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Vážení	 spoluobčané,	 vážení	 chataři	 a	 chalupáři,	
vážení	 čtenáři	 pustokamenických	 listů.	 K	nad-
cházejícím	 velikonočním	 svátkům	 Vám	 všem	
přeji	 jasné	 a	 teplé	 dny	 a	 s	přicházejícím	 slu-
níčkem	do	naší	obce	a	do	našich	domovů	vnesení	
radosti,	 hojnosti,	 úrody,	 štěstí,	 přátelství	 a	
pevného	 zdraví.	 Ať	 v	duchu	 liturgických	 i	 lido-
vých	 tradic	 jsou	 pro	 Vás	 Velikonoce	 svátky	
požehnání,	radosti,	veselí	a	naděje.

v	úctě	Jaroslav	Sklenář,	starosta

Přání	ke	Dni	matek
Vážené	maminky,	 babičky	 a	 prababičky.	Dovolte	
mi,	 abych	Vám	 touto	 cestou	popřál	 vše	nejlepší,	
hlavně	hodně	zdraví,	štěstí,	osobní	spokojenosti,	
lásky	 a	 rodinné	 pohody	 k	Vašemu	 svátku,	 který	
budete	 slavit	 v	neděli	 9.	května.	 Již	 několik	 let	
každoročně	 a	 společně	 se	 základní	 školou	 a	
klubem	seniorek	slavíme	DEN	MATEK	v	místním	
kulturním	 domě	 a	 stalo	 se	 tradicí,	 že	 starosta	

Příjemné	proži:	svátků	
velikonočních

přeje	zastupitelstvo	obce
Pustá	Kamenice

společně	 s	místostarostou	 popřejí	 všem	
přítomným	 ženám	 k	jejich	 svátku	 a	 osobně	
předají	 květinu.	 Bohužel	 v	loňském	 roce	

k	tomuto	 setkání	 nemohlo	 dojít	 vzhledem	
k	šíření	 nemoci	 koronaviru	 a	 opatřením	
vydaných	 vládou	 ČR.	 I	v	letošním	 roce	 to	 zatím	
vypadá	 tak,	 že	 nebude	 možné	 Vaši	 oslavu	
v	kulturním	 domě	 uspořádat	 a	 tak	 prosím,	
přijměte	 alespoň	 toto	 blahopřání	 prostřed-
nictvím	 pustokamenických	 listů.	 Ještě	 jednou	
Vám	 přeji	 hlavně	 pevné	 zdraví,	 spokojenost	 a	
rodinnou	pohodu.

starosta

Uctění	památky	obě:	pandemie
Počátkem	letošního	března	to	byl	rok,	co	nám	do	
životů	 naplno	 zasáhly	 trable	 spojené	 s	nemocí	
koronaviru.	 Nákaza	 však	 stále	 ovlivňuje	 životy	
nás	 všech	 i	 v	současné	 době.	 Kdyby	 mi	 někdo	
vloni	 v	tomto	 období	 řekl,	 že	 převážnou	 část	
celého	 roku	 a	 celý	 začátek	 roku	 letošního	
budeme	 trávit	 v	nouzovém	 stavu	 a	 za	 určitých	



-	2	-Pustokamenické	listy	č.	1/2021

Pustokamenické	listy	-	čtvrtletní	zpravodaj,	vydává	Obec	Pustá	Kamenice,	č.	p.	64,	569	82	Borová,	IČ:	277231,
na	základě	povolení	Ministerstva	kultury	ČR	číslo	MK	ČR	E	17408	ze	dne	19.	2.	2007.

Podepsané	příspěvky	vyjadřují	názory	jejich	autora	a	nemusí	být	vždy	totožné	s	názory	vydavatele.	Za	obsah	příspěvků
zodpovídají	jejich	autoři.	Příspěvky	neprošly	jazykovou	korekturou.

Plnění	rozpočtu	k	28.	2.	2021	v	Is.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

6560 6560 1054,3VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

1054,3PŘÍJMY CELKEM

1439,1 78 12,9Pozemky a les, zvířata231,5Daň z příjmu FO plátci

21,5 60 24,2Místní a účelové komunikace5,9Daň z příjmu FO poplat

134,5 450 0Vodovod, infrastruktura a vrt25,9Daň z příjmů vyb. srážkou

839 150 14,9Veřejné osvětlení67,4Daň z příjmů práv. osob

2810 350 40,3Provoz ČOV,  kanalizace561,4DPH

360 280 31,7Kulturní dům + kultura0Daň z nemovitostí

30 40 1,9Knihovna12,6Daň z hazardních her

215,5 15 0Hřiště101,1Poplatky z odpadů a psů

7 350 47,3ZŠ a MŠ0,3Poplatky správní, loterie

5 15 0Cestovní ruch0,9Poplatek odnětí poz. funkce lesa

105 301 40Odpadové hospodářství0Příjmy z pozemků, lesa a železa

11 548 62,9Služby obyvatelstvu9,6Příjmy vodovod, rybník

10 108 57Finanční příspěvky, dotace0Příjmy TVO, hřiště

380 1100 205,5Činnost místní správy0Stočné

1 45 24,2Pojištění majetku, finanční služby0Finanční operace

76,4 700 227,5Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP12,8Neinv. dotace na státní správu

0 6Dotace SFŽS doplatek

58 55 15Jednotka požární ochrany obce0Příjmy sběr a odvoz odpadů

21 1000 162,1Zastupitelstvo16,1Služby pro obyvatelstvo

16 900 86,9Péče o vzhled obce a veř. zeleň2,8Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 0Krizová situace obce0Příjmy KD

epidemických	opatření,	nevěřil	bych.	Opak	je	ale	
pravdou	 a	 stále	 nevíme,	 kdy	 vše	 špatné	 skončí.	
V	pondělí	 22.	 března	 také	 uplynul	 přesně	 jeden	
rok	 od	 prvního	 prokázaného	 úmrtí	 nemocného	
koronavirem	na	území	ČR.	Dnes	je	mrtvých	přes	
26	000	 a	 bohužel	 tento	 počet	 není	 zcela	 jistě	
konečný.	 Naše	 obec	 se	 proto	 v	pondělí	 dne	
22.	3.	2021	 také	 připojila	 k	iniciativě	 Minuta	
ticha	za	oběti	pandemie	vyvěšením	černé	vlajky	
na	 budově	 obecního	 úřadu.	 Vyvěšením	 vlajky	
jsme	tak	uctili	památku	obětí	této	pandemie.

starosta

Výpadek	elektrického	proudu	
mezi	vánočními	svátky	a	
Silvestrem

V	neděli	27.	12.	2020	ve	večerních	hodinách	do-
šlo	k	přerušení	dodávky	elektrického	proudu	do	
naší	obce.	V	místech	za	ČOV	směrem	k	obci	spadl	
na	 elektrické	 vedení	 vlivem	 velmi	 silného	 větru	
strom	a	tím	došlo	k	přerušení	dodávky	elektrické	
energie	 do	Pusté	 Kamenice.	 Druhý	 den	 v	pod-
večerních	hodinách	došlo	k	opravě	poškozeného	
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místo	 začátkem	 jara.	 Došlo	 také	 k	malému	
poškození	 autobusové	 zastávky	 u	Peci,	 ke	 které	
spadla	 část	 zlomeného	 stromu.	 Zastávka	 není	
však	 v	majetku	 obce	 Pustá	 Kamenice,	 neboť	 se	
nachází	na	katastrálním	území	obce	Krouny	a	tak	
v	rámci	naší	pojistné	události	nebyla	řešena.

starosta

Instalace	zábradlí	u	propustku	
u	železničního	přejezdu	
na	Radčany
Počátkem	 prosince	 2020	 bylo	 Správou	 železnic	
instalováno	zábradlí	u	propustku	pod	železniční	
tratí	 u	 železničního	 přejezdu	 na	 Radčany.	 Jsem	
rád,	 že	 Správa	 železnic	 vyslyšela	 prosbu	 obce	 a	
toto	 zábradlí	 zde	 nainstalovala.	 Předešlo	 se	 tím	
k	případným	 úrazům	 či	 nehodám,	 které	 zde	
mohly	 vzniknout	 při	 pádu	 osob	 nebo	 sjetí	
vozidel	do	tohoto	hlubokého	propustku.

starosta

Informace	k	rekonstrukci	sil.	č.	
III/3548	Pustá	Kamenice	–	křiž.	
s	III/3545
Počátkem	 měsíce	 března	 jsem	 oslovil	 tech-
nického	 náměstka	 Správy	 a	 údržby	 silnic	
Pardubického	 kraje	 pana	 ing.	 Jiřího	 Synka	
s	dotazem	 ohledně	 realizace	 rekonstrukce	 sil.	
č.	III/3548	v	Pusté	Kamenici.	Bylo	mi	sděleno,	že	
akce	 "Rekonstrukce	 silnice	 III/3548	 Pustá	

vedení	 a	 téměř	 po	 20	 hodinách	 byla	 dodávka	
elektrické	energie	do	Pusté	Kamenice	obnovena.

starosta

Škody	na	obecním	majetku	
způsobené	silným	větrem

Vlivem	 velmi	 silného	
větru	mezi	 vánocemi	 a	
Silvestrem	 došlo	 také	
k	poškození	 obecního	
majetku.	 Zcela	 poško-
zena	 byla	 vítací	 cedule	
do	 obce	 ve	 směru	 od	
Čachnova,	 kterou	 vítr	
vytrhl	 z	rámu	 a	 odnesl	
150	metrů	do	místního	
potoka.	 Dále	 došlo	
k	poškození	 lampy	 ve-

řejného	 osvětlení	 na	 vlakové	 zastávce	 na	
Radčanech.	 Obě	 události	 byly	 řešeny	 cestou	
poj išťovny	 a	 škoda	 byla	 plně	 hrazena	
z	oznámené	pojistné	události.	Nové	světlo	a	nová	
vítací	 cedule	 budou	 instalovány	 zpět	 na	 své	
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Kamenice	 -	 křiž.	 s	 III/3545"	 je	 projekčně	
připravena	 a	 chybí	 dořešit	 dva	 vlastníky	
pozemků	 (jedná	 se	 o	 majetkové	 vypořádání,	
přičemž	oba	vlastníci	 to	podepíší	 až	 to	bude	na	
KÚ).	 Od	 loňského	 roku	 je	 stále	 v	 řízení	 vynětí	
pozemků	 ze	 ZPF.	 Inženýrská	 činnost	 je	 před	
dokončením	 a	 bude	 ukončena	 koncem	 března.	
Následně	bude	podána	žádost	o	sloučené	řízení.	
Aktuálně	 je	 akce	 zařazena	v	plánu	na	 rok	2022.	
Je	 mi	 líto,	 že	 nemůžu	 v	současné	 době	 poskyt-
nout	pozitivnější	informace.

starosta

Poplatky	za	komunální	odpady
Obec	 Pustá	 Kamenice	 má	 ze	 zákona	 přijatu	
Obecně	 závaznou	 vyhlášku	 č. 	2/2019	
o	místním	 poplatku	 za	 provoz	 systému	
shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	 třídění,	
využívání	 a	 odstraňování	 komunálního	 odpadu,	
která	 nabyla	 účinnosti	 dnem	 1.	1.	2020.	 V	této	
vyhlášce	 je	 stanovena	 splatnost	 poplatku,	 který	
je	 splatný	 jednorázově,	 a	 to	 do	 31.	 března	
příslušného	 kalendářního	 roku.	 Ve	 vyhlášce	 je	
také	 uvedeno,	 že	 nebude-li	 poplatek	 zaplacen	
poplatníkem	 včas	 nebo	 v	plné	 výši,	 vyměří	 mu	
správce	 poplatku	 poplatek	 platebním	 výměrem	
nebo	 hromadným	 předpisným	 seznamem.	 Také	
je	 zde	 uvedeno,	 že	 včas	 nezaplacené	 poplatky	
nebo	 část	 těchto	 poplatků	 může	 správce	
poplatku	zvýšit	až	na	trojnásobek.
Tímto	 žádám	 poplatníky,	 kteří	 mají	 pravidelně	
každý	 rok	 s	placením	 v	řádném	 termínu	
problém,	 aby	 si	 tuto	 vyhlášku	 řádně	 několikrát	
přečetli	 a	 podle	 toho	 se	 zařídili.	 Opravdu	 už	
nebudeme	čekat,	 až	 se	uráčí	dlouho	po	 termínu	
zaplatit	a	plně	využijeme	výše	uvedené	sankce.	Je	
ohromný	 rozdíl	 platit	 řádných	 600,-	Kč,	 než	 po	
uvalené	 sankci	 1800,-	Kč	 za	 osobu	 nebo	
rekreační	objekt.	Děkuji	za	pochopení.

starosta

VČELKA	sociální	služby	o.p.s.	
v	Hlinsku	-	nabídka	služeb
VČELKA	 sociální	 služby	 o.p.s.	 otevírá	 nové	
středisko	 v	Hlinsku,	 které	 naleznete	 na	 adrese:	
Adámkova	třída	190,	539	01	Hlinsko.	Organizace	
byla	založena	v	roce	2010.	Od	roku	2018	se	stala	

součástí	 sdružení	 pečujících	 organizací	 Včelka,	
která	 působí	 v	sedmi	 krajích	 ČR.	 Za	 rok	 2019	
VČELKA	celkem	poskytla	služby	960	uživatelům	
v	rozsahu	84	688	hod.
Společnost	 Včelka	 sociální	 služby	 je	 registro-
vaným	 poskytovatelem	 terénních	 služeb.	 Jejím	
hlavním	 cílem	 je	 poskytovat	 terénní	 sociální	
služby	tak,	aby	klienti	mohli	co	nejdéle	zůstat	ve	
svém	 přirozeném	 prostředí,	 a	 mohli	 udržovat	
sociální	vazby	se	svým	okolím.	Pomoc,	podpora	a	
péče	 vychází	 z	individuálních	 potřeb	 klientů,	
zaměřuje	 se	 na	 podporu	 jejich	 samostatnosti	 a	
neprohlubuje	závislost	na	sociální	službě.
Včelka	 sociální	 služby	 poskytuje:	 pečovatelskou	
službu,	 osobní	 asistenci	 a	 sociálně	 aktivizační	
služby.	 Aby	 bylo	 možno	 zajistit	 v	domácím	
prostředí	 plný	 komfort	 klienta,	 jsou	 služby	
poskytované	 v	případě	 osobní	 asistence	
nepřetržitě	 a	 v	případě	 pečovatelské	 služby	
celoročně	 včetně	 sobot,	 nedělí	 a	 svátků	
v	intervalu	 od	7:00	do	20:00	hodin.	 Služby	 jsou	
poskytovány	 v	přilehlých	 městech	 a	 obcí	 ve	
vzdálenosti	do	20	km	od	Hlinska.
Tým	 Včelky	 je	 složen	 z	terénních	 pracovníků	
v	sociálních	 službách,	 kteří	 klientům	 pomáhají	
s	osobní	 hygienou,	 s	oblékáním	 a	 svlékáním	
oblečení,	 s	přípravou	 a	 podáním	 jídla	 a	 pití,	 se	
zajištěním	 chodu	 jejich	 domácnosti.	 Dále	
nabízíme	také	podporu	a	pomoc	při	procvičování	
paměti	 a	 dalších	 kognitivních	 funkcí	 (kon-
centrace,	 pozornost,	 rychlost	 myšlení,	 řečové	
funkce,	 schopnost	 učinit	 rozhodnutí,	 schopnost	
pochopení	 informací),	 nácvik	 jemné	 motoriky,	
procvičování	 dolních	 končetin	 a	pomoc	 při	
nácviku	chůze.
Rozsah	 sjednaných	 služeb	 vždy	 vyplývá	 z	indi-
viduálních	schopností	a	možností	klienta	tak,	aby	
byly	 zajištěny	 jeho	 potřeby,	 ale	 zároveň	 tak,	
abychom	 stále	 podporovali,	 popř.	 rozvíjeli	
zachovanou	 míru	 soběstačnosti	 konkrétního	
klienta.
Cena	 za	 poskytnutou	 hodinu	 péče	 je	 130,-	 Kč.	
Klient	 hradí	 pouze	 čas,	 který	 u	 něj	 pečovatelka	
stráví,	nikoli	čas,	který	stráví	na	cestě	za	ním.

V	 případě	 zájmu	 o	 naše	 služby	 kontaktujte	
vedoucí	střediska:
tel.	číslo:	+420	601	152	605
e-mail:	vareckova@pecevcelka.cz

Za	VČELKA	sociální	služby,	o.	p.	s.

Bc.	Adéla	Vařečková,	vedoucí	střediska
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Připomenu:	76.	výročí	tragické	událosI	v	Pekelci
Druhého	 května	 letošního	 roku	 si	 připomeneme	 76.	 výročí	 tragické	 události	 v	Pekelci,	 která	 se	 zde	
odehrála	 na	 sklonku	 druhé	 světové	 války.	 Od	místního	 rodáka	 pana	 Bohuslava	 Chvály	 jsme	 získali	
několik	 historických	 fotograqií	 z	pietních	 aktů	 uspořádaných	 v	minulosti	 a	 tak	 si	 část	 z	nich	můžete	
prohlédnout.	Druhý	květen	1945	budiž	nám	všem	stálou	připomínkou.	

starosta



-	6	-Pustokamenické	listy	č.	1/2021

Výsledek	Tříkrálové	sbírky	2021	
v	Pusté	Kamenici
Tříkrálová	sbírka,	která	v	letošním	roce	proběhla	
netradičně	v	širším	časovém	rozmezí	od	1.	do	24.	
ledna	 2021	 zná	 v	Pusté	 Kamenici	 výsledek.	
Během	uvedeného	období	do	třech	pokladniček,	
které	byly	umístěny	v	kostele	sv.	Anny,	v	obchodě	
CEIBA	 a	 na	 obecním	 úřadě,	 občané	 naší	 obce	
přispěli	 celkovou	 částkou	11	 375,-Kč.	Nejvíce	
korun	 bylo	 v	pokladničce	 v	kostele	 sv.	 Anny	 –	4	
925,-	Kč.	Do	pokladničky	na	obecním	úřadě	bylo	
vloženo	3	 390,-Kč	a	 do	 pokladničky	 v	obchodě	
CEIBA	3	 060,-Kč.	Je	 vidět,	 že	 i	 v	této	 nelehké	
době	 naši	 spoluobčané	 nezapomněli	 myslet	 na	
pomoc	 druhým	 a	 za	 to	jim	 velice	 děkuji.	 I	 přes	

netradiční	 průběh	 Tříkrálové	 sbírky	 se	 vybrala	
velice	slušná	částka	a	oproti	loňskému	roku	bylo	
vybráno	 o	 pouhých	 233,-Kč	 méně.	 Celkový	
letošní	 výtěžek	 v	 poličském	 regionu	 dosáhl	
částky	721	203,-	Kč.	Děkujeme.

starosta

Energošmejdi
Podomní	 prodejci	 energií	 zneužívají	 nezku-
šenosti	 a	 důvěřivosti	 především	 starších	 lidí.	
Vydávají	 a	 představují	 se	 za	 stávajícího	
dodavatele	 energií,	 distributora,	 zástupce	
Energetického	 regulačního	 úřadu,	 obecního	
úřadu,	 aj.	 Uvádějí,	 že	 jdou	 zkontrolovat	
vyúčtování	 a	 když	 jim	 ho	 předložíte,	 spočítají	
vám	 úsporu,	 které	 dosáhnete,	 pokud	 s	 nimi	
uzavřete	 novou	 smlouvu.	 V	 případě,	 že	 na	 tyto	
medové	řeči	přistoupíte,	nebudete	se	stačit	divit,	

jak	 vám	 cena	 energie	 podle	 nové	 smlouvy	
stoupne.	 Nepodlehněte	 jejich	 řečem	 a	 odežeňte	
je	 od	 vchodových	 dveří	 vašeho	 domu	 či	 branky.	
Nejlépe	 je,	 se	 s	 nimi	nebavit,	 nic	 nepodepisujte,	
odežeňte	 je	sdělením,	že	zavoláte	policii.	Už	 jste	
někdy	 dostali	 od	 někoho,	 koho	 neznáte	 něco	
zadarmo?	Výhodná	nabídka	totiž	za	nikým	sama	
nepřijde,	 ale	 tu	 musíte	 sami	 aktivně	 vyhledat.	
Nenechte	 se	 napálit	 a	 nepodlehněte	 vidině	
mamonu	ve	 formě	 slevy.	O	nic	 jiného	 jim	nejde,	
než	jak	vás	napálit.	Majitel	jedné	takové	qirmy	si	
za	 15	 let	 přišel	 na	 miliardy.	 Kdo	 mu	 je	 dal?	
Napálení	lidé	energošmejdy	!!!

místostarosta

Prosba	o	zapůjčení	historických	
materiálů	ve	vztahu	k	naší	obci
Vážení	spoluobčané.	Obracím	se	na	Vás	s	žádostí	
a	 prosbou	 o	 zapůjčení	 historických	 materiálů	
(fotograqií,	 písemností,	 pohlednic,	 plakátů	
různých	 akcí	 apod.)	 ve	 vztahu	 k	historii	 naší	
obce.	 V	této	 nelehké	 době,	 kdy	 jsme	 různými	
nařízeními	 omezeni	 v	cestování,	 vycházení,	
nakupování	apod.,	řada	z	Vás	doma	různě	uklízí,	
přerovnává	 fotograqie,	 dokumenty	 atd.	 a	 přitom	
nachází	 zajímavé	 dokumenty	 i	 ve	 vztahu	
k	historii	 naší	 Pusté	 Kamenice.	 Již	 několik	
takových	dokumentů	jsme	získali.	Po	zapůjčení	a	
následném	 oskenování	 a	 ofocení	 byly	 kopie	
uloženy	do	obecního	archivu	a	originály	vráceny	
zpět	 svým	majitelům.	 Obec	 v	budoucnu	 (možná	
už	 v	roce	 2022)	 uspořádá	 z	těchto	 dokumentů	
v	kulturním	 domě	 zajímavou	 výstavu.	 Během	
letošní	 zimy	 jsme	 získali	 různé	 fotograqie	 a	
dokumenty	 od	 pana	 Bohuslava	 Chvály	 nebo	 od	
paní	 Ivy	 Šilové	 po	 svém	 otci	 panu	 Blahoslavu	
Hápovi.	Pan	Jan	Brokl	st.	následně	tyto	materiály	
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zpracoval	 a	 vytvořil	 velice	 zajímavá	 alba,	 která	
jsou	 uložena	 a	 jsou	 k	nahlédnutí	 na	 obecním	
úřadě.	Prosím	tedy,	pokud	máte	nějaké	historické	
materiály,	 které	 se	 týkají	 historie	 naší	 obce,	
kontaktujte	 mě,	 zajistím	 jejich	 okopírování,	
ofocení	a	jejich	vrácení	v	pořádku	zpět.	Děkuji	za	
ochotu	a	vstřícnost.

starosta

Očková	psů	proI	vzteklině
Očkování	 psů	 se	 bude	 konat	
1.	 5.	 2021	 v	 době	 13:00	 -	
13:15	 u	 kulturního	 domu	
v	Pusté	Kamenici.

MVDr.	Michaela	Halamková
veterinární	lékařka

Nebezpečné	odpady
V	pondělí	dne	24.	5.	2021	se	uskuteční	 sběr	nebezpečných	odpadů	a	elektroodpadu.	Vozidlo	svozu	
bude	přistaveno	 v	16:00	u	 Skalických,	 v	16:05	u	mostu,	 v	16:10	u	hasičské	 zbrojnice,	 v	16:15	
u	kovárny	u	Chválových,	v	16:20	u	Peci	u	Sklenářových.	
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	 qiltry,	
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	20.	5.	-	24.	5.	2021	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.

PNEUMATIKY	DO	SVOZOVÉHO	VOZIDLA	ANI	DO	VELKOOBJEMOVÉHO	KONTEJNERU	NEPATŘÍ	!!!!	
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opatřením	 vlády	 ČR	 jsme	 je	 prostě	 uspořádat	
nemohli.	 Proto	 jsme	 pro	 Vás	 připravili	 malé	
fotograqické	 ohlédnutí	 a	 vzpomínku	 za	
ŠIBŘINKAMI,	 DĚTSKÝMI	 KARNEVALY	 a	
MASOPUSTY,	 které	 jsme	 v	minulosti	 pořádali.	
Fotograqie	 pro	 Vás	 připravili	 členové	 našeho	
spolku	Petr	Novák	a	 Jan	Brokl	starší.	Za	výběr	a	
prezentaci	 historických	 fotek	 jim	 děkuji.	 Více	
fotograqií	 pak	 najdete	 na	 našich	 webových	
stránkách.	 Přeji	 příjemné	 prohlížení	 a	 krásné	
vzpomínky.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář	

Další	tradičně	pořádané	akce	jsou	
opět	v	ohrožení
Tradičně	 pořádané	 akce	 naším	 spolkem,	 jako	
jsou	 jarní	 turistický	 výlet,	 turnaj	 ve	 stolním	
tenise,	 čarodějnice,	 dětský	 den,	 výlet	 pro	 děti	
rodiče	 a	 prarodiče,	 turistický	 zájezd,	 atd.,	 jsou	
opět	 v	ohrožení	 a	 nevíme,	 zda-li	 je	 vzhledem	
k	situaci	 ohledně	 pandemie	 koronaviru	 budeme	
mít	 možnost	 uspořádat.	 Vše	 bude	 záviset	 na	
rozvolňování	 mimořádných	 opatření	 a	 ústupu	
nemoci.	Sledujte	prosím	obecní	webové	stránky.	
V	případě,	 že	 je	 budeme	moci	 uspořádat,	 objeví	
se	 v	rubrice	 KALENDÁŘ	 AKCÍ.	 Děkujeme	 za	
pochopení.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Jaroslav	Sklenář

Původně	plánované	
neuskutečněné	akce
Vážení	 spoluobčané,	 vážení	 členové	 tělový-
chovné	 jednoty,	 vážení	 čtenáři	 pustoka-
menických	 listů.	 Kdyby	 bylo	 vše	 v	pohodě	 a	
v	normální	 době,	 Tělovýchovná	 jednota	 Pustá	
Kamenice	 by	 v	sobotu	 20.	2.	2021	 uspořádala	
tradiční	 ŠIBŘINKY.	 Šibřinky	 naše	 organizace	
pořádá	 nepřetržitě	 od	 roku	 1964.	 Od	 této	 doby	

se	 nestalo,	 že	 by	 nebyly	 uspořádány.	 Šibřinkám	
by	 předcházel	 také	 tradiční	 dětský	 karneval,	
který	pořádáme	v	témže	dni	odpoledne.	Také	by	
se	konal	 tradiční	masopustní	průvod	obcí,	který	
pořádáme	nepřetržitě	 od	 roku	1995	 a	 který	byl	
původně	 plánován	 na	 sobotu	 13.	2.	2021.	 Není	
naší	vinou,	že	se	všechny	tradiční	akce	nekonaly.	
Rádi	bychom	je	uspořádali	a	s	Vámi	se	opět	sešli	
a	 pobavili,	 ale	 vzhledem	 k	nemoci	 COVID	 19,	
vyhlášenému	 nouzovému	 stavu	 a	 krizovým	

TJ	Pustá	Kamenice
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Vzpomínka	na	1.	DOBOVÝ	BÁL	V	PUSTÉ	KAMENICI	a	další	akce
Je	 to	 již	 neuvěřitelných	 35	 let,	 kdy	 se	 v	 kulturním	domě	 v	Pusté	Kamenici	 dne	 8.	 2.	 1986	 konal	 „1.	
DOBOVÝ	 BÁL“.	 Bál	 se	 konal	 v	 dobovém	 oblečení	 a	 duchu	 starodávných	 tradic.	 Nad	 zveřejněnými	
fotograqiemi	si	můžete	 tento	bál	připomenout	a	zavzpomínat.	Více	 fotograqií,	které	připravil	pan	 Jan	
Brokl	st.,	si	můžete	prohlédnout	na	pustokamenických	webových	stránkách.
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Masopust 1995
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Činnost	mladých	hasičů
Již	několik	měsíců	se	nemůžeme	s	dětmi	bohužel	
scházet.	Vyzvali	jsme	je	však,	že	se	můžou	zapojit	
do	výtvarné	soutěže	Požární	ochrana	očima	dětí.	
Nakonec	 se	nám	sešlo	10	obrázků,	 a	 tak	 jsme	9	
z	nich	poslali	 do	okresního	kola.	V	kategorii	M2	
to	byly	práce	 Jiříka	Zahálky,	Honzíka	Tomáška	a	
Rádi	 Holomka,	 v	 kategorii	 ZŠ	 1	 jsme	 poslali	
obrázky	 Lili	 Hodovancové,	 Adélky	 Vičarové	 a	
Aničky	Tomáškové	a	v	kategorii	ZŠ	2	pak	obrázky	
Dana	 Vičara,	 Terezky	 Sejkorové	 a	 Kristýnky	
Tomáškové.	 Poděkování	 patří	 i	 Filipovi	 Sodom-
kovi,	který	také	obrázek	maloval.	
Na	 konci	 března	 se	 měla	 uskutečnit	 odložená	
podzimní	 soutěž	 hry	 Plamen.	 Bohužel	 je	
z	epidemiologických	 důvodů	 zrušena,	 zatím	 bez	
náhradního	 termínu.	 V	 plánu	 jsou	 sice	 soutěže,	
jejichž	 termíny	 jsou	 uvedeny	 níže,	 jestli	 se	

uskuteční	bude	záležet	na	vývoji	epidemie.	Až	se	
trochu	 zlepší	 počasí,	 doufám,	 že	 se	 nám	 podaří	
uskutečnit	 jednu	 akci,	 kterou	 si	 zřejmě	
nebudeme	moci	užít	 společně,	ale	bude	se	moci	
do	ní	zapojit	každý.	Věřme	v	lepší	časy	a	v	to,	že	
se	 brzy	 sejdeme	 zase	 na	 hřišti	 nebo	 při	 nějaké	
kulturní	události.

Termíny	soutěží:	
konec	dubna	-	soustředění
1.	5.	-	liga	MH	-	Pomezí
15.	5.	-	O	pohár	Malé	Hané	–	Jevíčko
28.	-	29.	5.	-	hra	Plamen	–	Trstěnice
28.	8.	-	liga	MH	–	Kamenec
4.	9.	-	liga	MH	–	Sádek
25.	9.	liga	MH	–	Mladějov

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice
Zápis	do	základní	školy
Zápis	 do	 prvního	 ročníku	 školního	 roku	
2021/2022	 bude	 probíhat	 od	 14.	4.	 do	
28.	4.	2021.	 Vzhledem	 k	současné	 situaci	
proběhne	 zápis	 pravděpodobně	 dálkovou	
formou,	 bez	 osobní	 přítomnosti	 dětí	 ve	 škole.	
Pokud	 by	 se	 situace	 změnila,	 budeme	 o	 tom	
rodiče	 včas	 informovat.	 Podrobné	 a	 aktuální	
informace	 o	průběhu	 zápisu	 budou	 zveřejněny	
na	 webových	 stránkách	 školy.	 Letošní	 zápis	 se	
týká	 dětí	 narozených	 v	 době	 od	 1.	 9.	 2014	 do	
31.	8.	2015	a	dětí,	které	 	v	loňském	školním	roce	
měly	odklad	povinné	školní	docházky.

Jana	Kulichová

Zápis	do	mateřské	školy
Zápis	 do	 MŠ	 se	 bude	 konat	 od	 3.	 5.	 do	 14.	 5.	
2021.	 Vzhledem	 k	současné	 situaci	 proběhne	
zápis	 pravděpodobně	 dálkovou	 formou,	 stejně	
jako	 v	minulém	 roce.	 Aktuální	 informace									

o	průběhu	 zápisu	 budou	 zveřejněny	 na	 webo-
vých	stránkách	školy.

Jana	Kulichová

Distanční	výuka	v	MŠ
Prvního	 března	 došlo	 z	 důvodu	 nařízení	 vlády	
k	uzavření	mateřské	 školy.	 Předškolní	 děti	mají	
stanovené	 povinné	 předškolní	 vzdělávání	 a	
proto,	 ještě	před	uzavřením	MŠ,	připravily	paní	
učitelky	 dětem	 pracovní	 listy	 na	 domácí	
procvičování.	 Vzhledem	 k	tomu,	 že	 není	 jasné,	
kdy	se	děti	do	MŠ	vrátí,	rozhodli	jsme	se	i	našim	
budoucím	 školákům	 zprostředkovat	 online	
výuku.	 Jejím	 cílem	 není	 děti	 prostřednictvím	
počítačů	„učit“,	ale	umožnit	jim	zejména	kontakt	
se	svými	učitelkami	a	také	s	kamarády	ze	školky.	
Na	online	hodinách	si	děti	budou	hlavně	povídat,	
společně	i	když	každý	sám	si	zacvičí	a	třeba	si	 i	
zazpívají.	První	„zkušební	hodina“	se	uskutečnila	
15.	 března	 a	 dětem	 i	 paním	učitelkám	 se	 líbila.	

SDH	Pustá	Kamenice
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A	jak	to	tak	bývá,	čas	plyne	a	opět	po	roce	máme	
Karneval.	Děti	mohly	do	školky	přijít	přistrojené	
v	jakékoliv	 masce.	 Společně	 jsme	 tento	 den	
zahájili	promenádou	v	maskách,	 zahráli	 si	 spolu	
několik	her	a	společně	si	zatancovali.

I	 když	 je	 v	ČR	 hodně	 věcí	 zakázáno,	 tak	 se	 sna-
žíme	neotálet	a	užívat	si	zimních	radovánek,	 jak	
to	jen	jde.	Dokonce	jsme	letos	stihli	i	Masopustní	
průvod	 vesnicí	 v	maskách,	 postavit	 sněhuláka	 a	
pořádně	si	užít	sněhu.	A	jelikož	je	zima	u	konce,	
tak	nejde	nic	jiného,	než	se	těšit	na	jaro,	na	to	až	
otevřou	 školku	 a	 my	 si	 společně	 budeme	 moc	
hrát	 venku	 na	 pískovišti	 a	 užívat	 si	 přítomnost	
jeden	druhého.

Diana	Sochová

Další	online	výuka	bude	probíhat	každé	pondělí	
odpoledne,	 a	 to	 až	 do	 doby,	 než	 se	 děti	 znovu	
vrátí	do	MŠ.	A	protože	myslíme	i	na	mladší	děti,	
připravují	 paní	 učitelky	 na	 každý	 týden	
dobrovolné	 úkoly	 a	 náměty	 na	 nejrůznější	
činnosti	 v	domácím	 prostředí	 pro	 všechny	 děti	
ze	 školky.	 Úkoly	 posílají	 na	 email	 rodičům,	 tak	
aby	i	naši	nejmenší	zůstali	v	kontaktu	s	MŠ.

Jana	Kulichová

Zimní	radovánky	v	MŠ
Před	 nejkrásnějším	 a	 nejočekávanějším	 dnem	
v	MŠ,	který	nás	 letos	čekal	v	pátek	18.	12.	2020,	
jsme	 s	dětmi	 měli	 spoustu	 práce.	 Jelikož	 jsme	
Vánoce	 slavili	 se	 školáky	 odděleně,	 měli	 jsme	 i	
svůj	vlastní	vánoční	stromeček,	který	bylo	nutné	
ozdobit,	 pověsit	 na	 něj	 světýlka	 a	 na	 špici	 dát	
hvězdu,	 aby	 nás	 Ježíšek	 našel	 a	 nezapomněl	 na	
nás.	S	dětmi	jsme	vyrobili	několik	ozdob	a	upekli	
perníčky,	 kterými	 jsme	 stromeček	 ozdobili.	

Dětem	 se	 stromeček	 moc	 povedl	 a	 zdobil	 nám	
školku	 skoro	 až	 do	 konce	 ledna.	 Vánoční	 den	
jsme	 oslavili	 připomenutím	 vánočních	 tradic,	
zpíváním	 koled,	 rozbalováním	 a	 následným	
hraním	 s	novými	 dárky.	 Děti	 našly	 pod	
stromečkem	 i	 dárečky,	 které	 si	 mohly	 odnést	
domů.
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děti	zatancovaly	a	poté	pokračoval	dál	na	spodní	
konec	vesnice.	Za	zpěvu	dětí	ze	školky	a	recitace	
básniček	 školáků,	 kteří	 kvůli	 nařízení	 nemohli	
zpívat,	 jsme	obešli	 celou	vesnici	a	na	oběd	 jsme	
se	vrátili	zpět	do	školy.	Celou	obchůzku	zvládly	i	
nejmladší	 děti,	 za	 což	 si	 zasloužily	 velkou	
pochvalu	 i	 dobroty,	 které	 během	 průvodu	 děti	
dostaly	a	za	které	touto	cestou	děkujeme.	
Masopustní	 průvod	 má	 v	obci	 dlouhou	 tradici,	
ale	 letos	 se	 jako	 spousta	 dalších	 akcí	 nemohl	
uskutečnit.	 Doufáme,	 že	 průvod	 dětí	 v	maskách	
byl	 pro	 všechny	 příjemným	 zpestřením	 v	tomto	
neveselém	období.

Jan	Kulichová

Pololetní	vysvědčení	a	karneval
Hry,	 soutěže,	 karnevalový	 rej	 a	 na	 závěr	 vys-
vědčení	 –	 tak	 každoročně	 vypadá	 náš	 poslední	
školní	den	prvního	pololetí.	Ve	stejném	duchu	se	
nesl	i	ten	letošní,	jen	s	jedním	velkým	rozdílem	-	

Nová	dílnička	v	MŠ
Letošní	 Vánoce	 byly	 neobyčejně	 kouzelné.	 Pod	
stromečkem	 jsme	 našli	 dáreček,	 který	 neudělal	
radost	 jenom	 chlapcům,	 ale	 dokonce	 i	 dívkám.	
Do	 školky	 jsme	 dostali	 krásnou	 dřevěnou	
dílničku	 s	 opravdovým	 nářadím.	 Děti	 byly	

nadšené	a	hned	po	vánočních	prázdninách	(tedy	
po	 řádném	 proškolení	 dětí)	 si	 s	ní	 začaly	 hrát.	
Rádi	bychom	poděkovali	Ježíškovi	za	tak	krásnou	
dílničku,	 která	 vykouzlila	 spoustu	 úsměvů.	 Moc	
děkujeme.

Diana	Sochová

Masopust	ve	škole
Týden	 od	 8.	 do	 12.	 února	 patřil	 ve	 škole	
masopustu.	Na	 začátku	 týdne	 jsme	 se	 seznámili	
s	tradicemi,	 které	 se	 k	tomuto	 období	 vážou,	
podívali	 jsme	 se	 na	 pohádku	 „Jak	 to	 bylo	 o	
masopustu“	a	poslechli	si	masopustní	vyprávění	
doprovázené	 ilustracemi	 Josefa	Lady.	Celý	 týden	
děti	 ve	 školce	 i	 ve	 škole	 malovaly	 a	 vyráběly	
nejrůznější	 šašky,	 maškary,	 koláče	 či	 jitrnice	 ze	
silonek.	 Školáci	 se	 pustili	 i	 do	 opravdového	
pečení	 koláčů,	 o	 které	 se	 podělili	 s	dětmi	 ze	
školky.	 Nezahálely	 ani	 paní	 učitelky	 s	paní	
školnicí	a	připravovaly	masky	pro	dospělé	a	také	
pro	 děti,	 které	 masky	 z	domu	 neměly,	 na	
závěrečný	 masopustní	 průvod.	 Ten	 vyrazil	
v	pátek	 v	devět	 hodin,	 a	 za	 dodržení	 všech	
nařízených	 opatření,	 prošel	 nejprve	 horní	 částí	
vesnice,	 zastavil	 se	 u	 hasičské	 zbrojnice,	 kde	 si	
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Klub	seniorek
Ač	nerady,	už	jsme	si	zvykly,	že	od	loňského	jara	
není	 nic	 tak,	 jak	 bývalo.	 Touto	 dobou	 jsme	 se	
v	minulých	 letech	 v	klubu	 seniorek	 chystaly	 na	
Velikonoce,	 připravovaly	 jsme	 program	 na	
květnový	Den	matek.	Protože	 letos	nic	takového	
není	 možné,	 chceme	 touto	 cestou	 popřát	 Vám	
všem	hezké	velikonoční	svátky,	maminkám	všech	
generací	 posíláme	 alespoň	 symbolickou	 kytičku	
a	těšíme	se,	že	to	snad	nebude	už	dlouho	trvat	a	
budeme	se	opět	setkávat	na	společných	akcích.

za	seniorky	Irena	Gregorová

Přeji	 dětem,	 rodičům	 i	 pracovníkům	 školy,	
abychom	se	v	druhém	pololetí	 školního	 roku	co	
nejdříve	 opět	 všichni	 setkali	 ve	 škole	 a	 mohli	
spolu	 zase	 trávit	 čas	 při	 společných	 školních	
akcích.

Jana	Kulichová

všeho	 bylo	 míň.	 Méně	 křiku,	 méně	 smíchu,	 ale	
hlavně	 méně	 dětí	 v	maskách.	 Letos	 poprvé	 se	
bohužel	 školního	 karnevalu	 a	 předávání	
pololetního	vysvědčení	neúčastnily	děti	ze	3.,	4.	a	
5.	 ročníku,	 které	 se	 po	 vánočních	 prázdninách	
nemohly	vrátit	do	 školy	a	musely	opět	přejít	na	
online	výuku.
Děti	 ze	 školky	 se	 do	 víru	 tance,	 soutěží	 a	 her	
vrhly	 hned	 ráno	 a	 vyzdobená	 tělocvična	 se	
otřásala	 pod	 jejich	 dováděním.	 Vojáci,	 piráti,	
exotické	princezny,	malířka	a	jednorožec	ze	školy	
zase	 celé	 dopoledne	 soutěžily,	 hrály	 si	 a	 tančily	
ve	 své	 třídě.	 Čtvrtou	 vyučovací	 hodinu	 násle-
dovalo	 předávání	 pololetního	 vysvědčení	 a	
protože	 na	 podzim	 byli	 všichni	 žáci	 doma	 na	
online	 výuce,	 bylo	 letos	 poprvé	 součástí	
vysvědčení	také	slovní	hodnocení.	Žáci	3.,	4.	a	5.	
ročníku	 si	 bohužel	 vysvědčení	 ve	 škole	 převzít	
nemohli.	 Jejich	vysvědčení	bylo	rodičům	zasláno	
emailem	a	v	tištěné	podobě	bude	dětem	předáno	
hned,	jakmile	se	vrátí	do	školy.
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Knihovna

Aktuální	informace
Stále	 je	v	knihovně	otevřené	VÝDEJNÍ	OKÉNKO		
v	 pravidelné	 výpůjční	 době:	 čtvrtek	 17.00	 –	
19.00	hod.	Knihy	můžete	nejen	vrátit,	ale	také	si	
půjčit	nové.	Je	třeba	dodržovat	základní	pravidla	
pro	 půjčování	 –	 respirátor	 a	 2	 metry	
rozestupy.	 V	 knihovně	 se	 na	 vás	 těší	 spousta	
nových	knih	pro	děti	 i	dospělé.	Dále	 je	možnost	
výpůjčení	 deskových	 her	 proti	 podpisu	 dospělé	
osoby.	Nabízíme	dovoz	knih	starším	a	imobilním	
čtenářům	 do	 domu.	 V	 případě	 zájmu	 nás	
kontaktujte.

knihovnice Iveta a Lenka

katolické	 víry	 nesmí	 mezi	 Zeleným	 čtvrtkem	 a	
Velikonočním	 pondělím	 zazvonit	 žádný	 kostelní	
zvon.	 To	 proto,	 aby	 se	 v	tichosti	 uctila	 Ježíšova	
smrt.	Jedna	z	legend	v	této	souvislosti	vypráví,	že	
kostelním	 zvonům	 narostla	 křídla,	 aby	 mohly	
odletět	 do	 Říma	 pro	 požehnání	 od	 samotného	
papeže.	 Na	 Velikonoční	 pondělí	 se	 pak	 zvony	
vrací,	 navíc	 s	čokoládou	 a	 drobnými	 dárky	 pro	
děti.

V	Itálii	tradičně	připravují	slavnostní	velikonoční	
ohňostroj,	 který	 odpálí	 arcibiskup	 sloužící	 mši.	
Italové	 jsou	 bezprostřední	 a	 veselý	 národ	 a	
takové	 bývají	 i	 jejich	 Velikonoce,	 které	 se	
nazývají	Pacgua.	Oslavy	si	užívají	 se	vším	všudy,	
nechybí	dobré	jídlo,	průvody	masek	a	karnevaly,	
které	 začínají	 už	 v	lednu	 a	 končí	 Popeleční	
středou.	 Během	 Velikonoc	 si	 Italové	 dopřávají	
nejrůznější	 lahůdky,	 typický	 je	 slaný	 vaječný	
koláč	nebo	sladké	dorty	ve	tvaru	holubice.

V	Irsku	je	Velký	pátek	posvátným	dnem.	Nesmějí	
se	 zabíjet	 žádná	 zvířata,	 nesmí	 se	 ani	 rybařit,	
pálit	 nebo	 opracovávat	 dřevo.	 Nikdo	 se	 v	tento	
den	 nesmí	 stěhovat	 nebo	 začínat	 jakoukoliv	
práci.	 Vejce,	 která	 jsou	 v	 tento	 den	 nakladena,	
jsou	 označena	 křížem	 a	 každý	 by	 měl	 alespoň	
jedno	 takové	 vejce	 o	 Velikonocích	 sníst.	
O	Velikonoční	 neděli	 lidé	 tančí	 v	 ulicích	 a	 tak	
soutěží	 o	 velikonoční	 koláč.	 Oblíbenou	 zábavou	
je	také	kutálení	vajíček	z	kopce.

Velikonoce
Velikonoce	jsou	 významným	 křesťanským	
svátkem	 oslavujícím	 zmrtvýchvstání	 Ježíše	
Krista,	k	němuž	právě	podle	křesťanů	došlo	třetí	
den	 po	 ukřižování.	 Dnes	 už	 si	 tento	 den	 však	
většinou	 spoj íme	 s 	dětmi	 pobíhaj íc ími	
s	pomlázkou,	 koledováním,	cukrovím	 a	 zejména	
barvenými	vajíčky.

A	jak	se	slaví	Velikonoce
v	jiných	částech	světa?
Téměř	 nikde	 jinde	 české	 velikonoční	 tradice	
nenajdete,	jen	zřídka	narazíte	na	zdobení	vajíček.	

V	Anglii	muži	 tančí	 ulicemi	 a	 soutěží	 se	
v	rozbíjení	 vajec.	 Mnoho	 komunit	 v	Anglii	 má	
Velikonoce	 spojeno	 s	tradičním	 „Morris	 dance“.	
Jde	o	původní	mužský	lidový	tanec,	datovaný	do	
období	 středověku.	 Muži	 se	 honosně	 obléknou;	
mívají	 bohatě	 zdobené	 klobouky	 a	 zvonky	
připevněné	 kolem	 kotníků.	 Tančí	 ulicemi	 a	
barevné	 stuhy	 se	vlní	při	 jejich	pohybu.	Věří,	 že	
tímto	rituálem	vyženou	ducha	zimy	a	přivolají	si	
štěstí	a	hojnost.

Ve	 Francii	 nadělují	 o	 Velikonocích	 zvony	 a	
připravuje	 se	 obří	 vaječná	 omeleta.	 Podle	
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velikonoční	 pondělí	 má	 většina	 lidí	 volno	 a	 jí	
velikonoční	 vajíčka	 smíchaná	 s	 javorovým	
sirupem.	Jednou	 z	 největších	 součástí	 oslav	
Velikonoc	 je	 zde	 zimní	 festival	 pořádaný	 v	
Quebecu.

Jak	 postupně	 vznikaly	 jednotlivé	
velikonoční	symboly?

Velikonoční	zajíc

Zajíc	 byl	 již	 v	Bibli	 popisován	jako	 zvíře	
moudřejší	 než	 nejmoudřejší	 mudrc	 světa.	
Symbolizuje	 však	 i	 skromnost	 a	 pokoru,	 kterou	
v	sobě	 má	 každý	 správný	 živočich.	 V	Byzantské	
říši	 byl	 zajíc	 symbolem	 samotného	 Krista	
spasitele.	Postupem	času	ho	začali	lidé	považovat	
taky	 za	 symbol	 zmrtvýchvstání.	 Proč?	 Protože	
zajíc	 nemá	 víčka,	 a	 tak	 vlastně,	 metaforicky	
řečeno,	 nikdy	 nespí.	 Zajíc	 má	 zastoupení	 snad	
v	každé	 velikonoční	 kultuře.	 V	Americe	 nebo	
v	Anglii	 zase	 dětem	 zajíc	 schovává	 vajíčka.	 Zde	
má	toto	gesto	znamenat	schopnost	obdarování	a	
nelakomosti.	 Jak	 máte	 zajíčka	 s	Velikonocemi	
spojeného	vy?

Velikonoční	beránek

Ten	pochází	ze	Středomoří.	Značí	 tvora,	který	 je	
členem	 jakéhosi	 Božího	 stáda	 pastýře,	 kterým	
není	 nikdo	 jiný	 než	 sám	 Bůh.	 Ten	 své	 beránky	
chrání	 svou	 náručí.	 V	dávných	 dobách	 každá	
žena	 zabila	 ve	 velikonočním	 období	 svého	
beránka.	Jeho	krví	,,poskvrnila''	dům	své	rodiny	a	
na	 mase	 si	 všichni	 členové	 domácnosti	
pochutnali.	 Toto	 gesto	 symbolizovalo	 důvěru	
v	Boha	a	pokoru.

Velikonoční	svíce

Ve	 středověku	 se	 svíce	 s	Velikonocemi	 pojila	 ve	
smyslu	vzkříšení.	V	noci	byly	do	tmavého	kostela	
přinášeny	 plamínky,	 aby	 si	 lidé	 připomínali	
Kristovu	 záchranu.	 Svíce	 byly	 zdobeny	 křížem,	
který	značil	Kristovy	rány	a	utrpení.	 Jak	plamen	
hořel	a	vosk	se	roztékal,	mizel	i	kříž.	Hoření	svíce	
znamenalo	 postupné	 Kristovo	 utrpení,	 ze	
kterého	se	však,	po	shoření	kříže,	stalo	blaho	pro	
všechen	 lid.	V	dnešní	době	si	svíci	 lidé	vykládají	
jako	symbol	narození	a	nového	života.	Bílá	barva	
je	znakem	naděje	a	čistoty	duše.

Ve	 Švédsku	 se	 děti	 převlékají	 za	 čarodějnice.	
Švédské	 Velikonoce	 připomínají	 strašidelný	
Halloween.	 Traduje	 se,	 že	 na	 Zelený	 čtvrtek	
vylétají	 čarodějnice	 na	 kopec	 Blakulla,	 proto	 se	
dětští	 koledníci	 převlékají	 právě	 za	 ně.	 Dlouhé	
sukně,	barevné	šátky,	namalované	červené	tváře	
–	i	to	je	jedna	z	velikonočních	tradic.	Švédské	děti	
následně	 obcházejí	 sousedy,	 koledují	 a	 přejí	
veselé	 Velikonoce.	 Za	 odměnu	 se	 jim	 dostane	
mnoha	sladkostí	a	drobných	dárků.

V	Polsku	 připravují	 koš	 s	jídlem	 a	 chlapci	
polévají	 děvčata.	 Den	 před	 Velikonocemi	
připravují	 rodiny	 tzv.	 „koš	 požehnání“.	 Ten	
tradičně	 bývá	 naplněn	 barevnými	 vejci,	 párky,	
chlebem	 a	 obvyklými	 potravinami.	 Následně	 se	
koš	 odveze	 do	 místního	 kostela,	 aby	 se	 mu	
dostalo	 požehnání.	 V	Polsku	 také	 mají	 tradici	
s	poléváním	 zvanou	 „śmigus-dyngus“	 (naše	
„oblévačka“).	Mladí	chlapci	se	snaží	smáčet	dívku	
svého	 srdce	 (někdy	 také	 ovšem	 naopak).	 Tento	
zvyk	 souvisí	 s	legendou,	 která	 tvrdí,	 že	 polité	
dívky	se	v	průběhu	roku	provdají.

V	Maďarsku	věří,	že	voda	vylitá	o	Velikonocích	na	
dívku	má	magický	účinek.	Polévání	 je	populární	
velikonoční	 maďarská	 tradice.	 Mladí	 chlapci	
polévají	 o	 Velikonočním	 pondělí	 dívkám	 hlavy;	
kromě	vody	používají	i	nejrůznější	vonné	vody	a	
kolínské.	 Následně	 požádají	 polité	 děvče	 o	
polibek.	Kromě	polibku	dostávají	mladíci	vajíčko,	
koláč	 nebo	 něco	 ostřejšího	 k	pití	 a	 během	
následných	 oslav	 nechybí	 ani	 dobré	 maso	 a	
kynuté	sladké	pečivo.

Jednou	 z	největších	 velikonočních	 tradic	
je	v	Americe	 i	 Austrálii	 „hon	 na	 vajíčka“.	
Velikonoční	 zajíc,	 který	 je	 zde	 symbolem	
velikonoc,	 v	neděli	 naděluje	 čokoládová	 vajíčka,	
která	 poschovává	 různě	 po	 domě	 a	 hlavně	 po	
zahradě.	 Děti,	 jakmile	 se	 ráno	 vzbudí,	 na	 ně	
pořádají	 hon	 a	 své	 úlovky	 ihned	 smlsají.	 Při	
hledání	 vajíček	 se	 pořádají	 také	 různá	
společenská	 setkání.	 V	hlavním	 městě	 USA,	
Washington,	 D.C.,	 například	 soutěží	 děti	 mladší	
než	 osm	 let	 ve	 hře	 kutálení	 vajíček	 -	Egg	
Rolling.	O	Velikonočním	pondělí	mohou	přijít	do	
zahrady	Bílého	domu	a	pomocí	tyčky	(cane)	před	
sebou	postrkují	v	trávě	vajíčko.

Kanaďané	oslavují	 tyto	 svátky	 podobně	 jako	
Američané	–		pořádá	se	 „Egg	hunt“	a	ve	školách	
nebo	 doma	 si	 děti	 barví	 velikonoční	 vajíčka.	Na	


