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Vážení	spoluobčané,	chataři,	chalupáři,	milí	přátelé.	
Blíží	 se	 Vánoce,	 čas	 pokoje,	 štěstí,	 lásky	 a	
v	neposlední	řadě	obdarování	se.	Pro	většinu	z	nás	
se	jedná	o	nejvýznamnější	svátky	roku.	Vánoce	jsou	
pro	 nás	 krátkou	 zastávkou	 v 	současném	
urychleném	 světě	 a	 přijímáme	 je	 jako	 odměnu	 za	
dobře	vykonanou	práci.	Každý	z	nás	se	na	ně	těší	a	
snaží	 se,	 aby	 bylo	 vše	 dokonalé.	 Pečeme	 vánoční	
cukroví,	 uklízíme	 své	 domovy	 a	 v	neposlední	 řadě	
chystáme	 vánoční	 stromek.	 Snažíme	 se	 setkat	
s	našimi	 blízkými,	 na	 které	 jsme	 během	 roku	
neměli	 tolik	 času	 a	 snažíme	 se	 více	 věnovat	 své	
rodině.	Vánoce	 jsou	 čas,	 kdy	 se	nám	otevírají	naše	
srdce	a	my	jako	lidé	máme	k	sobě	o	něco	blíž.	Také	
si	vzpomeneme	na	naše	blízké	a	ty,	kteří	již	bohužel	
nejsou	mezi	 námi,	 ale	 jsou	 živí	 v	našich	 srdcích	 a	
našich	vzpomínkách.	Dovolte	mi,	 abych	Vám	nejen	

Společenská	rubrika
Výročí:
			březen	2021:	Emilie	Melezínková	-	80	let

									Vlastimil	Sodomka	-	75	let
Narození:
			říjen	2020:	Barbora	Oplištilová

Úmrtí:
			říjen	2020:	Zdeňka	Češková	-	84	let

					Helena	Vařečková	-	86	let
Jaromír	Habal	-	88	let

jménem	 svým,	 ale	 i	 jménem	 zastupitelů	 naší	
obce	popřál	krásné,	štědré	a	láskyplné	vánoční	
svátky	v	kruhu	Vašich	nejbližších.	Dětem	přeji,	
aby	 pod	 vánočním	 stromečkem	 našly	 to,	 co	 si	
přály.	 Do	 nového	 roku	 2021	 Vám	 přeji	 hlavně	
pevné	zdraví,	štěstí,	lásku,	pochopení,	toleranci	
a	mnoho	osobních	i	pracovních	úspěchů.	

Jaroslav	Sklenář,	starosta
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Plnění	rozpočtu	k	30.	11.	2020	v	<s.	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
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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
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31,5 50 9,1Místní a účelové komunikace9,4Daň z příjmu FO poplat
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2982,9 350 110,5Provoz ČOV, kanalizace1726,7DPH

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

9407,95 12616,14 9811VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

7599,72PŘÍJMY CELKEM

1617,9 78 15,9Pozemky a les, zvířata1169,6Daň z příjmu FO plátci

31,5 104 73,6Místní a účelové komunikace11,2Daň z příjmu FO poplat

129,5 1318,3 809Vodovod, infrastruktura a vrt120,8Daň z příjmů vyb. srážkou

1302,7 3600 3457,6Veřejné osvětlení784,11Daň z příjmů práv. osob

2982,9 350 269,7Provoz ČOV, kanalizace2459,3DPH

360 801 87,7Kulturní dům + kultura230,6Daň z nemovitostí

35 40 21,7Knihovna37,1Daň z hazardních her

215,5 20 0Hřiště211,2Poplatky z odpadů a psů

7 250 246,5ZŠ a MŠ2,7Poplatky správní, loterie

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

131 281 270Odpadové hospodářství84,1Příjmy z pozemků, lesa a železa

7 472,2 133,4Služby obyvatelstvu8,1Příjmy vodovod, rybník

30 110 108Finanční příspěvky, dotace21,2Příjmy TVO, hřiště, KD

330 1236 889,7Činnost místní správy320,7Stočné

1 140,44 117,2Pojištění majetku, finanční služby0,2Finanční operace

74,2 2 1,2Finanční vyrovnání volby68Neinv. dotace na státní správu

157,2 700 577Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP134,8Dotace VPP - úřad práce

90,44 1325 1239,9Jednotka požární ochrany obce90,44Daň z příjmů za obce

22,01 970 913Zastupitelstvo14,3Služby pro obyvatelstvo

16 757,2 541,3Péče o vzhled obce a veř. zeleň15,3Příjmy z nájmu byt, pošta

50 15 3,4Krizová situace obce39,9Příjmy sběr a odvoz odpadů

1368,3 31 31Volby do zastupitelstev krajů1340,07Dotace dopravní automobil, rekon-

strukce OÚ, zdroj pitné vody

436 436Dotace volby, příspěvek SR

Návrh	rozpočtu	na	rok	2021
Příjmy

Daňové příjmy Běžné (neinvestiční) výdajeTřída 5Třída 1

Nedaňové příjmy Kapitálové (investiční) výdaje Třída 6Třída 2

Kapitálové příjmy Splátka dlouhodobých úvěrů  SFŽPTřída 3

Přijaté transfery Splátka dlouhodobých úvěrů ČSTřída 4

Konsolidované příjmy celkem Konsolidované výdaje celkem 6560

350

350

660

5200

v tis. Kč

6560

76,4

0

841,5

5642,1

v tis.  Kč Výdaje
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OhlédnuC	za	letošním	rokem

Vážení	 spoluobčané,	 chataři,	 chalupáři,	 milí	
přátelé.	Do	konce	 roku	2020	nám	chybí	několik	
málo	 dní	 a	 tak	 mi	 dovolte,	 abych	 se	 za	 tímto	
rokem	 trochu	 ohlédl.	 Počátkem	 letošního	 roku	
téměř	veškeré	noviny	psaly	o	tom,	že	v	Česku	je	a	
bude	 největší	 sucho	 za	 500	 let.	 Vyžívaly	 se	
v	pochmurném	 popisu	 blízké	 i	 vzdálené	 suché	
budoucnosti.	 V	polovině	 roku	 jsou	 média	 pro	
změnu	plná	záplav.	Co	z	toho	plyne?	Předpovědi	
meteorologů	 a	 klimatologů,	 které	 sahají	 za	
horizont	 dvou	 tří	 dnů,	 nejsou	 o	 moc	 věro-
hodnější	 než	 věštění	 z	křišťálové	 koule.	 Nikde	
jsem	později	nečetl,	že	by	se	údajní	odborníci	na	
počasí	přiznali,	že	se	spletli	a	jejich	vize	proměny	
české	krajiny	v	prašnou	step	byly	přestřelené.	My	
všichni	 ostatní	 bychom	 si	 ale	 navzdory	 tomu	
všemu	měli	zachovat	zdravý	rozum	a	podívat	se	
třeba	 na	 webové	 stránky	 Českého	 hydro-
meteorologického	ústavu	kde	se	píše,	že	sucho	je	
většinou	 jevem	 nahodilým,	 který	 se	 vyskytuje	
z	velké	 části	 nepravidelně	 v	 období	 podnor-
málních	 srážek	 s	 trváním	od	několika	dní	 až	po	
několik	 měsíců,	 nahodilé	 sucho	 je	 velmi	
nebezpečným	 přírodním	 jevem	 právě	 svým	
neočekávaným	 a	 nepravidelným	 výskytem	
v	prostoru	a	čase	a	odborně	fundovaná	prognóza	
sucha	je	z	těchto	důvodů	velmi	problematická	až	
nemožná.

Po	 avizovaném	 suchu	 však	 v	 průběhu	 letošního	
roku	spadlo	velké	množství	srážek,	které	v	době	
psaní	 tohoto	 příspěvku	 na	 začátku	 prosince	
v	Pusté	Kamenici	dosahují	bezmála	1300	m3	od	
začátku	 tohoto	 roku.	 O	 přívalových	 srážkách	 a	
lokálních	povodních	v	naší	obci	včetně	zářiového	
krupobití	 jsem	 již	 psal	 v	předposledních	 a	
posledních	 pustokamenických	 listech	 a	 tak	 se	
o	nich	už	v	tomto	vydání	nebudu	zmiňovat.

Počátkem	března	2020	však	do	České	republiky	
přichází	 další	 a	 velice	 zásadní	 problém.	
Vyskytuje	 se	 zde	 vysoce	 infekční	 onemocnění	
COVID	 19,	 které	 je	 způsobeno	 novým	 koro-
navirem	SARS-CoV-2,	jenž	se	začal	šířit	v	prosinci	
2019	 z	čínského	 města	 Wu-chan.	 Nemoc	 se	
postupně	rozšířila	do	215	států	a	teritorií	celého	
světa.	 Dochází	 k	vyhlášení	 nouzového	 stavu,	
který	 nemá	 v	novodobé	 historii	 ČR	 obdoby.	
V	historii	 České	 republiky	 byl	 nouzový	 stav	

vyhlášen	 pouze	 v	letech	 2002	 a	 2006	 při	
povodních	v	některých	krajích	ČR	a	v	roce	2007	
po	 zasažení	 orkánem	 v	několika	 dalších	 krajích	
ČR.	Na	celém	území	České	republiky	byl	poprvé	
vyhlášen	až	v	letošním	březnu.

Dne	12.	 března	 2020	 od	 14	 hodin	 byl	 na	 celém	
území	 České	 republiky	 vyhlášen	 nouzový	 stav	
v	souvislosti	 s	pandemií	 nemoci	 Covid	 19,	 a	 to	
původně	 na	 dobu	 30	 dní,	 tedy	 na	 maximální	
dobu,	 na	 kterou	 jej	 může	 vláda	 bez	 souhlasu	
sněmovny	vyhlásit.	 Současně	byla	vydána	různá	
mimořádná	 opatření	 jak	 ze	 strany	 vlády,	 tak	 i	
ministerstva	 zdravotnictví,	 která	 byla	 plná	
zákazů,	 příkazů	 a	 omezení	 ve	 všech	 možných	
činnostech.	 Dne	 7.	 dubna	 byl	 nouzový	 stav	
(včetně	všech	opatření)	prodloužen	do	30.	dubna	
a	 dne	 28.	 dubna	 se	 nouzový	 stav	 znovu	
prodloužil	do	17.	května.	Šlo	ale	o	poslední	jarní	
prodloužení	a	uplynutím	tohoto	data	skončil.	

Děti	 ve	 vrátily	 do	 škol,	 pozvolna	 se	 v	 obci	 začal	
rozjíždět	společenský	a	sportovní	život.	Seniorky	
se	 ve	 svém	 klubu	 mohly	 začít	 opět	 scházet,	
tělovýchovná	jednota	a	hasiči	mohli	pořádat	své	
akce,	 pustokameničtí	 hokejisté	 rozehráli	 další	
ročník	 AHL	 Polička.	 Rozvolnění	 opatření	 však	
netrvalo	 dlouho	 a	 s	podzimem	 přichází	 vzhle-
dem	k	šířící	se	nemoci	koronaviru	k	opětovnému	
vyhlášení	 nouzového	 stavu,	 který	 začal	 platit	
v	pondělí	5.	října	2020	na	území	celé	ČR,	a	to	na	
30	dnů.	 Ve	 středu	 30.	října	 schválila	 Poslanecká	
sněmovna	 PČR	 jeho	 prodloužení	 o	3	týdny	 do	
20.	listopadu	 2020	 a	 19.11.2020	 s	 opětovným	
souhlasem	 Poslanecké	 sněmovny	 PČR	 byl	
nouzový	 stav	 prodloužen	 do	 12.12.2020.	 Opět	
jsme	museli	uzavřít	školu,	místní	spolky	musely	
zrušit	plánované	podzimní	akce,	opět	se	zastavil	
společenský,	 kulturní	 a	 sportovní	 život	 v	obci.	
Museli	jsme	zrušit	tradiční	rozsvícení	vánočního	
stromečku	 za	 účasti	 dětí	 ZŠ	 a	 MŠ	 a	 široké	
veřejnosti,	 vítání	 občánků,	 vítání	 adventního	
času	 pořádané	 seniorkami,	 tradiční	 adventní	
koncert	 v	kostele	 sv.	 Anny	 a	 další	 akce.		
S	podzimními	dny	jsou	i	v	Pusté	Kamenici	oproti	
jaru	první	pozitivně	 testovaní	občané	na	nemoc	
COVID	19	včetně	mě	jako	starosty	obce.

Nevím,	 jak	 budete	 hodnotit	 tento	 rok	 vy,	 ale	
skutečností	 je,	 že	 naše	 země	 zažívá	 jedny	
z	nejhorších	 měsíců	 a	 dní	 posledních	 desetiletí.	
Již	 během	 jarních	 měsíců	 jsme	 si	 neuměli	
představit,	 co	 nás	 čeká	 v	měsících	 podzimních.	
Koronavirová	 krize	 dopadla	 na	 řadu	 z	nás,	 kdy	
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zdrojů	 a	 dalších	 vodních	 zdrojů	 v	Pusté	
Kamenici.	

Takže	 vody,	 jako	 doplňujícího	 zdroje	 pro	 naši	
obec	 je	 v	tomto	 vrtu	 dost.	 Problém	 je	 však	 se	
zvýšenými	 hodnotami	 radonu	 (Rn),	 které	 byly	
několikerými	rozbory	vody	z	tohoto	vrtu	zjištěny.	
Při	 budoucím	 využití	 této	 vody	 a	 při	 vodá-
renském	odběru	bude	nutné	vodu	upravovat	tzv.	
odradonováním.	 V	současné	 době	 obec	 pracuje	
na	 přípravě	 projektu	 a	 návrhu	 technologie	
úpravy	 vody.	 Vzhledem	 k	letošním	 vydatným	
srážkám	 a	 naplnění	 všech	 studní	 zásobujících	
celoobecní	 vodovod	 není	 nutné	 s	projektem	
úpravy	vody	spěchat,	ale	vše	v	klidu	rozmyslet	a	
naprojektovat.	Postupně	bude	zpracován	projekt	
na	 budovu	 úpravny	 včetně	 návrhu	 technologie	
úpravy	 vody	 a	 připojení	 vody	 z	vrtu	 do	
vodojemu.	Dle	prvního	„nástřelu“	se	může	jednat	
o	 částku	 až	2	500	000,-	Kč	 a	 tak	budeme	hledat	
rinanční	 zdroje	 z	různých	 dotací,	 abychom	
upravení	 vody	 mohly	 zrealizovat.	 Zainvestovat	
celou	akci	z	vlastních	rinančních	prostředků	obce	
v	současné	 době	 není	 možné.	 Proto	 budeme	
zjišťovat	vhodné	dotační	zdroje,	abychom	na	tuto	
akci	 získali	 co	 možná	 nejvyšší	 možné	 rinanční	
prostředky	z	těchto	zdrojů.

starosta

Oprava	propustku	u	čp.	117
Koncem	 měsíce	 srpna	 a	 počátkem	 září	 byla	
provedena	 oprava	 propustku	 u	 čp.	 117.	 Při	
přívalových	 deštích	 a	 lokálních	 povodních	
v	červnu	 letošního	 roku	 bylo	 zjištěno,	 že	 tento	
propustek	 je	 téměř	 nefunkční	 a	 vlivem	 jeho	
nefunkčnosti	 dochází	 k	rozlití	 vody	 na	 pozemky	
našich	 spoluobčanů	 a	 na	 přilehlou	 místní	

nedobrovolně	 trávíme	 čas	 v	karanténě,	 léčením	
nebo	péčí	 o	děti,	 které	nemohou	do	 škol.	Věřím	
však,	že	konec	bude	dobrý	a	my	všichni	uvidíme	
světlo	 na	 konci	 tunelu	 a	 vše	 se	 vrátí	 zpět	
k	normálnímu	životu.	

Letošní	 rok	 byl	 zároveň	 pro	 naši	 obec	 i	 rokem	
smutným,	 neboť	 v	průběhu	 roku	 nás	 navždy	
opustilo	 10	 spoluobčanů.	 Přejme	 si	 tedy,	 aby	
nadcházející	rok	byl	lepší,	aby	infekční	nemoc	co	
nejdříve	ustoupila	 a	 abychom	se	mohli	dále	bez	
obav	 scházet	 a	 pořádat	 společenské	 a	 kulturní	
akce,	na	které	 jsme	v	naši	obci	 zvyklí.	Rovněž	si	
přejme	 rok	 bez	 přívalových	 srážek	 a	 krupobití.	
Ještě	jednou	Vám	všem	přeji	hlavně	pevné	zdraví.	
To	 je	 to	 nejdůležitější,	 co	 budeme	 do	 budoucna	
potřebovat.

starosta

Krátce
Poslední	úřední	den	v	roce	2020:	16.	12.	2020
První	úřední	den	v	roce	2021:	6.	1.	2021
Svoz	nebezpečných	odpadů	v	roce	2021:
Pondělí	24.	5.	2021	od	16:00	hodin
Pondělí	18.	10.	2021	od	16:00	hodin
Cena	vody	na	rok	2021	činí	40	Kč/m3	bez	DPH
Cena	stočného	na	rok	2021	činí	35,50	Kč/m3
Poplatky	za	psa:	100,-	Kč	za	každého	psa
Odpady:	600,-	Kč	za	osobu	a	rekreační	objekt
Poplatky	za	psa	a	odpady	jsou	splatné
do	31.	3.	2021.

Doplňující	zdroj	pitné	vody
V	druhé	polovině	měsíce	října	rirma	Vodní	zdroje	
Chrudim	 dokončila	 poloprovozní	 čerpací	 a	
stoupací	 zkoušku	 na	 VRTU	 –	 doplňujícím	 zdroji	
pitné	 vody	 pro	 Pustou	 Kamenici	 na	 Bukovině.	
Skončily	 tak	 veškeré	 hydrologické	 práce	 této	
rirmy.	 A	 tak,	 jak	 jsem	 slíbil	 v	posledních	 PK	
listech,	 chtěl	 bych	 vás	 informovat	 o	 výsledcích	
těchto	 prací.	 Dle	 výsledků	 poloprovozní	 čerpací	
zkoušky	 byla	 sestavena	 čára	 vydatnosti	 a	 byl	
navržen	 odběrový	 režim	 pro	 tento	 jímací	 vrt.	
Bylo	doporučeno	čerpat	maximálně	20	m3	–	25	
m3	 vody	 denně,	 při	 celoročním	 odběru	 9000	
m3/rok.	 Tímto	navrženým	odběrovým	 režimem	
nedojde	 k	ovlivnění	 VRTU	 PKV-1,	 který	 je	 od	
tohoto	 vrtu	 vzdálen	 cca	 300	metrů,	 domovních	
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komunikaci.	 Proto	 bylo	 rozhodnuto	 o	 jeho	
opravě.	 Staré	 a	 nefunkční	 potrubí	 bylo	 vyba-
grováno	 a	 nahrazeno	 zcela	 novými	 plastovými		
zátěžovými	 rourami.	 Vstupní	 i	 výstupní	 konec	
rour	 byl	 vyzděn	 a	 nakonec	 byly	 provedeny	
povrchové	 úpravy	 místní	 komunikace	 štěrkem	
frakce	 0,32.	 Opravený	 propustek	 prošel	 již	

zátěžovou	zkouškou	dne	1.	9.	2020,	když	v	Pusté	
Kamenici	 za	24	hodin	 spadlo	56,5	mm	srážek	a	
průtok	 vody	 opraveným	 propustkem	 se	 obešel	
zcela	 bez	 problémů.	 Rovněž	 tak	 i	 5.	9.	2020	 po	
lijáku	 a	 krupobití	 a	 12.	 –	 14.	10.	2020,	 kdy	
v	Pusté	 Kamenici	 spadly	 dlouhodobější	 srážky	
trvalejšího	charakteru	nízké	intenzity	a	za	tři	dny	
napršelo	75,5	mm	deště.

starosta

Nový	dopravní	automobil	pro	
JSDH	obce
Datum	 21.	 září	 2020	 se	 zapíše	 do	 historie	
pustokamenických	hasičů.	Právě	 tento	den	obec	
Pustá	 Kamenice	 od	 rirmy	 THT	 Polička,	 s.r.o.	
převzala	 zcela	 nový	 dopravní	 automobil	 FORD	
Transit	pro	místní	 jednotku	sboru	dobrovolných	
hasičů.	 Tento	 den	 byla	 završena	 18	 měsíční	

administrativní	 činnost	 od	 zpracování	 a	 podání	
žádosti,	 výběrového	 řízení,	 rinancování,	 až	 po	
závěrečné	 vyhodnocení	 akce.	 Nový	 devítimístný	
dopravní	 automobil	 se	 specirickou	 výbavou	 byl	
pořízen	za	1	139	578,-	Kč.	Dotace	od	MV	GŘ	HZS	
ČR	 byla	 ve	 výši	 450	000,-	 Kč,	 dotace	 od	
Pardubického	 kraje	 činila	 300	000,-	 Kč	 a	
spoluúčast	 obce	 byla	 389	578,-Kč.	 Jsme	 velice	
rádi,	že	se	tento	projekt	podařilo	zrealizovat	a	že	
naši	 hasiči	 dostali	 pro	 svou	 záslužnou	 činnost	
nový	automobil.
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Automobil	poslouží	 především	 pro	 přepravu	
členů	 JSDH.	 Díky	 novému	 vozidlu	 stoupne	
akceschopnost,	 profesionalita	 a	 bezpečí	
zasahujících	 hasičů.	 Vozidlo	 bude	 pomáhat	 při	
zajišťování	 ochrany	 obyvatel,	 technických	
zásazích,	 při	 mimořádných	 událostech	 a	
živelných	 pohromách	 a	 také	 k	prezentaci	 sboru.	
Vozidlo	 je	 vybaveno	 požárním	 příslušenstvím	 a	
osazeno	 technickými	 komponenty	 tak,	 aby	
splňovalo	předepsané	technické	podmínky.	Práce	
dobrovolných	hasičů	je	velmi	záslužná	a	věříme,	
že	 tento	 nový	 automobil	 podpoří	 jejich	 úsilí	 a	
bude	hasičům	dobře	sloužit.

starosta

Plovoucí	čerpadlo	NIAGARA	2	pro	
JSDH	obce
Nové	plovoucí	čerpadlo	pro	JSDH	obce	bylo	obci	
Pustá	Kamenice	dodáno	ve	stejný	den	jako	nový	
dopravní	 automobil.	 Tímto	 dnem	 tak	 byla	
zrealizována	 další	 dotace	 z	rozpočtových	
prostředků	 Pardubického	 kraje	 na	 požární	
techniku	 a	 věcné	 prostředky	 požární	 ochrany	
JSDH	obce	 na	 rok	 2020,	 kterou	Pardubický	 kraj	
vyhlásil	 v	měsíci	 červnu	 2020.	 Celkové	 náklady	
na	čerpadlo	činily	29	947,50,-	Kč,	přičemž	dotace	
od	 Pardubického	 kraje	 byla	 20	000,-	 Kč.	 Pevně	
věřím,	že	i	pořízení	tohoto	nového	čerpadla	zvýší	
akceschopnost	jednotky	a	bude	jim	dobře	sloužit	
při	dalších	výjezdech.

starosta

Oprava	vnitřních	prostor	
obecního	úřadu
Od	 října	 do	 prosince	 tohoto	 roku	 probíhala	
oprava	 vnitřních	 prostor	 obecního	 úřadu.	 Obec	
Pustá	Kamenice	na	tuto	opravu	získala	dotaci	od	
Pardubického	kraje	z	Programu	obnovy	venkova	
ve	 výši	 80	000,-	 Kč.	 Opravou	 došlo	 ke	
splnění	poslední	 etapy	 rekonstrukce	 budovy	
obecního	úřadu.	Byly	provedeny	nové	omítky	na	
schodišti	 a	 chodbě	 ke	 knihovně.	 Dále	 byly	
provedeny	 nové	 omítky,	 beton	 a	 dlažba	 v	míst-
nosti	archívu,	který	bude	vybaven	předpisovými	
uzamykatelnými	 skříněmi	 na	 archivaci	
dokumentů	 obce.	 Došlo	 také	 k	 přebudování	

bývalé	umývárny	a	záchodů	MŠ	na	samostatnou	
toaletu	pro	paní	kuchařku	a	samostatnou	toaletu	
pro	 pracovníky	 a	 návštěvníky	 obecního	 úřadu.	
Byla	 také	 kompletně	 opravena	 vstupní	 chodba	
obecního	 úřadu,	 včetně	 položení	 nové	 dlažby.	
Nakonec	 byla	 opravena	 místnost	 pro	 paní	
kuchařku	včetně	nového	stropu	ze	sádrokartonu,	
nového	 osvětlení	 a	 položení	 nového	 lina.	
Součástí	 rekonstrukce	uvedených	místností	byla	
provedena	 i	 výměna	 starých	 elektrických	
rozvodů	za	nové.

starosta

Pro<povodňová	opatření	a	
povodňový	plán	pro	obec	Pustá	
Kamenice
Dne	 24.	11.	2020	 se	 na	 obecním	 úřadě	
uskutečnilo	 výběrové	 řízení	 ve	 veřejné	 zakázce	
malého	 rozsahu	 na	 dodávku	 "Protipovodňová	
opatření	 pro	 obec	 Pustá	 Kamenice" .	
Zastupitelstvo	 obce	 na	 prosincovém	 jednání	
následně	 schválilo	výsledky	 tohoto	 výběrového	
řízení,	 ve	 kterém	 v	souladu	 s	dokumentem	
"Zadávání	veřejných	zakázek	v	OPŽP	2014-2020"	
v	 rámci	 projektu	 "Protipovodňová	 opatření	 pro	
obec	Pustá	Kamenice",	registrační	číslo	projektu:	
C Z . 0 5 . 1 . 2 4 /0 . 0 /0 . 0 /19 _125/0011179	
z	Operačního	 programu	 Životního	 prostředí	
podala	nejvýhodnější	nabídku	rirma	EMPEMONT	
s.r.o.	s	nabídkovou	cenou	1	399	812,70	Kč	včetně	
DPH.	 Zastupitelstvo	 obce	 zároveň	 pověřilo	
starostu	 obce	 vydáním	 rozhodnutí	 o	 výběru	
dodavate le ,	 k terým	 je	 uvedená	 r i rma	
EMPEMONT	 s.r.o..	 Současně	 také	 schválilo	
uzavření	 smlouvy	 o	 dílo	 s	tímto	 zhotovitelem	 a	
pověřilo	 starostu	 obce	 jejím	 uzavřením.	 Dle	
uzavřené	 smlouvy	 realizace	 projektu	 proběhne	
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od	 března	 do	 října	 2021.	 Součástí	 protipovo-
dňového	opatření	je	i	instalace	nového	obecního	
rozhlasu.

Souběžně	 s	 protipovodňovými	 opatřeními	 bylo	
pracováno	 i	 na	 povodňovém	 plánu,	 který	 je	 již	
schválen	 všemi	 příslušnými	 orgány	 –	 Povodím	
Labe,	Povodním	Moravy,	Lesy	ČR	a	Vodoprávním	
úřadem	 ORP	 Polička.	 Všechny	 připomínky	
k	tomuto	 plánu	 byly	 do	 plánu	 zapracovány.	 Po	
instalaci	 hlásičů	 a	 hladinoměrných	 čidel	 bude	
povodňový	plán	doplněn.

starosta

Plánované	inves<ční	a	
neinves<ční	akce	v	Pusté	
Kamenici	na	rok	2021
• Výměna	venkovních	dveří	u	kulturního	domu	
v	Pusté	 Kamenici	 –	 byla	 podána	 žádost	 na	
Pardubický	 kraj	 z	Programu	 obnovy	 venkova.	
Jedná	se	o	výměnu	hlavních	vchodových	dveří	
do	 kulturního	 domu	 a	 výměnu	 vchodových	
dveří	 do	 sklepa,	 které	 se	 nacházejí	 pod	
vstupními	 dveřmi	 na	 poštu.	 Akce	 se	 bude	
realizovat	 pouze	 za	 předpokladu	 získané	
dotace.

• Vybavení	 kulturního	 domu	 audiovizuální	
technikou	 –	 tak	 zní	 název	 projektu,	 který	
zastupitelstvo	obce	schválilo	na	svém	zasedání	
dne	 20.	10.	2020.	 Obec	 podala	 Žádost	 o	po-
skytnutí	podpory	 z	MAS	Poličsko	 z.s.	 z	Malého	
LEADERU	pro	Poličsko,	z.s.	pro	rok	2021.	Cílem	
projektu	 je	 pořízení	 dataprojektoru,	 pro-
mítacího	 plátna,	 stolku	 pro	 projektor	 a	 PC	
včetně	 propojovacích	 a	 připojovacích	 kabelů	
do	kulturního	domu	v	Pusté	Kamenici.	Součástí	
projektu	 je	 i	 pořízení	 plechové	 uzamykatelné	
skříně,	 do	 které	 by	 se	 výše	 uvedená	
audiovizuální	 technika	 ukládala.	 Celkové	
náklady	 na	 projekt	 jsou	 32	000,-Kč,	 poža-
dovaná	 výše	 neinvestičního	 příspěvku	 je	
22	400,-	Kč	 (max.70%),	 spoluúčast	 obce	 je	
9	600,-	Kč.	Projekt	se	bude	realizovat	pouze	za	
předpokladu	získané	dotace.

• Výsadba	 stromů	 v	 intravilánu	 obce	 Pustá	
Kamenice	 –	 tak	 zní	 oriciální	 žádost	 o	pos-
kytnutí	 dotace	 ze	 Státního	 fondu	 životního	
prostředí	 ČR,	 kterou	 obec	 podala	 dne	
15.	10.	2020.	 Jedná	 se	 o	 výsadbu	 stromů	 na	

dětském	 hřišti,	 školní	 zahradě	 a	 aleje	 u	 ČOV	
v	částce	139	000,-	Kč.	Uvedená	dotace	by	měla	
být	 až	 do	 výše	 100%	 uznatelných	 nákladů	 a	
bude	 real izována	 na	 jaře	 2021.	 Dne	
13.	11.	2020	 nám	 bylo	 ze	 SFŽP	 písemně	
sděleno,	 že	 naše	 žádost	 byla	 shledána	 jako	
úplná,	formálně	správná	a	přijatelná	z	hlediska	
podmínek	 pro	 přijetí	 žádosti	 a	 tak	 byla	
v	souladu	 s	 podmínkami	 výzvy	 k	 podávání	
žádostí,	akceptována.

• „Protipovodňová	 opatření	 pro	 obec	 Pustá	
Kamenice“	 včetně	 nového	 obecního	 rozhlasu.	
Na	 tuto	 akci	 obec	 v	roce	 2020	 získala	 dotaci	
z	Operačního	 programu	 životní	 prostředí	 ČR.	
Dne	 24.	11.	2020	 proběhlo	 výběrové	 řízení,	
zvítězila	 rirma	 EMPEMONT	 s.r.o.	 a	 realizace	
stavby	dle	smlouvy	proběhne	v	době	od	března	
2021	do	října	2021.

• Oprava	 komínu	 v	kulturním	 domě	 včetně	
jeho	 vyvložkování	 –	 jedná	 se	 o	 komín	 od	
kamen	 z	chodby	 kulturního	 domu.	 Oprava	 se	
nepodařila	 v	roce	 2020	 uskutečnit,	 proto	 byla	
přesunuta	na	rok	2021.

starosta

Přípravy	žádosC	o	dotace	na	
opravu	dalších	místních	
komunikací	a	opravu	kulturního	
domu
Zastupitelstvo	 obce	 na	 svém	 zasedání	 dne	
20.	10.	2020	 projednalo	 a	 schválilo	 podání	
žádosti	 o	 dotaci	 na	 opravu	 dalších	 místních	
komunikací	 v	obci.	 Vzhledem	 k	podmínkám	 a	
zásadám	 dotace	 byly	 vybrány	 dvě	 místní	
komunikace.	 Jedná	se	o	komunikaci	MK	č.	13c3,	
která	 se	 nachází	 od	 budovy	 hasičárny	 (z	obou	
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pozemků	pro	dočasný	či	 trvalý	zábor,	kterých	 je	
stavba	 páteřní	 komunikace	 obcí	 dotčena,	 snad	
spěje	 ke	 zdárnému	 konci.	 Podle	 posledních	
informací	 a	 příslibů	 by	 měly	 být	 veškeré	
dokumenty	 do	 konce	 tohoto	 roku	 ze	 stran	
vlastníků	 a	 spoluvlastníků	 podepsány.	 Pak	 by	
mělo	 následovat	 řízení	 ve	 věci	 stavebního	
povolení	 a	 výběrového	 řízení	 na	 dodavatele	
stavby.	 Doufejme,	 že	 realizaci	 rekonstrukce	
páteřní	 silnice	 v	naší	 obci	 neohrozí	 výpadek	
veřejných	 (krajských)	 rinancí.	 V	příštích	 PK	
listech	 vás	 budu	 opětovně	 informovat,	 kam	 se	
situace	ohledně	rekonstrukce	silnice	posunula.

starosta

Výsledky	voleb	do	krajského	
zastupitelstva
Ve	dnech	2.	–	3.10.2020	se	uskutečnily	volby	do	
zastupitelstev	 krajů.	 V	Pusté	 Kamenici	 se	 voleb	
do	 zastupitelstva	 Pardubického	 kraje	 zúčastnilo	
135	 voličů	 z	264	možných,	 což	 v	celkovém	 čísle	
znamená	 51,14%	 voličů.	 Výsledky	 voleb	 jsou	
uvedeny	v	níže	uvedené	tabulce.

stran)	 až	 po	 železniční	 přejezd	 na	 Radčany	 a	
o	místní	 komunikaci	 MK	 č.	 21c,	 která	 vede	 od	
silnice	 od	 Vaškových	 až	 ke	 Skalickým.	 Zásady	
podprogramu	 Podpory	 a	 obnovy	 rozvoje	
venkova	 vypsalo	Ministerstvo	 pro	místní	 rozvoj	
ČR	 s	tím,	 že	 zahájení	 příjmů	 žádostí	 je	
12.	10.	2020	 a	 ukončení	 příjmu	 žádostí	 je	
21.	12.	2020.	 V	současné	 době	 tedy	 probíhá	
administrativní	 příprava	 a	 projektování	 žádosti	
včetně	 položkového	 rozpočtu,	 abychom	
prosincový	 termín	 stihli.	 Nejzazší	 termín	
zahájení	 realizace	 akce	 je	 ministerstvem	
stanoven	 na	 září	 2021	 a	 nejzazší	 termín	
ukončení	 realizace	 akce	 je	 31.	12.	2022.	
V	případě,	 že	 by	 naše	 obec	 s	 žádostí	 o	 dotaci	
uspěla,	 80%	 dotace	 by	 hradilo	 ministerstvo	 a	
20%	 obec	 z	 vlastních	 prostředků.	 Akce	 bude	
realizována	pouze	v	případě	získání	dotace.
Dále	bylo	zastupitelstvem	obce	schváleno	podání	
žádosti	 o	 dotaci	 z	téhož	 podprogramu	MMR	 ČR	
z	dotačního	 titulu	 „Rekonstrukce	 a	 přestavba	
veřejných	 budov“	 na	 akci:	 Oprava	 střechy	
kulturního	 domu	 v	Pusté	 Kamenici.	 V	daném	
případě	by	 se	 jednalo	 o	 výměnu	 střešní	 krytiny	
nad	 sálem	 kulturního	 domu	 včetně	 výměny	
světlíků,	okapů	a	svodů.	Nejzazší	termín	zahájení	
realizace	 akce	 a	 nejzazší	 termín	 ukončení	 je	
stejný	 jako	 u	 výše	 uvedených	 místních	
komunikací.	Rovněž	i	výše	dotace	 je	stejná,	 tedy	
80%	 skutečně	 vynaložených	 uznatelných	

nákladů	 akce	 a	 20%	 z	prostředků	 obce.	
V	současné	 době	 tedy	 probíhá	 administrativní	
příprava	 žádosti	 včetně	 projektu	 a	 položkového	
rozpočtu.	 I	v	tomto	 případě	 platí,	 že	 akce	 bude	
realizována	pouze	v	případě	získání	dotace.

starosta

Rekonstrukce	sil.	č.	III/3548	Pustá	
Kamenice	–	křiž.	s	III/3545
Projednávání	 s	vlastníky	 a	 spoluvlastníky	

starosta
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Poděkování
Jako	 každý	 rok	 bych	 chtěl	 touto	 cestou	
poděkovat	 zaměstnancům	 obce	 za	 jejich	 práci	
pro	obec	v	uplynulém	roce.	Děkuji	jim	za	údržbu	
čistoty	 a	 pořádku	 na	 veřejných	 prostranstvích,	
údržbě	veřejné	zeleně	a	dalších	různých	pracích,	
které	 jsou	 pro	 obec	 nezbytné.	 Rovněž	 děkuji	
brigádníkům,	 kteří	 v	letních	 měsících	 pomáhali	
se	sečením	a	úklidem	trávy,	které	v	letošním	roce	
narostlo	opravdu	velké	množství.	Dále	děkuji	za	
práci	 zastupitelům	 obce,	 paní	 účetní,	 kniho-
vnicím,	pedagogickým	i	nepedagogickým	zaměs-
tnancům	 školy	 a	 zkrátka	 všem,	 kteří	 se	 podíleli	
na	práci	pro	obec.	Veškeré	práce,	kterou	pro	obec	
odvedli	 si	 velice	 vážím.	 Rovněž	 děkuji	 i	 všem	
občanům	obce,	kteří	se	sami	od	sebe	zapojují	do	
práce	 v	obci,	 ať	 už	 údržbou	 zeleně	 na	 svých	
pozemcích,	 výsadbou	 a	 péčí	 o	 květiny,	 nebo	 při	
mnoha	dalších	různých	pracovních	činnostech.

starosta

Sta<síce	domácnosC	budou	
muset	do	dvou	let	vyměnit	kotle,	
Pustou	Kamenici	nevyjímaje
Změnit	 technologii	 topení	 budou	 výhledově	
muset	stovky	tisíc	domácností	po	celé	zemi.

Už	 za	dva	 roky	nebude	možné	provozovat	 staré	
kotle	 na	 tuhá	 paliva.	 Pro	 domácnosti	 to	 často	
bude	 znamenat	 přechod	 na	 plyn	 nebo	 další	
ekologičtější	zdroje	tepla.	Naše	obec	má	značnou	
výhodu	 v	 plné	 plynorikaci	 od	 roku	 2004,	 neboť	
v	některých	regionech	nemá	plyn	k	dispozici	více	
než	80	procent	obcí.

Provozujete	 doma	 kotel	 vyrobený	 před	 rokem	
2000?	 S	 velkou	 pravděpodobností	 ho	 budete	
muset	 do	 dvou	 let	 vyměnit	 za	 moderní	 zdroj	
tepla.	 Zákon	 o	 ochraně	 ovzduší	 totiž	 přesně	 za	
dva	roky	zakáže	provoz	kotlů	na	tuhá	paliva,	 jež	
nesplňují	 žádnou	 nebo	 jen	 první	 či	 druhou	
emisní	 třídu.	 Nejste	 si	 jisti,	 zda	 se	 legislativní	
změny	 vztahují	 i	 na	 váš	 kotel.	 Stačí	 nahlédnout	
na	výrobní	štítek	nebo	do	dokumentace,	kde	jsou	
označeny	 emisní	 třídy.	 Od	 září	 2022	 už	 jen	
s	emisní	 třídou	 3.	 Povinnost	 výměny	 kotlů	 na	
tuhá	paliva	se	týká	veškerých	spalovacích	zdrojů,	
které	 nebudou	 splňovat	 emisní	 limity	 a	 mají	
tepelný	příkon	od	10	kW	do	300	kW.

Týká	 se	 to	 zejména	 kotlů	 vyrobených	 před	
dvaceti	 a	 více	 lety.	 V	 praxi	 bude	proto	pro	 řadu	
českých	 domácností,	 které	 dosud	 topily	 uhlím,	
nutné	přejít	na	čistší	zdroj	tepla	–	například	plyn,	
dřevo	nebo	dřevní	pelety.	Jste	mezi	nimi?

Dojde	 k	 postupnému	 legislativnímu	 omezování	
hnědého	uhlí	jako	paliva	do	kotlů,	případně	jeho	
vyššímu	 zdanění.	 Do	 emisní	 třídy	 jsou	 kotle	
zařazovány	 dle	 množství	 škodlivých	 emisí,	
účinnosti,	 bezpečnosti	 a	 efektivity	 spalovacího	
procesu.

Povinnost	 revizí	 stanovuje	 zákon	 o	 ochraně	
ovzduší	 č.	 201/2012	 Sb.,	 a	 jeho	 novelizace	 č.	
172/2018	 Sb.,	 kde	 povinnosti	 provozovatele	
stacionárního	 zdroje	 „provádět	 jednou	 za	 tři	
kalendářní	roky	prostřednictvím	osoby,	která	byla	
proškolena	 výrobcem	 spalovacího	 stacionárního	
zdroje	 a	 má	 od	 něj	 udělené	 oprávnění	 k	 jeho	
instalaci,	provozu	a	údržbě,	kontrolu	 technického	
stavu	a	provozu	spalovacího	stacionárního	zdroje	
na	 pevná	 paliva	 o	 jmenovitém	 tepelném	 příkonu	
od	 10	 do	 300	 kW	 včetně,	 který	 slouží	 jako	 zdroj	
tepla	 pro	 teplovodní	 soustavu	 ústředního	
vytápění,	 a	 předkládat	 na	 vyžádání	 obecnímu	
úřadu	 obce	 s	 rozšířenou	 působností	 doklad	
o	provedení	 této	 kontroly	 vystavený	 odborně	
způsobilou	 osobou	 potvrzující,	 že	 stacionární	
zdroj	 je	 instalován,	 provozován	 a	 udržován	
v	souladu	 s	 pokyny	 výrobce	 a	 tímto	 zákonem."	
Paragraf	 23	 zákona	 o	 ochraně	 ovzduší	 pak	
stanovuje	 přestupky.	 Při	 provozování	 kotle	
nesplňujícího	 emisní	 požadavky	 po	 1.	 9.	 2022	
hrozí	 jeho	 provozovateli	 pokuta	 až	 50	 tisíc	
korun.

Zda	se	účinnost	zákona	k	1.	9.	2022	změní	nebo	
pozmění	dnes	nemůže	nikdo	garantovat.	Je	lepší	
být	připraven	a	využít	nastávající	čas.

místostarosta

Hokejové	mužstvo	Pusté	
Kamenice	vstoupilo	do	páté	
sezóny	soutěže	AHL	Polička
Pustokameničtí	 hokejisté	 v	letošním	 roce	
vstoupili	 do	 své	 páté	 sezóny	 AHL	 (amatérské	
hokejové	 ligy)	 Polička.	 Po	 třech	 úspěšných	 a	
jedné	 neúspěšné	 sezóně	 zahájili	 pátou	 sezónu	
v	neděli	4.	10.	2020	prvním	zápasem	s	mužstvem	
Pusté	 Rybné.	 Zápas	 skončil	 nerozhodně	 3:3	 a	
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hattrickem	 se	 zaskvěl	 útočník	 David	 Zeman.	
Druhý	 zápas,	 který	 měli	 sehrát	 v	sobotu	
10.	10.	2020	s	Borovnicí	již	odehrán	nebyl,	neboť	
AHL	 Pol ička	 byla	 přerušena	 z 	důvodu	
mimořádných	 opatření	 vlády	 ohledně	 nemoci	
COVID	19.	V	celé	letošní	sezóně	AHL	Polička	byly	
odehrány	 pouze	 tři	 zápasy.	 Zda-li	 bude	
rozehraná	sezóna	znovu	zahájena	se	do	uzávěrky	
těchto	listů	nepodařilo	zjistit.

starosta

Tříkrálová	sbírka	2021
Oblastní	 charita	 Polička	 ve	 spolupráci	 s	 obcí	
Pustá	 Kamenice	 uspořádá	 v	měsíci	 lednu	 2021	
tradiční	Tříkrálovou	sbírku.	Vzhledem	k	letošním	
mimořádným	 opatřením	 ohledně	 nemoci	 Covid	
19	proběhne	TKS	2021	v	jiném	režimu	než	jsme	
byli	 v	 minulosti	 zvyklí.	 Koledníci	 tentokrát	
nebudou	 chodit	 dům	 od	 domu,	 ale	 Oblastní	
charita	 Polička	 přiveze	 do	 Pusté	 Kamenice	
pokladničky.	 Pokladničky	 budou	 umístěny	 na	

dvou	 až	 třech	 místech	
v	obci	a	zde	bude	možné	
do	 pokladniček	 přispět	
rinanční	 hotovostí.	 (mí-
sta	 pokladniček	 budou	
upřesněna	v	druhé	polo-
vině	 prosince)	 Sledujte	
proto	 webové	 stránky	
obce,	 kde	 bude	 vše	
ohledně	 organizace	 TKS	
2021	upřesněno.	Letáky	
TKS	2021	budou	rovněž	
vyvěšeny	 na	 vývěskách	
v 	 o b c i .	 A k t u á l n í	
T ř í k r á l o v é	 z p r á v y	
n a l e z n e t e	 t a ké	 n a	
webových	 stránkách	
www.policka.charita.cz.

starosta
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sladkého	 na	 zub	 tak	 nakonec	 od	 našeho	 spolku	
dostali	 všichni.	 Věřme,	 že	 příští	 mikulášská	
obchůzka	 se	 uskuteční	 již	 za	 normálních	
okolností,	na	které	jsme	byli	v	minulosti	zvyklí.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Mikuláš,	andělé	a	čer<	navšCvili	
dě<	v	Pusté	kamenici,	koronaviru	
navzdory
Alespoň	 jedna	 tradice	 zůstala	 v	letošním	
zvláštním	 roce	 zachována.	 V	sobotu	 pátého	
prosince	 se	 za	 pustokamenickými	 dětmi	 vydal	
Mikuláš	 spolu	 s	andělem	 a	čerty.	 Nevyšlo	 žádné	
nařízení,	 které	 by	 mikulášskou	 obchůzku	
vyloženě	 zakazovalo	 a	 tak	 za	 dodržení	
hygienických	 zásad,	 nařízení	 a	 pokynů	 se	
Mikuláš,	 anděl	 a	 čerti	 vypravili	 za	 dětmi	
z	vesnice,	 aby	 ty	 zlobivé	 postrašili	 a	 hodné	
obdarovali.	Celkem	tak	navštívili	45	dětí,	které	se	
ubránily	 peklu	 díky	 pěkným	 básničkám	 či	
písničkám	 a	 také	 slibům	 o	 polepšení	 se.	 Něco	

TJ	Pustá	Kamenice

Připravované	akce	TJ	Pustá	Kamenice
(uskuteční	se	pouze	v	případě	uvolnění	či	zrušení	opatření	Vlády	ČR	v	souvislosti	s	nemocí	COVID	19)

Veřejné bruslení 25. 12. 2020
TJ	 Pustá	 Kamenice	 by	 měla	 pořádat	 v	 pátek	 25.	12.	2020	 na	 zimním	 stadionu	 v	Poličce	 VÁNOČNÍ	
VEŘEJNÉ	 BRUSLENÍ	 pro	 děti,	 rodiče,	 prarodiče	 a	 zkrátka	 pro	 všechny,	 kteří	 si	 chtějí	 o	 vánočních	
svátcích	 trochu	 zasportovat.	 Vše	 ohledně	 této	 akce	 bude	 upřesněno	 na	 webových	 stránkách	 obce	
vzhledem	k	současné	epidemické	situaci	COVID	19.

Výroční členská schůze 16. 1. 2021
TJ	Pustá	Kamenice	by	měla	v	sobotu	dne	16.	1.	2021	uspořádat	VÝROČNÍ	ČLENSKOU	SCHŮZI.	Zda-li	se	
tato	 volební	 schůze	 od	 18:00	 hodin	 v	přísálí	 kulturního	 domu	 uskuteční	 a	 zda-li	 se	 od	 16:00	 hod.	
uskuteční	 výroční	 schůze	 pro	 děti,	 není	 v	době	 uzávěrky	 těchto	 PK	 listů	 zřejmé.	 Opět	 vše	 závisí	 na	
situaci	kolem	nemoci	COVID	19.

Poznámka	ohledně	voleb	do	výkonného	výboru	TJ	Pustá	Kamenice:	Pokud	v	době	mimořádných	
opatření	 a	 ještě	 1	 měsíc	 po	 jejich	 skončení,	 uplyne	 funkční	 období	 volenému	 členu	 orgánu	 spolku,	
prodlužuje	 se	 jeho	 funkční	období	automaticky	o	3	měsíce	po	skončení	mimořádných	opatření	 (tj.	není	
nutné	 provádět	 novou	 volbu).	 Kdyby	 s	 tím	 člen	 voleného	 orgánu	 nesouhlasil,	 pak	 musí	 tento	 svůj	
nesouhlas	vůči	spolku	výslovně	projevit.

Pokud	valná	hromada	svolána	 ještě	nebyla,	 je	 třeba	sdružené	členy	 informovat	alespoň	o	 tom,	že	se	
z	důvodu	 pandemie	 zřejmě	 nebude	 konat	 a	 bude	 svolána	 v	 co	 nejkratší	 době	 poté,	 co	 to	 situace	
umožní.

Dětský karneval a Šibřinky 20. 2. 2021
Obě	tyto	akce	jsou	plánované	na	sobotu	20.	2.	2021.	Karneval	od	13:00	–	17:00	hodin	a	ŠIBŘINKY	od	
20:00	–	02:00	hodin.	I	zde	vše	závisí	na	aktuální	situaci	pandemie	COVID	19.	Sledujte	prosím	webové	
stránky	obce,	kde	to	bude	postupně	upřesňováno.



-	12	-Pustokamenické	listy	č.	4/2020

SDH	Pustá	Kamenice

podzimní	 branný	 závod,	 který	 se	 však	 nemohl	
uskutečnit.	 Doufáme,	 že	 v	 průběhu	 zimy	
s	postupným	 uvolňováním	 se	 opět	 začneme	
pravidelně	 scházet.	 O	 konání	 těchto	 schůzek	
budou	rodiče	dětí	včas	informováni.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Ky<čkový	den
Ve	 středu	 30.	 9.	 proběhla	 v	 naší	 obci	 sbírka	 na	
podporu	Ligy	proti	rakovině.	Čtyři	skupinky	dětí	
v	 doprovodu	 dospělých	 prošly	 celou	 obcí.	 Moc	
děkujeme	všem	spoluobčanům	za	vlídné	přijetí	a	
štědré	dary.	Letošní	sbírka	byla	určena	na	léčbu	a	
prevenci	rakoviny	ledvin	a	močového	měchýře.

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Brigády	na	renovaci	překážek	a	
činnost	hasičského	kroužku
V	 průběhu	měsíce	 září	 proběhlo	 několik	 brigád	
na	 renovaci	 překážek.	 Natírání	 konstrukce	 a	
likvidace	 starého	 dřeva	 se	 zúčastnily	 děti	
z	hasičského	 kroužku.	 Zároveň	 jsme	 zakoupili	
zcela	 novou	 dětskou	 kladinu.	 Dřevo	 na	 rekon-
strukci	 překážek	 jsme	 zakoupili	 z	dotačních	
prostředků	 od	 naší	 obce.	 Novou	 kladinu	 jsme	
pořídili	 z	dotace	MŠMT.	Z	 této	dotace	 jsme	 také	
pořídili	 nový	 sportovní	 rozdělovač,	 novou	 sadu	
hadic	 na	 PU	 opatřenou	 bezpečnostními	 pojist-
kami,	 sklopné	 terče	 na	 střelbu	 ze	 vzduchovky,	
další	 dvě	 proudnice	 a	 další	 drobný	 materiál.	
V	průběhu	 podzimu	 jsme	 se	 scházeli	 zhruba	 do	
poloviny	září,	než	byla	tato	činnost	pozastavena.	
Pilně	 jsme	 s	 dětmi	 trénovali	 především	 na	

Masopust 13. 2. 2021
V	 sobotu	 13.	2.	2021	 od	 08:00	 hodin	 by	měla	 TJ	 Pustá	 Kamenice	 pořádat	Masopustní	 průvod	 obcí.	
Konání	akce	také	bude	záviset	na	momentální	situaci	kolem	pandemie	COVID	19.
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Plánované	akce
prosinec	–	leden	-	Putování	za	zvířátky	

									ke	krmelci

prosinec	–	únor	-	Zimní	hrátky	na	sněhu

30.	1.	2021	-	Hasičský	ples	s	kapelou	
												Melodie	Rock	Trpín

27.	2.	2021	-	Kostěnické	hrátky	s	hasičátky	–
												soutěž	přípravky

únor/březen	-	školení	vedoucích	mládeže

duben	-	přesunutá	soutěž	z	podzimu	Závod
			požárnické	všestrannosti	(ZPV)

Plánované	akce	se	uskuteční	pouze	pokud	to	
dovolí	epidemiologická	situace.

Výlet	do	Hvězdárny	a	planetária	
v	Hradci	Králové
V	sobotu	3.	10.	jsme	uspořádali	tradiční	výlet	pro	
děti	 a	 rodiče,	 tentokrát	 do	 Hvězdárny	 a	
planetária	Hradec	Králové.	Ve	hvězdárně	na	nás	
čekal	 program	 uzpůsobený	 pro	 děti.	 Nejprve	
jsme	si	s	komentářem	našeho	průvodce	prohlédli	
noční	 oblohu,	 dozvěděli	 jsme	 se,	 jak	 poznávat	
nejrůznější	 souhvězdí,	 proletěli	 jsme	 se	
vesmírem,	 prohlédli	 si	 planety	 a	 dokonce	 na	
jedné	 z	 nich	 i	 přistáli.	 Na	 závěr	 jsme	 zhlédli	
tematický	 dětský	 rilm	 Tučňák	 a	 medvěd.	 Ještě	
jsme	 si	 prohlédli	 exponáty	 v	 budově	planetária,	
nebo	 si	 vyzkoušeli	 simulátor	 zemětřesení.	
Z	epidemiologických	 důvodů	 jsme	 nemohli	
navštívit	 hvězdárnu	 s	 dalekohledem,	 věřím,	 že	 i	
tak	 se	 výlet	 všem	 líbil	 a	 že	 jsme	 v	 planetáriu	
nebyli	 naposledy.	 Jsme	 velmi	 rádi,	 že	 se	 nám	
tento	 výlet	 podařil	 uskutečnit,	 protože	 krátce	
nato	došlo	k	uzavření	planetárií	a	hvězdáren.	

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Výroční	schůze	SDH
V	 původním	 termínu	 12.	 12.	 se	 výroční	 schůze	
nemohla	uskutečnit	z	důvodu	epidemiologických	
opatření.	 O	 náhradním	 termínu	 budou	 členi	
informování	 prostřednictvím	 webových	 stránek	
obce	a	prostřednictvím	pozvánek.	
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Rok	2020	v	klubu	seniorek
Každý	 rok	 touto	 dobou	 jsme	 bilancovaly	
uplynulý	 čas	 strávený	 při	 setkávání	 a	 různých	
akcích	 v	našem	 klubu.	 Letošní	 bilance	 je	 velmi	
stručná.	 Pár	 společných	 pátečních	 odpolední	
zkraje	roku	a	v	krátkém	období	v	létě,	plánované	
akce	 a	 výlety	 žádné,	 vstupenky	 na	 festivalová	
hudební	 představení	 ve	 Skutči	 vrácené,	 žádný	
adventní	program,	žádná	vánoční	besídka.	Letos	
poprvé	 jsme	 neoslavily	 narozeniny	 klubu	 a	 co	
nás	všechny	mrzí	nejvíc,	nemohly	jsme	společně	
popřát	 a	 oslavit	 90.	 narozeniny	 paní	 Marušky	
Petrové.	Nezbývá	nám	všem	nic	jiného,	než	věřit,	
že	 tahle	 podivná	 doba	 bude	 brzy	 minulostí	 a	
opět	 se	budeme	moct	pravidelně	 scházet	a	 těšit	
se	 na	 společné	 akce.	 Příští	 rok	 bychom	 měly	
oslavit	 už	 10.	 výročí	 založení	 našeho	 klubu	 a	
proto	 doufáme,	 že	 nám	 to	 už	 nic	 nepokazí.	 Za	
celý	klub	seniorek	přejeme	všem	spoluobčanům	
krásné	 vánoční	 svátky	 a	 v	novém	 roce	 2021		
hlavně	hodně	zdraví	a	dobré	nálady.	

za	seniorky	Irena	Gregorová

Klub	seniorek

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Podzim	v	MŠ	
Přestože	 školáci	 do	 školy	 nechodili,	 my	 jsme	 si	 ve	 školce	
podzim	 užili.	 Společně	 jsme	 si	 s	dětmi	 během	 podzimní	
dílničky	 vyrobili	 několik	 výrobků,	 které	 si	 mohly	 odnést	
domů.	Děti	byly	tak	šikovné,	že	si	udělaly	všechny	výrobky.	
Domů	 si	 odnesly	 sovičku	 vyrobenou	 ze	 skleničky,	 ježečka	
z	lístků	 jako	 zápich	 do	 květináče	 a	 na	 pověšení	 lištičku	

z	šišky.	 Jen	 je	 škoda,	 že	 tady	
s	námi	 nemohli	 být	 rodiče	 dětí,	
ale	 budeme	 doufat,	 že	 příští	 rok	
se	tu	sejdeme	všichni.
Během	 dušičkového	 týdne,	 který	
probíhal	 od	 2.	11.	 do	 6.	11.,	 děti	
mohly	 přijít	 přistrojeny	 v	mas-
kách.	Společně	jsme	zavzpomínali	
na	 naše	 zesnulé	 a	 prošli	 se	 ke	
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hřbitovu.	Vyrobili	jsme	si	ducha	a	
plnili	 „strašidelné“	 úkoly,	 kdy	 po	
jejich	 splnění	 na	 děti	 čekala	
odměna.
Podzim	nám	utekl	jako	voda	a	už	
tu	 máme	 zimu,	 kdy	 netrpělivě	
čekáme	 na	 příchod	 Ježíška	 a	
doufáme,	 že	 jsme	 byli	 natolik	
hodní,	 aby	 nám	 naše	 tajná	
přáníčka	Ježíšek	vyplnil.

Diana	Sochová
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Knihovna

Spokojené, láskou a porozuměním 
naplněné vánoční svátky, v novém roce 
všechno dobré, hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů přejí a děkují za přízeň 
knihovnice Iveta a Lenka

PF 2021

Mažoretky	Hvězdičky
Kamenické	mažoretky
Školní	 rok	 nám	 začal	 slibně.	 Doufaly	 jsme	
s	mažoretkami,	že	naše	setkání	už	bude	probíhat	
tak,	 jak	má.	 První	 tři	 kroužky	 se	 uskutečnily	 na	
hřišti,	kde	jsme	s	děvčaty	hlavně	opakovaly	to,	co	
jsme	 se	 učily	 během	 první	 koronavirové	 krize.	
Mažoretky	 byly	 velmi	 šikovné,	 hodně	 si	 toho	
zapamatovaly.	Bohužel	už	v	říjnu	byla	vyhlášena	
druhá	 vlna	 Covid	 -	 19	 a	 my	 se	 opět	 nesměly	
vidět.	 Nechtěly	 jsme	 však,	 aby	 naše	 kroužky	
neprobíhaly	 vůbec	 nebo	 jen	 prostřednictvím	 e-
mailu.	 Hledaly	 jsme	 různé	možnosti	 a	 na	 jednu	
jsme	přišly!	Naše	 lekce	 od	 půlky	 října	 probíhají	
on-line	 pomoci	 platformy	 ZOOM.	 Scházíme	 se	
s	holkami	 každý	 pátek	 a	mám	velkou	 radost,	 že	
téměř	 všechna	 děvčata	 se	 do	 těchto	 lekcí	
zapojují.	 I	 když	 to	 není	 tak	 snadné,	 jako	
kdybychom	trénovaly	všechny	společně,	myslím,	
že	mohu	s	klidným	svědomím	říct,	že	mažoretky	
jsou	 úžasné	 a	 vše	 dobře	 zvládají.	 Tímto	 bych	

chtěla	poděkovat	nejen	našim	mažoretkám,	ale	i	
jejich	 rodičům,	 kteří	 nám	 pomáhají	 tyto	 lekce	
zprostředkovat.	

Za	 celý	 náš	 tým	 bych	 Vám	 chtěla	 popřát	 klidné	
svátky,	lásku	a	pohodu	a	nám	všem	hodně	zdraví.	

Tereza	Lorencová
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MVDr.	Michaela	Halamková

o	3-5	koťatech,	ale	o	výhodách	kastrace	 jsem	už	
dříve	psala.	Myslím	si,	 že	když	se	dokáže	85letá	
seniorka	 postarat	 a	 nechat	 vykastrovat	 své	
kočky,	dokáže	to	určitě	každý.	I	malé	kotě	je	živý	
tvor,	 který	 vnímá	 a	 cítí	 bolest.	 Prosím,	 neod-
kládejte	koťata	do	mého	okolí	 a	už	vůbec	ne	do	
kontejneru	na	odpad.	Po	domluvě	se	dá	pomoci,	
jak	 se	 zdravotním	 stavem,	 tak	 případnou	
nabídkou	 jedince.	 Avšak	 jak	 jsem	 už	 také	 dříve	
psala,	nezodpovědní	jedinci	nekastrují	a	zatěžují	
obecní	 rozpočet,	 jelikož	 z	 pohledu	 občanského	
zákoníku	 je	 toulavé	 a	 opuštěté	 zvíře	 majetek	
obce	 a	 ta	 se	 musí	 postarat,	 zaplatit	 krmné	 dny	
útulku.	 Bohužel	 v	 současné	 době	 jsou	 kočičí	
depozita	 a	 útulky	 plné.	 Zamyslete	 se	 a	 nechte	
kočky	 i	 kocoury	 kastrovat,	 ať	 Pustá	 Kamenice	
není	plná	nemocných	a	opuštěných	koťat.	

MVDr.	Michaela	Halamková
veterinární	lékařka

Kočičí	nešvary
Vážení,	 opět	 se	 v	 Pusté	 Kamenici	 rozmáhají	
“kočičí	 nešvary”.	 Minulý	 podzim	 jsem	 měla	
u	sebe	 2	 místní	 polodivoká	 koťata	 s	 rýmou,	
průjmem,	 zánětem	 spojivek	 a	 všenkami.	 Do	
měsíce	 jsem	obě	koťata	uzdravila	 a	mají	 krásné	
domovy.	Na	konci	letošního	srpna	někdo	vyhodil	
rezavé	 kotě	 do	 kontejneru,	 kde	 ho	 poté	 mladá	
maminka	s	dětmi	zachraňovala.	Toto	chování	mi	
připadá	už	jako	zvěrstvo.	Kotě	ani	ne	měsíční	se	
do	 vysokého	 kontejneru	 nemá	 šanci	 ze	 země	
dostat	 samo,	 obzvlaště	 ne	 ve	 stavu	 na	 pokraji	
smrti	a	s	podivem	ničí	není,	asi	odpadky	do	této	
vsi	 chodí	 vyhazovat	 přespolní.	 Kotě,	 které	 má	
blechy,	 ušní	 svrab,	 zánět	 spojivek	 a	 rýmu,	 je	 asi	
pro	 někoho	 odpad,	 ale	 žijeme	 v	 21.	století	 a	
takové	 “banality”	 není	 dnes	 z	 veterinárního	
pohledu	 problém	 vyřešit.	 Dalo	 se	 do	 pořádku	 a	
už	 má	 nového	 majitele.	 V	 listopadu	 další	 kotě,	
tentokrát	pobíhalo	na	pozemku,	kde	bydlím,	jaká	
náhoda,	 kocourek	 už	 je	 zdravý	 a	 častečně	
ochočený.	 Sousedů	 z	 blízkého	 i	 vzdálenějšího	
okolí	 jsem	 se	 ptala,	 zda	 něčí	 není,	 opět	 spadlo	
z	nebe	 a	 zrovna	 ke	 mně.	 A	 co	 se	 do	 třetice	
nestane?	Je	prosinec,	začíná	mrznout	a	chumelit,	
vracím	 se	 už	 za	 tmy	 z	 kliniky	 a	 u	 našeho	 plotu	
naříká	 další	 kotě.	 Opět	 chudáček,	 který	 je	
vyhublý,	 hladový,	 tečou	mu	oči	 a	má	 rýmu.	 Jako	
bonus	 je	 to	 kočička	 a	 strašně	 plachá.	 Bez	
kastrace	 je	 jasné,	 že	 se	vesnice	opět	dostane	do	
neřešitelné	situace.	 Jedna	kočka	2-3	vrhy	za	rok	



-	18	-Pustokamenické	listy	č.	4/2020

Myslivecký	spolek	Špičák	Pustá	Kamenice

Vánoční	pohádka
„Lukáši!“	 zavolala	 z	 kuchyně	maminka,	 „Pojď	 se	
podívat	na	vánočku.	Ta	se	letos	povedla.“	Vytáhla	
z	 trouby	 vonící	 pečivo.	 Mandličky,	 rozinky.	
Hmmm,	to	má	Lukáš	moc	rád.	„Dáš	mi	kousek?“	
zeptal	 se.	 „Musíš	 chvíli	 počkat,“	 usmála	 se	
maminka,	 „Ještě	 je	 horká.	 Ale	 až	 vystydne,	
ukrojím	Ti	pořádný	kus.“	Pak	 zdobili	 stromeček,	
rovnali	cukroví	na	mísy	a	vyprávěli	si.	
Když	 byl	 čas	 celý	 modrý	 tmou,	 šel	 malý	 Lukáš	
spát.	Tatínek	ho	přikryl	až	po	bradu	a	maminka	

Za	oknem	padal	sníh.	Padal	celý	den	a	noc.	Celý	
dům,	 i	 ulice,	 celé	město	 bylo	 bílé.	 Jakoby	 zbělel	
celý	 svět.	 Malý	 Lukáš	 seděl	 u	 okna	 a	 pozoroval	
padající	 vločky.	 „Maminka	 říkala,“	 přemýšlel	 ten	
malý	 klučina	 „že	 k	 nám	 přijde	 Ježíšek.“	 Kroutil	
hlavou.	„Prý	k	nám	přijde	už	zítra	a	přinese	pod	
stromeček	 spoustu	 dárků	 k	 Vánocům.“	Seskočil	
ze	 židle	 a	 šel	 se	 podívat	 na	 Betlém.	 „Ale	 jak	
k	nám	může	přijít	 takové	malé	miminko.	A	 ještě	
něco	 nést	 s	 sebou.“	 Opřel	 se	 a	 prohlížel	 si	
postavičky.	 Byly	 tam	 ovečky	 a	
pastýři,	tři	králové	s	dary,	anděl	nad	
chlévem,	 kravička	 a	 oslík,	 malé	
jesličky	 s	 Ježíškem	 a	 Josef	 s	 Marií,	
jak	 se	 nad	 ním	 sklánějí.	 „To	 ať	 mi	
nikdo	 neříká,“	 pokračoval	 Lukášek	
v	mudrování,	 „že	 takové	 malé	
děťátko	 umí	 chodit.	 Já	 si	 dobře	
pamatuju	 sousedovic	 Matěje.	 Toho	
museli	 vozit	 v	 kočárku.	 A	 jak	
dlouho	 mu	 to	 trvalo	 než	 začal	
cupitat!“	
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nebude	 tu	 místo	 k	 spaní	 už	 ani	 pro	 nás.“	 Ale	
otevřel.	Byli	to	tři	králové.	Nesli	dary	a	vyprávěli:	
„Vedla	 nás	 hvězda.	 Daleká	 byla	 cesta.	 Hledáme	
krále,	který	se	právě	narodil.“	Marie	kouká	chvíli	
na	pastýře,	chvíli	na	krále	a	nestačí	se	divit.	Když	
tu:	„Klepy,	 klep.“	 Otevřely	 se	 dveře	 a	 vešla	
maminka.	 „Lukáši	 vstávej.	 Je	 Štědrý	 den.“	Lukáš	
otevřel	 oči	 a	 dívá	 se	 překvapeně	 na	 maminku.	
„Ty	 jsi	 také	v	Betlémě	u	Ježíška?“	A	maminka	se	
smála.	„Copak	 bych	 tam	 dělala?“	 Sedla	 si	 na	
postýlku.	 „Tobě	 se	 jistě	 něco	 zdálo.“	A	 pak	 už	
běžel	den	jak	voda	v	potoce.	Brzy	byl	zase	večer.	
Stromeček	 svítil	 a	 cukroví	 vonělo.	 Lukášek	 se	
nemohl	 dočkat.	 Pak	 zazvonil	 zvonec	 a	 pod	
stromečkem	 bylo	 spoustu	 dárků.	 Pro	maminku,	
pro	 tatínka	 a	 také	 pro	 Lukáška.	 A	 všichni	 měli	
radost.	Ale	největší	měl	Lukášek.	Byl	 šťastný,	 že	
jsou	tu	Vánoce,	dárky,	maminka	s	tatínkem	a	také	
že	tu	je	on.	Vyskočil,	otevřel	okno	a	volal:	„Děkuju	
Ti,	Ježíšku!!!“	Vločky	tiše	padaly	tmou.	A	Lukášek	
si	v	koutku	duše	říkal:	„Možná	jsou	to	ty	dary	od	
tří	králů	a	ke	stromečkům	je	roznášejí	pastýři.“	A	
už	se	tím	netrápil.

Zdroj:	 https://www.promaminky.cz/pohadky/
ke-cteni-30/vanocni-pohadka-5997

mu	 dala	 pusu	 na	 čelo.	„Ať	 se	 Ti	 něco	 hezkého	
zdá.“	 A	 Lukášovi	 se	 zdál	 krásný	 sen	 o	 prvních	
Vánocích.	Byla	 krásná	 teplá	 noc.	 Nikde	 ani	
kousek	 sněhu.	 Zářící	 hvězdy	 na	 obloze.	 Polní	
cestou	se	k	Betlému	blížili	dva	 lidé.	Žena	seděla	
na	oslátku,	muž	je	vedl	za	uzdu.	„Vždyť	to	je	Josef	
a	 Marie,“	 povídá	 si	 ze	 sna	 Lukášek.	 A	 dívá	 se	
dál.	Marie	 s	 Josefem	 přijeli	 do	 města,	 byla	 už	
noc.	
„Zítra	 začíná	 sčítání	 lidu.	 Nevím,	 jestli	 ještě	
najdeme	místo	ke	spaní.“	Josef	se	otočil	na	ženu.	
„Nevadí,“	 usmála	 se	 Marie.	 „Něco	 určitě	
najdeme.“	Nakonec	museli	spát	v	chlévě,	na	kupě	
sena.	Město	bylo	plné.	Všechny	postýlky	už	byly	
obsazené.	 A	 právě,	 když	 hvězdy	 nad	 Betlémem	
zasvítily	nejsilněji,	narodil	se	jim	syn.	Drobounké	
miminko.	Marie	unavená	usnula.	Josef	se	nemohl	
na	dítě	vynadívat.	Když	tu:	„Klepy,	klep.“	 Josef	se	
lekl:	 „Další	 nocležníci.“	 Ale	 pak	 si	 řekl:	 „I	 co,	
vejdeme	 se	 všichni.“	 A	 otevřel.	 Byli	 to	 pastýři.	
Nesli	 dary	 a	 vyprávěli,	 že	 je	 vedla	 hvězdy	 a	 že	
hledají	 děťátko,	 právě	 narozené.	„Marie,	 vzbuď	
se.“	 zatřásl	 jí	 za	 rameno,	 „K	 našemu	 Ježíškovi	
přišli	 pastýři.“	A	Marie	 povídá:	„I	 to	 se	Ti	 Josefe	
něco	zdá.	Kdopak	by	byl	pozdě	ještě	na	cestě?“	A	
chtěla	znovu	usnout.	Když	tu:	„Klepy,	klep.“	 Josef	
se	 lekl:	 „Další	 pastýři.	 „Ještě	 jich	 přijde	 pár	 a	



-	20	-Pustokamenické	listy	č.	4/2020

Pohádka	o	vánoční	hvězdě	
Příběh	 se	 odehrál	 velmi	 dávno.	 Byl	 jednou	 dvě	
děti,	 –	 bratr	 a	 sestra.	 Obě	 děti	 to	 neměli	 vůbec	
jednoduché,	protože	vyrůstaly	bez	rodičů	a	trápil	
je	 nedostatek.	 Nemohly	 si	 tedy	 dopřát	 dobrého	
jídla	 a	 pro	 jejich	 chudobu	 je	 kolikrát	 trápil	
i	ohromný	hlad.
Přesto	byly	obě	děti	veselé	a	nikterak	nad	svým	
těžkým	osudem	netruchlily.	Věřily,	že	zítra	bude	
zase	o	něco	lépe.	Když	se	ale	začaly	blížit	Vánoce,	
začaly	si	děti	všímat,	co	se	okolo	nich	děje	a	 jak	
se	 ve	 vesnicích	 začínají	 chystat	 na	 narození	
malého	 Ježíška.	 V	té	 době	 i	 v	místním	 kostele	
vytvořili	 malý	 betlém,	 k	němuž	 lidé	 začali	
přinášet	 nejrůznější	 dárky,	 aby	 se	 mohli	
střetnout	 s	právě	 narozeným	 Ježíškem.	 Všechny	
děti	 z	vesnice	 toužily	 jít	 za	 Ježíškem,	 a	
předháněly	 se,	 který	 z	nich	 Ježíškovi	 podaruje	
ten	 nejdokonalejší	 dárek.	 Všechny	děti	 však	 své	
dárky	kupovaly.	Jenomže	to	si	Maruška	ani	Pavlík	
nemohli	 dovolit,	 neměly	 na	 to	 peníze.	 I	 tak	 se	
však	 toužili	 poklonit	 malému	 Ježíškovi.	 Jejich	
touha	 byla	 tak	 veliká,	 že	 se	 Pavlík	 nakonec	 do	
kostela	 vydal	mnohem	dříve	než	 ostatní,	 aby	 se	
mohl	pro	Ježíška	pomodlit,	a	protože	doopravdy	
neměl	 co	 dát,	 ale	 přesto	 nechtěl	 přijít	
s	prázdnou,	 cestou	 do	 kostela	 trhal	 okolo	 cesty	
plevel.	Myslel	si,	že	jím	alespoň	vystele	Ježíškovi	
postýlku,	aby	se	mu	leželo	pohodlně.
Když	 přišel	 do	 kostela	 a	 začal	 s	výzdobou,	 stalo	
se,	 že	 i	 další	 děti	 přišly	 o	 něco	 dříve.		 Tyto	 děti	
však	 byly	 kruté	 a	 začaly	 si	 z	Pavlíka	 utahovat.	
Smály	se,	že	 je	chudý	a	že	nemá	ani	na	pořádný	

dárek.	 Maruška	 i	 Pavlík	 se	 rozplakali.	 Moc	 se	
styděli,	ale	neuměli	si	pomoci,	na	skutečný	dárek	
neměli,	 to	 by	 se	 musel	 stát	 zázrak.	 A	 jak	 tam	
plakali	a	modlili	se,	najednou	se	natrhaný	plevel	
začal	 červenat.	 Postupně	 se	 lístky	 natrhaného	
plevele	 začaly	 měnit	 v	červené	 květy,	 které	 se	
podobaly	betlémské	hvězdě.	A	 ty	květy	byly	 tak	
krásné,	 že	 všem	 vyrazily	 dech	 a	 zlé	 děti	 se	
přestaly	 pošklebovat	 a	 posmívat.	 Každý,	 kdo	 je	
uviděl,	byl	ohromen.		Náhle	všem	došlo,	že	právě	
tento	zázrak	je	tím	největším	dárkem,	který	mohl	
být	Ježíškovi	dán.	Je	to	dar,	z	čistého	srdce,	dražší	
než	 všechny	 dárky	 na	 světě,	 který	 si	 nemůžeš	
koupit	 za	 žádné	 peníze.	 Od	 těch	 dob	 se	 květy	
vánoční	hvězdy,	 jak	dostaly	výstižný	název,	staly	
klasickými	symboly	Vánoc.
A	vy	vězte,	že	není	nikterak	důležité,	jak	velký,	či	
drahý	 dárek	 dáte	 anebo	 dostanete.	 Důležité	 je,	
aby	 byl	 z	čistého	 srdce	 darovaný	 z	lásky.	 Není	
žádná	ostuda,	když	dárek	vlastnoručně	vyrobíte	i	
staré	české	tradice	vypráví,	že	dárku	by	měla	být	
vnuknuta	duše.	A	tu	dárku	dáte,	jen	když	budete	
myslet	na	toho	druhého	a	když	do	dárku	vložíte	
kousek	vlastního	já.	Možná	se	i	právě	proto	říká,	
že	ty	nejlepší	dárky	jsou	takové,	které	bychom	si	
s	chutí	také	nechali…

Napsala	inspirována	jihoamerickou	legendou:	
Adriana	Dosedělová

Zdroj:		https://kouzelnevanoce.cz/pohadka-o-
vanocni-hvezde/


