonů:	

•	fyzická	 nebo	 právnická	 osoba,	 která	 pěstuje,	
vyrábí,	 zpracovává	 anebo	 uvádí	 na	 trh	 rostliny,	
rostlinné	 produkty	 a	 vlastník	 pozemku	 nebo	
objektu	nebo	osoba,	která	 je	užívá,	 jsou	povinni	
zjišťovat	 a	 omezovat	 výskyt	 a	 šíření	 škodlivých	
organismů	 včetně	 plevelů	 tak,	 aby	 nevznikla	
škoda	 jiným	 osobám	 nebo	 nedošlo	 k	 poškození	
životního	prostředí	anebo	k	ohrožení	zdraví	 lidí	
nebo	zvířat.	
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•	 používat	 k	 ošetřování	 rostlin,	 rostlinných	
produktů	 a	 jiných	 předmětů	 proti	 škodlivým	
organismům	pouze	přípravky,	další	prostředky	a	
mechanizační	 prostředky	 povolené	 k	 používání	
podle	 tohoto	 zákona,	 a	 to	 způsobem,	 který	
nepoškozuje	 okolní	 porost,	 zdraví	 lidí	 a	 zvířat	
nebo	životní	prostředí.
•		fyzické	a	právnické	osoby,	které	jsou	povinny	
plnit	povinnosti	uložené	jim	tímto	zákonem,	jsou	
povinny	plnit	v	oblasti	rostlinolékařské	péče	také	
úkoly	 vyplývající	 pro	ně	 z	 bezprostředně	 závaz-
ných	 právních	 předpisů	 Evropských	 spole-
čenství.
•		obecní	úřad	obce	s	rozšířenou	působností	(pro	
naši	 obec	 MěÚ	 Polička)	 projednává	 ve	 svých	
obvodech	 přestupky	 nebo	 jiné	 správní	
delikty	 týkající	 se	 §	 3	 odst.	 1	 písm.	 a),	 jde-li	
o	výskyt	 a	 šíření	 plevelů,	 jakožto	 škodlivých	
organismů,	 které	 se	 šíří	 z	 neobdělávané	
zemědělské	 půdy	 a	 neudržované	 nezemědělské	
půdy	 a	 které	 ohrožují	 životní	 prostředí	 nebo	
zdraví	 lidí	 nebo	 zvířat,	 a	 ukládají	 odstranění	
zjištěných	nedostatků	se	stanovením	lhůty.	

I	 v	naší	 obci	 se	 nachází	 několik	 neudržovaných	
pozemků	 s	přerostlou	 travou,	 plevelem	 a	
vzrostlými	 zanedbanými	 stromy.	 Majitelé	 se	
o	svůj	zanedbaný	pozemek	nestarají	a	nesnaží	se	
zamezit	výskytu	a	šíření	alergií	či	plísní.
Neustálým	 problémem	 jsou	 přesahující	 větve	
stromů	 a	 keřů	 do	 obecních	 komunikací,	 které	
způsobují	 škodu	 na	 projíždějících	 motorových	
vozidlech.
Majitelé	 těchto	 pozemků	 by	 měli	 využít	
mimovegetačního	období	od	listopadu	do	března	
na	odstranění	přesahujících	větví	a	keřů.	

místostarosta

Volby	do	zastupitelstev	krajů	
2020
Volby	do	zastupitelstva	Pardubického	kraje	2020	
se	uskuteční	od	pátku	2.10.	do	soboty	3.10.2020.	
V	pátek	 2.10.	 se	 volí	 v	době	 od	 14:00	 –	 22:00	
hodin	 a	 v	sobotu	3.10.	 v	době	 od	08:00	 –	 14:00	
hodin.	Volební	místnost	v	Pusté	Kamenici	je	stále	
na	stejném	místě,	tedy	v	budově	obecního	úřadu,	
čp.	64.

starosta

Poděkování	zaměstnanci	obce	za	
jeho	práci	pro	obec
Touto	 cestou	 bych	 chtěl	 ještě	 jednou	 poděkovat	
Milanu	 Petrovi	 za	 odvedenou	 práci	 pro	 obec.	
Milan	 pro	 obec	 pracoval	 od	 roku	 2013	 a	
v	letošním	 roce	 se	 sám	 rozhodl	 pro	 změnu	
zaměstnání	 a	 na	 vlastní	 žádost	 u	 obce	 skončil.	
Ještě	 jednou	 mu	 děkuji	 a	 přeji	 mu	 mnoho	
úspěchů	v	jiném	zaměstnání	 i	 v	osobním	životě.	
Na	jeho	místo	nastoupil	od	1.	8.	2020	Jiří	Husák,	
který	 se	 stal	 obecním	 pracovníkem	 na	 trvalý	
pracovní	úvazek.

starosta

Adventní	koncert	v	kostele
Vzhledem	k	současné	situaci	s	nemocí	COVID-19	
nebude	 v	letošním	 roce	 adventní	 koncert	
uspořádán.	Děkujeme	za	pochopení.

starosta
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Změna	času
Letní	 čas	 končí	 v	 03:00	 hodin	 v	 neděli	 dne	
25.	10.	2020	 a	 proto	 si	 ručičky	 hodinek	 přesu-
neme	o	hodinu	zpět	na	02:00	hodin.

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.

starosta

Kontejner	na	bioodpad	
u	hřbitova
Jednoho	 srpnového	 dne	 o	 prázdninách	 jsem	
navštívil	 místní	 katolický	 hřbitov	 a	 jako	 vždy	
jsem	vyměnil	květiny	na	našem	rodinném	hrobě.	
Uvadlé	 květiny	 jsem	 šel	 hodit	 do	 kontejneru	 na	
bioodpad,	který	je	umístěn	mezi	oběma	hřbitovy.	
Po	 otevření	 víka	 biokontejneru	 jsem	 se	 nestačil	
divit.	Nějaký	b…c	 sem	hodil	 staré	 rezavé	plechy	
(viz.	 foto).	To,	že	tam	lidé	občas	hodí	plast	nebo	

sklo	 od	 vyhořelé	 svíčky,	 i	 když	 mají	 na	 tyto	
odpady	 kontejnery	 hned	 vedle	 jsem	 si	 už	 zvykl.	
Vyndám	 je	 a	 dám	do	 správného	kontejneru.	Ale	
to,	že	sem	někdo	bude	házet	plechy,	by	mě	ani	ve	
snu	nenapadlo.	 Plechy	 jsem	 samozřejmě	 vyndal	
a	 obecní	 zaměstnanec	 je	 následně	 odvezl	 na	
místo	 kam	 patří.	 Tedy	 tam,	 kde	 soustřeďujeme	
železný	 šrot,	 což	 je	místo	 vedle	 obecních	 garáží	
na	 autobusové	 točně.	 Apeluji	 proto	 na	 takové			

b…e,	 aby	 se	 nad	 sebou	 zamysleli	 (pokud	 mají	
čím)	 a	 toto	 již	 nedělali.	 I	 žáček	 naší	 základní	
školy	 ví,	 že	 do	 biokontejneru	 kovový	 odpad	
nepatří.

starosta

Odpady	ve	velkoobjemovém	
kontejneru
Vážení	 spoluobčané,	 chalupáři	 a	 chataři.	
Opakovaně	Vás	 žádám,	 abyste	do	kontejneru	na	
velkoobjemový	 odpad	 neházeli	 věci,	 které	 tam	
nepatří.	 S	pravidelností	 se	 tam	 nachází	 elektro-
nika,	 železný	 šrot,	 karton,	 dřevo,	 sklo,	 plast,	
plechovky	 od	 barev	 atd.	 atd.	 Copak	 je	 to	 tak	
složité	 a	 elektroniku	 a	 plechovky	 od	 barev	
odevzdat	 2	 x	 ročně	 při	 svozu	 nebezpečných	
odpadů?	 Copak	 je	 tak	 složité	 železo	 poponést	 o	
kousek	dál,	kde	je	skládka	železa,	sklo	a	plast	dát	
do	 sousedních	 kontejnerů?	 Copak	 je	 tak	 složité	
kartonové	 krabice	 doma	 rozřezat	 na	 malé	
kousky	a	naházet	je	do	kontejneru	na	papír?	 	To	
tam	 krabice	 raději	 hodíte	 zcela	 složené	 a	 ony	
v	kontejneru	zaberou	ohromné	množství	místa	a	
tento	 je	hned	plný.	Když	už	 je	 tam	musíte	hodit,	
tak	 je	 prosím	 složte,	 aby	 tolik	místa	 nezabíraly.	
Původně	 jsem	 o	 tomto	 problému	 nechtěl	 psát,	
protože	si	stejně	z	toho	nikdo	nic	nedělá,	nepoučí	
se	 a	 hází	 tam	 nepatřící	 věci	 stále	 dokola.	
Nakonec	jsem	se	ale	rozhodl,	že	k	odpadům	ještě	
jednou	napíšu.	Věřte,	že	v	blízké	budoucnosti	 se	
toto	 nezodpovědné	 jednání	 projeví	 na	 ceně	
poplatku	 za	 svoz	komunálních	odpadů,	 který	 se	
dotkne	 nás	 všech.	 A	 Vy	 občané,	 kteří	 vyklízíte	
svoji	 chalupu	 od	 všeho	 možného	 „bordelu“,	
sjednejte	si	na	toto	speciální	kontejner	u	svozové	
Lirmy	a	 tento	 si	 zaplaťte.	Obecní	 velkoobjemový	
kontejner	 není	 pro	 takové	 vyklízení	 chalupy	
určen!	Děkuji	 za	pochopení.	Kde	 se	dá	objednat	
takový	kontejner	Vám	rád	poradím.

starosta



-	7	-Pustokamenické	listy	č.	3/2020

Vesnické	hry	v	Rychnově	2020
Dne	 11.	7.	 se	 tým	 "kameničáků"	 vydal	 i	 přes	
nepřízeň	 počasí	 na	 28.	 Vesnické	 hry	 do	
nedalekého	 Rychnova.	 V	 soutěži	 po	 šesti	
členných	 týmech,	 ve	 složení	 3	 žen	 a	 3	 mužů	
reprezentovali	naši	obec	Marta	Fajmonová,	Iveta	
Kynclová,	 Jana	 Vičarová,	 Jakub	 Vičar,	 Patrik	
Chvála,	 Jirka	 Bukáček	 a	 Eva	 Oplištilová	 jako	
náhradník.	Soutěžilo	 se	 tentokrát	 v	 duchu	 cesty	
kolem	světa	(Egypt,	Itálie,	Francie,	USA,	Grónsko	
a	 Německo).	 Motto	 kamenického	 týmu:	 Bez	
korony	s	koronou,	jsme	vítěznou	skupinou!
V	Egyptě	nás	čekalo	převážení	písku	na	 lidském	
trakaři,	kde	se	týmu	příliš	nedařilo,	avšak	v	Itálii	
jsme	 excelovali	 v	 pojídání	 špaget	 s	 kečupem	na	
čas,	bez	rukou	a	se	zavázanýma	očima.	Přeskočili	
jsme	do	Francie,	kde	jsme	posílili	ducha	vínem	a	
potrápily	mozkové	 závity	 v	 umění	 a	 následném	

kreslení.	Po	přesunu	za	oceán	a	osvětě	ekologie	
jsme	měli	za	úkol	přepravit	ve	vytýčené	dráze,	po	
vypití	 třetinky	 vody,	 toaletní	 papír	 na	 kolíku	
umístěném	mezi	nohama.	Po	citelném	ochlazení	
v	 Grónsku,	 kde	 "pustokameničtí	 psi"	 pře-

Nebezpečné	odpady
V	pondělí	dne	19.	10.	2020	se	uskuteční	sběr	nebezpečných	odpadů	a	elektroodpadu.	Vozidlo	svozu	
bude	přistaveno	 v	16:00	u	 Skalických,	 v	16:05	u	mostu,	 v	16:10	u	hasičské	 zbrojnice,	 v	16:15	
u	kovárny	u	Chválových,	v	16:20	u	Peci	u	Sklenářových.	
Odpad	 se	 předává	 do	 svozového	 vozidla	 osobně.	 Pokud	 se	 nemůžete	 sami	 dostavit,	 požádejte	 své	
kamarády	nebo	sousedy.

Nebezpečné	odpady:
Do	 speciálního	 vozidla	 lze	 nakládat	 tyto	 odpady:	 akumulátory,	 tonery	 do	 tiskáren,	 olejové	 Liltry,	
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	 16.	10.	 -	 19.	10.	2020	 můžete	 do	 kontejneru	 u	 váhy	 dávat	 velkoobjemový	 odpad	 jako	
matrace,	větší	plasty	(ne	autodíly),	podlahové	krytiny	(koberce,	 lina).	Pokud	budeme	velkoobjemový	
odpad	 ukládat	 do	 kontejneru	 kdykoli	 během	 roku,	 zvyšuje	 se	 nám	 podstatně	 poplatek	 za	 vyvezení	
jednotlivých	kontejnerů,	což	se	projeví	na	zvýšeném	poplatku	za	odpady	v	následujícím	roce.

JAKÉKOLIV	PNEUMATIKY	DO	SVOZOVÉHO	VOZIDLA
ANI	DO	VELKOOBJEMOVÉHO	KONTEJNERU	NEPATŘÍ	!!!!	
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pravovali	 řádně	 oblečeného	 polárníka	 za	
krmením,	 ke	 kterému	 se	 jedna	 z	 "fen"	 doslova	

nechala	 dotáhnout	 silou	 spřežení.	 Nemůžeme	
opomenout	 velikou	 fanouškovskou	 základnu	 z	
řad	 Pustokamenických	 občanů,	 které	 si	 velmi	
vážíme.	 Po	 krátkém	 ošetření	 raněné	 feny	 nás	
čekal	nástup	do	poslední	disciplíny	k	 sousedům	
do	 Německa,	 kde	 týmy	 předváděly	kuchařské	
dovednosti	 při	 přípravě	 obrázeného	 řízku	 tzv.	
"Wiener	 Schnitzel"	 poslepu.	 Náš	 tým	 obsadil	
v	celkovém	pořadí	5.	příčku	ze	sedmi	soutěžních	
týmů.	 Poděkování	 patří	 pořadatelům	 za	
výbornou	 organizaci,	 skvělým	 fanouškům	 a	
hlavně	gratulace	vítěznému	 týmu	 Javorku,	který	
převzal	 putovní	 "olympijský	 oheň"	 a	 následné	
pořádání	Vesnických	her	v	roce	2021.

za tým kameničáků raněná fena Marta

První	místo	našich	fotbalistů	
v	15.	ročníku	fotbalového	turnaje	
SDH	Rychnov

Tak	 jsme	 to	 dokázali!	 Naši	 fotbalisté	 obhájili	
loňské	 prvenství	 v	 jubilejním	 15.	 ročníku	
tradičního	 fotbalového	 turnaje	 SDH	 Rychnov.	
Současně	jsme	se	stali	nejúspěšnějším	mužstvem	
v	historii	 tohoto	 turnaje,	 neboť	 jsme	 ho	 vyhráli	
počtvrté,	 což	 nikdo	 před	 námi	 nedokázal.	
Předstihli	 jsme	 tak	 domácí	 Rychnov,	 sousední	
Krounu	a	Miřetín,	kteří	ho	vyhrát	třikrát	a	Oldříš	
u	Krouny,	která	ho	vyhrála	dvakrát.
Turnaje	se	zúčastnilo	osm	mužstev.	Mužstva	byla	
nalosována	 do	 dvou	 skupin	 po	 čtyřech,	 poté	 se	
odehrálo	semiLinále,	kdy	první	ze	skupiny	A	hrál	
s	druhým	 ze	 skupiny	 B	 a	 naopak.	 Poražení	
semiLinalisté	 odehráli	 utkání	 o	 třetí	 místo	 a	
vítězové	 se	 střetli	 ve	 Linále.	 Naši	 fotbalisté	 byli	
nalosováni	 do	 skupiny	 společně	 s	Miřetínem,	
Otradovem	 a	 Trhovou	Kamenicí.	 Druhá	 skupina	
měla	 toto	 složení:	 Krouna,	 Svratka,	 Kladno	 a	
domácí	Rychnov.
Pustokameničtí	 fotbalisté	 vstoupili	 do	 turnaje	
vítězstvím	 na	 Miřetínem	 1:0,	 když	 jedinou	
branku	utkání	vstřelil	Adam	Lorenc.	Ve	druhém	a	

Tenisový	turnaj	ve	dvouhře	2020
V	 sobotu	 27.	6.	2020	 se	 na	 místním	 umělém	
hřišti	uskutečnil	10.	ročník	tenisového	turnaje	ve	
dvouhrách.	 Turnaj	 uspořádala	 Tělovýchovná	
jednota	Pustá	Kamenice	 a	 zúčastnilo	 se	 ho	 osm	
tenistů.	 V	 letošním	 roce	 zvítězil	 Marek	 Černý	
z	Pusté	 Kamenice,	 který	 jako	 třetí	 tenista	
v	historii	dokázal	tento	turnaj	na	novém	povrchu	
vyhrát.	 Předtím	 5x	 vyhrál	 Josef	 Chalupník	 a	 4x	
David	Sršeň.	Na	druhém	místě	 se	umístil	Dušan	
Pečenka	 ze	 Skutče,	 třetí	 skončil	 David	 Sršeň	
z	Poličky	a	 čtvrté	místo	obsadil	 Josef	Chalupník.	

Všem	 hráčům	 chci	 poděkovat	 za	 vynikající	
výkony	i	následné	přátelské	posezení.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Milan	Sršeň

TJ	Pustá	Kamenice
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Milan	Otradovský,	Adam	Lorenc,	Marek	Černý.
Na	 konečném	 třetím	 místě	 skončilo	 mužstvo	
Svratky,	 které	 zvítězilo	 nad	Krounou	na	 penalty	
1:0.

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Pořadí	v	turnaji:	1.	Pustá	Kamenice,	2.	Otradov,	
3.	Svratka,	 4.	 Krouna,	 5.	 Rychnov,	 6.	 Miřetín,	
7.	Trhová	Kamenice,	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

Výlet	taQnků	s	dětmi	2020
Tatínci	z	TJ	Pustá	Kamenice	uspořádali	ve	dnech	
7.	 –	 9.	 srpna	 2020	 druhý	 ročník	 výletu	 Tatínci	
s	dětmi.	 Letos	 nás	 už	 bylo	 15	 tatínků	 a	 23	 dětí.	
V	pátek	jsme	se	sešli	v	hospodě	u	Oldy,	kde	jsme	
probrali	plán	výletu	a	převlékli	se	do	společných	

triček.	 Pak	 jsme	 vyrazili	 směr	 Martinice,	 kde	
jsme	 měli	 zamluvenou	 večeři	 a	 možnost	
stanování.	 Ráno	 jsme	 se	 probudili	 do	 krásného	
dne	a	po	snídani	 jsme	vyrazili	směr	Proseč	přes	
Pastvisko	 na	 domluvený	 oběd	 v	 restauraci	
U	Toulovce.	Po	obědě	a	nanuku	jsme	se	přesunuli	
na	Pasíčka,	 podívat	 se	na	 zachráněná	 zvířátka	 a	
projít	 geologickou	 stezku.	 V	 odpoledních	
hodinách	 jsme	 dorazili	 do	 Zderaze	 k	 hotelu	
Renospond.	Zde	jsme	měli	domluvené	stanování	
na	louce	před	přírodním	koupalištěm,	které	jsme	
náležitě	 využili.	 K	 večeři	 jsme	 si	 opekli	 buřty.	
Ráno	 po	 snídani	 jsme	 se	 ještě	 vykoupali	 a	 po	
sbalení	stanů	jsme	odešli	do	Proseče	na	oběd	do	

vyrovnaném	utkání	jsme	remizovali	s	Otradovem	
0:0.	V	posledním	utkání	skupiny	jsme	si	zastříleli	
a	vysoko	přehráli	Trhovou	Kamenici	5:0.	Branky	
v	tomto	 utkání	 vstřelili:	Marek	 Černý	 2x,	Marek	
Leinweber,	Milan	Otradovský	a	Michal	Obrovský.	
Po	odehrání	základní	skupiny	však	došlo	k	tomu,	
že	 naši	 společně	 s	Otradovem	měli	 stejný	 počet	
vítězství,	 jednu	 remízu	 ze	 vzájemného	 zápasu	 a	
stejné	 skóre	 6:0.	 O	 vítězi	 skupiny	 tedy	 rozhodl	
los.	 Los	 rozhodl	 o	 tom,	 že	 první	 ve	 skupině	
skončil	 Otradov	 a	 v	semiLinále	 nastoupil	 proti	
Svratce,	 která	 byla	 první	 v	druhé	 skupině.	 Naši	
fotbalisté	 tak	 v	semiLinále	 změřili	 síly	 s	první	
Krounou	 ze	 druhé	 skupiny.	 SemiLinálový	 zápas	

s	Krounou	 jsme	 vyhráli	 2:0.	 Branky	 v	tomto	
utkání	 vstřelili	 Marek	 Leinweber	 a	 Václav	
Pokorný.	Tím	jsme	se	dostali	až	do	Linále,	kde	nás	
čekal	 soupeř	 ze	 základní	 skupiny,	 Otradov.	 Po	
výborném	 výkonu	 jsme	 Otradov	 porazili	 2:0	 a	
stali	 se	 tak	 vítězi	 turnaje	 a	 obhájili	 loňské	
vítězství.	 Obě	 branky	 Linálového	 zápasu	 vstřelil	
Marek	 Leinweber.	 Za	 celý	 turnaj	 naše	 mužstvo	
neobdrželo	 jedinou	 branku	 i	 díky	 několika	
skvělým	 zákrokům	 gólmana	 Martina	 Smažila.	
Celé	 mužstvo	 si	 tak	 zaslouží	 velký	 dík	 za	
předvedenou	 hru,	 nasazení	 ve	 všech	 zápasech	
turnaje	 a	 reprezentaci	 našeho	 spolku	 i	 obce.	
Velké	 díky	 také	 patří	 téměř	 čtyř	 desítkám	
fanouškům	 z	Pusté	 Kamenice,	 kteří	 přijeli	 naše	
mužstvo	do	Rychnova	podpořit.
Pustokamenické	 mužstvo	 nastoupilo	 v	této	
sestavě:	 Jan	 Kaplan,	 František	 Fiala,	 Martin	
Tušla,	Marek	Leinweber,	 Václav	Pokorný,	Michal	
Obrovský,	 Jaromír	 Obrovský,	 Martin	 Smažil,	
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vítězství,	 třetí	 se	 čtvrtou	 dvojicí	 pak	 o	 konečné	
třetí	a	čtvrté	místo.	Celkovým	vítězem	turnaje	se	
stala	dvojice	Karel	Chvála	–	Dušan	Pečenka,	která	
ve	 Linále	 porazila	 dvojici	Marek	 Černý	 –	Martin	
Smažil	 9:3.	 Třetí	 se	 umístili	 Zdeněk	 Brokl	
s	Jaromírem	Gregorem,	kteří	zvítězili	nad	dvojicí	
Milan	 Sršeň	 -	 Jaromír	 Obrovský	 6:1.	 Za	 TJ	 a	 za	
pořadatele	 turnaje	 děkuji	 všem	 hráčům	 za	
předvedené	výkony.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Milan	Sršeň

Výsledky	turnaje:
Karel	Chvála	–	Dušan	Pečenka	:	Marek	Černý	–	
Martin	Smažil	5:6
Karel	Chvála	–	Dušan	Pečenka	:	Milan	Sršeň	–	
Jaromír	Obrovský	6:1
Karel	Chvála	–	Dušan	Pečenka	:	Zdeněk	Brokl	–	
Jaromír	Gregor	6:5
Marek	Černý	–	Martin	Smažil	:	Milan	Sršeň	–	
Jaromír	Obrovský	6:3
Marek	Černý	–	Martin	Smažil	:	Zdeněk	Brokl	–	
Jaromír	Gregor	2:6
Milan	Sršeň	–	Jaromír	Obrovský	:	Zdeněk	Brokl	–	
Jaromír	Gregor	6:2
	
1.	Marek	Černý	–	Martin	Smažil		14:14		4	BODY
2.	Karel	Chvála	–	Dušan	Pečenka	17:12	4	BODY
3.	Milan	Sršeň	–	Jaromír	Obrovský	10:14	2	BODY
4.	Zdeněk	Brokl	–	Jaromír	Gregor	13:14	2	BODY

O	konečném	pořadí	při	stejném	počtu	bodů	
rozhodly	vzájemné	zápasy	ve	skupině.
	
FINÁLE:	Karel	Chvála	–	Dušan	Pečenka	:	Marek	
Černý	–	Martin	Smažil	9:3
O	3.	místo:	Zdeněk	Brokl	–	Jaromír	Gregor	:	
Milan	Sršeň	–	Jaromír	Obrovský	6:1
	
KONEČNÉ	POŘADÍ:
1.	Karel	Chvála	–	Dušan	Pečenka
2.	Marek	Černý	–	Martin	Smažil	
3.	Zdeněk	Brokl	–	Jaromír	Gregor
4.	Milan	Sršeň	–	Jaromír	Obrovský

restaurace	 U	 Toulovce.	 Po	 obědě	 a	 nanuku	 už	
jenom	 někteří	 vyrazili	 na	 Martinice,	 kde	 jsme	
výlet	 ukončili	 a	 zavolali	 maminkám,	 aby	 si	 pro	
nás	 přijely.	 Celý	 výlet	 nás	 provázelo	 krásné	
počasí	a	výlet	se	vydařil,	už	jenom	proto,	že	jsme	
razili	 heslo	 „jaký	 si	 to	 uděláš,	 takový	 to	 budeš	
mít“	NO	A	CO?!.	Velké	díky	patří	Pepovi	Boháčovi	
za	odvoz	batohů	po	celý	víkend.

Za TJ Pustá Kamenice Jan Brokl ml.

Tenisový	turnaj	ve	čtyřhře	2020
V	sobotu	 29.	 srpna	 2020	 Tělovýchovná	 jednota	
Pustá	 Kamenice	 uspořádala	 tradiční	 turnaj	
v	tenise	ve	čtyřhře.	Turnaje	se	zúčastnilo	celkem	
8	 hráčů	 (všichni	 členové	TJ),	 kteří	 se	 nalosovali	
do	dvojic.	Po	 losování	 tedy	vznikly	čtyři	dvojice,	
které	 se	 utkaly	 každá	 s	každou	 ve	 skupině.	 Po	
odehrání	 všech	 zápasů	 vzniklo	 umístění	

v	tabulce.	 První	 dvojice	 po	 základní	 skupině	 se	
utkala	 s	druhou	 dvojicí	 v	tabulce	 o	 celkové	
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SDH	Pustá	Kamenice

neprodej	 vlhkých	 půdních	 prostor,	 prachbídnou	
úklidovou	 službu,	 nálety	 holubů,	 mladé	 rodiny	
přeplňující	 popelnice	 plenkami,	 byt	 pronajatý	
studentům	 černé	 pleti,	 pánské	 návštěvy	
u	staromládeneckého	 souseda…	 Jenže	 se	
nemohou	 dohodnout	 ani	 na	 pořadí	 důležitosti	
jednotlivých	 projednávaných	 problémů,	 natož	
pak	nalézt	z	nich	cestu	ven.	Shodli	jsme	se,	že	to	
byla	 opravdu	 ostrá	 komedie,	 u	 které	 jsme	 se	
upřímně	zasmáli.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Hana	Broklová

Prázdniny	u	hasičů
I	 o	 prázdninách	 hasiči	 nezaháleli.	 Děti	 se	
scházely	 na	 hasičském	 kroužku,	 který	 probíhal	
nepříliš	pravidelně,	 tak	 jak	mohli	děti	 i	vedoucí.	
Stihli	jsme	si	však	např.	zahrát	šipkovanou,	které	
sice	 nepřálo	 počasí,	 ale	 vládla	 při	 ní	 veselá	
atmosféra.	 Děti	 se	 také	 začaly	 připravovat	 na	
podzimní	branný	závod.

Na	konci	prázdnin	přišla	pozvánka	na	pohárovou	
soutěž	 do	 Sádku.	 I	 když	 jsme	 se	 o	 soutěži	
dozvěděli	dost	narychlo,	podařilo	se	složit	1	tým	
a	úspěšně	reprezentovat	náš	sbor	na	této	soutěži.	
Po	útocích	jsme	byli	6.	ze	14	družstev.	Štafeta	se	
ale	 příliš	 nepodařila,	 a	 tak	 naše	 družstvo	
skončilo	na	10.	místě.	Děti	i	tak	byly	spokojené	a	
za	odměnu	si	pochutnaly	v	Borové	na	zmrzlině.

V	ten	 samý	 den	 probíhalo	 zasedání	 delegátů	
okresu	 v	Českých	 Heřmanicích.	 Náš	 okres	
zastupovala	 mimo	 jiné	 členka	 našeho	 sboru	

Předání	pamětní	stuhy,	
poděkování	za	pomoc	při	
mimořádné	událosP	a	společné	
posezení
Dne	 11.	7.	2020	 se	 zástupci	 naší	 obce,	 místo-
starosta	 p.	 Myška,	 velitel	 SDH	 p.	 Tušla	 a	 další	
členové	 sboru	 zúčastnili	 slavnostního	předávání	
pamětních	stuh	za	aktivní	pomoc	při	mimořádné	
události	 způsobené	 koronavirem.	 Slavnostní	
předávání	 se	 konalo	 v	KD	 v	Telecím	 za	 účasti	
všech	 aktivních	 sborů	 Pardubického	 kraje.	
Pamětní	 stuhu	 a	 poděkování	 předával	 hejtman	
Pardubického	 kraje	 pan	 Martin	 Netolický,	
starosta	 KSH	 Pardubického	 kraje	 pan	 Josef	
Bidmon	 a	 ředitel	 HZS	 Pardubického	 kraje	 plk.	
Aleš	 Černohorský.	 Po	 slavnostním	 zahájení	
národní	 hymnou,	 proslovech	 hostů	 a	 předávání	
stuh	následovala	volná	zábava,	vhodně	doplněná	
jídlem	 ve	 formě	 švédských	 stolů	 a	 dobře	
chlazeným	 pivem.	 Toto	 poděkování	 všem	
dobrovolným	 hasičům,	 ale	 i	 zástupcům	 obcí,	
kteří	 se	 podíleli	 na	 zvládnutí	 nouzového	 stavu	
bylo	milé	 a	 neslo	 se	 v	duchu	 hasičského	motta:	
„Bližnímu	ku	pomoci,	vlasti	ke	cti“.	

za	SDH	Pustá	Kamenice	Miroslav	Tušla

Jednotka	hasičů	ve	
Východočeském	divadle
Ve	 čtvrtek	 27.	8.	2020	 se	 ve	 Východočeském	
divadle	 v	 Pardubicích	 uskutečnilo	 divadelní	
představení	 pro	 č leny	 jednotek	 sborů	
dobrovolných	 hasičů	 obcí	 a	 profesionálních	
jednotek	 hasičů.	 Představení	 bylo	 připraveno	
jako	 poděkování	 Pardubického	 kraje	 za	 práci	
hasičů	v	době	nouzového	stavu.	Za	jejich	činnost	
jim	zde	osobně	poděkoval	hejtman	Pardubického	
kraje	 Martin	 Netolický	 a	 první	 náměstek	
hejtmana	 Roman	 Línek.	 Za	 naši	 jednotku	 se	
zúčastnilo	7	členů	s	doprovodem.	A	co	se	hrálo?	
Byla	 to	 komedie	 Společenstvo	 vlastníků	 o	sou-
sedech,	 kteří	 na	 schůzi	 řeší	 nejen	 katastrofální	
stav	 plynových	 rozvodů	 v	 domě,	 ale	 také	
rozpadající	 se	střechu,	absenci	výtahu,	prodej	či	
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Nadále	přijímáme	nové	členy	již	do	3	let!	Více	
informací	 u	 jednatele	 J.	 Tomáška	 nebo	 u	
vedoucí	mládeže	L.	Tomáškové!

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Plánované	akce,	soutěže
30.	9.	-	Květinový	den	–	Liga	proti	rakovině	–	
														prodej	kytiček	po	obci

3.	10.	-	Výlet	pro	děti	a	rodiče	do	hvězdárny	a
															planetária	v	HK

4.	10.	-	soutěž	Hlinecké	šedesátky	pro
														přípravku	(možná	účast)

10.	10.	-	Mistrovství	ČR	v	TFA	Svitavy	–	pomoc
																	při	organizaci

16.	10.	-	schůze	okrsku	Borová	v	Pusté
																	Kamenici

17.	10.	-	podzimní	branný	závod	v	Jevíčku

11.	12.	-	Výroční	schůze	pro	děti	a	rodiče

12.	12.	-	Výroční	schůze	SDH	Pustá	kamenice

Lenka	 Tomášková,	 která	 byla	 na	 okresním	
shromáždění	 zvolena	 jako	 delegát	 okresu	
Svitavy.	 V	Českých	 Heřmanicích	 byl	 zde	
přítomnými	 delegáty	 zvolen	 „staronový“	 výbor	
KSH.	 	 Krajským	 starostou	 nadále	 zůstává	 Josef	
Bidmon.

25.	 7.	 jsme	 pro	 naše	 spoluobčany	 uspořádali	
pouťové	posezení.	Pro	všechny	návštěvníky	bylo	
nachystané	 chutné	 občerstvení	 a	 chlazené	
nápoje.	 Celé	 odpoledne	 nám	 zpříjemňovala	 živá	
hudba	v	podání	Náhodného	seskupení	Naživo.	

Zástupci	 jednotky	 a	 obce	 se	 zúčastnili	
slavnostního	 předávání	 ocenění	 v	Telecím,	 jako	
poděkování	 za	 pomoc	 při	 rozvozu	 ochranných	
pomůcek.	Pardubický	kraj	hasičům	děkoval	ještě	
jednou,	 a	 to	 pozváním	 na	 divadelní	 představení	
do	Východočeského	divadla	Pardubice.

Vedoucí	 se	 v	září	 také	 zúčastnili	 pravidelného	
školení	 před	 podzimním	 branným	 závodem.	
V	srpnu	 také	 proběhlo	 vyhodnocení	 soutěže	
Požární	 ochrana	 očima	 dětí.	 V	okresním	 kole	
uspěly	celkem	4	naše	děti:	

Kategorie	M1	–	3.místo	Erik	Novák

Kategorie	M2	–	1.místo	Ondřej	Žembery

Kategorie	ZŠ1	–	2.místo	Marek	Zahálka

Kategorie	ZŠ2	–	2.místo	Matěj	Zahálka

Marek	 Zahálka	 i	 Ondřej	 Žembery	 uspěli	 i	
v	kole	 krajském.	 Ondra	 získal	 2.	 místo	 a	
Marek	 místo	 1.	 Oba	 postoupili	 do	 kola	
celostátního.	 Vyhodnocení	 celostátního	 kole	
proběhne	 v	listopadu.	 Předávání	 krajského	 kola	
mělo	proběhnou	17.	9.	2020	v	Hlinsku.		Z	důvodu	
zhoršení	epidemiologické	situace	v	ČR	však	bylo	
zrušeno.	 Předání	 cen	 za	 okresní	 i	 krajské	 kolo	
proběhne	 v	jednotlivých	 sborech	 či	 školách.	
Všem	 oceněným	 gratulujeme	 a	 děkujeme	 za	
reprezentaci	našeho	sboru.

Hasičský	 kroužek	 bude	 nadále	 probíhat	 v	pátek	
vždy	od	16.15	za	příznivého	počasí	na	hřišti,	 za	
nepříznivého	 počasí	 v	KD.	 Tělocvičnu	 ZŠ	 zatím	
z	důvodu	 hygienických	 opatření	 využívat	
nebudeme	 moci.	 Na	 období	 mrazivého	 počasí	
zejména	 na	 výtvarné	 aktivity	 budeme	 hledat	
náhradní	řešení.	Současná	pandemie	koronaviru	
aktivitě	 mladých	 hasičů	 příliš	 nepřeje,	 ale	
věříme,	 že	 se	 situace	 zlepší	 a	 že	 i	 toto	 období	
společně	zvládneme.	
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Z	činnosP	Klubu	seniorek
Tak	jako	každý	jiný	pátek	jsme	se	i	13.	března	po	
18.	 hodině	 rozcházely	 z	klubovny	 se	 slovy:	 „tak	
ahoj	 a	 příští	 pátek	 na	 shledanou“.	 Žádnou	 z	nás	
by	v	tu	chvíli	nenapadlo,	že	to	„příště“	bude	až	za	
dlouhou	 řadu	 týdnů	 a	 znovu	 se	 sejdeme	 až	
5.	června.
Byly	jsme	velice	rády,	že	jsme	se	sešly	všechny	ve	
zdraví	a	po	dlouhé	domácí	izolaci	v	dobré	náladě.		
Dodatečně	 jsme	v	následujících	 týdnech	oslavily	
všechny	jarní	odložené	narozeniny,	poblahopřály	
babičkám	 a	 prababičkám,	 kterým	 přibyli	
v	rodinách	vnoučátka	a	pravnoučátka.	

Klub	seniorek

Přes	letní	měsíce	jsme	si	nikdy	žádné	velké	plány	
nedělaly.	 Ale	 přesto	 jsme	 vždycky	 nějakou	
společnou	 akci	 nebo	 výlet	 připravily.	 V	dnešní	
době	se	nám	ale	do	plánování	moc	nechce.	Snad	
se	 nám	 podaří	 uspořádat	 další	 ročník	 turnaje	
v	„Člověče	 nezlob	 se“	 a	 budeme	 se	 těšit,	 že	
v	říjnu	 oslavíme	 9.	 narozeniny	 klubu	 a	 i	 když	
v	rouškách,	 tak	 se	 budeme	 moct	 scházet	
pravidelně	bez	dalších	nucených	přestávek.

za	seniorky	Irena	Gregorová

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Slavnostní	zahájení
nového	školního	roku
V	úterý	1.	 září	 se	 v	naší	 škole	konalo	 slavnostní	
zahájení	 nového	 školního	 roku.	 	 Po	 společném	
přivítání	 a	 projevu	 pana	 starosty	 následovalo	
slavnostní	přivítání	čtyř	nových	prvňáčků.	Každý	

prvňáček	 dostal	 od	 pana	 starosty	 balíček	
školních	 pomůcek	 a	 od	 školy	 drobný	 dárek	 a	
pamětní	 list	 na	 svůj	 první	 školní	 den.	 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.
V	loňském	 školním	 roce	 ukončili	 docházku	 do	
naší	školy	čtyři	páťáci	a	letos	nastoupili	do	první	
třídy	 čtyři	 prvňáčči.	 Počet	 dětí	 ve	 škole	 tak	
zůstává	stejný	-	krásných	dvacet	šest	dětí.	
Našim	 školákům	přeji	 pěkné	 známky	a	 spoustu	
nových	 krásných	 zážitků.	 Nejen	 dětem,	 ale	 i	
všem	dospělým,	pak	především	pevné	zdraví	po	
celý	školní	rok	2020/2021.

Jana	Kulichová

Projížďka	na	koních	na	Bukovině
K	začátku	 školního	 roku	 neodmyslitelně	 patří	 i	
každoroční	 vycházka	 na	 Bukovinu	 spojená	
s	projížďkou	na	koních.	A	 tak	 jsme	byli	 rádi,	 že	
jsme	ani	 letos	nemuseli	udělat	výjimku	a	mohli	
jsme	se	zase	podívat	na	svět	z	koňského	hřbetu.	
Ve	čtvrtek	3.	září	se	chvíli	po	osmé	vypravili	na	
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Bukovinu	 školáci,	 kteří	 nejprve	 koně	 pořádně	
nakrmili	a	pak	se	pustili	do	ježdění.	Děti	si	mohly	
vybrat,	zda	budou	 jezdit	na	poníkovi	a	vyzkouší	
si	různé	akrobatické	prvky	nebo	se	projedou	na	
„velkém	 koni“.	 Většina	 dětí	 využila	 samozřejmě	
obě	možnosti	a	ty,	které	právě	nejezdily,	si	krátily	
čas	pozorováním	domácích	zvířat	a	odpočíváním	
na	balících	sena.	O	půl	desáté	vystřídaly	školáky	
děti	ze	školky,	které	se	vůbec	nebály	a	tak	si	také	
většina	 z	nich	 vyzkoušela	 obě	možnosti	 ježdění.	

Děkujeme	 rodině	 Suché,	 že	 jsme	 mohli	 přijít	 a	
opět	u	nich	prožít	příjemné	sportovní	dopoledne.

Jana	Kulichová

Adaptační	dopoledne	-	ZŠ
Adaptační	 dopoledne	 proběhlo	 v	 pátek	 4.	 září.	
Letos	 se	 nám	 zdálo,	 že	 je	 toto	 dopoledne	ještě	
mnohem	důležitější	než	minulý	rok.	Některé	děti	
totiž	 na	 konci	minulého	 školního	 roku	 do	 školy	
nenastoupily,	protože	jim	to	situace	nedovolila	a	
tak	se	se	svými	spolužáky	neviděly	od	března.

Počasí	 sice	 ráno	nevypadalo	úplně	příznivě,	 ale	
během	první	aktivity,	kterou	jsme	absolvovali	ve	
škole	 se	 vyčasilo	 a	 mohli	 jsme	 vyrazit	 směr	
Čachnov.	 Cílem	 byl	malý	 obchůdek	 v	 Čachnově,	
kde	 jsme	 si	mohli	 koupit	 nějakou	 sladkost,	 pití	
nebo	 nanuka.	 Po	 cestě	 tam	 i	 zpět	 jsme	 si	 ještě	
zahráli	 pár	 her,	 kde	 byla	 důležitá	 spolupráce.	

Naťapali	 jsme	něco	přes	7	 krásných	 společných	
kilometrů.

Tereza	Dudková

Adaptační	dopoledne	-	MŠ
V	pátek	 4.	9.	2020	 se	 v	MŠ	 druhým	 rokem	
uskutečnilo	 adaptační	 dopoledne.	S	dětmi	 jsme	
se	 vydali	 na	 Kopec,	 kde	 jsme	 si	 zahráli	 několik	
míčových	 her	 na	 seznámení	 a	 na	 dece	 hry	 se	
značkami	 dětí,	 abychom	 si	 je	 všechny	 lépe	
zapamatovali.	 Pro	 děti	 bylo	 také	 připraveno	
nečekané	 překvapení	 v	podobě	 tekutých	 kříd,	
které	 si	 chtěly	 okamžitě	 vyzkoušet.	I	 když	 nám	
počasí	 zprvu	 nepřálo,	 nakonec	 se	 umoudřilo	 a	
adaptační	 dopoledne	 se	 podařilo.	 Děti	 byly	
nadšené	 a	 doufám,	 že	 si	 s	sebou	 odnesly	
i	příjemné	zážitky.

Diana	Sochová

EDUbus	–	laboratoř	v	autobusu
V	 pondělí	 ráno	 zaparkoval	 u	 školy	 autobus,	 se	
kterým	jsme	neodjeli	pryč	z	Kamenice,	ale	místo	
toho	 jsme	 se	 vypravili	 na	 výlet	 za	 poznáním	
přímo	 uvnitř	 autobusu.	 EDUbus	 -	 nebo-li	
mobilní	 polytechnická	 laboratoř,	 nabízí	
školákům	 řadu	 zajímavých	 programů	 poly-
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Připravované	akce
Tělovýchovná	jednota	Pustá	Kamenice,	spolek

pořádá	dne	24.	10.	2020	posvícenskou	taneční	zábavu	se	skupinou

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

(o	tom,	zda-li	se	taneční	zábava	uskuteční	bude	rozhodnuto	před	samotnou	akcí
v	souvislosti	s	mimořádnými	opatřeními	ohledně	nemoci	COVID-19)

24.	10.	2020	–	Posvícení	(TJ	Pustá	Kamenice)

27.	11.	2020	–	Rozsvícení	vánočního	stromu	(ZŠ	a	MŠ	a	obec	Pustá	Kamenice)

28.	11.	2020	–	Advent	v	Klubu	seniorek	(Klub	seniorek)

5.	12.	2020	–	Mikulášská	obchůzka	obcí	(TJ	Pustá	Kamenice)

12.	12.	2020	–	Výroční	schůze	SDH	Pustá	Kamenice

9.	12.	2020	–	Vánoční	besídka	(ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice)

16.	12.	2020	–	Vánoční	koncert	v	kostele	sv.	Anny	(ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice)

25.	12.	nebo	26.	12.	2020	–	Vánoční	bruslení	–	bude	upřesněno	(TJ	Pustá	Kamenice)

(v	případě	nepříznivé	situace	ohledně	pandemie	COVID-19
mohou	být	výše	uvedené	akce	zrušeny!)

technického	 vzdělávání.	 Naše	 děti	 z	 1.	 a	 2.	
ročníku	 se	 seznámily	 s	robotikou	 a	 Ozobotem.	
Starší	 děti	 si	 nejprve	 vyzkoušely	 programování	
se	 stavebnicí	 lego	 a	 ve	 druhé	 části	 se	 pak	
věnovaly	 pokusům	 s	atmosférickým	 tlakem	 a	
suchým	 ledem.	 A	 protože	 nám	 počasí	 přálo,	
vyzkoušely	si	děti	i	start	rakety.	EDUbus	umožnil	
nejen	dětem,	ale	i	nám	pedagogům,	vyzkoušet	si	
moderní	 technologie	 a	 zažít	 výuku	 v	netradič-

ním	prostředí.	Program	byl	pro	děti	bezplatný	a	
my	 doufáme,	 že	 u	 nás	 EDUbus	 zaparkuje	 i	
v	dalších	letech.

Jana	Kulichová
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ani	jeden	ze	tří	zmiňovaných	závodů	nedokončil.	
Ale	vše	zlé	je	na	něco	dobré,	a	tak	i	lepší	úspěšné	
chvíle	 teprve	 přišly.	 Začátek	 srpna	 v	Sádku	
u	Poličky	 ,,Sádecká	pila´´	celkově	zvítězil	na	trati	
20	km,	 týden	 na	 to	 vítězství	 na	 Nova	 Cupu	
v	Hradci	 Králové.	 Následoval	 závod	 Horem	
pádem	 Dalečínem	 2.	místo,	 Červený	 Kostelec	
u	Náchoda	 2.	místo,	 Závod	 ve	 Vysokém	 Mýtě	
1.	místo	 a	 Moravská	 Třebová	 2.	místo.	 Poslední	
závod	 sezóny	 přinesl	 zklamání,	 proražené	 kolo	
v	Sedlišti	u	 Jimramova	znamenalo	konec	závodu	
a	 ztrátu	 bodů	 v	Českomoravském	 Poháru.	
Obhajoba	loňského	vítězství	byla	pryč.

Jiří	Holec

I	 když	 cyklo	 sezóna	 2020	 vypadala,	 že	 ani	
nezačne,	vše	vypuklo	začátkem	června	závodem	
v	Hlinsku	 v	Čechách,	 kde	 Jirka	 při	 jeho	 prvním	
startu	 sezóny,	 již	 posledním	 rokem	 v	kategorii	
junior	 obsadil	 pěkné	 4.	místo.	 To	 byl	 první	
impuls	 na	 dlouho	 očekávané	 zahájení	 sezóny.	
Druhý	závod	na	sebe	dlouho	nenechal	čekat,	a	to	
v	Trhové	Kamenici,	kde	Jirka	opět	získal	4.	místo.	
Stupně	 vítězů	 mu	 prozatím	 utíkaly,	 ale	 dalším	
závodem	 v	Hradci	 Králové	 si	 score	 vylepšil	
3.	místem.	 A	 to	 jsme	 ještě	 nevěděli,	 že	 úspěchy	
budou	 pokračovat.	 Závodem	 v	Chotěboři	 získal	
3.	místo	 a	 dalším	 závodem	 v	Osíku	 u	 Litomyšle	
ukázal,	 že	 se	 s	ním	musí	 počítat	 i	 v	této	 sezóně.	
V	tomto	 závodě	 zvítězil.	 Ale	 vše	 není	 jen	
o	úspěších,	 i	 letos	si	 Jirka	vybral	smolné	dny.	Na	
závodě	 Českého	 poháru	 v	Touškově	 u	 Plzně	
odstoupil	 z	důvodu	 bolesti	 nohou,	 na	 závodě	
v	Peci	 pod	 Sněžkou	 mu	 bouchlo	 kolo	 a	 ve	
Vraclavi	 u	Vysokého	Mýta	prasknul	 řetěz.	 Takže	

Cyklo	zprávy	Jirky	Holce


