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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození:
září 2012: Anna Tomášková 

OSLAVY 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU A
50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY V
PUSTÉ KAMENICI – ZMĚNA TERMÍNU AKCE
V minulém vydání Pustokamenických listů bylo zveřejněno,
že na sobotu 20.10.2012 Obec Pustá Kamenice ve
spolupráci s TJ Pustá Kamenice připravuje oslavy 50. výročí
otevření KD a založení TJ. Vzhledem k tomu, že na termín
20.10.2012 se nepodařilo sehnat kvalitní hudební skupinu
na večerní zábavu, oslavy byly přeloženy o týden, tedy na
27. - 28.10.2012, což je termín kamenického posvícení.
S vydáním těchto Pustokamenických listů dostáváte do
rukou i pozvánku na oslavu, na kterou Vás tímto jménem
obce a jménem TJ srdečně zveme.

Plnění rozpočtu obce k 31.8.2012 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
Prodej pozemků
Dotace ze SR a Pardub.kraje

Rok
2012
3 688
590
16
63
611
1 430
240
165
5
350
90,7
40
32
20
20
15,3
0

k 31.8.
2012
3 430
402
7
45
491
843
206
163
5
444
61
37
11
44
12
7

VÝDAJE CELKEM

Obecní les
Vodovod

Dětské hřiště
Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička
Veřejné osvětlení
Komunální odpady
SDH
Veř. zeleň, technika, kom. služby
Místní komunikace
Kultura, KD
Obecní zastupitelstvo
Správa místní obce
Rekonstrukce ZŠ a MŚ

Příspěvky spolkům,MLK, dary
Služby banky, pojištění

652 Ostatní výdaje
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100
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310
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360
816
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85
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k 31.8.
2012
3 762
112
526
253
251
26
138
23
607
41
330
295
346
516
140
30
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STAROSTA NAŠÍ OBCE BYL NOMINOVÁN DO SOUTĚŽE ERA STAROSTA ROKU 2012
Starosta naší obce byl 91 obyvateli obce nominován do soutěže Era Starosta roku 2012,
které se mohou zúčastnit starostové do 2 000 obyvatel. Do čtvrtého ročníku této soutěže
přihlásilo svoje kandidáty 166 obcí z celé republiky a odborná komise na základě bodového
hodnocení došlých přihlášek vybere pět kandidátů postupujících do druhého kola. Ve 2. kole
členové komise navštíví všech 5 finalistů, aby se na místě seznámili s jejich prací a
s fungováním obce. Následně komise vybere vítězného starostu/starostku, který získá titul
Starosta roku a pro svou obec finanční prémii ve výši 250 000,- Kč. Vyhlášení soutěže
proběhne v druhé polovině listopadu 2012. Vítěz soutěže získá výše uvedenou finanční
částku do obecní pokladny a také Rychtářské právo – tradiční symbol dobrého starosty.
Vyhlašovatelem soutěže jsou NADACE VIA a ERA Poštovní spořitelna, jejím mediálním
partnerem je již tradičně regionální Deník.
Jaroslav Sklenář, místostarosta
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2012 V PARDUBICKÉM KRAJI
Ve středu 22.8.2012 proběhlo v obci České Heřmanice slavnostní vyhlášení soutěže
VESNICE ROKU 2012 Pardubického kraje. Zástupci naší obce, starosta Miroslav Myška a
místostarosta Jaroslav Sklenář zde převzali ocenění v podobě Bílé stuhy za činnost mládeže
a šek ve výši 100.000,-Kč od Pardubického kraje. Dalších 600.000,-Kč za umístění v soutěži
bude naše obec čerpat v roce 2013 od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V letošním roce se
do soutěže přihlásilo dvacet jedna obcí z Pardubického kraje a celkovým vítězem soutěže se
staly České Heřmanice z okresu Ústí nad Orlicí, které na slavnostním vyhlášení převzaly
Zlatou stuhu.
Jménem obce tímto ještě jednou děkuji všem členům místních spolků, pedagogickým i
nepedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ, knihovnicím a zkrátka všem, kteří v naší obci pracují
s dětmi a mládeží a dále také dětem a mládeži, kteří rovněž mají velký podíl na získání
ocenění.
Jaroslav Sklenář, místostarosta

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ A MŠ
PUSTÁ KAMENICE
Obec Pustá Kamenice a ZŠ a MŠ Pustá
Kamenice uspořádali v neděli 2.9.2012 v
době od 14:00 hod. do 16:00 hod. den
otevřených dveří v ZŠ a MŠ Pustá Kamenice.
Návštěvníci si zde mohli prohlédnout jak
prostory ZŠ, tak především prostory nové MŠ,
která zde byla v měsících červnu - srpnu 2012
vybudována z prostor bývalého školního bytu.
Na tento projekt, který nesl název "Naše
budoucí pohádková školička, kam se bude
těšit každý kluk i holčička", získala naše obec
v letošním roce dotaci ve výši 400.000,-Kč z
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Kdo se
nemohl dne otevřených dveří zúčastnit, může
si prohlédnout přiložené fotografie, jak
současné prostory MŠ vypadají. V případě
zájmu o shlédnutí prostor přímo na místě v
MŠ, kontaktujte prosím personál školy, který
vám určitě prohlídku umožní. Obec tímto
rovněž děkuje všem pracovníkům firmy
Miroslav Tušla, která rekonstrukci MŠ Pustá
Kamenice v požadované době a kvalitě
provedla.
Jaroslav Sklenář, místostarosta

INFORMAČNÍ LETÁK O OBCI PUSTÁ
KAMENICE
V měsících červenci a srpnu 2012 byl ze
strany obce zpracován a vydán informační
leták, jehož cílem je ve stručnosti představit
naši obec jak místním obyvatelům tak i
chalupářům a zvláště pak návštěvníkům
obce, jako jsou např. cykloturisté a turisté.
Ve stručnosti je zde zmíněna jak poloha
obce, tak i první písemná zmínka o obci.
Dále jsou zde uvedena zajímavá místa,
která se nacházejí v katastru naší obce,
kulturní, sportovní a společenské akce,
které se v obci konají a v neposlední řadě
představujeme sportoviště, dětské hřiště a
místa k aktivnímu či pasivnímu odpočinku.
Součástí těchto Pustokamenických listů je i
uvedený leták, který je společně s listy
distribuován do každé rodiny v obci. V
případě, že budete mít zájem o leták pro své
blízké, kontaktujte nás na obecním úřadě,
rádi Vám ho pro Vaše blízké poskytneme.
Jaroslav Sklenář, místostarosta
KRÁTCE
- Letní čas končí v 03:00 hod. dne
28.10.2012 a proto si ručičky hodinek
přesuneme o hodinu zpět na 02:00 hodin.
- V současné době nemá zaplaceno
poplatky za odpady za rok 2012 jeden trvale
žijící občan a 9 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.
- Na jednání zastupitelstva dne 19.9.2012
byl doplněn místní program obnovy venkova
o akci „Rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice “ a zároveň bylo schváleno podání
žádosti o dotaci na Pardubický kraj v
Programu obnovy venkova na rok 2013 na
tuto akci.
- V neděli dne 7. října 2012 od 13:00 hod.
proběhne v budově ZŠ a MŠ Pustá
Kamenice
vítání
našich
nejmladších
občánku narozených za uplynulý rok.
- V neděli dne 21. října 2012 od 15:00 hodin
se v kostele sv. Anny v naší obci uskuteční
varhanní
koncert.
Mluveným
slovem
provede a na varhany zahraje Mgr. et Bc.
Jan Fajfr.
- V sobotu dne 27.10.2012 bude od 10:00
hod. proveden výlov a od 10:30 hod. se
uskuteční prodej vylovených ryb.

PODĚKOVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮM
V průběhu prázdnin se na zlepšení vzhledu obce
podílelo 16 studentů brigádníků, kteří sekali trávu,
malovali školu, uklízeli památník padlých spoluobčanů,
prováděli výkopové a zemní práce na budovaném
odpočívadle a WC na hřišti, ale i další úklidové práce při
zvelebování naší obce. Všem těmto brigádníkům ale i
ostatním, kteří pro obec pracovali děkujeme za
odvedenou práci. Zvláštní poděkování patří firmě pana
Tušly, za rychlou a kvalitní práci při přestavbě bytu na
prostory mateřské školy v budově ZŠ a MŠ Pustá
Kamenice.
Miroslav Myška, starosta
VOLBY 2012
Ve dnech 12. a 13. října 2012 v naší obci proběhnou
volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu
Parlamentu ČR. Obálky s volebními lístky voličům
doručí Česká pošta nejpozději 3 dny před konáním
voleb. Pokud by někdo volební lístky nedostal na svoji
trvalou adresu, budou mu vydány ve volební místnosti.
Podmínkou k umožnění volby je platný občanský průkaz
nebo cestovní pas.

VANDALISMUS
Stále se v naší obci setkáváme
s vandalismem. Již v minulém
čísle jsem o tom psal, situace se
však nelepší. Dorostla nám v obci
skupina výrostků a je jen na nás
občanech jestli jim v jejich
počínání dovolíme pokračovat,
nebo je začneme společně
vychovávat. Je naší špatnou
vizitkou, že máme počmárané a
špinavé čekárny na zastávkách
vlaků a autobusu.
Rodičovská výchova u těchto
adolescentů zaostává, pokud
nějaká vůbec je. Apeluji na rodiče,
víte co dělají vaše děti, když jsou
bez vašeho dozoru, nebo jste
přesvědčení, že to vaše děti
nedělají, že to musí dělat děti
sousedů?
Miroslav Myška, starosta

NEBEZPEČNÉ ODPADY
V pondělí dne 22.10.2012 se uskuteční sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadu. Vozidlo
svozu bude přistaveno v 16:30 hod. u Skalických, v 16:40 u mostu, v 16:50 u hasičské
zbrojnice, v 17:00 u kovárny u Chválových, v 17:10 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.
PNEUMATIKY DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEPATŘÍ.
Sběr železného šrotu bude organizován opět v květnu 2013.
ZIMNÍ NEŠVARY
Je před námi zimní období a proto je na místě
připomenout, že zbytečným parkováním vozidel na
komunikacích v obci děláme problém při zimním úklidu
sněhu. Při dobré vůli máme téměř všichni možnost
parkovat na svých pozemcích a ostatní na odstavných
plochách – u školy, obecního úřadu a točně autobusů.
Vysypáním žhavého popela do kontejneru na komunální
odpad zavdáme příčinu k podpálení obsahu kontejneru rozum káže: do kontejneru nepatří žhavý popel !!!

REKLAMA
Opět vyšel stolní i nástěnný
kalendář Žďárské vrchy – Železné
hory – Podhůří 2013, fotografa
Ludvíka Plašila. Ve stolním
kalendáři bude obrázek i od nás
z Pusté Kamenice. Zakoupit si jej
můžete v Hlinsku v papírnictví,
v knihkupectví i v ateliéru Ludvíka
Plašila.

PSI
Někteří majitelé psů stále nedodržují určená pravidla pro volný pohyb psů v naší obci. Je na
místě připomenout, že máme Obecně závaznou vyhlášku obce Pustá Kamenice č. 1/2009,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství: „Na veřejných
prostranstvích v obci, je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo na vodítku a
s náhubkem“. Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace:
komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace), hřiště TJ, hřiště
SDH, prostranství mezi hřbitovy, prostranství u KD, pozemek u točny autobusů. Většina
majitelů psů vyjde ze svého domu nebo pozemku a ocitá se na veřejném prostranství a ihned
se dopouští přestupku, neboť porušuje shora citovanou vyhlášku. Necvičený a neposlušný
pes je jako odjištěná zbraň, může u něho dojít k nepředvídaným reflexům. Vyžadovat plnění
povinností od chovatelů psů je věcí každého z nás. Na posílení volného a bezpečného
pohybu občanů na veřejném prostranství proto slouží shora uvedená vyhláška.
Miroslav Myška, starosta
PODĚKOVÁNÍ
Stavební firma p. Tušla tímto děkuje všem spolupracovníkům,
zúčastněným firmám, zaměstnancům školy a vedení obce za
vstřícný a profesionální přístup při rekonstrukci ZŠ a MŠ v Pusté
Kamenici. Jednalo se o tyto firmy: Tosap-c.z.,s.r.o. – Svratka,
Elektro Dvořák Zdeněk, Podlahářství Gaži Radek, Prodej dveří
Sychra, Malířské práce Král – Bystré.
Miroslav Tušla
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH
PROSTOR MŠ PUSTÁ KAMENICE
V pondělí 3. září 2012 jsme v naší
škole přivítali nový školní rok
2012/2013. Nejprve bylo zahájeno
vyučování v ZŠ, kde žáky jako
každoročně přivítal včetně pracovníků
školy, také pan starosta. Letos
nepřibyla do školy žádná posila v
podobě prvňáčků, a tak do lavic
zasedlo jen osm žáků.
Mnohem veselejší je situace v MŠ,
kam nastoupilo hned deset nových dětí
a tak jich sem bude docházet celkem
devatenáct. Zahájení provozu v MŠ
spojené se slavnostním otevřením
nových prostor začalo o půl deváté za
přítomnosti dětí a rodičů, zástupců
obce a také paní šéfredaktorky ze
Svitavského deníku. Všechny děti
dostaly perníkový klíč se svým
jménem, aby si mohly svoji novou
školku otevřít. Dětem se nové prostory
opravdu líbily a tak doufám, že název
projektu na přestavbu MŠ "Naše
budoucí pohádková školička, kam
se bude těšit každý kluk a holčička"
se stane skutečností nejen pro ně, ale i
pro žáky ZŠ a také zaměstnance.
Příjemný školní rok 2012/2013.
Jana Kulichová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
V pondělí 3. září 2012 jsme v naší škole přivítali
nový školní rok 2012/2013. Nejprve bylo zahájeno
vyučování v ZŠ, kde žáky jako každoročně přivítal
včetně pracovníků školy, také pan starosta. Letos
nepřibyla do školy žádná posila v podobě
prvňáčků, a tak do lavic zasedlo jen osm žáků.
Jana Kulichová
SÁZENÍ STROMKŮ
I v letošním školním roce se naše škola zapojila do
mezinárodního projektu „Sázení stromů“ u
příležitosti Dne míru. Tentokrát jsme spojili sázení
stromků s výletem na Poldr Žichlínek, který je
největším suchým poldrem nejen na území České
republiky, ale i ve střední Evropě.
Z Kamenice jsme vyjeli vlakem v sedm hodin ráno
a už chvíli po deváté jsme byli na místě. Popovídali
jsme si o poldru, o jeho významu při povodních a
zašli jsme se podívat na hráz. V deset hodin za
námi přijel pan Ing. Spáčil z povodí Moravy s paní
Jurinovou z odboru životního prostředí, aby nám
zodpověděli naše dotazy a ukázali místo, kam
máme stromky zasadit. Každý ročník si zasadil
svůj vlastní strom. Na stromky děti připevnily i
štítky se jménem naší školy a podpisy dětí, které
strom zasadily. Jako stromy byly vybrány javory,
které jsme zakoupili z peněz získaných za sběr
pomerančové kůry. Za účast v projektu jsme
obdrželi certifikát, který je umístěn v chodbě školy.
Jana Kulichová

CYKLISTICKÝ VÝLET
Na poslední školní den v měsíci září jsme si naplánovali
výlet na kolech. Naším cílem bylo poznat historické
památky v našem nejbližším okolí. Naše cesta proto
vedla nejdříve okolo kostela sv. Anny na horní zastávku
a dále pak směrem na Plotník. Odtud jsme se vydali
k loveckému zámečku Karlštejnu. Ještě než jsme
k němu dorazili, udělali jsme si na rozcestí přestávku na
malou svačinu. Po načerpání nových sil jsme už dojeli
rovnou na Karlštejn, kde jsme si popovídali nejen o
historii tohoto loveckého zámečku, ale i o historii
druhého loveckého zámečku na Čachnově, ke kterému
jsme odtud zamířili. Po cestě jsme se ještě stihli zastavit
u Zámecké studánky. Kvůli zhoršujícímu se počasí
jsme se na Čachnově zdrželi jen krátce a přes Rudu
jsme pospíchali zpátky do školy. A protože jsme při
poznávání památek našli také mobilní telefon, čekalo
nás v pondělí ve škole nálezné od šťastného majitele
v podobě sladké odměny.
Jana Kulichová
PODĚKOVÁNÍ ZA BRIGÁDU „V ZÁDUŠNÍM“
Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice tímto děkuje všem
brigádníkům, kteří se podíleli na sečení, odklizení a
odvozu trávy z pozemků "V ZÁDUŠNÍM", které naše
organizace obhospodařuje již více jak 10 let. Brigádou
získané finanční prostředky jsou pak použity na akce,
které TJ pořádá.
za TJ Jaroslav Sklenář
POUŤOVÝ
FOTBALOVÝ
ZÁPAS - ŽENATÍ : SVOBODNÍ
V neděli 29.7.2012 od 14:30
hod. bylo na místním hřišti
odehráno
tradiční
pouťové
fotbalové
utkání
ženatí
:
svobodní. V letošním roce
zvítězili ženatí v poměru 6:5.
Branky za ženaté vstřelili: Marek
Černý 2x, Milan Černý, Miloš
Černý, Jaroslav Sklenář a Petr
Novák. Branky za svobodné
vstřelili: Jaromír Obrovský ml.
3x, Jiří Jelínek a Jan Kaplan.
Mužstva nastoupila v těchto
sestavách. Ženatí: Milan Sršeň
(brankář), Milan Černý, Miroslav
Tušla, David Sršeň, Jan Oplištil
(obrana), Marek Černý, Miloš
Černý, Jaroslav Sklenář a Petr
Novák (útok). Svobodní: Martin
Smažil
(brankář),
Jaromír
Obrovský, Jan Kaplan (obrana),
Jiří Jelínek, Martin Nepovím
(útok). Utkání přihlíželo 30
diváků.
za TJ Jaroslav Sklenář

HRAJEME SI S KRTEČKEM
V úterý 2. 10. opět zahajujeme provoz mateřského centra
Krteček.
Zveme všechny děti od 1 do 3 let a
jejich rodiče na pravidelná úterní
setkávání od 15.30 –17.00 hod. v
budově ZŠ a MŠ Pustá Kamenice.
S sebou přezůvky a dobrou náladu.
Nehradí se žádný poplatek.
Těšíme se na Vás

TURNAJ V NOHEJBALE 2012
TJ Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 11.8.2012 tradiční turnaj v nohejbale trojic. V
letošním roce se do turnaje přihlásilo celkem 5 družstev. Všechna družstva sehrála společně
v jedné skupině zápas každý s každým. Do finále se kvalifikovala družstva na prvním a
druhém místě ve skupině, třetí a čtvrté družstvo sehrálo zápas o konečné třetí místo v turnaji.
Po odehraných zápasech ve skupině vypadala tabulka takto:
1. Starci (Jaromír Obrovský st.,Milan Černý,Jaromír Vařečka st.) -skóre 7:1,body 7
2. Bleci (Miloš Černý, Michal Černý, Lukáš Vopařil) - skóre 6:2, body 6
3. Krouna (Tomáš Truneček, Martin Truneček, Michal Potužák), skóre 4:4, body 4
4. ACS (Jaromír Obrovský ml, Martin Smažil, Michal Vařečka), skóre 2:6, body 2
5. Gregoři ( Jiří Gregor, Jaromír Gregor, Zdeněk Dvořák), skóre 1:7, body 1
Ve finále prohráli obhájci loňského prvenství Starci družstvu Bleci 0:2. Třetí místo vybojovala
Krouna po vítězství nad družstvem ACS.
Finále: Starci : Bleci 0:2
o 3. místo: Krouna : ACS 2:0
1. Bleci, 2. Starci, 3. Krouna, 4. ACS, 5. Gregoři
Pořadatelé turnaje děkují všem hráčům za účast a za předvedenou hru. V letošním roce nám
nebylo nakloněno počasí, turnaj byl o více jak hodinu posunut a během několika zápasů
došlo i k přerušení hry z důvodu silného deště. Nakonec se počasí umoudřilo a turnaj mohl
být v klidu dohrán. Článek a 4 fotografie z tohoto turnaje byly zveřejněny v týdeníku 5+2 dny
ze dne 23.8.2012.
za TJ Jaroslav Sklenář

DRAČÍ LODĚ VELKÉ DÁŘKO 2012
Posádka dračí lodě TJ Pustá Kamenice se zúčastnila 6. ročníku závodu O putovní trofej
dračích lodí - Velké Dářko 2012 v kategorii Liga Vysočiny FUN. Samotný závod se konal v
sobotu 25.8.2012 a do závodu se přihlásilo celkem 52 posádek v těchto kategoriích: Liga
Vysočiny FUN 33, Firmy 8, Ženy 7 a Česká liga dračích lodí 4. Závod probíhal tak, že každá
loď odjela dvě rozjížďky a výsledkem součtu časů z obou rozjížděk si nejlepší čtyři posádky
zajistili účast přímo do finálového závodu. O dalších pět postupových míst si to posádky
rozdaly v dalších vyřazovacích rozjížďkách. Naše posádka se po dvou rozjížďkách
pohybovala na 16. místě celkovým časem 2:06:95. První rozjížďku jsme zajeli časem 1:05:15
a obsadili třetí místo, druhou rozjížďku jsme časem 1:01:80 vyhráli. V následující vyřazovací
rozjížďce jsme obsadili až třetí místo časem 1:04:28 a skončili tak na konečném 19. místě,
které je slušným umístěním, protože i v letošním roce se v naší posádce objevili nové tváře,
kteří si chtěli také zazávodit a poznat, co závod v dračí lodi obnáší. Pro naši organizaci není
podstatný ani tak výsledek ale to, že v naší malé obci dokážeme dát dohromady partu lidí,
která na víkend odjede na závod, kde si zazávodí a hlavně se dobře pobaví. Součástí závodu
je také pestrý doprovodný program, který zaujme snad každého účastníka závodu. (např.
seskok parašutistů do areálu závodu, program pro děti, historický šerm, ohňostroj, vystoupení
rockové kapely atd.). Za celou naši třiadvacetičlennou posádku děkuji všem třiceti fanouškům
z naší obce, kteří nás na závod přijeli podpořit a společně s námi se pobavit. Celkovému
vítězi závodu v naší kategorii, kterým se stal Kladkostroj Polička, gratulujeme. Článek a
fotografie z tohoto závodu vyšly v Deníku SVITAVSKO 28.8.2012.
za TJ Jaroslav Sklenář

TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE 2012
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala ve
dnech 1.9.-2.9.2012 první ročník tenisového turnaje ve
čtyřhře. Prvního ročníku turnaje se zúčastnilo devět
dvojic, které byly nalosovány do dvou skupin. Jedna
skupina byla o čtyřech dvojicích, druhá o pěti. Vítězové
těchto skupin se kvalifikovali přímo do semifinále, druzí
a třetí ve skupinách sehráli čtvrtfinálový zápas o postup
do semifinále. Zápasy v základních skupinách a
čtvrtfinále se hrály na jeden set. Zápasy semifinále,
finále a zápas o třetí místo byly hrány na dva vítězné
sety. Vítězem 1. ročníku Pustokamenického tenisového
turnaje ve čtyřhře se stala dvojice: Zdeněk Brokl a
Vladimír Sodomka ze Skutče. Na druhém místě skončili
bratři Gregorovi - (Jiří z Krouny a Jaromír z Pusté
Kamenice), třetí pak Milan Sršeň st. a Jaromír Obrovský
st. z Pusté Kamenice. Turnaj se hrál bezmála 20 hodin
a proto byl rozdělen do dvou dnů. I přes nepříznivé
sobotní deštivé počasí se akce podařila v neděli v
podvečer ukončit a kolem 19:00 hodin mohlo
proběhnout slavnostní vyhlášení vítězů. TJ Pustá
Kamenice děkuje všem dvojicím za účast a za
předvedenou hru a těší se na druhý ročník, který bude
uspořádán v roce 2013.
za TJ Jaroslav Sklenář
FOTBALOVÝ TURNAJ SDH RYCHNOV
Ve čtvrtek 5.7.2012 se mužstvo TJ Pustá Kamenice zúčastnilo 7. ročníku fotbalového turnaje
SDH Rychnov. Jedná se o turnaj v malé kopané, hrací doba byla 2x20 minut a počet hráčů
na hrací ploše 5+1. Ještě před začátkem samotného turnaje proběhlo slavnostní předání
nového hasičského vozidla místnímu SDH. Z rukou starosty obce Krouna místní hasiči
převzali klíčky od nového vozidla. Poté proběhlo losování samotného turnaje a turnaj mohl
začít. Naše mužstvo bylo nalosováno do skupiny s Rychnovem a Krounou, druhá skupina
byla ve složení Otradov, Miřetín a Kladno. Vítězové skupin poté sehráli finálové utkání o
prvenství v turnaji, druzí ve skupinách pak zápas o třetí místo. Naše mužstvo ve složení:
Martin Smažil, Jaromír Obrovský ml., Jan Kaplan, Jiří Jelínek, Miroslav Tušla, Martin Tušla,
David Zeman, Milan Černý, Jaroslav Sklenář, Vojtěch Vávra, Jakub Mužík a Pavel Vrabec
nastoupilo k prvnímu zápasu proti mužstvu Krouny, kterému podlehlo vysoko 0:5. Ve druhém
utkání proti domácímu Rychnovu jsme se trochu zlepšili, přesto jsme odešli poraženi 0:3.
Vzhledem k tomu, že jsme ani v jednom utkání nedokázali vstřelit branku, zaslouženě jsme
skončili na posledním šestém místě.
za TJ Jaroslav Sklenář
HASIČSKÝ VÝLET
Sbor dobrovolných hasičů Pustá Kamenice
uspořádal v sobotu 1.9.2012 zájezd pro děti a
dospělé. Cílem zájezdu byla "Krokodýlí farma" ve
Velkém Karlově, plavba lodí na hrad Bítov a
následná prohlídka samotného hradu. Po prohlídce
hradu všichni účastníci povečeřeli v restauraci Na
rozhledně. Všichni účastníci zájezdu, 19 dětí a 30
dospělých, kteří odjeli z naší obce ráno v 06:30
hod. se vrátili zpět do Kamenice kolem 20:30 hodin
a byli velice spokojeni.
Za SDH Pustá Kamenice Věra Chválová

TURISTICKÝ ZÁJEZD DO VYSOKÝCH TATER A SLOVENSKÉHO RÁJE 2012
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala ve dnech 26. - 29. září 2012 čtyřdenní
turistický zájezd do Vysokých Tater a Slovenského ráje. V letošním roce to byl již 32.
turistický zájezd, které naše organizace pořádá nepřetržitě od roku 1981. První den po
příjezdu na Slovensko jsme navštívili Národní park Slovenský ráj. Zde jsme podnikli
turistickou trasu z Podlesoku Hrdlem Hornádu až na Letanovský Mlyn, dále pak na Čertovu
sihoť, Ihrík a zpět na Hrdlo Hornádu a Podlesok. Druhý den jsme se probudili do velice
větrného počasí a tak nám to trochu narušilo plán trasy. Nejezdila ani pozemní dráha na
Hrebienok a tak jsme museli ze Starého Smokovce na Hrebienok jít pešky. Silnější skupina
pak odešla směrem na Slavkovský štít (2452 m.n.m.). Ostatní chodili kolem Hrebionku, jako
např. trasu na Obrovský vodopád, Vodopády studeného potoka nebo Lomnickou vyhlídku.
Ani tyto procházky však nebyly bezpečné, protože vlivem silného větru padaly na turistické
stezky stromy. Třetí den bylo nádherné počasí a tak jsme se lanovkou vyvezli z Tatranské
Lomnice na Skalnaté pleso a pokračovali dále na Velkou Svišťovku (2037 m.n.m.). Dále pak
sestoupili na Chatu pri Zelenom plese a pokračovali zpět přes Tatranské Matliare do
Tatranské Lomnice. Devět zdatných pak šlo trasu z Tatranských Matliarů přes Chatu na
Zelenom plese až na Jahňací štít (2229 m.n.m) a zpět. Poslední den jsme pobyt na
Slovensku ukončili trasou ve Slovenském ráji. Z vesničky Píla se šlo přes Suchou belou na
Podlesok, ze kterého jsme odjížděli zpět do ČR. Až na jediný větrný den nás celou dobu
provázelo krásné počasí a všech 44 účastníků zájezdu mohlo být spokojeno. Ubytování jsme
měli zajištěno v penzionu RYSY ve Velké Lomnici. Služby majitele penzionu pana Jana
Petrase jsme využili podruhé za dva roky a opět jsme byli nadmíru spokojeni.
za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář
JSDH NA TAKTICKÉM CVIČENÍ
Dne 21.září se členové jednotky obce zúčastnili
mimořádného taktického cvičení Humanitární
pomoc 2012 v Poličce. Cílem cvičení na letišti
bylo prověřit připravenost hasičů, záchranářů a
dalších složek Integrovaného systému v
případě povodní. Jednotka zdárně splnila
zadané úkoly a byla vybrána pro stavbu
ukázkového stanu. Za aktivní a zodpovědný
přístup jim patří dík.
Miroslav Tušla

Obec Pustá Kamenice
č.p. 64, 569 82 Borová u Poličky, tel. 773655691, email: starosta@pustakamenice.cz
obec@pustakamenice.cz, www.pustakamenice.cz , IČ:277231,DIČ: CZ00277231
spojení: Česká spořitelna Polička, č.ú. 1144342389/0800

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Starosta obce Pustá Kamenice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu ČR,
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje :
1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
se uskuteční :
dne 12.října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 13.října 2012 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Případné II. kolo senátních voleb se uskuteční :
dne 19. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 20. října 2012 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Pustá Kamenice č.p. 64
pro voliče bydlící v obci Pustá Kamenice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
dokladem). S voličským průkazem pro volby do zastupitelstva kraje se může
hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území kraje.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro II. kolo senátních voleb volič obdrží přímo ve volební místnosti.
V Pusté Kamenici dne 25.9.2012
Miroslav Myška
starosta

