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REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ
Obec Pustá Kamenice za přispění
dotace z Pardubického kraje z
Programu obnovy venkova provedla
od 30.6.2011 do 26.8.2011 první
etapu rekonstrukce dětského hřiště,
které se nachází hned vedle budovy
obecního úřadu. Na dětské hřiště
bylo nainstalováno celkem osm
herních
prvků,
které
splňují
poţadované bezpečnostní normy.
Byla provedena kompletní úprava
okolí herních prvků a zemní práce
byly ukončeny osetím travního
semene. Ve druhé etapě, která je
naplánovaná na příští rok, bude
hřiště doplněno o pískoviště,
přístupový
chodník,
lavičky,
výsadbu zeleně apod. Průběh celé
rekonstrukce je také k nahlédnutí
na našich www.
Jaroslav Sklenář, místostarosta

REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
Rekonstrukce
sportovního
hřiště,
aneb
i
Pustokamenické děti si chtějí hrát a sportovat - toto je
oficiální název projektu, se kterým se Obec Pustá
Kamenice obrátila na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR s ţádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci
našeho sportovního hřiště. Z dotačního titulu "Obnova
venkova" nám dotace na rekonstrukci hřiště byla
poskytnuta a tak jsme koncem měsíce června 2011
mohli s rekonstrukcí začít. Výsledkem bylo, ţe ve
středu 25.8.2011 nám zástupci firmy Tennis Zlín
předali dokončené dílo, tedy nové hřiště s umělým
povrchem s křemičitým vsypaným pískem, včetně
jeho oplocení.
Dne 3.9.2011 v 09.00 hodin, těsně před zahájením
turnaje v nohejbalu trojic, bylo hřiště slavnostně
otevřeno. Všem, kteří na tomto hřišti budou sportovat
přejeme hodně sportovních úspěchů a je potřeba aby
ho občané pouţívali v co největší míře, a aby se k
němu chovali tak, jako by bylo jejich vlastní.
Průběh celé rekonstrukce si můţete shlédnout na
našich www.
Jaroslav Sklenář, místostarosta

Plnění rozpočtu obce k 31.8.2011 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
Dotační vztahy
Příjmy z pronájmů apod.
Příjmy od Ekokomu
Příjmy ostatní
Úroky přijaté
Kultura, prodej pozemků
Dotace ze SR + Pardub.kraje

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

k 31.8.
2011
3 866
396
10
37
468
931
165
170
5
870
104
29
15
137
16
5

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 + dary
Služby bank, pojištění

508 Ostatní výdaje
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2011
4 286
232
159
1 807
254
78
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88
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400
75
55
30

0
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OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ
Koncem měsíce července 2011 naše obec podala přihlášku do soutěţe "Obec přátelská
rodině". Jedná se o soutěţ mladou, neboť v letošním roce probíhá její čtvrtý ročník a my se
účastníme poprvé v její krátké historii. V I. kategorii - obce do 500 obyvatel se přihlásilo
celkem 15 obcí z celé ČR a naše malá obec o počtu 336 trvale ţijících obyvatel byla jediná
z Pardubického kraje, která se do této kategorie přihlásila. Samotnou soutěţ vyhlašuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příleţitosti
Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských center a Asociací
center pro rodinu. Cílem této soutěţe je podpora realizace prorodinných opatření a aktivit v
českých obcích napomáhající k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti,
především na místní úrovni. V úterý 13.9.2011 jsme se dozvěděli radostnou zprávu, ţe z
uvedených 15 přihlášených obcí byly dotační komisí po posouzení výsledných bodových
hodnocení navrţeny na postup do druhého kola celkem čtyři obce, které získaly nejvyšší
bodové ohodnocení a mezi kterými je i obec Pustá Kamenice. Během několika příštích dnů
bude naše obec navštívena zástupci hodnotícího týmu, kteří prověří správnost informací
uvedených v soutěţním formuláři. Po druhém zasedání navrhne dotační komise ministrovi
práce a sociálních věcí jednu vítěznou obec a obsazení 2. a 3. místa.
Postupující obce do druhého kola:
Borová Lada (kraj Jihočeský), Pustá Kamenice (kraj Pardubický), Staňkovice (kraj Ústecký,
Suchovršice (kraj Královéhradecký).
Jaroslav Sklenář, místostarosta
STAROSTA ROKU 2011
Starosta obce byl obyvateli naší obce nominován do soutěţe Starosta roku 2011, které se
mohou zúčastnit starostové do 2 000 obyvatel. Do třetího ročníku této soutěţe přihlásilo svoje
kandidáty 222 obcí z celé republiky a odborná komise na základě bodového hodnocení
došlých přihlášek vybere pět kandidátů postupujících do finále. Vyhlášení soutěţe proběhne
v druhé polovině listopadu 2011. Vítěz získá 250.000,-Kč do obecní pokladny a také
Rychtářské právo – tradiční symbol dobrého starosty. Vyhlašovatelem soutěţe je Poštovní
spořitelna společně s Nadací VIA.
Jaroslav Sklenář, místostarosta

VESNICE ROKU 2011
Ve středu 17.8.2011 proběhlo ve vítězné obci
Pardubického kraje v Poříčí u Litomyšle
slavnostní
vyhlášení
výsledků
soutěţe
VESNICE ROKU 2011. Obec Poříčí u Litomyšle
získala zlatou stuhu. Komise soutěţe Vesnice
roku ocenila stuhami i další obce z
Pardubického kraje. Bílou stuhu za práci s
mládeţi převzal starosta Janova Miloš Štika.
Zelenou stuhu za péči o ţivotní prostředí si z
Poříčí odvezl Rostislav Grulich, starosta
Jaroměřic. Oranţovou stuhu získaly Úhřetice, a
to za spolupráci se zemědělským subjektem.
Modrá stuha za společenský ţivot patří
Lukavici. Na slavnostní vyhlášení byli pozváni i
dva zástupci naší obce. Starosta obce Pustá
Kamenice Miroslav Myška a místostarosta
Jaroslav Sklenář zde převzali diplom za
"Podporu rekreačních sportů", který naši obci
udělila
Krajská
hodnotitelská
komise
Pardubického kraje. Obec tímto děkuje všem
členům místních spolků, protoţe bez jejich
sportovních akcí, které v obci pořádají, bychom
oceněni nebyli.
KRÁTCE
- V neděli dne 2. října 2011 od 13:00 hod.
proběhne v budově ZŠ a MŠ Pustá Kamenice
vítání našich nejmladších občánku narozených
za uplynulý rok.
- Na pozemku u točny autobusů se nachází
kontejner na bioodpad (zelený, uzamčený),
který se bude pouţívat v roce 2012, poté, co
bude spuštěn provoz Kompostárny v Borové.
Podmínky a způsob ukládání bioodpadu budou
stanoveny v roce 2012.
- Letní čas končí v 03:00 hod. dne 30.10.2011 a
proto si ručičky hodinek přesuneme o hodinu
zpět na 02:00 hodin.
- V současné době nemá zaplaceno poplatky
za odpady za rok 2011 osm majitelů
rekreačních objektů. Nepatříte náhodou mezi
ně? Pokud ano, nebo si nejste jisti, kontaktujte
OÚ, jinak hrozí exekuce. Děkujeme všem, kteří
platí včas a bez upomínek.
- Dne 20.9.2011 jsme zaslali dopis panu
premiérovi, kde jej v souvislosti s rozpočtovým
určením daní ţádáme, aby se vahou své osoby
zasadil o brzké prosazení změny zákona o
rozpočtovém určení daní k dosaţení cílů vlády,
jak jsou citovány ve vládním prohlášení. A tím
aby došlo k odstranění diskriminace malých obcí
vůči 4 velkým městům.

ŽÁDOST O DOTACI NA SILNICE
Jiţ před dvěma lety se obec pokoušela
ţádat o dotaci z Evropských fondů na
budování a obnovu místních komunikací.
Projekt o rozpočtu 1 milion korun však
nebyl
vybrán
k realizaci
z důvodu
nedostatku finančních prostředků na
straně poskytovatele dotace.
V říjnu letošního roku má být dle
harmonogramu opět vyhlášena výzva
z Programu rozvoje venkova pro obce do
500 obyvatel. Zastupitelé na svém jednání
21.9.2011
rozhodli
o
přepracování
projektu a opětovném podání ţádosti o
dotaci. Dotace by pak mohla dosáhnout
aţ 90% rozpočtu akce.
Hana Broklová
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ II
Na jednání zastupitelstva dne 21.9.2011
byl doplněn místní program obnovy
venkova o akci „Dětské hřiště II“ a zároveň
bylo rozhodnuto o podání ţádosti o dotaci
na Pardubický kraj z Programu obnovy
venkova na rok 2012. Ve druhé etapě
bude hřiště doplněno o pískoviště,
přístupový chodník, lavičky, výsadbu
zeleně, propojení lávkou ze školní zahrady
apod. Rozpočet byl stanoven na 300 000,Kč, ţádáno bude o dotaci ve výši
150 000,- Kč.
starosta
PODĚKOVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮM
V letních měsících se na zlepšení vzhledu
obce podílelo 17 studentů brigádníků, kteří
sekali trávu, malovali školu, kulturní dům,
natírali autobusovou čekárnu a památník
padlých spoluobčanů, betonovali sloupy
veřejného osvětlení, prováděli výkopové a
zemní práce na budovaném tenisovém
kurtu a dětském hřišti, ale i další úklidové
práce při zvelebování naší obce. Všem
těmto brigádníkům, ale i ostatním, kteří
pro
obec pracovali
děkujeme
za
odvedenou práci.
starosta
KULTURNÍ DŮM
Bylo provedeno zastřešení vstupních
schodů u vchodu do KD. Při tomto došlo
k odstranění starého trubkového zábradlí,
které nahradilo nové dřevěné. Zastřešení
schodů by mělo vyřešit klouzání schodů v
době
nepříznivých
povětrnostních
podmínek a vylepšení vzhledu KD.

KNIHOVNA
Knihovna 3. listopadu přechází jiţ tradičně na
zimní výpůjční dobu. Knihovna bude otevřena
kaţdý čtvrtek v době od 17.30 - do 18.30 hod.
Zveme nové a hlavně dětské čtenáře se k nám
podívat. Na konci tohoto zimního období
uspořádáme pro děti jiţ tradiční "NOC S
ANDERSENEM". Podmínkou jsou tři přečtené
kníţky z naší knihovny.
ŠKOLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI
Na redakci našich listů se obrátil Mgr. Ivan
Hudeček, odbor školství, kultury a tělovýchovy
Pardubického kraje se ţádostí z pověření krajské
radní Ing. Jany Pernicové o zveřejnění níţe
uvedených souborů v nejbliţším moţném vydání
našeho periodika. Vzhledem k tomu, ţe soubory
Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým
kořenům a Pozitivní změny jsou patrné i ve vašem
regionu mají rozsah 3 listů textu formátu A4,
odkazujeme čtenáře na níţe uvedené internetové
adresy. Více na www.pardubickykraj.cz
www.janapernicova.cz

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Dne 1.října
mají svátek maminky,
tatínkové, babičky, dědečkové, zkrátka
všichni senioři. Senioři jsou někdy
povaţováni za pasivní a neaktivní
osoby, a jsou vnímáni více jako přítěţ
neţ přínos. Tak tomu ale nemusí být.
Řada lidí je aktivních i ve vysokém
věku a díky svým zkušenostem jsou
platnými členy naší společnosti. Iniciací
nové tradice slavení Svátku seniorů je
dosáhnout toho, aby se tento negativní
přístup k seniorům změnil. Aby nebyli
povaţování za přítěţ a aby byli hrdí a
spokojení s tím, ţe uţ patří do skupiny
seniorů.
Nabízí se moţnost, jak vnímání
seniorů
ve
společnosti
změnit.
Apelujeme na mladší generaci, ať
alespoň prvního října připraví pro své
blízké den, na který budou rádi
vzpomínat. Více informací lze získat na
www.svateksenioru.cz
starosta

NEBEZPEČNÉ ODPADY A ELEKTROODPAD
V pondělí dne 17.10.2011 se uskuteční sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadu. Vozidlo
svozu bude přistaveno v 16:00 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, ţe odpad se předává do svozového vozidla osobně. Pokud se nemůţete sami
dostavit, poţádejte 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 mnoţství a bez stavebních příměsí).
PNEUMATIKY DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEPATŘÍ !!!
Elektroodpad:
Jedná se o všechny druhy televizorů, video a DVD přehrávače, rádia, kazetové
magnetofony, gramofony, Hi-Fi věţe, 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.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU BUDE ORGANIZOVÁN OPĚT V KVĚTNU 2012.
PIROMAN NEBO PITOMEC
V neděli 25.9.2011 kolem 11:15 hod. mě dva mladí školáci přijeli vyrozumět, ţe hoří kontejner
na komunální odpad. Popadl jsem dva kbelíky a společně s kluky jsme poţár v kontejneru
uhasili. Oběma hochům patří poděkování. Poděkování ovšem v uvozovkách patří téţ tomu
pitomci, co do kontejneru vysypal ţhavý popel, případně piromanovi, který poţár zaloţil
úmyslně. Co je horší? Onen pitomec, který je zřejmě jiţ dementní a ani si neuvědomuje, co
dělá, neboť kontejner hasíme několikrát ročně nebo piroman, který poţár zakládá úmyslně a
při pohledu na oheň se ukájí? Biju na poplach, mějme oči otevřené a dávejme pozor na svoje
okolí. Pitomci i piromanovi nabízím pomoc, zprostředkuji jim odborné konzultace.
starosta

PASOVÁNÍ ŠKOLÁČKŮ A VYŘAZENÍ
ABSOLVENTŮ
Ve středu 29. 6. se naše škola stala svědkem
hned dvou slavnostních událostí. Nejprve byly
pasovány čtyři děti z MŠ na školáčky. Poté
následovalo vyřazení sedmi absolventů školy.
Samotnému vyřazení předcházela projekce fotek
z různých školních akcí napříč všemi pěti
školními roky, které děti ve škole strávily. Jako
památku na základní školu si absolventi odnesli
stříbrný přívěšek s rokem odchodu ze školy,
absolventský list a také CD se svými školními
fotografiemi. Na slavnostní akci nechyběli rodiče
dětí a ţáků a také pan starosta Myška.
Od školního roku 2010/2011 bude pořizováno
absolventské CD kaţdoročně a bude uloţeno ve
škole jako součást kroniky školy. Jana Kulichová
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Ve čtvrtek 30. 6. si děti převzaly svoje
vysvědčení a opustily školu. Ne však nadlouho.
Uţ v 17.00 hodin se děti i zaměstnanci vrátili
zpátky ve sportovním oblečení a se spacáky
v rukou. Začínalo totiţ to pravé rozloučení se
školou. Nejdříve jsme zamířili na Bukovinu, kde
jsme si prohlédli stáje a potom jsme se všichni
svezli na koních. Zpátky do školy jsme to vzali
přes les a cestou jsme si zahráli pár her. Protoţe
bylo docela chladno, spěchali jsme na školní
zahradu rozdělat oheň a opéct si buřty. Ke
spánku jsme se potom uloţili v naší třídě. Ráno
nás ještě čekala společná snídaně a pak uţ hurá
na prázdniny.
Touto cestou bych ráda poděkovala rodině
Suchých, která nám kaţdoročně umoţňuje
projíţďku na koních, podle dětí jeden
z nejhezčích záţitků.
Jana Kulichová
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012
Ve čtvrtek 1. září v 8.00 hodin proběhlo v naší škole
slavností zahájení nového školního roku. Školní rok
jiţ tradičně zahájil pan starosta Myška. Poté
následovalo přivítání nových prvňáčků, kteří si domů
odnesli Pamětní list na svůj první školní den a také
drobné dárečky. V letošním školním roce bude vedle
sebe usedat do lavic deset dětí ze čtyř ročníků.
K dvěma
páťačkám, dvěma čtvrťákům a čtyřem
druhákům přibyla od prvního září posila v podobě
dvou prvňáčků. Pro letošní rok budou v přesile kluci a
to v poměru 6 : 4.
Všem školákům přeji, nejen dobré známky, ale také
spoustu nových záţitků a zaměstnancům pak dostatek
trpělivosti a pevné nervy - a to nejen s dětmi.
Pohodový školní rok 2011/2012
Jana Kulichová

SÁZENÍ STROMKU
21. 9. 2011 se naše škola zapojila do celosvětové akce „Sázení stromků“ u příleţitosti
Mezinárodního dne míru. Spolu s námi se do této akce zapojilo více jak 5 000 škol ze 150
zemí.
V tento den jsou vysazovány stromky na celém světě. První stromky jsou vysazeny v poledne
v Oceánii. Po stopách slunce jsou postupně vysázeny stromky v Asii, Evropě a Africe.
Nakonec tento řetězec stromků dorazí do Ameriky. Během jednoho otočení Země kolem své
osy jsou vysázeny tisíce stromků.
Strom je symbolem. Je nejen připomenutím přírody a ţivotního prostředí, ale také
představuje naši spolupráci s ostatními školami po celém světě.
Naše škola se do této akce zapojila letos poprvé a to vysazením jabloně vedle školy. A
protoţe na ní byla dvě jablíčka, mohly si je děti hned ochutnat. Doufáme, ţe příští rok uţ
bude úroda bohatší.
Do akce se chceme zapojit i v následujících letech. Jako další strom by si děti rády zasadily
švestku.
Jana Kulichová

PODĚKOVÁNÍ ZA BRIGÁDY V ZÁDUŠNÍM
Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice tímto děkuje všem, kteří se zúčastnili letošní brigády na
pozemcích v tzv. "Zádušním". Brigády se konaly od počátku měsíce července 2011 a
samotná „velká“ brigáda se uskutečnila v sobotu 30.7.2011. Cílem brigády je posečení a
odklizení trávy z pozemků, které se nacházejí ve II. zóně CHKO Ţďárské vrchy.
za TJ PK Jaroslav Sklenář
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice
uspořádala v sobotu 30.7.2011 od 20.00
hodin tradiční pouťovou taneční zábavu.
K tanci a poslechu zahrála hudební
skupina "NA ŠLUPKY". Od 18.00 hodin
bylo pro pouťové hosty připraveno
občerstvení v podobě grilovaného selete.
Pořadatelé
tímto
děkují
všem
návštěvníkům akce za jejich účast a těší
se nashledanou na akcích příštích.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

POUŤOVÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
Omlouváme se všem, kteří se těšili na pouťové
fotbalové utkání, které nebylo v neděli 31.7.2011
odehráno.
Nebylo
odehráno
z důvodu
rekonstrukce
sportovního
hřiště,
která
v uvedeném termínu probíhala. Na posvícení
bude jiţ vše v pořádku a tak Vás tímto zveme na
POSVÍCENSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ mezi
ţenatými a svobodnými. Utkání se odehraje na
posvícenskou neděli 23.10.2011 od 14.00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
RYCHNOV
Muţstvo Tělovýchovné jednoty Pustá
Kamenice se v úterý 5.7.2011
zúčastnilo turnaje v malé kopané v
sousední obci Rychnov. Turnaje se
zúčastnilo celkem osm muţstev, která
byla nalosována do dvou skupin po
čtyřech. Ve skupině se utkal kaţdý s
kaţdým a vítězové skupin hráli o
celkové první místo. Druzí ve
skupinách pak o místo třetí. Naše
muţstvo bylo vylosováno do skupiny:
Miřetín, Krouna ml., Pustá Kamenice a
Oldříš u Krouny. Druhá skupina byla ve
sloţení: Rychnov, Otradov, Kladno a
Krouna st.. Náš první zápas ve skupině
jsme odehráli s muţstvem Oldříše, se
kterým jsme remizovali 1:1. Jediný gól
našeho muţstva vstřelil Jan Dalibor.
Do druhého utkání jsme nastoupili proti
obhájcům loňského prvenství, muţstvu
z Miřetína. S tímto jsme prohráli v
poměru 1:2, přestoţe jsme po dobu
utkání vedli a o remízu jsme přišli cca
10 vteřin před koncem. Branku našeho
týmu vstřelil Martin Tušla. Poslední
utkání ve skupině jsme odehráli s
celkem Krouna ml. a byla to opravdu
divočina. V utkání jsme vedli nejdříve
1:0 gólem, který vstřelil Martin Tušla a
následně 3:1 po brankách
Jana
Kaplana a Jaromíra Obrovského ml..
Za tohoto stavu nevyuţil stoprocentní
šanci na zvýšení Jaroslav Sklenář a
následně se celé utkání otočilo a my
prohráli v poměru 3:4. Tímto jsme
ztratili šanci na postup o utkání o
celkové třetí místo a ve své skupině
jsme skončili poslední s jedním bodem
a skóre 5:7. Nakonec jsme obsadili
celkové sedmé, tedy předposlední
místo. I přes tento nepříznivý výsledek
děkujeme muţstvu ve sloţení: Michal
Obrovský, Jaromír Obrovský ml.,
Martin Tušla, Tomáš Houdek, Jan
Dalibor, Jan Kaplan, Jakub Oplištil,
Jaroslav Sklenář, Milan Černý a
Miroslav Tušla za reprezentaci naší
organizace a naší obce. Rovněţ
děkujeme i fanouškům a fanynkám z
naší obce, kteří naše muţstvo v
Rychnově podporovali.
za TJ P. Kamenice Jaroslav Sklenář

PRVNÍ MÍSTO NAŠICH NA TURNAJI
V NOHEJBALE VE SVRATOUCHU
Muţstvo nohejbalistů TJ Pustá Kamenice ve
sloţení Jaromír Obrovský st., Jaromír Obrovský ml.
a Jiří Gregor se zúčastnilo turnaje v nohejbale trojic
ve Svratouchu. Samotného turnaje se zúčastnilo
celkem 11 muţstev. Naše trojice v základní části
turnaje odehrála čtyři zápasy s celky Svratky,
Svratouchu II, Křiţánek a Svratouchu I. Muţstvo
Svratky porazili v poměru 2:0, s muţstvem
Svratouchu I a Svratouchu II remizovali shodně 1:1
a Křiţánkám podlehli v poměru 0:2. Ve čtvrtfinále
poté porazili 2:0 Krounu a postoupili do semifinále.
Zde opět poměrem 2:0 porazili Svratouch a
postoupili do finále, kde po dramatickém boji
porazili celek Křiţánek 2:1. Tímto se stali celkovým
vítězem turnaje a do Pusté Kamenice přivezli
pohár pro vítěze. Výkonný výbor TJ Pustá
Kamenice děkuje našim reprezentantům za
vynikající výsledek, za vzornou reprezentaci naší
organizace a naší obce.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

DRAČÍ LODĚ VELKÉ DÁŘKO 2011
V sobotu 20.8.2011 se posádka dračí lodi TJ Pustá Kamenice zúčastnila jiţ třetího ročníku
závodu dračích lodí na tzv. "moři Vysočiny" na Velkém Dářku. Celkově pátého ročníku
závodu se v kategorii Liga Vysočiny, kterého se účastní i naše amatérská posádka,
představilo 36 posádek. Všechny posádky měly dvě rozjíţďky na to, aby si součtem časů z
rozjíţděk zajely nejlepší čas, protoţe do velkého finále se kvalifikovalo přímo sedm posádek
s nejlepším součtem časů z obou rozjíţděk. O jediné a poslední osmé místo se utkalo 29
posádek v postupových jízdách. Naše posádka zajela v první rozjíţďce čas 01.01.20 a ve
druhé 00.59.60. Součtem 02.00.80 si po dvou rozjíţďkách zajistila průběţné 20. místo. I kdyţ
v postupové jízdě zajela svůj nejrychlejší čas dne 00.59.24, tak to na postup do finále
nestačilo a skončila na celkovém 22. místě. Loňské třinácté místo se tedy nepodařilo obhájit,
coţ vůbec nevadí. Důleţité však je, ţe se opět po roce dala do kupy parta lidí, která na
víkend odjela na Velké Dářko, aby si zde zazávodila a pobavila se. To je to hlavní, proč se
těchto závodů účastníme. Sobotní závod provázelo krásné a slunečné letní počasí, byl zde i
parádní doprovodný program včetně seskoku parašutistů přímo na shromáţdiště a večerní
ohňostroj. Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice děkuje závodníkům za jejich výkony a všem
fanynkám a fanouškům, kteří jim na Velké Dářko přijeli fandit. Dvě fotografie včetně článku ze
závodu byly otištěny v Deníku Svitavsko v úterý 23.8.2011.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

PUSTOKAMENICKÝ TURNAJ V NOHEJBALE TROJIC
Dne 3.9.2011 byl na novém sportovním hřišti s umělým trávníkem v Pusté Kamenici uspořádán
další ročník turnaje v nohejbale trojic. Patrně nové hřiště přispělo k tomu, ţe letošního ročníku
se zúčastnilo nejvíce druţstev v historii nohejbalových turnajů. Celkově osm druţstev bylo
rozděleno do dvou skupin po čtyřech, kde kaţdý s kaţdým sehrál jedno utkání na dva sety.
Poté se nejlepší druţstva ze skupiny utkala s nejhoršími ze skupiny druhé a druhá druţstva ze
skupin s třetími. Tentokrát se uţ hrálo na dva vítězné sety. Vítězové utkání postoupili do
semifinále a dále do finále. Poraţení semifinalisté svedli boj o celkové třetí místo. Poraţení
čtvrtfinalisté uţ o umístění nehráli.
Celkové pořadí :
1. Veteráni: (Obrovský Jaromír st., Černý Milan, Zeman Zdeněk)
2. Krouna ( Trneček Tomáš, Trneček Martin, Bořek Michal)
3. Bleci (Černý Miloš, Černý Michal, Černý Marek)
4. G+D (Gregor Jiří, Gregor Jaromír, Dvořák Zdeněk)
5. Zoufalci (Lorenc Jaroslav, Kepák Libor, Smaţil Martin)
6. Šampóni ( Obrovský Jaromír ml., Zeman David, Tušla Martin)
7. Kocanda (Nováček Michal, Dítě Daniel, Prokešová Lucie)
8. V.I.P. (Obrovský Michal, Zeman Ondřej, Oplištil Zbyněk)

Tento turnaj vejde do historie i tím, ţe se poprvé zúčastnilo druţstvo z Koclířova (Kocanda),
které mělo dva chlapce a jednu dívku. V historii tohoto turnaje ještě ţádná dívka dříve
nehrála. Rovněţ se poprvé zúčastnilo i druţstvo Krouny. Turnaj rovněţ provázelo nádherné
letní počasí. Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice, jako pořadatel turnaje, děkuje všem
sportovcům za jejich účast a sportovní výkony a ostatním návštěvníkům za fandění.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář
TENISOVÝ TURNAJ 2011
Tělovýchovná
jednota
Pustá
Kamenice
uspořádala v sobotu 10.9.2011 tenisový turnaj
jednotlivců. Všech osm účastníků svádělo boje
od 09.00 hod. do 19.00 hodin, tedy celých 10
hodin. Osm účastníků bylo nalosováno do dvou
skupin po čtyřech, přičemţ první ze skupin
postoupili přímo do semifinále a o další dvě
postupová místa do semifinále si to rozdali druzí
ze skupin proti třetím. Poraţení semifinalisté
hráli o místo třetí, vítězové postoupili do finále.
Celkovým vítězem turnaje se stal po šesti letech
Josef Chalupník, kdyţ ve finále porazil Davida
Sršně 2:0 na sety. Na třetím místě skončil Jiří
Gregor a na čtvrtém Milan Sršeň. Tenisový
turnaj provázelo nádherné a teplé počasí.
Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice děkuje
všem hráčům za předvedené výkony a za účast
na turnaji. Dále děkuje všem fanouškům, kteří
přišli své oblíbené hráče podpořit.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář
NETRADIČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
ČESKÁ RYBNÁ
V sobotu 17.9.2011 se místní
druţstvo SDH Pustá Kamenice
zúčastnilo netradiční soutěţe v
hasičském sportu v obci Česká
Rybná. Závodili ve sloţení: Jiří Holec
st., Miroslav Tušla, Jiří Sejkora,
Miroslav Sodomka, Kamil Dvořák,
Tomáš Sodomka, Patrik Chvála.
Jednalo se o soutěţ dospělých, které
se zúčastnilo celkem 12 druţstev
SDH, z toho 8 druţstev muţů.
Netradiční soutěţ spočívala v tom, ţe
druţstvo provedlo netradiční poţární
útok, kdy např. start závodu byl z
osobního vozidla. Místo klasické
štafety se uskutečnila štafeta pivní.
Naši se této soutěţe zúčastnili jiţ
poněkolikáté a aţ letos získali
výborné třetí místo a do Kamenice
přivezli pohár.
za SDH P. Kamenice Jiří Holec

CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD - PODBRDSKO 2011
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala ve dnech 24.9. - 27.9.2011 cykloturistický
zájezd do oblasti Podbrdska. Ubytování bylo zajištěno v HOTELU VE DVOŘE ve Spáleném
Poříčí. Odtud kaţdý den vyjíţděla skupina cyklistů za výlety do blízkého okolí. Pro skupinku
pěších turistů byl rovněţ připraven program a trasy po okolí, jako např. výlet na zámek Kozel,
hrad Radyně, výlet do Vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech, či naučná
stezka Staroplzenecka. Cyklisté se první den vydali na trasu "Za výhledy přes hory a doly",
která vedla krajem na jih od Spáleného Poříčí a měřila 50 km. Druhý den se cyklisté vydali na
výlet nazvaný "Brdskými bučinami k Padrťským rybníkům", který měřil 55 km a trasa vedla do
nejatraktivnější oblasti středních Brd - k Padrťským rybníkům a to po nově vyznačených
cyklotrasách, které jsou přístupné pouze o sobotách, nedělích a svátcích. Třetí den byl na
programu výlet s názvem "Podbrdskými vískami kolem hradů a zámků", který opět měřil cca
50 km. Trasa vedla údolím řeky Úslavy, přes zámek Kozel a dále kolem zřícenin hradů
Dršťka a Homberk. Poslední den cyklisté jeli ze Spáleného Poříčí do Starého Plzence, turisté
uskutečnili jiţ zmiňovaný výlet na hrad Radyně. Cestou domů jsme se stavili ve Zvíkovském
podhradí, kde jsme navštívili hrad Zvíkov, který se nachází u soutoku řek Vltavy a Otavy.
Zájezd od prvního aţ do posledního dne provázelo nádherné a slunečné počasí, kdyţ denní
teploty byly přes 20°C. O příjemný pobyt v hotelu se postaral přítomný personál, kterému
účastníci zájezdu tímto děkují.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář
ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice pořádá v sobotu dne 12.11.2011 dvoudenní zájezd do
vinného sklípku do obce Němčičky, která se nachází ve vinařské oblasti Velkopavlovické.
Zájemci o tento zájezd se mohou hlásit do 30.10.2011 u Milana Sršně. Cena zájezdu je
1.000,-Kč (exklusive ochutnávka po dobu 8 hodin, včetně občerstvení a ubytování se
snídaní). Dopravu autobusem hradí TJ Pustá Kamenice. Bliţší informace ohledně zájezdu
podá Jaroslav Sklenář. Srdečně zvou pořadatelé.
Obec Pustá Kamenice pořádá
dne 16. října od 15 hodin v kulturním domě

ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ
- nebudou chybět imitace našich významných herců,
politiků a humor všedního dne v podání Jiřího
Černého z Pardubic
- o muziku se postarají Dáda s Mirkem z Litomyšle s
písničkami pro všechny generace
Program trvá 90 minut.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.

SDH Pustá Kamenice
pořádá v Kulturním domě

POSVÍCENSKOU
ZÁBAVU
22.10.2011 od 20:00 hod

hraje QUATTRO

Milí občané,
jmenuji se Kateřina Hromádková a jezdím do Pusté Kamenice s rodiči na chalupu. Byla jsem
majitelkou suchozemské ţlutohnědé ţelvy jménem Charlie. Píšu to v minulém čase, jelikoţ se
mi tady před rokem zatoulala a já jsem jí uţ nenašla. Pomáhali mi sousedé, známí … avšak
neobjevili jsme jí. Měla jsem jí přes 15 let, dalo by se říci, ţe jsme spolu vyrůstaly. Byla ve
velmi dobrém stavu, měřila přes 20 cm v průměru a tedy i něco váţila.
Obracím se na Vás s velkou prosbou o pomoc při jejím hledání. Budu vděčná za kaţdou
informaci, která by mi pomohla se k ní přiblíţit. Zároveň bych chtěla vyhlásit finanční odměnu
za její vrácení v případě, ţe jí uţ někdo našel a poskytl jí domov.
Není to pro mě jen ţelva ... byla členem rodiny, má jméno a má duši.
Děkuji za jakoukoliv pomoc!
Kateřina Hromádková, Tel: 724 924 729, Email: katrina.hromadkova@seznam.cz

