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INFORMAČNÍ SERVIS 
www.pustakamenice.cz 
starosta@pustakamenice.cz 
ekonom@pustakamenice.cz 
Tel./fax. OÚ:  461743283 
p. Myška – mobil: 607556993 
p. Kynclová – mobil: 723778031 
úřední dny: středa 1600 – 1800 
 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Narození: říjen:  

Filípek Halamka 

VYHLÁŠKA OBCE O POŽÁRNÍM ŘÁDU  
 

Od 1.1.2008 vstupuje v účinnost vyhláška č. 3/2007 – 
požární řád obce. 

Požární řád obce Pustá Kamenice upravuje organizaci 
a zásady zabezpečení požární ochrany v obci. Mimo jiné 
určuje zdroje vody, hydranty, ohlašovnu požárů (č.p. 113 – 
Tušlovi), početní stavy jednotky požární ochrany obce, její 
členy a vybavení. 
 
Pro informaci uvádíme seznam důležitých telefonních čísel : 
 
-Ohlašovna požárůAAAAAAAAAAAA150 
-Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor          
SvitavyAAAAA  AAAAAAA..A950 575 111 
-Policie ČR..AAAAAAAAAAAAAAA..158 
-Policie ČR OŘ SvitavyAAAAAAA.974 578 101 
-Policie ČR OOP PoličkaAAAAAA.974 578 731 
-Rychlá zdravotnická pomocAAAAAAA.A.155 
-Pohotovost elektrárnyAAAAAA....840 850 860 
-Pohotovost vodárnyAAAAAAAA461 318 299 
-Pohotovost plynárnyAAAAAAAAAA...1239 
-StarostaAAAAAAAAAAAAA.607 556 993 
-Velitel jednotkyAAAAAAAAAA.604 801 552   
 

Když  zazní vánoční 

zvonečky, 

Ježíšek přichází s dárečky. 

Ať k nim každý také štěstí, 

zdraví, lásku dostane. 

A ať s námi v novém roce 

stále zůstane! 

 

Vám všem přeje 

zastupitelstvo obce 

A JE PO KLIDU 
 
Od konce měsíce října 2007 nastal 
v obci jistý automobilový klid. 
Odstěhovala se od nás jedna 
rodina s větším počtem aut. 
Bohužel klidu jsme si moc neužili. 
Neplnoletý závodník obtěžuje svým 
nepochopitelným tůrováním 
vozidla, popojížděním po obci a 
závoděním na místních 
komunikacích, spoluobčany obce 
už od dopoledních hodin až do 
pozdních nočních hodin. Zřejmě 
neví, co je to noční klid. Pokud 
však umí číst, může se po přečtení 
tohoto článku dozvědět, že je to od 
22.00 hod. do 06.00 hod. Jedná-li 
se o slušně vychovaného člověka, 
tak využije příležitosti se v příštím 
vydání Pustokamenických listů 
spoluobčanům omluvit. Pokud ne, 
tak se asi jedná o nevychovaného 
spAA 
 

INTERNET V OBCI 
Je již zcela jisté, že v letošním roce se nepodaří spustit signál na internet pro dolní část obce. Stožár 
byl ze strany obce Pustá Kamenice včas postaven a přiváděcí el. kabel položen do země. 
V současné době zbývá připojení el. rozvaděče a spínacích hodin, potom fa COMA osadí stožár 
patřičnou technikou. Starosta potom pošle seznam zájemců o připojení k internetu. Noví zájemci se 
mohou hlásit u starosty nebo sami na COMĚ. Slíbené výhody pro připojení stále platí v celé obci. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍKLADY TÁHNOU 
Stalo se již téměř pravidelností, že ve večerních a nočních hodinách se z prostoru před budovou 
obchodu a hospody ozývá střelba a bouchání dělobuchů. Pro toto jednání však nemají pochopení 
obyvatelé v okolí, protože je rámus obtěžuje. Je skoro s podivem, že do současné doby nedošlo ke 
zranění osob nebo k materiální škodě. Protože normální člověk tohoto není schopen, zřejmě se musí 
jednat o vyšinutého jedince nebo o alkoholika, který již není schopen ovládat své jednání. 
Příklady táhnou, to je známá věc. Pod vlivem tohoto příkladu si několik školáků pořídilo bouchající 
pyrotechniku a místo toho, aby po setmění byli doma u rodičů a psali úkoly, tak  ve večerních, i 
pozdních nočních hodinách chodili bouchat dělobuchy pod okna jedné naší seniorky. Došlo to tak 
daleko, že jednoho dne odpáčili okno a dovnitř hodili dělobuch. Nebýt pohotové reakce čiperné 
důchodkyně, zřejmě by dům vyhořel. Přišel na to 9-ti letý hoch sám, nebo ho navedli jeho starší 
kamarádi? A proč tu paní chodili děsit? Kdo je vychovává, rodina nebo ulice? I těmto malým 
darebákům a jejich rodičům poskytneme v příštím vydání Pustokamenických listů prostor. 
 

Od 1.12.2007 je v platnosti obecně závazná vyhláška obce Pustá Kamenice č. 
1/2007 o místních poplatcích 

 

 Oddíl IV 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Čl. 15 

Předmět poplatku 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí 
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, 
pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a 
reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, 
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. 

Čl. 16 

Veřejné prostranství 
Za veřejné prostranství se považují : 

 pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) těchto parcelních čísel: 
9003, 1313/1, 271/3, 274, 1313/2, 1322, 1243, 1314/1, 1276/2, 1132/4, 1132/3, 1132/5, 313/5,  1313/4, 1253/1, 
1327, 1302, 1316/5, 340/6, 176/3, 176/4, 1256/1, 21/3, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 163/2, 1263, 1317/3, 1317/4, 
1318/2, 1317/1, 1270, 1274,1319/1, 1322/1, 

hřiště TJ: 1331, 

hřiště SDH: 1197/1, 1193/4, 1154/3, 1193/5, 

prostranství mezi hřbitovy: 1132/2, 221/4, 

prostranství u Kulturního domu: 38, 1703,  

pozemek u točny autobusů: 36.  

Čl. 20 

Sazby poplatku 
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2  a každý i započatý den: 
i) za umístění skládek na dobu delší než 1 den 5,- Kč, 
 
(3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník 
k činnosti využije. 
 



Plnění rozpočtu obce k 30.11.2007 v tis. Kč 
 

 Rok 
2007 

k 30.11. 
2007 

 Rok 
2007 

k 30.11. 
2007 

PŘÍJMY CELKEM 2 596 2 504 VÝDAJE CELKEM 2 596 2 631 
Daň z příjmu fyz. os. záv. čin. 473 586 Kupní smlouvy a znal. posudky 20 3 
Daň z příjmu OSVČ 43 26 Lesní hospodářství 20 19 
Daň fyz. os. z kapit. výnosů 28 29 Vodovod 500 463 
Daň z příjmu právnických os. 594 498 Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička 570 625 
Daň z přidané hodnoty 904 797 Veřejné osvětlení 50 156 
Daň z nemovitostí 183 62 Komunální odpady 180 157 
Poplatky z komun. odpadů 135 138 SDH 30 20 
Poplatky ze psa 4 4 Veřejná zeleň, hřbitovy 60 51 
Příjmy z nájmu 30,5 55 Místní komunikace 480 27 
Poplatky ze vstupného 2 2 Kultura, KD 205 521 
Neinvestiční dotace 52,5 53 Obecní zastupitelstvo 290 330 
Les 100 15 Správa místní obce 150 177 
Hřbitovy 5 3 Služby banky 10 6 
Ekokom 20 21 Místní lidová knihovna 10 7 
Ostatní příjmy 12 39 Příspěvky organizacím 15 15 
Úroky 10 6 Dary 6 6 
Dotace Program obnovy venkova 0 100 Ostatní výdaje 0 48 
Ostatní transfery ze stát. rozpočtu 0 70    
 

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2008 (NA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2008) 
 

Příjmy v tis. Kč  Výdaje v tis. Kč 
Daň z příjmu fyz. os. záv. čin. 140  Silnice 41 
Daň z příjmu OSVČ 6  Voda 23 
Daň fyz. os. z kapit. výnosů 7  Mateřská škola 65 
Daň z příjmu právnických os. 125  Základní škola 90 
Daň z přidané hodnoty 200  Kulturní dům 75 
Daň z nemovitostí 25  Veřejné osvětlení 47 
Poplatky z komun. odpadů 33  Odpady 33 
Poplatky ze psa 1  Veřejná zeleň 18 
Poplatky ze vstupného 1  SDH 9 
Příjmy z nájmu 7  Zastupitelstvo 85 
   Činnost místní správy 57 
   Knihovna 2 
Celkem 545  Celkem 545 

 
 
 
 
 
 
 
             ZDE MOHLA BÝT VAŠE REKLAMA 
          nebo 
             PŘÍSPĚVEK 
 
 
 

CHARITATIVNÍ SBÍRKA 
Na přelomu října a listopadu se 
uskutečnila již druhá sbírka pro 
Diakonii Broumov. Opět byla velmi 
úspěšná, tímto všem děkujeme za 
příspěvky. Tento týden přišlo na 
Obecní úřad poděkování přímo 
z Diakonie a potvrzení přijetí našich 
darů. Doufám, že v této tradici 
budeme dále pokračovat a pomáhat 
kde je třeba. 
 

CVIČENÍ  - POZOR ZAČÍNÁME! 
Co ?    Cvičení pro ženy starší a pokročilé ( věkem) 
Kdy? Každou středu v 19.00 hodin počínaje 21.11.2007 
Kde? Třída v budově Mateřské školy Pustá Kamenice 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 

ODPADY - CO S ?IMI 
?a jednání zastupitelstva obce Pustá Kamenice  dne 12.12.2007 byl schválen poplatek za odpady na 
rok 2008 ve výši 450,-Kč na osobu,  jedná se o 60-ti korunové navýšení oproti roku 2007. 
 
Zastupitelstvo obce Pusté Kamenice apeluje na občany obce, aby při nakládání s odpadem důsledně odpad třídili 
a nezneužívali volně přístupné autokontejnery k odkládání odpadů, který tam nesmí být. Komplexnost systému 
zajišťuje svoz nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů, ale i odpadů recyklovatelných, které pro svojí 
velikost nemohly být uloženy v určených nádobách s menšími otvory. 
  
CO JE TO ODPAD 
 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší 
do některé ze skupin odpadů. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc k využití nebo 
k odstranění, nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů, bez ohledu na to, zda se jedná 
o bezúplatný nebo úplatný převod. 
 
KOMU?ÁL?Í ODPAD 
 Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou 
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 
 
?EBEZPEČ?Ý ODPAD 
 Je to jakýkoliv odpad vykazující jeden nebo více nebezpečných vlastností: výbušnost, oxidační schopnost, 
vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, 
mutagenita, ekotoxicita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo 
kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí (ledničky, mrazáky, trouby, televizory, 
rádia a jim podobná zařízení, počítače, starý nábytek, podlahové krytiny, bojlery, keramika, pneumatiky, 
plastové předměty, hračky, matrace, železo, akumulátory, olejové filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a 
tuky, léky, monočlánky, asfaltové lepenky, nádoby od barev, lepidel, ředidel, rozpouštědel, kyselin, 
fotochemikálií, pesticidů, nádobky od sprejů, zářivky a výbojky,...), mezi nebezpečný odpad nepatří: zemina, 
stavební suť, kompostovatelný odpad (bioodpad), popel, škvára, dřevní hmota. 
 
 Nadále zůstává zaběhnutý systém autokontejnerů, kde se odkládá zbytkový směsný komunální odpad - 
popel, škvára, kam však nepatří nebezpečné odpady, velkoobjemové odpady, dřevní hmota, stavební sutě, 
odpad ze zeleně a recyklovatelný odpad, a sběrné nádoby na odpady, které se dají recyklovat = sklo, plast. 
Do nádob na sklo patří veškeré skleněné předměty a odpad s výjimkou keramiky a porcelánu. Do nádob na plasty 
patří veškeré plasty, které svojí velikostí projdou vhazovacím otvorem nádoby. Z prázdné plastové láhve odděláme 
víčko, láhev pošlapeme, tím z ní vytlačíme vzduch, víčko zašroubujeme a láhev srolujeme, tak má láhev menší 
objem a do sběrné nádoby se jich vejde více. 

KNIHOVNA 
Pozor – ve čtvrtek 27.12.2007 bude knihovna uzavřena. 
V současné době je otevírací doba knihovny – každý 
čtvrtek 17:30 – 18:30 hod.  
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, 
lásky a spokojenosti v novém roce  Vám všem přejí  
knihovnice. 
 

STRUČNĚ 
 
- KAŽDÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE JE VEŘEJNÉ! 
 - zastupitelé obce schválili cenu vody na rok 
2008 navrženou VHOS, a.s. ve výši 27,50 
Kč/m3   
 - počátkem roku 2008 budou nainstalovány 
nové internetové stránky obce. I nadále 
bude adresa www.pustakamenice.cz. 
Novým administrátorem stránek je náš 
spoluobčan pan Jiří Zahálka. 
 - devět měsíců po splatnosti poplatku za 
odpady stále ještě nemá pět občanů tento 
poplatek uhrazeno – nejedná se o Vás? 
 - do Pustokamenických listů můžete přispět 
i vy. Uzávěrka příštího čísla je 12.3.2008 

POČÍTAČE 
V měsíci listopadu a prosinci se konal počítačový kurz 
v místní ZŠ. Zúčastnilo se ho pod vedením slečny 
Kulichové 12 lidí a pro velký zájem uvažujeme o 
uspořádání dalšího kurzu. Kdo by měl zájem, 
(začátečníci ) hlaste se  prosím u slečny Kulichové nebo 
u paní Tušlové. V lednu bude také kurz pro pokročilé. 
Povede jej pan Zahálka a zájemci se mohou hlásit také u 
paní Tušlové. 
 



TJ PUSTÁ KAMENICE 
 

Vás zve 
 
 
Dne 25.12.2007 v době od 09.30 hod. do 11.00 hod. má TJ Pustá Kamenice zamluven zimní stadion v 

Hlinsku pro  
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. 

Tímto zveme všechny, kdo si chtějí zabruslit, aby se bruslení zúčastnili. Veřejného bruslení se mohou 
zúčastnit i nečleni, dopravu do Hlinska si každý zájemce zajišťuje sám. 

 
 

TJ Pustá Kamenice zve všechny své členy na 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, 
která se koná v pátek dne 11.1.2007 od 18.00 hod. v přísálí Kulturního domu v Pusté Kamenici. Od 

16.00 hod. je výroční členská schůze pro děti a mládež.  
Součástí schůzí je promítání videoprojekce a diapozitivů z akcí TJ Pustá Kamenice jak za uplynulý rok, 

tak i z let minulých. 
  
 

TJ Pustá Kamenice dále v sobotu dne 2.2.2007 od 08.00 hod. pořádá 

MASOPUSTNÍ PRŮVODMASOPUSTNÍ PRŮVODMASOPUSTNÍ PRŮVODMASOPUSTNÍ PRŮVOD 
obcí Pustá Kamenice. Tento den půjde masopustní průvod od KD směrem na horní konec, kde 

nejdříve požádá starostu o povolení průvodu a poté bude chodit po horním konci.  
Odpoledne bude průvod chodit na dolním konci. 

  
 
 

V sobotu dne 16.2.2007 TJ Pustá Kamenice pořádá v kulturním domě v době od 13.00 hod. do 
17.00 hod.  

DDDD TTTTSSSSKKKKÝÝÝÝ    KKKKAAAARRRRNNNNEEEEVVVVAAAALLLLĚĚĚĚ     

    

 
a od 20.00 hod. do 02.00 hod. tradiční  

ŠIBŘINKYŠIBŘINKYŠIBŘINKYŠIBŘINKY    
se skupinou ŘEMEN. Tímto všechny občany srdečně zvou pořadatelé. 

 
 
 
Dále výbor TJ Pustá Kamenice oznamuje, že v suterénu kulturního domu ( bývalá kuchyň a jídelna ) jsou 

rozloženy dva stoly na STOLNÍ TENIS a je možno sem chodit hrát stolní tenis. Zájemci, kteří si zde 

chtějí zahrát, ať se informují u Milana Sršně nebo Miroslava Tušly, kteří po domluvě půjčí klíče od 
bočního dolního vchodu. 
 
 
 
 

SDH Pustá Kamenice 
 

si Vás dovoluje srdečně zváti na tradiční hasičský bál, který se koná v sobotu 
19.1.2008 v KD od 20 hod. K poslechu a tanci hraje F.R.E.D.Y. 


