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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 
Výročí: leden: Nadrchalová 
                       Blažena – 85 let  
 

Vážení spoluobčané,  
 

nechci vyvolávat emoce, ale máme mezi sebou bl.:, tedy slušně řečeno 
nepřizpůsobilé občany. Dne 4.3.2008 po 23.00hod. byl zjištěn požár velkoobjemového 
kontejneru. Všímavý občan zavolal HZS z Poličky k lokalizaci požáru. Příčina: hořely hadry. 
Iniciace požáru - žhavý popel. Stále opakovaný problém, stejným způsobem a se stejnou 
příčinou hořel tento kontejner v roce 2007. Kdyby tam nebylo co tam nepatří (hořely hadry) a 
kdyby tam nenasypal někdo žhavý popel, požár by nebyl.  

Volné pobíhání psů po obci stejný problém. Hrabající slepice na obecních cestách a 
pozemcích stejný problém. Tyto nepřizpůsobilí  nedodržovatelé zákonů a vyhlášek  přitom 
v obci tvoří cca 3% obyvatel. Necháme si od těchto lidí v obci znepříjemňovat život ? Vy snad 
ano.  Já ne. Já jsem starostou pro slušné lidi. Dost již  bylo domlouvání a nabádání. Tyto 
prostředky se zatím minuly účinkem a myslím si, že je třeba těmto lidem udělat ostudu a 
pokud ani toto nebude mít výsledek, pak musí přijít finanční postih. 

Nesčetněkrát jsem upozorňoval zastupitele obce pana Uchytila na to, že jejich pes 
Robin se neustále pohybuje po obci sám, sedává před školou a před obchodem. Pes Šmudla 
paní Sodomkové pobíhá volně po vsi, vrčí na lidi a má zálibu v plenění králíkáren. Stejným 
tulákem po obci je pes Saly od Fajmonů a pes Andy pana Suchého. Volně pobíhající pes 
obtěžuje své okolí, nehledě na to, že někteří lidé mají ze psů strach. 

Černé slepice pana majitele od vedle jsou od pondělí do pátku denními hosty na 
přístupové komunikaci ke hřbitovu a pravidelně devastují travní povrch u evangelického 
hřbitova. Vy co tam chodíte, sami víte do čeho šlapete. Pokud se to bude opakovat, tak příště 
jméno zveřejním. 

Pokud jsem někoho urazil, tak to je dobře, měl jsem to na mysli. Třeba mě přestane 
někdo zdravit, to mě však nevadí, hlavně když se začne chovat jak má a zařadí se mezi 
slušné spoluobčany. Normální je chovat se slušně a ohleduplně k ostatním. 
Slušným spoluobčanům přeji příjemné čtení. 
 
                                                                                            Miroslav Myška, starosta 
 

INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE 
Internetové stránky obce se v únoru představily v novém 
kabátě. Kromě množství aktualit z činnosti místních organizací 
tam naleznete také užitečné informace z obecního úřadu a 
chodu obce. Svůj odkaz tu mají i místní škola a školka, 
knihovna, TJ a SDH. 
Také místní živnostníci zde mohou bezplatně umístit svou 
vizitku o nabízených službách. 
Aktuální informace o ordinačních hodinách lékařů Zdravotního 
střediska Borová a úředních hodinách České pošty Vám jistě 
usnadní život. 

www.pustakamenice.cz 

2. května si připomeneme 63.výročí událostí u Pekelce 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRÁTCE 
• Charitativní sbírka Diakonie Broumov se 
uskuteční v druhé polovině měsíce května a svoz 
bude organizován ve dnech 26.-30.5.2008 

• Do 31.3.2008 mají ještě čas ti, kteří dosud 
nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu 
a poplatek za psa na rok 2008. 

• V současné době probíhá dovybavení kuchyně 
v KD. Jedná se o doplnění kuchyňské linky, 
nových pracovních desek a okénka pro výdej 
pokrmů ve dveřích. V souvislosti s těmito 
změnami dojde také k výměně pracovní desky 
barového pultu v „Pekle“. 

• Obec objednala nové katastrální mapy, které 
obdrží v nejbližších dnech a podle nich bude 
provedena prohlídka obecních pozemků. 

• V hasičské zbrojnici byla provedena pokládka 
nového zátěžového lina a vymalování stěn. 

• V Řádu veřejného pohřebiště je uveden zákaz 
vodit psy a jiná zvířata na hřbitov. Je nevhodné, 
aby toto pietní místo psi značkovali a dělali zde 
hromádky. 

• Dne 30.4.2008 pořádá TJ Pustá Kamenice na 
sportovním hřišti pálení čarodějnic. 

MASOPUST 
V sobotu dne 2.2.2008 se v době od 08.00 hod. do 17.30 hod. uskutečnil již 14. ročník 
masopustního průvodu obcí Pustá Kamenice. Tak jako vždy byl současný starosta obce 
Pustá Kamenice pan Miroslav Myška požádán o povolení průvodu obcí. Po obdrženém 
povolení se průvod o počtu 44 masek vydal dům od domu, aby se s občany obce poveselil. 
Po ukončení průvodu proběhla v kulturním domě volná zábava, které se zúčastnily jak 
masky, tak i někteří občané naší obce. Organizátor průvodu - TJ Pustá Kamenice tímto 
děkuje všem občanům, kteří masopustnímu průvodu přispěli drobnými finančními částkami, 
dále velice chutným  občerstvením a nějakou tou kořaličkou. Rovněž děkujeme občanům, že 
masopustní taškařici a občasné poškádlení od masek strpěli. 

ŠIBŘINKY A KARNEVAL 
V sobotu dne 16.2.2008 TJ Pustá Kamenice 
uspořádala tradiční dětský karneval a Šibřinky. 
Tentokrát v rázu " V říši pavouků ".  Dětského 
karnevalu se zúčastnilo 80 dětí a skoro stejný 
počet dospělých, rovněž večerních Šibřinek se 
zúčastnilo více jak 300 hostů, z toho kolem 80 
masek.  TJ Pustá Kamenice tímto děkuje všem, 
kteří se uvedených akcí zúčastnili. 
 

POČÍTAČOVÝ KURZ 
V únoru a březnu t.r. proběhla již druhá 
řada počítačového kurzu pro 
začátečníky. Zúčastnilo se devět lidí a 
všichni absolvovali kurz s úspěchem. 
Tímto děkujeme p. ředitelce Stavělové  
za povolení a Bc. Kulichové za vedení 
kurzů. Další kurz by se dle zájmu 
občanů mohl konat, ale zřejmě až na 
podzim v novém školním roce. Pokud 
jsou mezi Vámi ještě zájemci, přihlaste 
se u p. Tušlové. 
 

ŠKOLSKÁ RADA 
Dne  4.3.2008 se sešla školská rada, která 
v současné době funguje ve složení: Bc. 
Jana Kulichová, Irena Tušlová a Miroslav 
Myška.  Ve dnech 5.a 6. února proběhla ve 
škole inspekční činnost České školní 
inspekce - inspekční zprávu  rada 
projednala a protože škola dopadla dobře, 
nemá žádné další připomínky. Pokud by 
měl někdo z rodičů zájem o setkání se 
školskou radou, kdykoliv se může obrátit 
na její členy. 

JARNÍ POCHOD VYSOČINOU 
V sobotu dne 29. března 2008 TJ Pustá 
Kamenice pořádá 8.ročník pochodu - 
Jarní Vysočinou. Zájemci o uvedený 
celodenní pěší výlet se mohou hlásit do 
26.3.2008 u Jaroslava Sklenáře, 
který podá bližší informace k trase a 
organizaci celého výletu. 
 
HASIČI – ŽÁDOST O DOTACI 
Obec podala 20.2.2008 žádost o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Pard. kraje 
na požární techniku. Mezi prioritní položky 
bylo zařazeno přenosné kalové čerpadlo 
se savicemi, dva sací koše, 7 požárních 
přileb, 7 párů zásahových bot. Celkem 
v částce 81 555,- Kč. V případě poskytnutí 
dotace se obec zavazuje k finanční 
spoluúčasti ve výši 30%. 
 

ZŠ KROUNA 
Obec Pustá Kamenice společně s ZŠ Krouna ve 
čtvrtek dne 3.4.2008 od 17.00 hod. pořádá den 
otevřených dveří v ZŠ Krouna. Rodiče žáků 5-té 
třídy ZŠ v Pusté Kamenici dostali pozvánky a  
ostatní zájemci se mohou rovněž zúčastnit. Pokud 
by měl někdo problém s dopravou, může se včas 
obrátit na starostu, který dopravu zajistí. 



Rozpočet obce k 31.12.2007 v tis. Kč 
 

Rozpočtové příjmy                       tis.Kč Rozpočtové výdaje                      tis.Kč 

Daň z příjmů FO závislá činnost              637 Výdaje obecní vodovod          468 
Daň z příjmů OSVČ                                  34 Výdaje obecní les                    21 
Daň z příjmů  FO kapitál. výnosy              32 Kupní sml., znal. posud.           3 
Daň z příjmů právnických osob               542 Školství  MŠ,  ZŠ,  ZŠ Polička       556 
Daň z přidané hodnoty                             840 Veřejné osvětlení                     157 
Daň z nemovitostí                                    129 Likvidace komunál. odpadů    171 
Poplatky za komunální odpady               139 SDH                         20 
Poplatky ze psů                                           4 Veřejná prostranství a.j.          90 
Příjmy z obecního lesa                            15 Kultura, KD                              608 
Neinvestiční dotace SR                             53 Místní komunikace                 31 
Příjmy z pronájmů apod.                           103 Obecní zastupitelstvo            367 
Příjmy od  Ekokomu                                  27 Správa místní obce                165 
Příjmy ostatní                                            14 Místní lid. knihovna                9 
Úroky přijaté                                               7 Příspěvky org.                         15 
Dotace 100 Dary    6 
  Služby banky,finanč.vypoř.                                31     
Příjmy celkem                                       2.676 Výdaje celkem                   2.718 

 
 

SCHVÁLENÝ  ROZPOČET  OBCE  NA  ROK  2008 
 

Rozpočtové příjmy                       tis.Kč Rozpočtové výdaje                      tis.Kč 

Daň z příjmů FO závislá činnost              640 Výdaje obecní vodovod          200 
Daň z příjmů OSVČ                                  30 Výdaje obecní les                    120 
Daň z příjmů  FO kapitál. výnosy              30 Kupní sml., znal. posud.           10 
Daň z příjmů právnických osob               540 Školství  MŠ,  ZŠ,  ZŠ Polička       535 
Daň z přidané hodnoty                             840 Veřejné osvětlení                     60 
Daň z nemovitostí                                    130 Likvidace komunál. odpadů    209 
Poplatky za komunální odpady               160 SDH                          130 
Poplatky ze psů                                           4 Veřejná prostranství a.j.          230 
Příjmy z obecního lesa                            470 Kultura, KD                              60 
Neinvestiční dotace SR                             55 Místní komunikace                 850 
Příjmy z pronájmů apod.                           45 Obecní zastupitelstvo            365 
Příjmy od  Ekokomu                                  25 Správa místní obce                180 
Příjmy ostatní                                            11 Místní lid. knihovna                10 
Úroky přijaté                                               5 Příspěvky org.                         15 
  Dary    1 
  Služby banky                           10 
Příjmy celkem                                       2.985 Výdaje celkem                   2.985 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ NA DOLNÍM KONCI 
Počátkem března byl zprovozněn vysílač internetu 
firmy Coma, s.r.o. pro šíření internetu v dolní části 
obce. Slíbené výhody pro připojení budou trvat 
pouze do konce měsíce března. 
Celkem je v obci připojeno cca 40 domácností. I 
nadále je pro veřejnost k dispozici internet 
v Obecní knihovně. 
 
 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
V sobotu dne 22. března 2008 TJ Pustá 
Kamenice pořádá velikonoční turnaj ve 
stolním tenise. Uvedený turnaj se 
uskuteční v místním kulturním domě. 
Prezentace účastníků proběhne v době 
od 08.30 - 09.00 hod. Bližší informace k 
turnaji podají na místě pořadatelé, nebo 
předseda TJ Milan Sršeň. 



ODPADY - CO S *IMI 
 

Zastupitelstvo obce Pusté Kamenice apeluje na občany obce, aby při nakládání s odpadem 
důsledně odpad třídili a nezneužívali volně přístupné autokontejnery k odkládání odpadů, 
které 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. 
 
KOMUNÁLNÍ 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. 
 
NEBEZPEČNÝ 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. 
 

V pondělí 19.5.2008 bude proveden svoz nebezpečných odpadů a 
elektroodpadu. Vozidlo svozu bude jako vždy přistaveno v 16 hod. u 
Skalických, v 16:10 u mostu, v 16:20 u hasičské zbrojnice, v 16:30 u kovárny 
u Chválových, v 16:40 u Peci u Sklenářových.  
 
V sobotu 17.5.2008 bude TJ Pustá Kamenice zajišťovat svoz železného 
šrotu. Tento druh odpadu umístěte na obvyklá místa k nakládce. 
 
Další termín svozu nebezpečných odpadů a elektroodpadu v letošním roce 
proběhne v pondělí 20.10.2008. 


