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www.pustakamenice.cz
starosta@pustakamenice.cz
obec@pustakamenice.cz
p. Myška – mobil: 773 655 691
p. Kynclová – mobil: 723778031
úřední den: středa 1600 – 1800
adresa: Pustá Kamenice 64
Výročí: říjen 2010
- 80 let Socha František
- 80 let Petrová Marie
Narození: srpen 2010
Kristýnka Tomášková ☺
V letošním roce nás opustili:
Srpen – Mikulecký František - 90 let
ŽÁDOST O DOTACI – HŘIŠTĚ
Na poslední schůzi zastupitelstva
bude předložen návrh na doplnění
místního
Programu
obnovy
venkova o akci rekonstrukce
dětského hřiště. Do konce měsíce
září pak podáme žádost o dotaci na
Pardubický
kraj.
Vypracovaný
projekt počítá s náklady ve výši
300.000,-Kč a pokud bude dotace
schválena, tak se s výstavbou
začne na počátku léta 2011.
Půjde
o rekonstrukci dětského
hřiště v prostoru zahrady obecního
úřadu, které je v současné době
využíváno pro potřeby Základní a
Mateřské školy Pustá Kamenice.
Záměrem je hřiště modernizovat,
doplnit o nové herní prvky a
vybavení odpovídající současným
standardům pro ty nejmenší i pro
ostatní děti až do věku 12 let,
rekonstruovat pískoviště, vybudovat
zpevněné plochy, vybavit prostor
lavičkami a dalším mobiliářem,
provést parkové úpravy a úpravy
zeleně. Zároveň dojde k otevření
hřiště pro širokou veřejnost.
Hana Broklová

KANALIZACE
Dva roky připravujeme projekt na kanalizaci v naší obci,
provádíme změnu územního plánu a 2 měsíce před
termínem podání žádosti o dotaci si Ministerstvo
životního prostředí (MŽP) ve svém
Operačním
programu životního prostředí (OPŽP) změní podmínky
na podání žádosti o dotaci. V kategorii : Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní , 1.1.1 snížení znečištění z komunálních
zdrojů, aglomerace pod 2 000 EO, kde se od
loňského roku podmínky neměnily se dne 30.7.2010
objevuje změna – pouze v kombinaci s 1.2 (1.2
Zlepšení jakosti pitné vody - výstavba a dostavba
(nikoliv rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě).
Jinými slovy žádost o dotaci na projekt výstavby
kanalizace lze podat pouze současně s výstavbou či
dostavbou vodovodu.
Je to nelogické a špatné rozhodnutí ministerstva, dle
mého názoru čistě cílené, aby si malé obce nemohly
podat žádost o dotaci. Splnit podmínku doplnění žádosti
o dostavbu vodovodu v horizontu dvou měsíců - to je
zcela šibeniční termín. Navíc náš obecní vodovod byl za
poslední 3 roky zmodernizován a je velmi obtížné něco
vymyslet. I přesto to nevzdáváme a projektanti už na
tom pracují, abychom mohli v období od 1.10.2010 do
30.11.2010 podat žádost o dotaci dle pozměněných
regulí MŽP. Tato výzva OPŽP je však dle dostupných
informací označována jako poslední, takže pokud
neuspějeme s žádostí o dotaci nyní, nebude
v nejbližším období další příležitost. I pro takovou situaci
má zastupitelstvo připraveno řešení, ale o tom už bude
rozhodovat po volbách nové zastupitelstvo.
starosta
DOTACE NA OKNA DO KD
Na základě získané dotace jsme vyměnili 17 ks oken v
KD, takže v současné době jsou již všechna okna
plastová. Celkové náklady činily 297 175,-Kč a dotace
byla ve výši 33,65%.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 3. října 2010 od 13:00 hod a 14:00 hod.
proběhne v budově ZŠ a MŠ Pustá Kamenice vítání
našich nejmladších občánku narozených v roce 2009 a
2010.

Plnění rozpočtu obce k 31.8.2010 v tis. Kč

PŘÍJMY CELKEM

Daň z příjmu fyz. os. záv. čin.
Daň z příjmu OSVČ
Daň fyz. os. z kapit. výnosů
Daň z příjmu právnických os.
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatky z komun. odpadů
Poplatky ze psa

Příjmy z obecního lesa
Neinvestiční dotace SR
Příjmy z pronájmů apod.
Příjmy od Ekokomu
Příjmy ostatní
Úroky přijaté
Kultura, prodej pozemků

Rok
2010
3 205
530
30
50
640
1 220
200
170
4
100
121
40
30
15
15
40

Dotace ze SR

0

k 31.8.
2010
2 971
370
15
34
465
960
109
160
4
447
121
37
12
47
34
26

VÝDAJE CELKEM

Obecní les
Vodovod

Územní plán obce
Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička
Veřejné osvětlení
Komunální odpady
SDH
Veřejná zeleň, technika, hřbitovy
Místní komunikace
Kultura, KD
Obecní zastupitelstvo
Správa místní obce, rozhlas

Komun. služby, úz. rozvoj
Příspěvky spolkům, MLK
Služby banky, dary

130 Ostatní výdaje

Plnění rozpočtových příjmů k 31.8.2010 v % : skutečnost/rozpočet - 2971/3205
Plnění daňových příjmů k 31.8.2010 v % :
skutečnost/rozpočet - 1953/2670
Plnění rozpočtových výdajů k 31.8.2010 v %: skutečnost/rozpočet - 2438/3205

Rok
2010
3 205
60
250
70
345
130
220
40
260
740
130
400
350
150
25
35

k 31.8.
2010
2 438
164
29
58
218
37
135
18
248
80
207
267
446
56
17
12

0

89

92,7 %
73,2 %
76,1 %

KURZ PRO SENIORY
Jako důchodkyně jsem se mohla zúčastnit výuky na PC, který pořádal Nadační fond manželů
Klausových. Po čtyři odpoledne jsme se scházeli v Základní škole v Pusté Kamenici k
obsluze PC, rozšířené o použití mobilu a platební karty. Přes počáteční obavy, které jsem
měla, jak si budu s PC a přednášejícím rozumět, jsme u přednášejícího pana Ing. Aleše
Vorlíčka našli pro nás pochopení, vstřícnost, trpělivost i smysl pro humor. Přednášel nám,
ukazoval a trpělivě opakoval o možnostech a využití PC a internetu. Výuky se zúčastnilo 9
žen a jeden statečný muž. Chtěla bych poděkovat jménem svým i ostatních absolventů za
rozšíření našich vědomostí, jak panu Ing. Vorlíčkovi, tak i starostovi naší obce panu Myškovi.
Budeme se těšit na další možnosti rozšíření našich znalostí.
Lída Skokanová
PODĚKOVÁNÍ
BRIGÁDNÍKŮM
V letních měsících se na
zlepšení vzhledu obce podílelo
11 studentů brigádníků, kteří
sekali trávu, štípali dřevo do
školy, malovali školu, školní
jídelnu, kulturní dům a obě
vlakové zastávky, natírali plot
u OÚ, betonovali poutače naší
obce a sloupy veřejného
osvětlení.
Všem
těmto
brigádníkům ale i ostatním,
kteří pro obec pracovali
děkujeme za odvedenou práci.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Diakonie Broumov vyhlašuje ve dnech 11. - 22. října 2010
sbírku použitého ošacení. V čase: 8:00 hod. – 10:00 hod. a
14:00 hod. – 16:00 hod. můžete na naší poště předávat
věci zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené
 Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
Děkujeme za Vaši pomoc.

KNIHOVNA
Upozorňujeme čtenáře, že se blíží
změna letního času na zimní a
knihovna bude od 1.listopadu každý
týden od 17.30 - 18.30 hod. Rádi
bychom také připomněli malým
čtenářům, že na Noc s Andersenem
je potřeba přečíst alespoň tři knížky
za rok!!!
knihovnice

PŘESTĚHOVÁNÍ VÝVĚSEK A KONTEJNERŮ
Úřední deska obecního úřadu a vývěsky Základní
školy a Mateřské školky byly počátkem měsíce září
přestěhovány na stěnu budovy ZŠ a MŠ č.p. 118 a
současně došlo k instalaci veřejného osvětlení nad
těmito vývěskami.
V nejbližší době budou přestěhovány kontejnery na
plasty a sklo od původního místa vývěsek na obecní
pozemek proti budově ZŠ a MŠ.

REAKCE NA DOPIS PANA SUCHÉHO
Nechtěl jsem na článek reagovat, ale protože mlčení je souhlas, tak mi ani nic jiného
nezbývá. Neznám starostu Koudelku ani pejska hostinského Čingla. Doba se změnila a
požadavky na život se rovněž změnily, žijeme na počátku 21. století. Obec má vyhlášku,
kterou se stanovují pravidla o pohybu psů na veřejném prostranství. Tato vyhláška chrání
občany naší obce před volně se potulujícími psy a co pes bez dozoru dokáže, snad víme
všichni, takže pes bez majitele a bez vodítka na veřejném prostranství nemá co dělat. Ano i já
si myslím, že jsem moderní dědeček a s moderní technikou umím pracovat. Za svoji práci u
policie se nemusím stydět, neboť jsem vždy poctivě pracoval ať to bylo ve dne, v noci,
v sobotu, neděli či o svátcích, kdy jiní se opíjeli do němoty, páchali trestnou činnost, byli ve
výkonu trestu, měli absence nebo podlehli gamblerství. A podle zásluh je pak každý oceněn.
Majetek obce je stejně nedotknutelný jako majetek soukromý, ale květiny nikdo nemusel
odstraňovat, odstraňovaly se jiné věci. Skutečně, vedle Úřední desky jsou kontejnery na
pisatelově pozemku, ale on si za 3 roky nenašel cestu na OÚ, aby na to upozornil. Rozhodně
nejsem iniciátor referenda o nedělním klidu, ale jako starosta jsem se ujal své povinnosti na
podnět zastupitele jeho návrh řešit. Na obyvatelích horního konce nechám posouzení o mém
chování a kraválu o nedělích. O charitě se slušný člověk nechlubí, ale uspokojím pudy
pisatele a odpovím, že jsem skutečně na kostel nedal ani korunu, neboť mám jiné priority pro
charitu. V posledním odstavci až po ptačí trus nechápu myšlenky pisatele. Ale ptačí trus, tedy
výkaly od slepic a kačen skutečně na hřiště a antukové obzvlášť nepatří. Oni totiž na hřiště
chodí cvičit žáci ze školy, děti ze školky a mladí hasiči a talisman v podobě slepičáku nikdo
domů nosit nechce.
Zřejmě byl dopis psaný v afektu, pro opakované projednávání pisatele na přestupkové
komisi. Kdyby se však zajímal o dění v obci, např. tím, že by někdy došel na jednání
obecního zastupitelstva, tak by si ušetřil čas s psaním dopisu, ale to by taky asi zřejmě musel
některé myšlenky říci z oči do očí a toho asi není schopen a letos již vyprodukoval druhou
písemnost. Svoji nespokojenost s vedením obce mohl uplatnit tím, že měl jedinečnou
příležitost kandidovat v nastávajících komunálních volbách a tím si ověřit svoji oblíbenost u
spoluobčanů - voličů a potom změnit všechno to, co se mu v naší obci nelíbí.
Naprosto seriozně uvádím, že každý, kdo se ztotožňuje s míněním pisatele, ať mě
v nastávajících volbách nevolí.
starosta
NAŠI OBEC OPĚT NAVŠTÍVILI NEPŘIZPŮSOBIVÍ SPOLUOBČANÉ, ABY SE OBOHATILI
Opakovaně upozorňujeme zejména děti a seniory, ale i ostatní občany na to, aby nepouštěli
neznámé osoby do svých obydlí, nepodlehli lákavým nabídkám předání peněz,
zprostředkování slev apod. a to ani pod záminkou prodeje čehokoliv, nutnosti jít na WC,
poskytnutí vody k zapití prášku, finanční výhry, případně vrácení peněz od zdravotní nebo
jiné pojišťovny, za plyn, za elektřinu, za vodu, atd. Rovněž nerozměňujte nikomu velké
bankovky, neplaťte za dodané neobjednané zboží, nevěřte tomu, že vaše manželka, manžel,
bratr, sestra, syn, dcera, vnuk, vnučka, atd, je někde a potřebuje peníze, pro které si k vám
posílá např. kamaráda, nebo tento kamarád veze nějaké věci, které máte převzít a zaplatit.
Odmítejte různé nabízeče dek, prášků na praní, elektroniky, průmyslového zboží,
dalekohledů, hrnců, nádobí, atd., neboť si zakoupíte šmejd nevalné hodnoty za předraženou
cenu. Všímejte si cizích lidí nebo cizích vozidel pohybujících se po obci. Zamykejte domy,
když jdete pracovat na zahradu. Dealerům nepodepisujte nic, co si pořádně nepřečtete a
nepromyslíte, nikomu zbytečně nedávejte své osobní údaje. Pokud se dotěrných lidí
nemůžete slušným způsobem zbavit, volejte policii nebo starostu. Prostě udělejte něco, co
vás dokáže ochránit před okradením. S podezřelými skutečnostmi se svěřte policii na linku
158.
starosta
ZMĚNA ČASU
V neděli dne 31.10.2010 dojde k ukončení letního času a ručičky hodinek si v 03:00 hod.
posuneme zpět na 02:00 hod.

VOLBY
Ve dnech 15. a 16. 10. 2010 budou Volby do zastupitelstev obcí 2010. Volební místnost
bude v zasedací místnosti obecního úřadu Pustá Kamenice č.p. 64. V pátek dne
15.10.2010 jsou volby od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Do senátu se u nás tentokrát nevolí.
PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Končí volební období a zastupitelé obce Pustá Kamenice děkují všem svým voličům a
sympatizantům, snad jsme Vás nezklamali. A Vy nespokojenci a rejpalové, Vy jste promarnili
svoji šanci všem ukázat, jak se to má dělat tím, že jste nebyli schopni podat svoji kandidaturu
do komunálních voleb a ucházet se o přízeň voličů.
starosta
PRONÁJEM MÍSTNOSTÍ V KD
Stále jsou k dispozici místnosti po
obchodu Smíšené zboží. Celková
plocha 2 místností je 44,5 m2 (18,2
m2 a 15,5 m2) a chodby 10,8 m2.
Samostatný odečet vody, plynu a
el. energie. Předpokládaný nájem je
30,-/m2 nebo dohodou. Zájemci se
mohou informovat kdykoliv u
starosty.
VÝLET SDH PRO DĚTI
V sobotu 21.8.2010 byl pro dětské
hasiče připraven výlet na Svojanov.
Protože výlet nedopadl, šli jsme na
pěší túru. Ráno jsme nastoupili do
vlaku a jeli do Oldřiše. Po
vystoupení z vlaku byla připravena
cesta lesem na Lucký vrch. Cestou
jsme sbírali houby a všichni byli
nadšeni, že rostou. Na Luckém
vrchu byl čas na odpočinek.
Posléze jsme se vydali do Borové,
kde jsme měli oběd. To už se nám
krátila cesta domů, samozřejmě
lesem se sběrem hub. O houby
jsme se rozdělili a domů jsme přišli
unaveni, ale plni krásných zážitků.
Výlet se vydařil.
za SDH: děti

NEBEZPEČNÉ ODPADY
V pondělí dne 18.10.2010 se uskuteční sběr
nebezpečných odpadů a elektroodpadu. Vozidlo
svozu bude přistaveno v 16 hod. u Skalických,
v 16:10 u mostu, v 16:20 u hasičské zbrojnice,
v 16:30 u kovárny u Chválových, v 16:40 u Peci
u Sklenářových.
Stále platí, že 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 filtry, 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.

VÝLET SDH KOKOŘÍNSKO + DĚTENICE
Kromě výletu pro děti, který pro ně byl připraven jako odměna za pravidelnou docházku na
hasičské cvičení, rozhodl výbor SDH i o uskutečnění výletu pro dospělé. Jednodenní výlet byl
naplánován do CHKO Kokořínsko, kde 11.9.2010 za slunečného, téměř ještě letního, počasí
účastníci prošli dvanáctikilometrovou túru. Trasa vedla přes skalní město Prolezovačky,
Bludištěm, kolem Obří hlavy, Žáby i Faraona. Ani známé Pokličky nebyly opomenuty. Většina
pak ještě před odjezdem do středověké krčmy v Dětenicích stihla navštívit hrad Kokořín.
V Dětenicích mohl každý zažít středověk na vlastní kůži, alespoň co se stolování a zábavy
týká. Kromě břišních tanečnic poutaly naši pozornost divadelní scénky, šermířské souboje i
ohnivá šou. Pokud bude zájem, můžeme za rok zase někam vyrazit.
za SDH Hana Broklová

11. ROČNÍK POLIČSKÉ POHÁROVÉ SOUTĚŽE
4. září 2010 proběhly na hasičské zahradě
v Poličce soutěže v požárním sportu dětí, kterých
se zúčastnily také děti z našeho sboru a to ve
složení Patrik Chvála, Vojta Uchytil, Vojta
Kratochvíl, Petr Kottoniak, Matěj Dvořák, Jiří
Holec,
Míša Holcová, Michal Hromádko, Jiří
Bukáček. Soutěžními disciplínami byl požární útok,
přebor jednotlivců na 60 m s překážkami a přebor
jednotlivců v motání hadic „Cena dráčka Doda“.
I za nepřízně počasí naše děti bojovaly a získaly
cenná vítězství. V přeboru jednotlivců v motání
hadic v kategorii školáci získal 3. místo Jiří Holec,
v kategorii předškoláci získal 10. místo Matěj
Dvořák. V přeboru jednotlivců na 60 m v kategorii
mladší žáci získal 14. místo Vojta Kratochvíl,
v kategorii starší žákyně získala 9. místo Míša
Holcová. V kategorii starší žáci se ostatní děti
umístily od 20. do 30. místa. Starší žáci obsadily
v požárním útoku 9. místo. Děti zvládly všechny
disciplíny zdárně a jejich úspěchy jsou vyvěšeny
na nástěnce místní hasičské zbrojnice.
za SDH Jiří Holec
DRAČÍ LODĚ PARDUBICE 2010
Dne 19.6.2010 se posádka dračí lodě TJ Pustá Kamenice zúčastnila dalšího ročníku závodu
Dračí lodě Pardubice. V letošním roce bylo v naší posádce celkem 8 nováčků, kteří v dračí
lodi seděli poprvé v životě, a tak jsme ani neočekávali nějaký velký sportovní úspěch. V první
rozjížďce naši borci obsadili druhé místo, ve druhé rozjížďce třetí místo a celkovým časem
postoupili do rozjížďky o konečné 9. - 12. místo. I když v poslední rozjížďce o konečné
umístění naši zajeli nejrychlejší čas, stačilo to pouze na konečné 12. místo (z celkového
počtu 16 lodí). V podvečer ovšem proběhla další soutěž, soutěž v přetahování lanem. Jak
jistě všichni z loňského roku víte, tak v této soutěži jsme obhajovali prvenství. A ono se to
podařilo i podruhé a z celkového počtu 10 přihlášených týmů naši borci své loňské prvenství
obhájili. Na soutěž v přetahování lanem se naše mužstvo dobře připravilo a ve vyřazovacím
systému se po třech výhrách dostalo až do finále. Zde pak porazilo mužstvo "Tři sestry", které
se skládalo ze samých mladých a silných chlapců. Po obhajobě loňského prvenství bylo
naše mužstvo vyzváno jednou posádkou ze Slovenska, jako o mezinárodní souboj. A jak
myslíte, že to dopadlo? I bratři ze Slovenska se před námi museli sklonit. Takže na závěr dne
jsme slavili obhajobu prvenství a jako bonus jsme si připsali první mezinárodní výhru.
Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice tímto děkuje posádce za reprezentaci naší organizace a
naší obce. Dále děkuje i všem fanouškům, kteří naši posádku v soutěžích podporovali.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

TURNAJ V TENISE 2010
TJ Pustá Kamenice uspořádala v sobotu dne 10.7.2010 již 12. ročník turnaje v tenise, který
se konal na místním antukovém hřišti. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 jednotlivců, kteří byli
nalosováni do dvou skupin po čtyřech účastnících. Z každé skupiny postoupili vždy první dva
do semifinále a následně do finále. Poražení se utkali o celkové třetí a čtvrté místo. Turnaj se
uskutečnil za tropického letního počasí. Co se týče členů TJ Pustá Kamenice, tak nejlepšího
umístění dosáhl David Sršeň, který obsadil celkové třetí místo. V letošním roce se však
nedařilo Josefu Chalupníkovi, který neobhájil loňské třetí místo a celkově obsadil až sedmé,
tedy předposlední místo.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

POUŤOVÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 2010
V neděli dne 1.8.2010 se za krásného a
slunečného letního počasí uskutečnilo
tradiční pouťové fotbalové utkání ženatých a
svobodných. V letošním roce byli opět
úspěšnější svobodní, kteří ženaté porazili v
poměru 4:1. Branky za svobodné: Černý
Marek 2x, Sršeň Milan, Tušla Martin. Branka
za ženaté: Dvořák Zdeněk. Pořadatelé
děkují všem hráčům za předvedené výkony
a všem 50 divákům, kteří se na utkání přišli
podívat.
Foto: Petr Novák na www.pnovak.cz
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

TURISTICKÝ VÝLET PRO DĚTI A RODIČE KRÁSNÉ 2010
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice
uspořádala ve dnech 3.7. - 4.7.2010 turistický
výlet pro děti a rodiče. Bohužel se tohoto
výletu zúčastnilo nejméně dětí v celé historii
pořádání těchto výletů a to "slovy" pět dětí.
I přes tento malý počet dětí jsme výlet
uspořádali a doufáme, že situace se příští rok
zlepší. Celkem nás tedy vyrazilo 13 a šli jsme
směrem na Čachnov - Rudu, Zkamenělý
zámek, Milovy, Podlesí a do Krásného. Zde
již tradičně byla připravena večeře v podobě
grilované krůty a soutěže pro děti. V neděli
ráno jsme vyrazili přes Pustou Rybnou a
Borovou zpět do Pusté Kamenice. Celé dva
dny nám přálo až moc tropické letní počasí.
Tohoto počasí děti využily a vykoupaly se jak
v rybníku na Milovech, tak na koupalištích v
Pusté Rybné a Borové. Při zpáteční nedělní
cestě z Borové do Pusté Kamenice jsme v
místech pod Žižkovem uviděli krásného
jelena, který stál na cestě cca 70 metrů od
nás. Vesměs všichni jsme něco podobného v
našich lesích ještě neviděli a byla to krásná
tečka za celým dvoudenním výletem. TJ tímto
děkuje všem, zejména pak dětem za jejich
účast na výletě a těšíme se na výlet v roce
2011, který snad bude, co se účasti dětí týče,
lepší.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

DRAČÍ LODĚ - VELKÉ DÁŘKO 2010
Již podruhé v letošním roce startovala posádka lodi TJ Pustá Kamenice na závodech dračích
lodí. Po Pardubicích to byl tentokrát 4. ročník závodu dračích lodí na Velkém Dářku, který se
uskutečnil v sobotu 21.8.2010 za nádherného slunečného počasí. Tento závod ještě před
svým začátkem vstoupil do historie závodů dračích lodí tím, že zde v rámci ČR padl rekord v
počtu startujících posádek. Celkem zde startovalo 59 posádek ( 32 v kategorii Liga Vysočiny,
6 v kategorii firmy, 7 v kategorii ženy a 14 v kategorii Grand Prix ), což je téměř 1200
závodníků. Posádka lodi TJ Pustá Kamenice se zúčastnila závodu v kategorii Liga Vysočiny a
z celkového počtu 32 startujících posádek obsadila neuvěřitelné 13. místo, což je nejlepší
umístění naší lodi z celkového počtu čtyř doposud odjetých závodů. V první rozjížďce naše
loď obsadila druhé místo časem 55:54 a postoupila do čtvrtfinále. Ve čtvtfinále obsadila třetí
místo časem 55:57 a postoupila dále do semifinále, kde však svým nejlepším časem dne
55:29 obsadila až poslední šesté místo a musela jet finále C, které se jelo o konečné
umístění na 13.-18. místě. Zde se však posádka vydala ze všech svých posledních sil a
obsadila konečné 13. místo, které je obrovským úspěchem naší lodi. Vždyť i v tomto závodě
někteří seděli v dračí lodi poprvé v životě. Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice tímto děkuje
posádce lodi za vynikající reprezentaci naší organizace a naší obce a dále děkuje všem
fanouškům, kteří přijeli naši loď v závodech podpořit. Článek s fotografií z tohoto závodu byl
otištěn v Deníku Svitavsko dne 24.8.2010.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

POSVÍCENSKÉ GRILOVÁNÍ
TJ Pustá Kamenice pořádá v sobotu
dne 23.10.2010 od 17.00 hodin v
místním kulturním domě Posvícenské
grilování. Ke konzumaci grilovaného
selete, tanci a poslechu bude hrát
místní dechová skupina pod vedením
pana Josefa Sedláka a dále
reprodukovaná hudba. Srdečně zvou
pořadatelé.

TURNAJ V NOHEJBALE
Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice se omlouvá
všem přihlášeným účastníkům na turnaj v nohejbale
trojic, neboť tento musel být ve všech třech
plánovaných a odložených termínech zrušen pro
nezpůsobilost hrací plochy po vydatných deštích.
Jestliže počasí dovolí, tento turnaj bude uspořádán v
měsíci říjnu 2010. Přesný termín bude vyvěšen na
internetových stránkách obce a na plakátech, cca
týden před turnajem.

