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Společenská	rubrika
Výročí:
			září	2021:	Jaroslav	Mlynář	-	75	let

Narození:
			březen	2021:	Martin	Smažil
			červen	2021:	Kateřina	Havlíková

Karolína	Havlíková

Úmrtí:
			duben	2021:	Josef	Skalický	-	68	let

	Marie	Petrová	-	90	let
			červen	2021:	František	Sodomka	-	82	let

			Ján	Paškuliak	-	70	let

Ukončení	nouzového	stavu

Vážení	spoluobčané.	Dne	11.	4.	2021	byl	ukončen	
nouzový	 stav,	 který	 trval	 od	 5.	10.	2020	 a	 trval	
celkem	 188	 dnů.	 Vláda	 následně	 schválila	 sérii	
mimořádných	 opatření,	 kterými	 Ministerstvo	
zdravotnictví	 ČR	 zavedlo	 protiepidemická	
opatření	 na	 základě	 pandemického	 zákona	 a	
kterými	 se	 řídíme	 dodnes.	 Od	 března	 2020	
s	přestávkou	 přes	 léto	 roku	 2020	 trval	 nouzový	
stav	 neuvěřitelných	 254	 dní.	 V	loňském	 roce	
jsme	se	v	tuto	dobu	radovali,	že	můžeme	sundat	
roušky.	 Rozvolnila	 se	 veškerá	 mimořádná	
opatření,	 ale	 s	podzimem	 přišla	 další	 vlna	
epidemie	koronaviru	 s	daleko	horšími	dopady	 a	
neskutečně	 vysokým	 číslem	 zemřelých	 osob.	
V	současnosti	 všichni	 doufáme,	 že	 se	 nám	 život	
vrátí	 do	 starých	 kolejí	 a	 věříme,	 že	 se	 situace	
z	loňského	 roku	 nebude	 opakovat.	 Snad	 tomu	
pomůže	 i	 očkování,	 které	 je	 v	plném	 proudu.	
Klesající	 covidová	 čísla	 zatím	 vypadají	 velmi	
nadějně.	 Vyvarujte	 se	 však	 pocitu,	 že	 jsme	 nad	
virem	 nadobro	 zvítězili.	 	 Rád	 bych	 se	 v	tomto	
případě	mýlil,	ale	osobně	si	myslím,	že	život	„po	
covidu“	bude	 již	 jiný	a	ne	 takový,	 jako	byl	dříve.	
Vážení	spoluobčané,	do	dalších	dní,	měsíců	a	 let	
Vám	přeji	 hlavně	 pevné	 zdraví	 a	 buďte	 na	 sebe	
opatrní.

starosta

Elektronická	úřední	deska

Zastupitelé	 obce	 projednali	 a	 schválili	 na	 svém	
květnovém	zasedání	Smlouvu	o	spolupráci	mezi	

obcí	 Pustá	 Kamenice	 a	 SMS	 ČR	 z.s.	 Zlín	 na	
projekt:	 „Efektivní	 a	 moderní	 komunikace	
obcí	Sdružení	místních	samospráv	ČR“.	Cílem	
projektu	 je	 zefektivnit	 a	 modernizovat	
komunikaci	 napříč	 zájmovým	 územím	 SMS	 ČR.	
Projekt	 se	 primárně	 zaměřuje	 na	 cílovou	
skupinu	 veřejnost,	 která	 je	 zastoupena	 občany	
daných	 samospráv,	 jakožto	 klienty	 veřejné	
správy.	 Projekt	 je	 podpořen	 z	Evropského	
sociálního	 fondu	 v	rámci	 Operačního	 programu	
Zaměstnanost.	 Sdružení	 v	rámci	 projektu	 pořídí	
elektronické	 moderní	 komunikační	 prostředky	
pro	 zapojené	 obce,	 města	 a	 městys	 v	kontextu	
nástrojů	 eGovernmentu.	 Naše	 obec	 tak	 v	rámci	
uvedeného	projektu	pořídí	elektronickou	úřední	
desku,	která	bude	umístěna	na	budově	obecního	
úřadu.	 Příspěvek	 obce	 Pustá	 Kamenice	 na	
uvedený	 projekt	 bude	 15	058,-Kč,	 což	 odpovídá	
5%	 spoluúčasti	 na	 celkových	 výdajích	 projektu.	
Úřední	 deska	 bude	 na	 budovu	 obecního	 úřadu	
nainstalována	na	přelomu	roku	2021/2022.

starosta
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Pustokamenické	listy	-	čtvrtletní	zpravodaj,	vydává	Obec	Pustá	Kamenice,	č.	p.	64,	569	82	Borová,	IČ:	277231,
na	základě	povolení	Ministerstva	kultury	ČR	číslo	MK	ČR	E	17408	ze	dne	19.	2.	2007.	Vychází	v	nákladu	180	ks.

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

Plnění	rozpočtu	k	30.	5.	2021	v	Es.	Kč
ROZP. ROZP. PLNĚNÍ

6905,86 6954,24 2318,64VÝDAJE CELKEM

PLNĚNÍ

2480,46PŘÍJMY CELKEM

1439,1 78 23,2Pozemky a les, zvířata350,9Daň z příjmu FO plátci

21,5 90 57,8Místní a účelové komunikace15,3Daň z příjmu FO poplat

134,5 450 20,2Vodovod, infrastruktura a vrt57,7Daň z příjmů vyb. srážkou

839 150 39,2Veřejné osvětlení365,5Daň z příjmů práv. osob

2810 350 147,8Provoz ČOV,  kanalizace1184,5DPH

360 280 152,9Kulturní dům + kultura0Daň z nemovitostí

30 40 7,2Knihovna23,3Daň z hazardních her

215,5 15 0Hřiště207Poplatky z odpadů a psů

7 350 114,8ZŠ a MŠ1,2Poplatky správní, loterie

5 75 36,4Cestovní ruch0,9Poplatek odnětí poz. funkce lesa

110 301 98,9Odpadové hospodářství16,4Příjmy z pozemků, lesa a železa

11 548 115Služby obyvatelstvu9,6Příjmy vodovod, rybník

10 108 57Finanční příspěvky, dotace0,3Příjmy TVO, hřiště

380 1100 442,5Činnost místní správy44,6Stočné

1 45 25,1Pojištění majetku, finanční služby0Finanční operace

76,4 700 229,6Kanal. splátka půjčky ČS a SFŽP31,8Neinv. dotace na státní správu

6 94,24 94,24Daň z příjmu za obec6Dotace SFŽS doplatek

58 55 16,3Jednotka požární ochrany obce31,9Příjmy sběr a odvoz odpadů

35,84 1000 409,4Zastupitelstvo16,84Služby pro obyvatelstvo

16 1110 231,1Péče o vzhled obce a veř. zeleň6,7Příjmy z nájmu byt, pošta

20 15 0Krizová situace obce0Příjmy KD

210 0Dotace VPP – úřad práce

94,24 94,24Daň z příjmu za obec

15,78 15,78Všeobecná pokladní správa

Zpracování	Změny	č.	1	Územního	
plánu	Pustá	Kamenice
Zastupitelé	 obce	 na	 květnovém	 zasedání	
zastupitelstva	 projednali	 došlé	 nabídky	 na	
zpracování	 Změny	 č.	 1	 Územního	 plánu	 Pustá	
Kamenice	 na	 základě	 zpracované	 a	 schválené	

Zprávy	 o	 uplatňování	 Územního	 plánu	 Pustá	
Kamenice	 za	 období	 7/2014	 –	 12/2020,	 která	
byla	 schválena	 zastupitelstvem	 obce	 Pustá	
Kamenice	 dne	 9.	3.	2021	 a	 jako	 nejvýhodnější	
nabídku	 schválili	 nabídku	 ing.	 arch.	 Milana	
Vojtěcha.	 Současně	 schválili	 smlouvu	 o	 dílo	
s	vybraným	 zhotovitelem.	 Předmětem	díla	 bude	
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Pořízení	venkovní	turisEcké	mapy	
KČT	Žďárské	vrchy	–	Pustá	
Kamenice	a	okolí
Zastupitelstvo	obce	na	svém	květnovém	zasedání	
schválilo	 pořízení	 velké	 venkovní	 turistické	
mapy	 Klubu	 českých	 turistů	 -	 Žďárské	 vrchy	
„Pustá	 Kamenice	 a	 okolí“.	 Obec	 tak	 pořídí	
hliníkovou	 aktualizovanou	 turistickou	 mapu	
o	rozměrech	 150	 x	 100	 cm	 s	UV	 niltrem,	 která	
bude	 instalována	 naproti	 ZŠ	 a	 MŠ	 vedle	 mapy	
„Žďárskými	 vrchy	 křížem	 krážem	 –	 naučná	
cyklostezka“.	 	Součástí	projektu	bude	i	pořízení	
50	 ks	 skládaných	 papírových	 map,	 kde	 se	 naše	
obec	 bude	 prezentovat.	 Důležité	 je	 říci,	 že	 naše	
obec	 bude	 na	 velké	 mapě	 umístěna	 do	 středu	
mapy,	 což	 je	 vzhledem	 k	umístění	 naší	 obce	 na	
okraji	 kladového	 listu	 map	 Žďárské	 vrchy	
výborná	věc.	V	pravém	horním	rohu	velké	mapy	
bude	krátké	povídání	o	naší	obci.	Věřím,	že	 tato	
mapa	 přinese	 návštěvníkům	 obce,	 ale	 i	 našim	
občanům	příjemné	chvíle	nad	plánováním	túr	či	
jen	prostým	rozjímáním.

starosta

Dotace	z	POV	Pardubického	kraje	
na	výměnu	dveří	do	KD
Koncem	 měsíce	 července	 dojde	 v	kulturním	
domě	 k	výměně	 hlavních	 vchodových	 dveří	 a	
dveří	do	suterénu	KD,	které	jsou	pod	vchodem	na	
poštu.	 Obec	 na	 výměnu	 dveří	 získala	 dotaci	
z	Pardubického	 kraje	 z	Programu	 obnovy	
venkova.	Hlavní	vchodové	dveře	budou	masivní,	
hliníkové	a	prosklené,	dveře	do	 suterénu	budou	
celoplastové.	 Tímto	 bude	 dokončena	 výměna	
všech	 vstupních	 dveří	 do	 budovy	 kulturního	
domu.

starosta

Dřevník	u	odpočívadla	na	hřišE
V	průběhu	 měsíce	 května	 se	 nám	 podařilo	
postavit	 dřevník	 vedle	 odpočívadla	 na	 hřišti.	
Bude	sloužit	pro	uskladnění	palivového	dřeva	na	
různé	akce	spojené	s	provozem	odpočívadla.	Zde	
bych	 chtěl	 především	 poděkovat	 Zbyňku	

vyhotovení	 návrhu	 změny	 č.	 1	 UP	 pro	 společné	
jednání	 a	 účasti	 na	 společném	 jednání,	 dále	
úprava	 návrhu	 změny	 č.	 1	 ÚP	 po	 společném	
jednání	 a	 zpracování	 úplného	 znění	 územního	
plánu	po	změně	č.	1.

starosta

Program	rozvoje	obce	Pustá	
Kamenice
Zastupitelstvo	 obce	
Pustá	 Kamenice	 na	
svém	 prvním	 letoš-
ním	 zasedání	 v	mě-
síci	únoru	 projed-
nalo	 a	 schváli lo	
zpracování	 Progra-
mu	 rozvoje	 obce	
Pustá	 Kamenice	 na	
o b d o b í	 2 0 2 1	 -	
2 0 2 7 .	 V i z e	 a	
s t ra teg i cké	 c í l e	
původního	 Stra-
tegického	 plánu	
rozvoje	 obce	 Pustá	
Kamenice,	 schváleného	 v	roce	 2011	 se	 téměř	
všechny	 podařilo	 za	 období	 let	 2011	 –	 2020	
zrealizovat	a	proto	bylo	rozhodnuto	a	schváleno	
zpracování	nového	Plánu	rozvoje	obce.	Následně	
byl	 na	 základě	 došlých	 nabídek	 vybrán	
zpracovatel	 a	 to	 SMS	 služby	 s.r.o..	 Plán	 rozvoje	
obce	byl	ve	spolupráci	obce	a	SMS	službami	s.r.o.	
zpracován	a	konečné	a	úplné	znění	tohoto	plánu	
bylo	 zastupitelstvem	 obce	 projednáno	 a	
schváleno	na	květnovém	zastupitelstvu.	Program	
rozvoje	obce	Pustá	Kamenice	stanovuje	koncepci	
rozvoje	 území	 na	 příslušné	 období	 let	 2021	 až	
2027.	Po	zohlednění	východisek	analytické	části	
dokumentu	byly	v	rámci	plánování	rozvoje	obce	
navrženy	 celkem	 3	 hlavní	 strategické	 cíle	
(1.	ZLEPŠENÍ	 STAVU	 VEŘEJNÉ	 INFRASTRUK-
TURY	 A	 VYBAVENOSTI	 OBCE,	 2.	 OCHRANA	
KRAJINY,	 ŽIVOTNÍHO	 PROSTŘEDÍ	 A	PAMÁ-
TEK,	3.	PODPORA	SPOLEČENSKÉHO	ŽIVOTA	A	
ROZVOJE	ÚZEMÍ),	které	značnou	měrou	přispějí	
ke	kýženému	 rozvoji	 oblasti	 v	 daném	 časovém	
horizontu	 7	 let,	 a	 zároveň	 vytvoří	 předpolí	
rozvoje	pro	další	období.

starosta
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Oplištilovi	 ml.	 a	 jeho	 kolegovi	 Petru	 Roušarovi,	
kteří	 dřevník	 v	této	 podobě	 navrhli	 a	 zhotovili.	
Dřevo	na	grilování	se	už	nebude	povalovat	kolem	
ohniště	 a	 plotu	 a	 bude	 uloženo	 v	pěkném	
dřevníku.	 Stavbou	 dřevníku	 došlo	 i	 k	vytvoření	
dalšího	příjemného	prostředí	u	odpočívadla.	

starosta

Poděkování	obci	Pustá	Kamenice	
od	obce	Šumvald
V	loňském	 roce,	 přesně	 dne	 7.	6.	2020	 postihla	
obec	 Šumvald	 a	 její	 místní	 část	 Břevenec	
povodeň	 ohromného	 rozsahu,	 při	 níž	 zemřela	 i	
48	 letá	 žena	 z	Břevence.	 Povodní	 byla	 v	Šum-
valdu	 a	 Břevenci	 způsobena	 škoda	 půl	miliardy	
korun	 a	 ničivá	 povodeň	 zasáhla	 téměř	 280	
objektů.	 Jestli	 si	 dobře	 vzpomínáte,	 tak	 obec	
Šumvald	 z	Olomouckého	 kraje	 s	námi	 soutěžila	
v 	 c e l o s t á t n í	
soutěži	 Vesnice	
roku	 2018	 a	
v 	 k o n e č n é m	
pořadí	 se	 umís-
tila	 na	 druhém	
místě	 za	 vítěz-
nou	 obcí	 Dolní	
Němčí.	 Osobně	
jsme	 v	Luhačo-
vicích	při	 vyhlá-
šení	 soutěže	na-
vázali	 přátelství	
i	 s	panem	 sta-
rostou	Ing.	 Jose-
f em	 Šenkem .	

Bylo	 téměř	 naší	 povinností	 přispět	 alespoň	
symbolickou	 částkou,	 která	 by	 Šumvaldu	
trošinku	přispěla	na	pokrytí	výdajů	souvisejících	
s	 ničivou	 povodní	 a	 tak	 na	 zastupitelstvu	 dne	
9.	7.	2020	 bylo	 jednomyslně	 schváleno,	 že	 naše	
obec	 poskytne	 postižené	 obci	 ninanční	 dar	
ve	výši	20	000,-	Kč.	Za	zaslání	děkovného	listu	a	
poděkování	obci	Šumvald	děkujeme.

starosta

Informace	ohledně	dotací	na	
střechu	KD	a	na	MK	č.	13c	a	MK	
č.	21c	z	MMR	ČR
Vážení	 spoluobčané.	 Jak	 jsem	Vás	 již	 informoval	
v	minulých	 PK	 listech,	 obec	 Pustá	 Kamenice	
v	loňském	 roce	 podala	 žádosti	 o	 dotace	 na	
opravu	místních	komunikací	MK	č.	13c	–	od	hasi-
čárny	na	Radčany	k	železničnímu	přejezdu	a	MK	
č.	 21c	 od	 Vaškových	 k	Pozdníkovým	 a	 dále	 na	
opravu	 střechy	 kulturního	 domu	 (nad	 sálem).	
S	radostí	Vám	mohu	oznámit,	že	jsme	s	dotacemi	
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uspěli.	 V	pátek	 4.	6.	2021	 bylo	 na	 webových	
stránkách	 MMR	 ČR	 zveřejněno,	 že	 obec	 Pustá	
Kamenice	 získala	 na	 obě	 komunikace	 dotaci	 ve	
výši	 2	288	146,-	Kč	 a	 na	 střechu	 KD	 dotaci	
1	032	911,-	Kč.	Spoluúčast	obce	k	těmto	dotacím	
je	minimálně	572	038,-	Kč	na	místní	komunikace	
a	258	229,-	Kč	na	střechu	KD	(80%	dotace	–	20%	
spoluúčast).	 V	následujících	 týdnech	 a	 měsících	
budou	 probíhat	 výběrová	 řízení	 na	 dodavatele	
uvedených	 staveb	 a	 o	 době	 realizace	 Vás	 budu	
informovat.	 Nejzazší	 termín	 ukončení	 realizací	
akcí	je	31.	12.	2022.

starosta

Dotace	z	MAS	Poličsko	na	
audiovizuální	techniku	nebyla	
podpořena
V	loňském	 roce	 jsme	 za	 obec	 podali	 žádost	 o	
poskytnutí	podpory	z	MAS	Poličsko	z.s.	z	Malého	
LEADERU	 pro	 rok	 2021	 na	 projekt	 „Vybavení	
kulturního	 domu	 audiovizuální	 technikou“.	
Bohužel	 nám	 bylo	 v	jarních	 měsících	 2021	
sděleno,	že	žádosti	MAS	Poličsko	a	všech	dalších	
MAS	 v	kraji	 nebyly	 podpořeny	 vzhledem	
k	mimořádnému	 tlaku	 na	 veřejné	 rozpočty.	
Pardubický	kraj	musel	významně	snížit	 ninanční	
prostředky,	které	si	může	dovolit	obecně	uvolnit	
do	 svých	 programových	 dotací.	 Audiovizuální	
technika	 tedy	 v	letošním	 roce	 do	 KD	 pořízena	
nebude,	 ale	 budeme	 o	 ni	 žádat	 v	dalším	 roce.	
Snad	 to	 bude	 s	veřejnými	 rozpočty	 lepší	 a	 naše	
žádost	bude	podpořena.

starosta

Oprava	a	údržba	vodojemu
Ve	 čtvrtek	 3.	6.	2021	
byla	pracovníky	VHOS	
Polička	 provedena	
plánovaná	 oprava	 a	
údržba	 vodojemu.	
V	uvedený	 den	 byl	
zcela	 vypuštěn	 vodo-
jem	a	byla	přerušena	dodávka	vody	do	celé	obce,	
aby	 zde	 mohlo	 být	 provedeno	 jeho	 celkové	
vyčištění,	 demontáž	 starého	 zrezivělého	
kovového	 žebříku,	 který	 již	 byl	 za	 hranicí	 své	
životnosti	a	výměna	šoupat	v	technologické	části	
vodojemu.	 Do	 obce	 byly	 přivezeny	 dvě	 cisterny	
s	pitnou	 vodou,	 přičemž	 jedna	 byla	 odstavena	
u	ZŠ	 a	 MŠ	 a	 druhá	 pojízdná	 byla	 odstavena	
v	místní	 části	 Pec.	 Předpokládaná	 doba	 celé	
operace	 byla	 předem	 stanovena	 do	 pozdních	
odpoledních	 hodin.	 Pracovníkům	 VHOS	 se	 ale	
celou	 akci	 podařilo	 zrealizovat	 ve	 velmi	 krátké	
době	 a	 již	 po	 13.	 hodině	 tekla	 voda	 do	 všech	
domácností.	Za	toto	jim	patří	dík.	Údržba	byla	již	
plánována	 v	minulých	 letech,	 ale	 vždy	 nám	 v	ní	
bránilo	 sucho	 a	nedostatek	pitné	 vody.	 Proto	 se	
oprava	uskutečnila	ve	výše	uvedené	době,	neboť	
současné	zdroje	pitné	vody	 jsou	na	velmi	dobré	
úrovni	 o	 čemž	 svědčí	 i	 rychlé	 napuštění	 200	
kubíkového	vodojemu.

starosta

Prodloužení	hlavního	
kanalizačního	řadu	a	vodovodu	
na	Radčanech
V	červnu	 jsme	 započali	 výstavbu	 –	 prodloužení	
hlavního	 kanalizačního	 řadu	 na	 Radčanech.	
V	 letních	 měsících	 budeme	 pokračovat	
s	prodlouže-
ním	hlavního	
vodovodního	
řadu.	 Dojde	
zde	 k 	pro-
dloužení	hla-
vního	kanali-
začního	 řadu	
o	 délce	 45	
metrů	 a	 hla-
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vního	 vodovodního	 řadu	 o	 délce	 145	 metrů.	
Výstavbou	 těchto	 inženýrských	 sítí	 bude	
zasíťováno	 celkem	 5	 stavebních	 parcel,	 přičemž	
na	 dvou	 stavebních	 parcelách	 se	 začnou	 stavět	
rodinné	domky	ještě	v	letošním	roce.

starosta

Použitý	rostlinný	olej
Naše	 obec	 má	 uzavřenou	 smlouvu	 o	 zpětném	
odběru	použitého	rostlinného	oleje.	Odpad,	který	
je	 předmětem	 této	 smlouvy,	 je	 vymezen	 dle	
Vyhlášky	 Ministerstva	 životního	 prostředí	
č.	93/2013	 Sb.,	 o	 Katalogu	 odpadů	 :	 20	 01	 25	
jedlý	 olej	 a	 tuk.	 Pracovník	 odběratele	 nás	 dne	
10.	6.	2021	 vyrozuměl,	 že	 v	nádobě	 (černá	
popelnice	na	 točně)	 se	nachází	 vyjetý	motorový	
olej,	 který	 zakrývá	 dno	 této	 nádoby.	 Následnou	
kontrolou	 nádoby	 bylo	 potvrzeno,	 že	 na	 dno	
nádoby	někdo	vylil	použitý	motorový	olej.	Obec	
bude	 muset	 nechat	 nádobu	 vyčistit,	 případně	
zakoupit	novou.	Nevěřím	tomu,	že	se	v	naší	obci	
vyskytuje	 kuchař	 či	 kuchařka,	 kteří	 smaží	
pokrmy	 na	 motorovém	 oleji	 (použitý	 motorový	
olej	 se	 odevzdává	 při	 sběru	 nebezpečných	
odpadů	 2x	 ročně).	 Jednání	 tohoto	 omezeného	
pitomce	 (našlo	 by	 se	 i	 jiné	 přirovnání)	 na	 naši	
obec	 vrhá	 stín	 neschopnosti	 občanů	 naší	 obce	
pochopit	 co	 se	 do	 nádoby	 má	 vkládat	
v	uzavřených	 plastových	 lahvích,	 nehledě	 na	 to,	
že	 se	 pracovník	 svozové	 nirmy	 jistě	 pochlubí	 na	
jiných	 obcích	 co	 májí	 v	Pusté	 Kamenici	 za	
retarda.

místostarosta

Železný	šrot
Určené	místo	na	ukládání	 železného	 šrotu	 je	na	
točně	z	boku	garáží	pro	hasičská	vozidla.	Železný	
šrot	je	už	z	názvu	kov,	nikoliv	plast,	dřevo,	papír	
a	 sklo.	 Proč	 to	 ze	 začátku	 bylo	 místo	 skutečně	
pro	 kovový	 šrot	 a	 nyní	 se	 to	 zvrhlo?	 Proč	musí	
obec	 vynakládat	 prostředky	 na	 vytřídění	
nevhodných	věcí	 na	místě,	 kde	nemají	 co	dělat?	
Nemá	 tuto	 povinnost	 občan	 předtím	 než	 něco	
někam	vyhodí?	 To	 je	 tak	 složité	 vhodit	 plast	 do	
nádoby	na	plast,	sklo	do	nádoby	na	sklo	a	papír	
do	nádoby	na	papír.	Vážení	dospělí	občané,	když	

neznáte	 co	 kam	 patří,	 zeptejte	 se	 školou	
povinných	dětí,	ty	to	znají.	Pak	se	nemůže	stát,	že	
je	 tam	 sbaleno	 staré	 drátěné	 pletivo	 včetně	
prorostlé	 dřevěné	 vegetace,	 vyhozená	 plastová	
sekačka	–	pravda,	má	elektromotor,	ale	neměl	ho	
majitel	demontovat	a	plast	dát	do	plastů	a	motor	
do	 železa?	 A	 takto	 by	 se	 dalo	 pokračovat.	 Je	 za	
tímto	 stavem	 lenost ,	 neschopnost	 nebo	
naschválnost?		

místostarosta

Svoz	nebezpečných	odpadů
Poslední	 svoz	 dne	 24.	5.	2021	 měl	 katastrofální	
průběh.	V	současné	době	se	již	nedaří	dodržovat	
časový	 rozvrh	 na	 jednotlivé	 zastávky,	 původce	
odpadu	 není	 na	 místě,	 aby	 pomohl	 věci	 naložit	
na	vůz.	Za	nebezpečné	odpady	a	elektroodpad	si	
naši	 občané	 pletou	 stavební	 odpad	 v	podobě	
dveří,	oken	se	skly,	zateplovací	materiál,	stavební	
suť,	 lepenku,	ipu	atd.	Stavební	hmoty	nepatří	do	
nebezpečných	 odpadů,	 ale	 tyto	 si	 musí	 občan	
vyřešit	sám	s	pomocí	svozové	nirmy.

místostarosta

Původně	 jsem	 o	 odpadech	 již	 nic	 nechtěl	 psát,	
neboť	mi	 to	připadá	 jako	házení	hrachu	na	zeď.	
Nedalo	 mi	 to	 a	 opět	 musím	 alespoň	 pár	 řádků	
napsat.	Největší	šok	jsme	při	odvozu	NO	zjistili	a	
měli	 u	 kontejneru	 na	 komunální	 odpad.	 Někdo	
na	 vrch	 kontejneru	 na	 sebe	 naskládal	 téměř	 25	
ks	různých	dveří	a	na	to	pak	někdo	další	naházel	
různé	matrace	a	další	materiál	včetně	použitých	
dětských	plenek	(viz.	přiložené	 foto).	V	takovém	
stavu	 by	 kontejner	 vůbec	 nešel	 naložit	 na	
nákladní	 vozidlo	 a	 odvézt.	 Již	 při	 nakládce	 by	
takto	 poskládané	 dveře	 krásně	 sjely	 do	 potoka,	
včetně	 všech	 pokladů,	 které	 byly	 na	 dveřích	
uloženy.	 Proto	 jsme	museli	 se	 svozovým	 autem	
přijet	ke	kontejneru	a	veškerý	 tento	materiál	ve	
dvou	 lidech	 přeházet	 na	 svozové	 vozidlo.	
Opravdu	 krásná	 práce,	 neboť	 jsme	 se	 zde	
doslova	hrabali	v	ho…ch.	Při	této	překládce	jsme	
se	 velice	 zdrželi	 a	 nemohli	 tak	 dodržet	
předpokládaný	 harmonogram	 svozu	 nebez-
pečného	 odpadu.	 Při	 příštím	 svozu	 NO	 v	říjnu	
letošního	 roku	 již	 nebude	 možné	 do	 tohoto	
kontejneru	 takto	 objemné	 věci	 házet	 a	 původce	
odpadu	 se	 dostaví	 v	uvedenou	dobu	na	 svozové	
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místo	a	tam	odpad	předá.	Všichni	o	tomto	budete	
ještě	 jednou	vyrozuměni	v	PK	 listech	 č.	3/2021,	
které	 budou	 do	 domácností	 distribuovány	
počátkem	 měsíce	 října,	 tedy	 v	dostatečném	
předstihu	před	svozem	NO.	A	o	výši	poplatku	za	
komunální	odpady	až	zase	příště,	ale	věřte,	že	od	
ledna	 příštího	 roku	 se	 poplatek	 bude	 určitě	
zvedat,	neboť	současná	výše	je	již	neudržitelná	a	
obec	již	za	každého	občana	doplácí.

starosta

dni	 podíleli	 a	 pomohli	 jak	 s	hrami,	 tak	
s	občerstvením.	 Bez	 Vás	 by	 to	 zkrátka	 nešlo!	
Budeme	se	na	Vás	těšit	na	další	vydařené	akci	TJ.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Olga	Kašparová

TurisEcký	výlet	rodičů	a	
prarodičů	s	dětmi	2021
Ve	dnech	19.	 -	20.	6.	2021	se	uskutečnil	 tradiční	
turistický	výlet	rodičů	a	prarodičů	s	dětmi.	Opět	
jsme	vyrazili	do	oblíbených	Březin.
Tentokrát	 jsme	 zvolili	 cestu	 přes	 Plotník	 a	
Milovské	 Perníčky.	 Všech	 rekordních	 87	 členů	
turistické	 výpravy	 se	 ve	 velkém	 teplu	 těšilo	 na	
čepované	nápoje	a	grilované	maso,	které	pro	ně	
nachystali	Jarda	Obrovský	a	Milan	Černý.	Většina	
účastníků	 se	 během	 odpoledne	 osvěžilo	
v	místním	 rybníce	 a	 přilehlé	 „Boudě“,	 která	
slouží	 jako	občerstvení.	Děti	strávily	velkou	část	
odpoledne	a	večera	na	místním	dětském	hřišti.

Dětský	den
V	sobotu	 5.	6.	2021	 TJ	 Pustá	 Kamenice	 již	
tradičně	 uspořádala	 Dětský	 den	 na	 místním	
hřišti.	Účast	byla	po	dlouhé	odmlce	velká,	což	nás	
velmi	potěšilo	 a	 her	 se	účastnilo	 kolem	40	dětí.	
Děti	 si	 prošly	 5	 stanovišť,	 kde	 si	 vyzkoušely	
různé	 hry,	 za	 které	 dostaly	 maličkost	 a	 razítko.	

Za	 5	 nasbíraných	 razítek	 si	 mohly	 vybrat	
hodnotnější	cenu.	Počasí	nám	přálo	a	než	začalo	
kolem	 17	 hodiny	 pršet,	 tak	 si	 děti	 stihly	 projít	

všechny	 stano-
viště	a	opéct	i	buř-
tíky,	 které	dostaly.	
Věřím,	 že	 i	 přes	
prudký	déšť,	který	
nás	 zastihl,	 jste	 si	
všichni	 den	 užili.	
Ráda	 bych	 moc	
poděkovala	 všem,	
kdo	 se	 na	 přípra-
vách	 i	 samotném	

TJ	Pustá	Kamenice
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z	důvodu	 velmi	 horkého	 počasí.	 Věříme,	 že	 se	
tradiční	 výlet	 všem	 líbil.	 Bez	 mnoha	 dobro-
volníků	 by	 se	 tato	 akce	 vůbec	 neuskutečnila.	
Děkujeme	 proto	 všem,	 kteří	 se	 na	 organizaci	
výletu	 a	 zajištění	 občerstvení	 podíleli.	 Podě-
kování	 patří	 také	 Karolíně	 Černé,	 která	 zajistila	
sponzorský	dar	od	 nirmy	Tatra	Hlinsko	a	Pepovi	
Boháčovi,	který	zajistil	odvoz	batohů.

za	TJ	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

Ráno	 na	 nás	 čekala	 výtečná	 snídaně,	 kterou	
tradičně	 připravila	 Petra	 Jelínková.	 Po	 závě-
rečném	 úklidu	 největší	 vytrvalci	 vyrazili	 směr	
Lucký	vrch.	Z	důvodu	velmi	horkého	počasí	byla	
zvolena	 trasa	 podél	 řeky	 Svratky	 přes	 Maděru.	
Na	 Luckém	 vrchu	 pro	 nás	 majitelé	 připravili	
velmi	 chutný	 oběd	 v	 podobě	 rajské	 omáčky	
s	těstovinami.	 Nejzdatnější	 odvážlivci	 se	 vydali	
pěšky	až	do	Kamenice,	někteří	seběhli	do	Borové	
na	 vlak,	 jiní	 využili	 vlastního	 odvozu	 zejména	

Činnost	SDH	Pustá	Kamenice
Mladí	 hasiči	 se	 již	 od	 května	mohou	 scházet	 na	
trénincích.	Zpočátku	nám	nepřálo	počasí,	nyní	už	
děti	 ale	 pilně	 trénují.	 V	 současnosti	 máme	
družstvo	 přípravky,	 2	 družstva	 mladších	 a	 také	
začalo	 trénovat	 družstvo	 starších.	 Dětské	
hasičské	 soutěže	 byly	 prozatím	 zrušeny,	 ale	
doufáme,	že	se	brzy	nějaká	uskuteční,	aby	si	děti	
mohly	porovnat	své	dovednosti	s	jinými	družstvy	
a	 aby	 se	 také	 po	 dlouhé	 době	 potkaly	 se	 svými	
kamarády	mladými	hasiči.	
V	březnu	se	naše	děti	zapojily	do	soutěže	Požární	
ochrana	 očima	 dětí	 a	 nyní	 k	 nám	 doputovala	
informace	 o	 tom,	 že	 některé	 z	 nich	 svými	
obrázky	zaujaly	porotu	okresního	kola.	Byl	to	Jiří	
Zahálka,	který	v	kategorii	M2	získal	v	okresním	

kole	 1.	 místo,	 a	 Daniel	 Vičar,	 který	 ve	 své	
kategorii	ZŠ	2	taktéž	zaujal	a	byl	oceněn	1.	mís-
tem.
Dále	pokračujeme	v	rekonstrukci	překážek.	Naši	
členové	 se	 také	 zúčastnili	 školení	 velitelů	 a	
strojníků.	 Doufejme,	 že	 se	 epidemiologická	
situace	bude	nadále	zlepšovat	a	brzy	se	sejdeme	
i	na	dalších	kulturních	či	sportovních	akcích.

Nejbližší	akce:
prázdniny	-	Jevíčko,	Zderaz
29.	8.	-	Kamenec
4.	9. - Sádek
25.	9. - Mladějov na Moravě

za	SDH	Pustá	Kamenice	Lenka	Tomášková

SDH	Pustá	Kamenice
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ZŠ	a	MŠ	Pustá	Kamenice

Jaro	přišlo	do	školky
Tak	jsme	se	dočkali.	Školky	se	nám	otevřely	a	my	
jsme	 se	 po	 dlouhé	 době	 opět	 všichni	 ve	 zdraví	
sešli.
Ve	 školce	 jsme	 za	 jarní	 období	 prožili	 spoustu	
zábavy	 a	 aktivit.	 Na	 Den	 Země	 jsme	 si	
s	předškoláky	 vyrobili	 čelenky	 s	planetou	 Zemi,	
třídili	ve	školce	„odpadky“	do	malých	popelnic	a	
zahráli	 si	 bojovou	 hru	 v	přírodě.	 Dokonce	 jsme	
byli	sbírat	odpadky	po	vesnici,	 tedy	sbíraly	paní	
učitelky,	 děti	 pouze	 hledaly,	 abychom	 Zemi	
trochu	odlehčili	a	naší	vesnici	zkrášlili.

Čarodějnice	 jsme	 si	 také	 užili.	 Vyrobili	 jsme	 si	
netopýry,	 které	 si	 děti	 mohly	 odnést	 domů,	 a	
zahráli	 si	 několik	 her.	 Děti	 přišly	 do	 školky	
převlečené	 do	 masek,	 vařili	 jsme	 „lektvar“	 a	
zhotovili	si	čarodějnici,	kterou	jsme	v	pátek	30.	4.	
u	rybníka	spálili	 i	s	našimi	starostmi	a	neřestmi.	
Dokonce	 jsme	 si	 „u	 ohýnku“	 zatancovali	 a	
zazpívali	 čarodějnickou	 písničku	 a	 ohřáli	
párečky,	rohlíček	nebo	jablíčko.

A	 jelikož	 od	 května	 mohly	 do	 školky	 chodit	 i	
malé	 dětičky,	 další	 akce	 jsme	 naštěstí	 prožily	 i	
s	nimi.	 Zajezdili	 jsme	 si	 na	 dopravním	hřišti	 na	
motokárách,	 kolech,	 tříkolkách,	 ale	 i	 na	
odrážedlech.	A	ten,	kdo	měl	už	unavené	nožičky,	
si	zahrál	na	chodce.	Na	Den	dětí	jsme	si	pro	děti	
připravili	 výlet	 do	 Borové	 na	 Lanové	 centrum.	
Ráno	 jsme	 vyrazili	 vláčkem	 do	 Borové,	 kde	 si	
děti	pohrály,	prolezly	všechny	lanové	překážky	a	
nazpátek	 jsme	šli	pěšky.	Ujitá	 trasa	měla	kolem	
6,5	km.	Děti	byly	úžasné,	celou	cestu	pěkně	šly	a	
ani	 jednou	 si	 nestěžovaly	 na	 bolavé	 nožičky.	
Máme	ve	školce	moooc	šikovné	dětičky.

Diana	Sochová

MoEvační	setkání	pro	budoucí	
prvňáčky
„Duha	barvy	posbírala,	do	okna	 se	 zadívala.	 Jak	
se	děti	předškolní,	připravují	do	školy“	-	tak	zněl	
název	 motivačního	 setkání	 pro	 naše	 budoucí	
prvňáčky.	 Z	důvodu	 opatření	 souvisejících	
s	epidemiologickou	 situací,	 nebylo	 totiž	 možné	
uspořádat	 pro	 děti	 tradiční	 zápis	 do	 prvního	
ročníku.	Děti	tak	byly	do	školy	přijaty	na	základě	
žádosti	 zákonných	 zástupců.	 Protože	 nám	 bylo	
líto,	 že	 by	 děti	 o	 tuto	 slavnostní	 událost	 přišly,	
rozhodli	 jsme	 se,	 uspořádat	 pro	 ně	 alespoň	
motivační	 setkání,	 na	 kterém	 by	 nám	 mohly	
ukázat,	 jak	 jsou	 na	 nástup	 do	 školy	 připra-
veny.	V	pondělí	14.	června	v	půl	desáté	přivítalo	
šest	předškoláků	 s	paní	učitelkou	 svoji	 budoucí	
třídní	 učitelku	 a	 paní	 ředitelku	 ve	 třídě	MŠ.	 Po	
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Den	Země
12.	 dubna	 jsme	 se	 konečně	 potkali	 „tváří	 tvář“	
ve	škole	 a	 hned	 následující	 týden	 jsme	 slavili,	
slavili	Den	Země.	Vzhledem	k	vládním	nařízením	
bohužel	 musela	 oslavit	 tento	 den	 každá	 třída	
zvlášť.	 Ve	 čtvrtek	 22.	 dubna	 jsme	 si	 nejprve	
povídali	o	svátku	Země	o	jeho	původu	i	historii	a	
potom	 jsme	 společně	 vymýšleli,	 jaký	 dárek	
k	svátku	by	naší	Zemi	udělal	radost.	Každý	z	nás	
si	 pak	 vybral	 dva	 dárky,	 které	 se	 pokusí	 během	
následujícího	roku	zemi	dát,	jako	například	třídit	
odpad,	 neplýtvat	 vodou,	 zasadit	 strom,	 vyrobit	

krmítko	 apod.	 Svoje	 „dárky“	 jsme	 napsali	 na	
proužky	papíru	a	svůj	slib	jsme	nakonec	zpečetili	
přečtením	 svého	 „dárku“	 před	 celou	 třídou	 a	
ztvrdili	 jsme	 ho	 otiskem	 ruky	 na	 společně	
připravenou	 listinu.	 Poté	 jsme	 si	 v	I.	 třídě	
vyrobili		malého	„Zěměkouláka“,	na	kterého	jsme	
si	 svůj	 slib	 napsali	 a	 kterého	 jsme	 si	 odnesli	
domů,	aby	na	nás	celý	rok	dohlížel	a	náš	slib	nám	
připomínal.	 V	horní	 třídě	 měl	 projektový	 den	
obdobný	 charakter,	 j en	 s i	 t am	 mís to	
„Zeměkouláka“	 vyrobili	 zmenšený	 model	
globusu.	V	oslavách	jsme	pokračovali	i	v	pátek,	a	
to	 procházkou	
do	 p ř í rody,	
pozorováním	a	
zejména	 pak	
p o s l e c h e m	
„ h u d b y “ ,	
k te rou	 Zem	
vydává.

Jana	Kulichová

krátkém	 přivítání	 a	 seznámení	 dětí	 s	tím,	 jak	
bude	 společné	 setkání	 probíhat,	 dostaly	 děti	
papírové	 desky	 s	nakreslenou	 duhou	 a	 také	
duhový	stojánek	na	školní	potřeby,	připravený	ve	
školní	družině.	Děti	se	postupně	střídaly	na	pěti	
stanovištích,	na	kterých	plnily	připravené	úkoly.	

Na	 interaktivní	 tabuli	 poznávaly	 geometrické	
tvary,	 grafomotorické	 prvky	 procvičily	 spo-
jováním	duhy,	počítaly	a	skládaly	číselnou	řadu	a	
nechyběla	 ani	 tradiční	 básnička	 nebo	 písnička.	
Za	 každý	 splněný	 úkol,	 získaly	 děti	 obrázek	 do	
desek	 a	 také	 školní	 pomůcku	 v	podobě	 pera,	
gumy,	 či	 tužky.	 Samostatně	 plnily	 děti	 všechny	
úkoly	na	 jedničku,	ale	nás	zajímalo,	 jestli	budou	
umět	 splnit	 také	 jeden	 úkol	 společně,	 a	 to	
z	barevných	 vršků	 poskládat	 duhu.	 I	 tento	 úkol	
zvládly	 na	 výbornou,	 a	 jako	 odměnu	 získaly	
duhový	 náramek.	 Všechny	 děti	 byly	 šikovné	 a	
ukázaly	nám,	že	jsou	na	školu	dobře	připravené,	
a	 že	 označení	 budoucí	 prvňáček	 si	 rozhodně	
zaslouží.	 Na	 závěr	 společného	 setkání	 jsme	
dětem	 rozdali	 krabičky	 s	barevnými	 křídami	 a	
zadali	 jim	dobrovolný	domácí	úkol,	 samozřejmě	
duhový.	 Před	 svůj	 dům	mají	 namalovat	 krásnou	
velkou	duhu.	A	tak,	pokud	půjdete	na	procházku	
vesnicí	a	uvidíte	před	domem	nakreslenou	duhu	
–	vězte,	že	tady	bydlí	šikovný	budoucí	prvňáček.

Jana	Kulichová
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Velmi	nás	těší,	že	se	náš	pohyb	na	hřišti	pomalu	
zlepšuje.	V	přístřešku	jsme	se	nasvačili	a	schovali	
před	 chvilkovou	 nepřízní	 počasí.	 Během	 deště	
jsme	si	vyzkoušeli	znalosti	z	dopravního	značení.	
Všichni	páťáci	dostali	 renlexní	 tkaničky	do	bot	 a	
renlexní	pásky	na	 jízdní	kolo.	 Jsme	 rádi,	 že	 jsme	
mohli	 konečně	 někam	 vyjet.	 Dopoledne	 na	
dopravním	hřišti	 pro	nás	bylo	 velmi	příjemné	a	
přínosné.

Den	děb
Den	dětí,	který	při-
padá	 na	 1.	 června,	
už	 j sme	 moh l i	
strávit	 společně	
( ho rn í	 i	 d o l n í	
třída)	a	to	nás	vše-
chny	 samozřejmě	
moc	 těšilo.	 Během	
dopoledne	jsme	se	
vydali	 na	 hřiště	 a	
každá	 třída	 měla	
vyluštit	 několik	
úkolů,	 za	 správně	
vyluš těný	 úko l	
získala	 skupinka	
písmeno.	 Když	 se	
podařilo	 získat	 všechna	 písmena,	 museli	 z	nich	
složit	slovo.	Slovo	od	každé	skupinky	bylo	jednou	
z	indicií,	 které	 děti	 dovedly	 k	tomu,	 co	 je	 čeká	
dál.	 Nakonec	 se	 podařilo	 rozluštit,	 že	 ve	
vývařovně	 u	 p.	Jelínkové	 jsou	 v	mrazáku	
schované	nanuky.

Drahošová,	Dudková

Čarodějnice
Poslední	 dubnová	
noc	 je	 již	 tradičně	
spojována	 s	upa-
lováním	 čarodějnic	
a	 magickými	 ritu-
ály.	 Tak	 jsme	 se	 i	
my	 převlékli	 do	
č a ro d ě j n i c k ýc h	
obleků,	 splnili	 čarodějnické	 úkoly,	 vymysleli	
vlastní	 zaklínadlo	 a	 uvařili	 tajný	 elixír.	 V	dolní	
třídě	 jsme	 míchali	 elixír	 se	 jménem	 „síla	
jednorožce“,	 který	 nám	 dopomohl	 k	duhové	 hře	
barev	 z	bonbonků.	 Poté	 jsme	 se	 vystřídali	 na	
hřišti	 (horní	 a	 spodní	 třída)	 a	 tam	 si	 opekli	

bonbony	 mar-
s h m a l l o w ,	
buřty	 a	 neza-
pomněli	 jsme	
spá l i t	 vyro-
benou	 čaro-
dějnici.	 Na	 zá-
věr,	 abychom	
si	 užili	 čerstvý	
vzduch,	 jsme	
se	 trošku	 pro-
běhli	 po	 hřišti	
a	 zahrá l i	 s i	
fotbal.

Dopravní	hřiště
V	pátek	 28.5.2021	
jsme	 navšt ívi l i	
dopravní	 hřiště	
v	Poličce.	Na	cestu	
jsme	vyrazili	hned	
po	 první	 vyučo-
vací	 hodině	 a	 na	
hřišti	 jsme	 vystří-
dali	 děti	 z	naší	
mateřské	 školy,	
které	 jely	 dříve.	
Na	 začátku	 jsme	
pilovali	 pod	 vede-
ním	 instruktorů	
jízdu	 podle	 do-
pravních	 značek.	
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v	Bedřichově,	kde	se	blýskl	skvělým	6.	místem.	

Na	závěr	pozvánka	na	některý	z	dalších	závodů:

10.	7.	-	Česká	Třebová	

31.	7.	-	Sádecká	pila	Sádek	u	Poličky

7.	8.	-	Vraclav	u	Vysokého	Mýta

21.	8.	-	Dalečín

11.	9.	-	Cyklo	Maštale	Proseč	

18.	9.	-	Sedliště	u	Jimramova	

Přijďte	 Jirkovi	 fandit	 a	 podpořit	 ho	 v	 dalších	
bojích	o	cenná	umístění.	

rodiče

Cyklosezóna	2021	zahájena
Konečně	 koronavirová	 situace	 ustoupila,	 a	 tak	 i	
mladý	 Jirka	 Holec	 mohl	 nasednout	 na	 své	
závodní	kolo	a	začít	opět	závodit,avšak	už	ne	jako	
junior,	ale	jako	závodník	mužských	kategorii.Jeho	
první	 letošní	 závod	proběhl	 30.	května	 v	Hradci	
Králové,	 kde	 mezi	 konkurencí	 tříset	 závodníků	
obsadil	2.	místo	a	kategorii	19	až	23	let	ovládl	a	
zvítězil.	Dalším	závodem	byla	časovka	v	Osíku	a	
to	5.	června,	kde	z	60	účastníků	dojel	na	3.	místě	
a	 v	 kategorii	 19	 až	 29	 let	 vybojoval	 2.	místo.	
O	týden	 později	 12.	června	 závodil	 v	 Žernově	 u	
České	Skalice,	kde	ve	velmi	těžkém	terénu	plném	
bahna	 získal	 6.	místo.	 Ale	 těžká	 zkouška	 ho	
teprve	čekala	a	to	19.	června	na	Dolní	Moravě.	Na	
trati	 plné	 dlouhé	 jízdy	 do	 prudkých	 kopců,	
strmých	 stoupání	 a	 velkých	 převýšení	 opět	
zazářil	 a	 ze	 150	 závodníků	 získal	 3.	místo	 a	
v	kategorii	 19	 až	 29let	 2.místo.	Mezi	 závodními	
víkendy	 probíhají	 také	 takzvané	 bikové	 úterky.	
První	 z	 nich	 se	 konal	 22.	června	 v	 Trhové	
Kamenici,	 kde	 Jirka	 vybojoval	 v	 kategorii	 19	 až	
39	let	 4.	místo.	 Prozatím	 posledním	 závodem	
bylo	 26.	června	 mistrovství	 České	 republiky	

Cyklo	zprávy	Jirky	Holce
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Oblastní	charita	Polička

Je	za	čím	se	ohlížet	i	na	co	se	těšit
První	červen	2021	byl	charitním	narozeninovým	
dnem.	 Připomněli	 jsme	 si	 krásných	 už	 dvacet	
devět	 let	 působení	 poličské	 Charity,	 která	 byla	
založena	jako	Farní	charita	a	první	službou,	která	
ji	reprezentovala,	byla	Domácí	péče.	V	roce	1992	
FCHP	 sídlila	 v	Pálené	 ulici	 a	 vedla	 ji	 paní	 Jana	
Stodolová.	 1.	 června	 2007	 bylo	 pojmenování	
změněno	na	Oblastní	 charitu	Polička,	 ředitelkou	
byla	Mgr.	Markéta	 Šafářová	 a	 charitní	 služby	 se	
v	té	 době	 vymezovaly	 na	 Denní	 stacionář,	 AC	
dílny,	 Domácí	 péče	 se	 rozdělila	 na	 Charitní	
ošetřovatelskou	 službu	 Charitní	 pečovatelskou	
službu,	 Občanské	 poradenství	 se	 rozdělilo	
na	Občanskou	 poradnu	a	Nízkoprahové	 denní	
centrum.	Tolik	tedy	krátce	k	historii.						

A	co	se	u	nás	děje	aktuálně?	V	tomto	kontextu	je	
trochu	 symbolické,	 že	 jsme	 se	 právě	 od	 června	
díky	uklidňující	se	společensko-zdravotní	situaci	
mohli	 zase	 plně	 a	 zčerstva	 nadechnout.	 A	 to	
zejména	 co	 se	 týče	 různých	 aktivit	 pro	 naše	
klienty	 i	 směrem	 k	veřejnosti,	 tedy	 Vám	 všem,	
kteří	 nám	 jste	 jakýmkoli	 způsobem	 nablízku	 a	
charitní	dílo	se	může	těšit	Vaší	přízni	a	podpoře,	
čehož	 si	 velice	 vážíme.	 Při	 tom	 všem	 ale	
nezapomínáme	 také	 na	 naši	 posilu	 vlastní.	 Ale	
trochu	popořádku.	

„Velice	 si	 vážím	 práce	 a	 služby	 všech	 kolegů,	
kteří	 po	 celé	 trvání	 nelehké	 doby,	 již	 máme	 za	
sebou,	 zabezpečili	 zcela	 profesionální	 chod	 a	
poskytování	 charitních	 služeb.“	 To	 jsou	 slova	
ředitele	 poličské	 Charity,	Mgr.	Martina	 Dvořáka.	
Patří	 k	nim	 ale	 také	 slova	 poděkování,	 která	
směřoval	 rovněž	 ke	 všem	 zúčastněným	 na	
rozsáhlé	 a	 náročné	 rekonstrukci	 Charitního	
domu	 IV.	 Tento	 dům	byl	 kolaudací	 a	 následným	
požehnáním	uveden	do	další	 etapy	svého	života	
a	nyní	se	v	něm	zabydluje	Charitní	pečovatelská	
služba	 a	 Osobní	 asistence,	 Denní	 stacionář	 a	
zdravotníci	 Domácího	 hospice	 sv.	Michaela.	 Rok	
2020	 nám	 v	mnohém	 zahýbal	 našimi	 plány,	 ke	
kterým	 se	nyní	můžeme	 směle	 vrátit	 s	pustit	 se	
do	 nich	 s	neutuchajícím	 nadšením.	 Jmenujme	
například	 Burzu	 nilantropie,	 v	rámci	 které	 jsme	
vypracovali	 projekt	 na	 pořízení	 nové	 a	 moc	
potřebné	vetší	pece	na	pálení	keramiky	v	našich	

terapeutických	dílnách.	Dalším	projektem,	který	
směřuje	k	realizaci	 v	prvních	dnech	měsíce	 září,	
je	II.	ročník	Nebeské	aukce.	Ta	nabídne	výtvarné	
práce	žáků	a	studentů	škol	poličského	regionu	a	
veřejnost	 si	 je	 bude	 moci	 zakoupit	 formou	
klasické	 aukční	 soutěže.	 Nebeská	 aukce	 má	
beneniční	 záměr	 podpořit	 právě	 dokončení	 a	
dovybavení	 rekonstruovaného	 Charitního	 domu	
IV..	 Beneničním	 úmyslem	 můžeme	 navázat	 na	
Beneniční	 koncert.	 Věříme,	 že	 konáním	 jeho	 již	
21.	 ročníku	 potěšíme	 širokou	 veřejnost	 v	druhé	
polovině	 listopadu	 a	 jako	 interprety	 přivítáme	
české	vokální	kvarteto	Bohemia	Voice.	

22.	 června	 proběhla	 velmi	 zajímavá	 beseda	 nad	
knihou	 Břehy	 nejsou	 na	 dohled.	 Autorkou	 je	
vedoucí	 naší	 charitní	 služby	 Domácího	 hospice	
sv.	 Michaela,	 Mgr.	 Jitka	 Kosíková.	 Beseda	
uspořádaná	 pro	 širokou	 veřejnost	 v	poličském	
Divadelním	 klubu	 osvětlila	 zásadní	 význam	
paliativní	 péče,	 smysl	 domácího	hospice,	 velkou	
šíři	 a	 záběr	 jeho	 služby,	 a	poskytla	 také	prostor	
pro	 netradiční	 pohled	 na	 práci	 Lékařů	 bez	
hranic.	 Kniha	 bude	 dále	 k	 dostání	 v	našem	
terapeutickém	 obchůdku	 Fimfárum.	 Pokud	
navážeme	 opět	 drobnou	 informací	 z	charitní	
historie,	 připomeňme	 si,	 že	 Fimfárum	 poprvé	
otevřelo	v	září	roku	2008,	tehdy	sídlilo	v	Eimově	
ulici	a	 jeho	srdcem	i	nezapomenutelnou	tváří	se	
stala	naše	kolegyně	Jana	Poliačiková.	

V	příštím	roce	nás	čekají	kulatiny	a	už	teď	víme,	
že	 bude	 za	 čím	 se	 ohlížet,	 na	 co	 vzpomínat,	 co	
připravit	pro	Vás	naše	věrné	příznivce	a	přátele.	
K	tomu	bude	také	třeba	hodně	času	 i	sil.	Ale	 jak	
kdysi	řekl	Vincenc	z	Pauly,	patron	charitního	díla:	
„Málokdy	se	vykoná	něco	dobrého	bez	námahy.“	
Jsme	 si	 toho	 vědomi,	 a	 proto	 nás	 služba	 bere	
stále	 více	 u	 srdce.	 A	 abychom	 se	 i	 my,	 charitní	
pracovníci	setkali	pospolu	a	pro	naši	další	službu	
posílili,	 absolvovali	 jsme	 po	 delším	 čase	
duchovní	 obnovu,	 za	 kterou	 jsme	 vyjeli	 do	
Svojanova	 a	 následně	 vyšlápli	 krásnou	 letní,	
slunečnou	krajinou	ke	kapličce	sv.	Majdalenky	za	
Hlásnicí.	 Duchovní	 podpora	 P.	 Stanislava	
Tomšíčka	 byla	 opravdu	 posilující,	 provedla	 nás	
starostmi	i	radostmi	všedních	dnů	a	dodala	elán	
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do	práce	i	služby	pro	dny	příští.					

Vážení	 a	 milí	 čtenáři,	 naši	 přátelé	 a	 podpo-
rovatelé,	 jsme	nesmírně	rádi,	že	s	Vámi	můžeme	
být	takto	vzájemně	nablízku.		

Čtenářům	Pustokameneckých	 listů	 za	OCHP	vše	
dobré	a	příjemné	léto	přeje	

Marcela	Vraspírová

Oblastní charita Polička přijme

ZDRAVOTNÍ SESTRU DO STŘEDISKA 
DOMÁCÍ PÉČE
Další informace o nabízené pozici 
poskytne uchazečům Želmíra 
Plecháčková, vedoucí Charitní 
ošetřovatelská služby na těchto 
kontaktech:
tel.:	461	722	218,	731	598	817				

e-mail:	chos.dhp@pol.hk.caritas.cz

Informace	z	Obecního	úřadu	
Pustá	Kamenice
Žádáme	a	prosíme	občany,	kteří	chtějí	pomoci	se	
sbírkou	 materiální	 pomoci	 dle	 níže	 uvedeného	
letáku,	 aby	 věci	 materiální	 pomoci	 nosili	 na	
obecní	úřad,	kde	je	budeme	shromažďovat	a	poté	
je	 odvezeme	 do	 Oblastní	 charity	 Polička,	 která	
následně	 bude	 zajišťovat	 převoz	 věcí	 do	
postižených	obcí.	Takto	je	to	domluveno	s	OCHP.	
Věci	prosím	noste	na	obecní	úřad	v	pracovní	dny	
v	 době	 od	 08:00	 -	 12:00	 hodin	 nebo	 po	
telefonické	 domluvě	 na	 tel.:	 773	 655	 691	 -	
starosta,	773	655	692	-	účetní,	nebo	773	655	708	
-	 místostarosta.	 Finančně	 je	 možno	 přispět	
přímo	DIECÉZNÍ	CHARITĚ	BRNO.	

Sledujte,	 prosím,	 internetové	 stránky	 obce,	 kde	
zvěřejňujeme	aktuální	informace	ohledně	sbírky.

Za	Vaši	pomoc	předem	děkujeme.

starosta


