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NEBEZPEČNÉ ODPADY
Dvakrát do roka se organizuje
sběr nebezpečných odpadů. To,
co se však činilo na konci května,
se jiţ nesmí nikdy opakovat. Co je
nebezpečný odpad a jak se má
občan zachovat je vţdy na
letácích uváděno. Je nepřípustné,
aby do kontejneru byl vyváţen
stavební odpad - na tento si musí
občan objednat na své náklady
kontejner a ne to nechat zaplatit
ostatním občanům. Přestoţe jiţ
dva roky není na seznamu druhým
rokem uveden sběr pneumatik,
našli se i tací, ţe dali do
nebezpečných odpadů či do
kontejneru
kompletní
kolo
s diskem. Ţelezo mělo skončit ve
sběru ţeleza a pneumatiku si
musí kaţdý odevzdat samostatně
na sběrný dvůr, jinak obec platí 3,Kč/kg. Pro nebezpečné odpady
jsou určena stanoviště a nelze si
vytvářet ke své pohodlnosti další.
Stává se opakovaně, ţe je u
nádob na plasty nebo sklo opřený
napěchovaný pytel plastových
lahví nebo skleněných lahví. To je
takový problém obsah těchto pytlů
vysypat do patřičných nádob, aby
to tam nehyzdilo okolí? Řidič
svozového vozidla není povinen
po občanu - bordeláři uklízet.
Rovněţ papír, který je mokrý, jiţ

VESNICE ROKU 2011
V pondělí dne 23.5.2011 v době od 08.00 hod. do 10.00
hod. naši obec navštívila Krajská hodnotitelská komise
soutěţe "VESNICE ROKU 2011", do které jsme se jako
obec přihlásili v měsíci dubnu 2011. Devítičlenná
komise získávala základní informace a podklady pro
hodnocení z prezentace obce, kterou připravili
zastupitelé obce, dále z rozhovorů se zástupci obce,
samotné prohlídky obce a obsahu materiálů, které naše
obec doloţila jako součást přihlášky do soutěţe. Dne
1.6.2011 byly vyhlášeny výsledky letošního ročníku
krajského kola. Bohuţel se nám nepodařilo získat
ţádné ocenění a tak alespoň gratulujeme obcím, které
v letošním roce uspěly a ocenění získaly. Zlatá stuha:
Poříčí u Litomyšle, Modrá stuha: Lukavice, Bílá stuha:
Janov, Oranţová stuha: Úhřetice, Zelená stuha:
Jaroměřice, Cena naděje pro ţivý venkov: Voleč.
Hodnotitelská komise však rozhodla, ţe naší obci bude
udělen diplom za podporu rekreačních sportů krajského
kola Pardubického kraje, který bude zástupcům naší
obce předán na slavnostním vyhodnocení dne
17.8.2011 ve vítězné obci kraje v Poříčí u Litomyšle.
Obec Pustá Kamenice se této soutěţe zúčastnila v
letech 2002, 2004, 2011 a věřte, ţe v roce 2012 se
rovněţ této soutěţe zúčastníme. V letošním roce
budeme realizovat několik projektů a určitě bude v
soutěţi co prodat. Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem občanům , kteří se aktivně podíleli na přípravě
prezentace naší obce a na zkrášlení okolí svých obydlí.
Ještě jednou děkujeme.
Jaroslav Sklenář
není moţné dávat do k tomu určené nádoby, ale do
kontejneru na komunální odpad, proto pouţité papírové
krabice a obaly nemůţeme nechávat opřené o nádoby na
papír, ale tyto natrhat tak, aby prošly otvorem v nádobě.
A nakonec, při odvozu
přeplněného a obloţeného
kontejneru jsme my obyvatelé obce, byli nazváni prasaty
a dalšími nepublikovatelnými slovy a já s řidičem musím
souhlasit. Není jiné cesty, neţ se při ukládání odpadů
začít chovat slušně a hlavně pouţívat mozek.Tímto
článkem se nechci v ţádném případě dotknout 90-ti
procent našich spoluobčanů, kteří se popisovaných
excesů nedopouští. Váţený čtenáři, víte do které skupiny
občanů patříte?
starosta

Plnění rozpočtu obce k 31.5.2011 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
Dotace ze SR

Rok
2011
3 500
590
25
70
600
1 360
200
160
5
250
104
40
30
16
20
30
0

k 31.5.
2011
2367
238
10
21
337
601
0
163
5
858
40
16
7
58
3
10

VÝDAJE CELKEM

Obecní les
Vodovod

Dětské hřiště a sportovní hřiště
Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička
Veřejné osvětlení
Komunální odpady
SDH
Veřejná zeleň, technika
Místní komunikace
Kultura, KD
Obecní zastupitelstvo
Správa místní obce, rozhlas

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

Ostatní výdaje

BIOOKONTEJNER
Mezi hřbitovy je umístěn biokontejner na bioodpad a
sám název jiţ uvádí, co by se tam mělo dávat. Jaké
však bylo překvapení, kdyţ dne 2.6.2011 v tomto
kontejneru byl nalezen betonový obrubník se
ţelezem, zřejmě obruba hrobu. Ten, kdo ho tam
dával, tak se velice nadřel a ještě více úsilí museli
vynaloţit naši brigádníci při vyprošťování ven. Přitom
stačil dotaz u starosty, aby se škoditel dozvěděl,
kam s ním. Ať jiţ to byla hloupost z neznalosti, nebo
snad úmysl, obojí je špatné a prodraţuje nám to
náklady na svoz odpadů.
starosta

Rok
2011
3 500
60
250
900
320
100
270
40
405
90
130
400
400
40
60
35

k 31.5.
2011
1009
50
26
0
137
13
146
13
94
50
64
183
194
16
19
4

0

OPLOCENÍ DŘEVNÍKU NA TOČNĚ
Po
stupňujících
se
krádeţích
obecního dřeva uskladněného u
točny autobusů, nezbylo nic jiného,
neţ toto dřevo oplotit a tím zabránit
rozkrádání. Zdá se vám to nemoţné?
Bohuţel i takoví lidé mezi námi ţijí a
ani se nestydí. Kradou pod rouškou
noci a nejsou líní, pracují totiţ po
23:00 hod., kdy zhasne pouliční
osvětlení.
starosta

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Započala výstavba dětského hřiště na zahradě u OÚ. Letošní akci za pomoci dotace POV
Pardubického kraje chceme dokončit do konce měsíce července a v příštím roce budeme
pokračovat druhou etapou. Letošní práce budou spočívat v montáţi herních sestav a prvků
v celkové hodnotě 314 413,20 Kč vč. DPH, které dodá firma Bonita Group Service s.r.o.
Tišnov. S výběrem prvků pomáhala zastupitelům zahradní architektka, která však navrhla
variantu dosahující téměř 500 tis. Kč. Přes původní představy o nákladech na herní prvky do
200 tis. Kč jsme však s ohledem na kvalitní a méně údrţbové a zároveň dostatečně vybavené
dětské hřiště odsouhlasili výše uvedenou cenovou nabídku tišnovské firmy. Zanedlouho tedy
budou moci děti do 12-ti let vyuţívat lanovou pyramidu, šplhací sestavu „pavoučí síť“,
houpadla na pruţině motorka a auto, minikolotoč, houpačku „hnízdo“, dvoumetrový prolézací
tunel a v neposlední řadě herní sestavu se dvěmi věţičkami, s nášlapným výlezem s madly,
ţebříkem, skluzavkou, řetězovým mostem, dvojhoupačkou a lezecí stěnou. Pro doprovod
těch nejmenších bude vytvořeno zázemí stolů s lavičkami v příštím roce, kdy zároveň dojde k
rekonstrukci pískoviště a vybudování průchodu ze školní zahrady na dětské a sportovní
hřiště.
Hana Broklová

TENISOVÉ HŘIŠTĚ
Dne 15.6.2011 byla ve výběrovém
řízení vybrána firma Tennis Zlín a.s.
na
rekonstrukci
stávajícího
tenisového hřiště a pokud vše bude
probíhat
dle
harmonogramu
výstavby, tak bude nové hřiště
s umělou plochou a oplocením
dokončeno
do
konce
měsíce
července. Akce je spolufinancována
dotací Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 400 tis. Kč a celkové náklady
dle smlouvy o dílo s dodavatelem
dosáhnou 1 274 tis. Kč.

JÍZDNÍ ŘÁDY
Od prosince tohoto roku bude jezdit vlak z Poličky
pouze do Pusté Kamenice a směrem na Ţďárec
pojede autobus od točny u kulturního domu. Na
internetových stránkách obce a na vývěsce je návrh
nových jízdních řádů. Připomínky můţeme dávat do
konce července. Prosím občany, kteří vyuţívají vlaky
na cesty do práce, za nákupy, k lékaři apod., aby se
s připomínkami obrátili na mně nebo v úředních
hodinách na obecní úřad. Nemáme přehled, kdy kdo
a kam jezdí a jestli jsou nějaké spoje úplně
nevyhovující. Pokud ţádné připomínky nedáme,
těţko potom můţeme argumentovat, ţe nám to
nevyhovuje.
Irena Tušlová

PSALO SE V OBECNÍ KRONICE PŘED 50 LETY
V naší obci je nyní počet domů 117. Neobydlených 12, novostavba 1, nezpůsobilé k
obývání 3, rozbourané 3, hasičská zbrojnice 1, celkem 137. Druhy staveb jsou dřevěné
k rozbourání, ostatní cihelné a kamenné. Ráz obce je ze dvou třetin průmyslový,
zaměstnaný na parní pile v Čachnově a na dráze Svitavy – Skuteč. Ostatní jsou zemědělci.
Počet obyvatelstva jest nyní 490, který klesl ze 700 vystěhováním do pohraničí.Polní
hospodářství, obdělávání půdy se provádí potahy koňskými a kravskými, rozváţení
chlévské mrvy téţ traktory. Průběh senoseče byl dobrý, ţně se zpozdily po velkých deštích
v červenci a začaly 1. srpnem, skončily 25. srpnem, Počasí bylo dobré, obilí se sklidilo včas
vlastními silami a sousedskou výpomocí. Škola jest národní s 50 ţáky. Knihovna má 28
čtenářů. V obřadní síni oddáno 24 sňatků.
KRÁTCE
- Dne 26.5.2001, poté co byl jmenován
generální ředitel České pošty s.p., byla
tomuto řediteli zaslána Petice na záchranu
naší pošty s 215 podpisy. Zatím ţádná
odpověď ze strany České pošty s.p. nepřišla
a nevíme, zda jsme k 1.8.2011 stále ve
výpovědi.
- Dne 31.5.2011 jsme do kaţdého domu
v naší
obci
doručili
anketní
lístek
k problematice údrţby silnic v našem kraji.
Do současné doby občané, kteří byli ochotni
se
k problematice
vyjádřit,
dali
do
komunikační schránky na našem OÚ
celkem 18 anketních lístků.
- Ve výběrovém řízení na místo ředitelky ZŠ
a MŠ Pustá Kamenice byla vybrána Mgr.
Jana Kulichová, kterou dnem 1.4.2011
starosta obce jmenoval do funkce.
- První etapa pasportu obecního vodovodu
byla ukončena a bude pokračovat opět
koncem letošního roku. Obecní úřad a
pracovníci VHOSu a geodetické firmy děkují
všem občanům za spolupráci při vytyčování
a vyhledávání tras a přípojek k domům.

HASIČSKÝ PLAC
SDH Pustá Kamenice oznamuje občanům, ţe
ukládání zeminy a čisté stavební suti na
hasičském place nad obcí je moţné pouze po
domluvě. Domluva je moţná u pana starosty,
Jiřího Holce a M. Tušly. Hasiči vynakládají
nemalé finanční prostředky na srovnání
terénu. Díky několika nezodpovědným
spoluobčanům musí uklízet hromady a
hromádky roztroušené po celé ploše. Skládka
je i nadále zdarma. Ukládání materiálu bez
předchozí domluvy s výše uvedenými
osobami je zakázáno.
za SDH Pustá Kamenice Miroslav Tušla
SPONZORSKÝ DAR LESŮ ČR
Obec Pustá Kamenice na základě Darovací
smlouvy č. 20/919/2011 obdrţela sponzorský
dar od Lesů České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové na
vylepšení vybavení školy v částce 7 000,-.Kč
na projekt „Počítač do ZŠ a MŠ“. Cílem
projektu je rozšířit zázemí ZŠ a MŠ v oblasti
výpočetní techniky, která je v dnešní době
povaţována za základní předpoklad pro
uskutečňování moderních výukových metod.

PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM
V červnu podala škola na Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy projektovou ţádost na
čerpání peněz z EU. Dle zpracovaného projektu škola ţádá o částku ve výši 364 147,-Kč.
Tyto peníze jsou určeny zejména na zkvalitnění výuky a na nákup školních pomůcek a
materiálu. Škola by podle plánovaného předpokladu měla začít čerpat peníze jiţ od září 2011
do února 2013.
Mgr. Jana Kulichová
NAŠI ABSOLVENTI
V letošním školním roce ukončí svoji docházku do MŠ
čtyři děti. Dvě děti nastoupí po prázdninách do prvního
ročníku v naší škole, jedno z dětí nastoupí do ZŠ
Krouna a jedno do ZŠ v Hlinsku.
Pomyslnou bránou školy letos odejde i sedm ţáků
pátého ročníku. Pět z nich bude pokračovat ve
vzdělávání v ZŠ Krouna a dvě v ZŠ Na Lukách
v Poličce.
Slavnostní rozloučení s odcházejícími dětmi se bude
konat ve středu 29.6. Rozloučení se školním rokem
2010/2011 se uskuteční ve čtvrtek 30.6. Absolventská
tabla si můţete prohlédnout ve vitrínách školy.
Všem našim absolventům přejeme ať se jim na jejich
další cestě za vzděláním daří.
Mgr. Jana Kulichová
CYKLISTICKÝ VÝLET
Letos jsme se rozhodli spojit dvě úspěšné akce loňského
roku – cyklistický výlet a návštěvu záchranné stanice
Pasíčka – v akci jedinou. Nejdříve jsme se zajeli podívat na
naše okolí pěkně z výšky - z rozhledny Terezka. Poté jsme
zamířili do Zderazi, kde jsme si nejprve prohlédli zdejší
skalní obydlí a pak jsme poobědvali v místním hotelu. Po
obědě uţ rovnou do záchranné stanice Pasíčka,
prohlédnout si její staré i nové obyvatele. Na zpáteční cestu
jsme se ještě posilnili v Proseči zmrzlinou a pak uţ zpátky
do Kamenice. Přesto, ţe některé z nás boleli nohy hned na
Františkách, nakonec jsme celý výlet v pohodě zvládli.
Mgr. Jana Kulichová
ŠKOLNÍ VÝLET
Na základě přání dětí jet „někam na zvířátka“ jsme se
opět rozhodli pro ZOO. Tentokrát jsme vybrali
návštěvu zoologické zahrady v Liberci / protoţe v ZOO
v Jihlavě a v Olomouci jsme uţ byli / a také výlet
lanovkou na Ještěd. Protoţe děti ze ZŠ a MŠ by
autobus nenaplnili, nabídli jsme zbývající volná místa
bývalým ţákům školy. Tuto nabídku vyuţilo 12 dětí.
ZOO nezklamala a úspěch měla i cesta lanovkou a
překrásný výhled z Ještědu. Bylo velice příjemné vidět
na školní akci pohromadě tolik kamenických dětí.
Ráda bych touto cestou poděkovala za všechny
účastníky obci Pustá Kamenice za pravidelný
příspěvek na dopravu a také TJ a SDH, protoţe i část
jejich sponzorských darů věnovaných škole byla
pouţita jako příspěvek na dopravu. Děkujeme.
Mgr. Jana Kulichová

NOC S ANDERSENEM 2011
V pátek 1.4.2011 se jiţ potřetí konala v
knihovně NOC S ANDERSENEM. Zúčastnilo se
jí 8 dětských čtenářů, kteří tuto akci mají za
odměnu za celoroční čtení kníţek. Protoţe nám
přálo pěkné počasí, začali jsme různými
soutěţemi a hrami venku. Nechybělo ani
občerstvení v podobě opékání nad ohněm.
Kdyţ uţ jsme na sebe venku při hraní vybíjené
neviděli, přemístili jsme se dovnitř, kde jsme si
odpočinuli při malování kamínků a šnečích ulit.
Nejvíce jsme se pobavili při hře Na veverku. A
neţ jsme se nadáli, byla hluboká noc a my se
odebrali domů. Uţ teď se těšíme na další
setkání.
knihovnice
PUSTOKAMENICKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 2011
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu dne 26.3.2011 Pustokamenický
turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo celkem deset hráčů. Od rána probíhaly boje
ve dvouhrách, kdy deset účastníků turnaje bylo rozděleno do dvou skupin po pěti. Ze skupin
pak postoupili čtyři nejlepší do čtvrtfinále a dále vyřazovacím způsobem postupovali nejlepší
do semifinále a finále. V samotném finále dvouher se utkal Roman Déduch s Romanem
Pohorským, kterému podlehl v poměru 1:3. V bratrském souboji o třetí místo zvítězil starší
Milan Sršeň nad mladším Davidem Sršněm v poměru 3:2.
Po obědě pokračoval turnaj ve čtyřhře. Zde dal na špatné výsledky ze dvouhry zapomenout
Jaromír Vařečka st., který spolu s Romanem Déduchem vybojoval první místo. Samotného
turnaje ve čtyřhře se zúčastnilo celkem pět dvojic, které hrály systémem kaţdý s kaţdým.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář
JARNÍ POCHOD 2011
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 2.4.2011 jarní turistický výlet,
tentokrát do přírodní památky "Sněţenky ve Vysokém lese". Celkem 23 turistů odjelo ráno
vlakem z Pusté Kamenice do stanice Pomezí - zastávka a odtud se vydalo směr Vysoký les.
Ve Vysokém lese jsme se prošli údolím, které je vyhlášeno jako přírodní památka, protoţe
zde roste neskutečné mnoţství krásných a chráněných sněţenek. Výlet dále pokračoval
směrem na Sebranice a Lubnou. Mezi těmito obcemi jsme shlédli místo, kudy měly procházet
koleje ţelezniční trati Litomyšl - Polička. Výlet dále pokračoval přes Lubnou kolem státem
chráněné lípy velkolisté, kolem Lubenské Myslivny a dále po cyklostezce do osady Hatě a do
Borové. Pěší turistický výlet jsme ukončili v restauraci U Škopka, kde jsme se za celodenní
sportovní výkon a našlapaných bezmála 25 kilometrů odměnili pozdním sobotním obědem.
Celý výlet nás doprovázelo příjemné, na začátek dubna nezvykle teplé počasí. Výkonný
výbor TJ Pustá Kamenice děkuje všem účastníkům jarního výletu za účast a těší se na
shledanou na dalších akcích, které budeme v průběhu roku 2011 pořádat. Foto z akce
najdete na www stránkách - : picasaweb.google.com/brokljan/POCHODVYSOCINOU2011#
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

ČARODĚJNICE 2011
TJ Pustá Kamenice chtěla dne 30.4.2011 uspořádat
tradiční pálení čarodějnic. Vzhledem k tomu, ţe si
účastníci přes nepřízeň počasí stačili opéct pouze
špekáčky a k samotnému pálení velkého ohně
nedošlo, byla akce přeloţena na sobotu 7.5.2011,
opět od 18.00 hodin. Týdenní odloţení se vyplatilo,
neboť tentokrát akci provázelo nádherné počasí
a přišlo bezmála 100 návštěvníků. Všechny děti, které
vyrobily čarodějnice, byly za svá díla oceněny.
Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice děkuje všem
návštěvníkům akce za účast a těší se na shledanou
na akcích příštích. Foto z čarodějnic najdete na www
stránkách :
https://picasaweb.google.com/brokljan/CARODEJNIC
E2011?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/brokljan/CARODEJNIC
E2011PODRUHE?feat=directlink
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář
DĚTSKÝ DEN
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 4.6.2011 tradiční DĚTSKÝ DEN.
Tento byl uspořádán u příleţitosti DNE DĚTÍ, který připadá na 1. června. Po celé odpoledne
byly ze strany pořadatelů pro děti připraveny soutěţe a hry, za které byly děti oceněny jak
věcnými cenami, tak i sladkostmi. Dále byla pro děti zdarma kofola a špekáčky, které si děti
opekly na závěr dětského odpoledne. Jako zpestření dětského dne byla předváděcí akce
hasičského vozidla z podniku THT Polička. Všem dětem a dospělým děkujeme za účast.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář
TURISTICKÝ VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI –
BŘEZINY 2011
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala ve
dnech 25.6.2011 – 26.6.2011 turistický výlet pro rodiče
s dětmi. V letošním roce jsme jako cíl výletu zvolili
Březiny, kam jsme vyrazili v sobotu ráno z Pusté
Kamenice přes Ţiţkov, Borovou – Blatinu, Lucký vrch
a Pustou Rybnou. Jako obvykle jsme se ubytovali
v místní bývalé škole, kde nám dva naši kamarádi,
Jarda Obrovský a Tomáš Dědič, připravovali večeři
v podobě grilované krůty, která měla mimochodem 26
kg. Součástí večera byly různé soutěţe a hry, které
jsme pro děti připravili, nechyběla tradiční stezka
odvahy. I projíţdějící hlídka Policie ČR ochotně dětem
ukázala vybavení sluţebního vozidla včetně otěţkání
neprůstřelné vesty. V neděli, která se probudila do
deštivého dne, jsme vyrazili směrem na Čtyři palice,
Milovské perníčky a Zkamenělý zámek do Svratouchu,
kde jsme měli objednaný oběd. Po výborném obědě
jsme se vydali směrem na Čachnov a zpět do Pusté
Kamenice. Věřím, ţe všem 27 účastníkům se letošní
výlet líbil, včetně nejmladší účastnice výletu Kristýnky
Tomáškové, které bylo v době výletu pouhých 10
měsíců.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

TURNAJE - TENIS A NOHEJBAL
Tělovýchovná
jednota
Pustá
Kamenice uspořádá v měsíci srpnu
2011 turnaj jednotlivců v tenise a
turnaj trojic v nohejbale. Turnaje se
uskuteční na místním zrekonstruovaném hřišti s umělým povrchem.
Přesné
datum
turnajů
bude
s předstihem uvedeno na webových
stránkách obce v rubrice „Kalendář
akcí“. Vše bude záviset na termínu
dokončení stavebních prací na
hřišti.

TJ Pustá Kamenice pořádá
v sobotu 30.7.2011 od 20.00

Pouťovou taneční zábavu
k tanci a poslechu zahraje
skupina „Na šlupky“
Srdečně zvou pořadatelé.

ZÁJEZD PODBRDSKO
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice pořádá ve dnech 24.9.2011 –
27.9.2011

cykloturistický

zájezd

do

oblasti

Podbrdska.

Ubytování

a

stravování bude zajištěno v HOTELU VE DVOŘE v obci SPÁLENÉ POŘÍČÍ
(www.hotelvedvore.cz) . Přihlášky na tento zájezd přijímá do 4. září 2011
Milan Sršeň. Bližší informace kolem organizace zájezdu podá Jaroslav
Sklenář. Cena pro člena TJ je 1.000,.Kč/osoba, ostatní 2.000,-Kč/osoba.
AUTHOR CYKLO MAŠTALE 2011
V sobotu 11.6.2011 proběhl v Proseči u Skutče
cyklistický závod „Author Cyklo Maštale 2011“, kterého
se zúčastnili děti z našeho sboru. V rámci soutěţe bylo
připraveno několik tratí, my jsme závodili jenom na dvou
z nich. Na trati dlouhé 1 km soupeřili s ostatními cyklisty
Vojta Kratochvíl a Jiří Holec, na trati 10 km Petr
Kottoniak a Míša Holcová. Pěkné počasí plné sluníčka
přispělo k dobré náladě našich dětí a tak i jejich
konečné umístění bylo příjemné: Vojta Kratochvíl – 11.
místo, Jiří Holec – 7. místo z celkových 54 účastníků
závodu na 1 km. Na trati dlouhé 10 km obsadil Petr
Kottoniak 10. místo v kategorii chlapci a Míša Holcová
2. místo v kategorii dívky z celkových 26 účastníků.
Všem dětem se závod líbil a tak se všichni těší na příští
ročník, ţe se budou moci opět zúčastnit.
za SDH Jiří Holec
POLIČSKÉ POHÁROVÉ SOUTĚŽE
25.6.2011 jsme se s našimi dětmi
zúčastnili
Poličských
pohárových
soutěţí v hasičských disciplínách. Do
Poličky se dostavila výprava ve sloţení
Jiří Bukáček, Jiří Holec, Míša Holcová,
Míša Dvořáková, Matěj Dvořák, Vojta
Uchytil,
Vojta
Kratochvíl,
Petr
Kottoniak. Soutěţními disciplínami byly
poţární útok a štafeta jednotlivců na 60
m. V kategorii mladší ţáci obsadil Jiří
Holec 71. místo a Vojta Kratochvíl 82.
místo. V kategorii starší ţákyně
skončila Míša Holcová na 27. místě.
V kategorii starší ţáci obsadil Jiří
Bukáček 32. místo, Vojta Uchytil 34.
místo a Petr Kottoniak 39. místo.
V poţárním útoku naše druţstvo
obsadilo 12. místo. S výsledky děti
spokojené nejsou, a
tak budou
pracovat na tom, aby v příští soutěţi
skončily lépe, ale přesto jim patří dík za
odvahu, s kterou se pouští do soubojů
s lepšími týmy.
za SDH Jiří Holec

VYŘEŠENÍ HÁDANKY Z MINULÉHO VYDÁNÍ
Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Začíná jedna z
písní Ivana Mládka. Chtěli by jste znát jméno skalního útvaru se třiceti sedmi popsanými
výstupy? Nejsou to vysoké Rybenské nebo Milovské perníčky ani Čtyři palice, ale Hápova
skála. V mapách je uváděna jako Štarkova skála. Přicházíme-li z jiţní strany od Hápova
javora, výstupem Dětská začíná popis na vnější boční straně. V pořadí pokračuje po obvodu
k čelní části a končí Mokrou na severní straně k Rychnovu. Pro zajímavost i spodní skála má
pět výstupů. Zelenáč, Chyták, Hop 3, Hranka a Koutek. U skály jsme vídali rodiny s auty a
rozhozenými lany.
Hápova skála, blízký, snadno dostupný krásný skalní útvar, nemusel zde být vůbec, nebo v
jiné podobě. Zaniknout mohl v roce 1816-1819, kdy byla prováděna stavba císařské silnice,
dnes I/34. Stavěly se okresní silnice a dráha Polička - Ţďárec u Skutče. Byla výborným
zdrojem pro těţbu kamene. Okresní úřad ve Vysokém Mýtě ale lámání kamene okamţitě
zakázal.
Podruhé to bylo 9.května 1945 okolo 11.hod sovětská letadla bombardovala louky asi 200 m
od silnice po levé straně ve směru Polička - Hlinsko. První bomby spadly zhruba 300 m od
kóty 709 m přes les Pehliny. Prostor okolo skály a skála byli ušetřeny. Pokračovalo
bombardování rychnovských louk, les Hatiny a poslední dopadly na louku u křiţovatky do
Pusté Kamenice. Silnice poškozena nebyla. Nebylo to tedy jen pár bomb, byly i ztráty na
ţivotech. To jsou jiţ jiné dějiny. Jednu roztrţenou bombu mám jako památku.
Liboslav Chvála
NABÍDKA SVAZKU OBCÍ AZASS SENIORŮM
Svazek obcí AZASS nabízí ubytování a sluţby v Domově důchodců v Bystrém a Domovech pro
seniory v Bystrém.
Výše úhrady - sociální sluţba „AZASS Polička – domov pro seniory“ od 1.6.2011:
Celkem Celkem
Celkem
Celkem ubytování ubytování
Kč/
při 30
při 31
a strava - a strava 30 dnů 31 dnů
den Dnů dnech Dnů dnech
Ubytování a služby- úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla
Jednolůžkový pokoj
5 160
5 332 9 330 Kč 9 641 Kč
výstup do zahrady *)
172
30
31
5 280
5 456 9 450 Kč 9 765 Kč
pokoj č.1 - nadměrný *)
176
30
31
4 860
5 022 9 030 Kč 9 331 Kč
ostatní
162
30
31
Dvoulůžkový pokoj
4 500
4 650 8 670 Kč 8 959 Kč
výstup do zahrady *)
150
30
31
4 950
5 115 9 120 Kč 9 424 Kč
pokoj.č.13 - nadměrný *)
165
30
31
4 170
4 309 8 340 Kč 8 618 Kč
ostatní
139
30
31
Čtyřlůžkový pokoj
4 170
4 309 8 340 Kč 8 618 Kč
soustředěná ošetř. péče *)
139
30
31
Celodenní strava
4 170
4 309
strava - včetně diet
139
30
31
Poznámka: *) jen Bystré
Maximální moţná úhrada dle vyhlášky č.505/2006Sb.: ubytování 180,-/den, strava 150,-/den.
V případě, že by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní
měsíc nezůstane částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka celkové úhrady se
takto sníží (§ 73, odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách).
V případě, že klient je příjemcem příspěvku na péči dle § 7 a násl., je rovněž povinen uhradit
úhradu za péči za každý kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku (§ 73, odst. 4b zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách).

