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PETICI NALEZNETE NA STRANĚ 3 TOHOTO VYDÁNÍ PUSTOKAMENICKÝCH LISTŮ. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 

www.pustakamenice.cz, starosta@pustakamenice.cz 
mistostarosta@pustakamenice.cz, obec@pustakamenice.cz,  
p. Myška – mobil: 773 655 691, p. Sklenář – mobil: 606 159 910 
úřední den: středa 1600 – 1800, adresa: Pustá Kamenice 64 

Výročí:  

duben 2011 
- 85 let Hápová Libuše 
Narození: březen 2011 

- Daniel Vičar  

ZRUŠENÍ POŠTY V OBCI K 1.8.2011 
Naše obec je členem Sdruţení místních samospráv (SMSČR), které vyvíjí iniciativu 
k plíţivému omezování rozsahu a kvality poštovních sluţeb na venkově. Zástupci České 
pošty informují malé obce o uzavírání poboček a celkem by mělo jít o 1 700 venkovských 
pošt, které mají být zrušeny a převedeny na jiného provozovatele. Česká pošta obecním 
úřadům navrhuje moţnost provozování omezených poštovních sluţeb s příspěvkem zpravidla 
70,- Kč/hod. + pohyblivá sloţka převáţně 1,50 Kč za transakci. V případě nedohody zástupci 
pošty hledají partnera u místních maloobchodníků a jako třetí řešení se nasazuje 
motorizované doručování  (pro naší obec je navrhováno v době od 12:45 hod. do 13:00 hod. 
před  č.p. 130 = KD). Dle rozhodnutí České pošty naše pobočka končí k 1.8.2011. Obec  do 
zápisu z jednání se zástupcem České pošty navrhla, ţe odpustí placení nájmu v částce 
6 000,- Kč/rok a převzetí nákladů na energie (elektřina a plyn), avšak na tento návrh dosud 
nikdo nereagoval. SMSČR společně se Svazem měst a obcí a Spolkem pro obnovu venkova 
se zúčastnili jednání s Českou poštou, kdy výsledkem jednání byla vzájemná dohoda o 
společném postupu. Jednání 24.2.2011 přineslo jednoznačný výsledek - pozastavení procesu 
rušení poboček do nástupu nového vedení České pošty. 
Petiční zákon nám umoţňuje se proti rozhodnutí České pošty bránit alespoň peticí, která 
bude s podpisovými archy k dispozici na pobočce pošty v naší obci a na obecním úřadě. 
Rovněţ je moţno podpisové archy podepsat kdykoli v bydlišti starosty a místostarosty. 

starosta 

OBEC AKTUALIZUJE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 

Strategický plán rozvoje obce je základním střednědobým programem samosprávy pro řízení 
budoucího rozvoje obce v období deseti let. Je v něm deklarována vize obce, která je 
všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na základě analýz definuje cíle obce a navrhuje konkrétní 
rozvojové projekty na desetileté období. Umoţňuje tak lépe plánovat a hospodařit s finančními 
prostředky rozpočtu obce, včetně účelného čerpání dotací. Strategický plán usiluje o dosaţení 
rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je moţné. Nejedná se však o dokument 
neměnný, naopak musí být průběţně porovnáván se skutečností a aktualizován. Za účelem 
pořízení tohoto dokumentu obec oslovila firmu OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí – RNDr. Renatu 
Šedovou, se kterou jiţ proběhla první informační schůzka. Byl dohodnut termín předání 
dokumentu tak, aby mohl být dokument do konce dubna schválen zastupiteli. Vzhledem 
k povaze dokumentu je důleţité, aby se do přípravy zapojila nejen veřejná sféra, ale i občané, 
podnikatelé, majitelé pozemků či odborníci. Proto v rámci přípravy dokumentu proběhne 
v pondělí 18.4.2011 v 17:00 hod. na obecním úřadě jeho veřejné projednání. Neváhejte a 
přijďte předat své návrhy a představy o budoucím rozvoji naší obce. 

Ing. Hana Broklová 

http://www.pustakamenice.cz/
mailto:starosta@pustakamenice.cz
mailto:mistostarosta@pustakamenice.cz
mailto:obec@pustakamenice.cz


Plnění rozpočtu obce k 31.12.2010 v tis. Kč 
 

 Rok 

2010 

k 30.11. 

2010 

 Rok 

2010 

k 30.11. 

2010 

PŘÍJMY CELKEM 3 205 3 939 VÝDAJE CELKEM 3 205 3 570 

Daň z příjmu fyz. os. záv. čin. 530 568 Obecní les 60 177 

Daň z příjmu OSVČ 30 25 Vodovod 250 83 

Daň fyz. os. z kapit. výnosů 50 51 Územní plán obce 70 58 

Daň z příjmu právnických os. 640 595 Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička 345 482 

Daň z přidané hodnoty 1 220 1 354 Veřejné osvětlení 130 127 

Daň z nemovitostí 200 200 Komunální odpady 220 202 

Poplatky z komun. odpadů 170 160 SDH 40 40 

Poplatky ze psa 4 4 Veřejná zeleň, technika, hřbitovy 260 425 

Příjmy z obecního lesa 100 447 Místní komunikace 740 91 

Neinvestiční dotace SR 121 121 Kultura, KD 130 590 

Příjmy z pronájmů apod. 40 45 Obecní zastupitelstvo 400 401 

Příjmy od Ekokomu 30 31 Správa místní obce, rozhlas 350 465 

Příjmy ostatní 15 45 Komun. služby, úz. rozvoj 150 136 

Úroky přijaté 15 71 Příspěvky spolkům, MLK 25 27 

Kultura, prodej pozemků 40 37 Služby banky, dary 35 52 

Dotace ze SR 0 185 Ostatní výdaje 0 214 
 

Návrh rozpočtu na rok 2011 v tis. Kč 
 

 Rok 

2011 

  Rok 

2011 

 

PŘÍJMY CELKEM 3 500  VÝDAJE CELKEM 3 500  

Daň z příjmu fyz. os. záv. čin. 590  Obecní les 60  

Daň z příjmu OSVČ 25  Vodovod 250  

Daň fyz. os. z kapit. výnosů 70  Dětské hřiště a sportovní hřiště 900  

Daň z příjmu právnických os. 600  Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička 320  

Daň z přidané hodnoty 1 360  Veřejné osvětlení 100  

Daň z nemovitostí 200  Komunální odpady 270  

Poplatky z komun. odpadů 160  SDH 40  

Poplatky ze psa 5  Veřejná zeleň, technika 405  

Příjmy z obecního lesa 250  Místní komunikace 90  

Neinvestiční dotace SR 104  Kultura, KD 130  

Příjmy z pronájmů apod. 40  Obecní zastupitelstvo 400  

Příjmy od Ekokomu 30  Správa místní obce, rozhlas 400  

Příjmy ostatní 16  Komun. služby, úz. rozvoj 40  

Úroky přijaté 20  Příspěvky spolkům, MLK 60  

Kultura, prodej pozemků 30  Služby banky, dary 35  

Dotace ze SR 0  Ostatní výdaje 0  

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2011 

- dětské hřiště -  300 000,- Kč,  
- dláţděný chodník u budovy ZŠ a MŠ – 80 000,- Kč,  
- zastřešení vstupních schodů u vchodu do KD -  80 000,- Kč. 
- rekonstrukce sportovního hřiště – 600 000,- Kč 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petice 
 

 za zachování poštovního úřadu v obci Pustá Kamenice. 
 
 

     Plánované zrušení poštovního úřadu 569 83 v naší obci k 1.8.2011 je jedním 
z nebezpečných kroků navrhovaných od kancelářského stolu, zcela bez ohledu k zájmům a 
potřebám lidí, kteří jsou v pozici „pouhých“ odběratelů sluţeb. Zrušení pošty bude 
nepříjemným zásahem do kaţdodenního ţivota nás občanů. Zejména pro osoby 
v důchodovém věku (kterých stále přibývá), pro matky na mateřské a rodičovské dovolené, 
pro lidi, kteří nedisponují vlastním automobilem, pro nezaměstnané či v místě pracující osoby 
bude zrušení citlivým problémem. Pošta je místními občany a institucemi vyuţívána nejen pro 
klasické poštovní sluţby, ale je také hojně vyuţívána sluţba Poštovní spořitelny. Zrušení  se 
stane další překáţkou rozvoje podnikání v naší obci, prohloubí se její pozice vnitřní periferie. 
K této situaci dochází v době, kdy do České republiky přitékají evropské miliardy na „obnovu 
a rozvoj venkova“.  
 
     Díky nesolidárnímu postupu České pošty jsme jako obyvatelé malé obce stavěni do role 
druhořadých občanů. Odejmutím moţnosti vyuţívání sluţeb České pošty v místě bydliště  
vzniká škoda, která není vyváţena dostatečně vstřícným krokem s  garancí ze strany státního 
podniku. Česká pošta nepřichází s ţádným vstřícným návrhem řešení, který by kompenzoval 
a recipročně řešil tyto navazující problémy. Občan musí na svá bedra přijmout další břemena 
– nejen zrušení „poštovního komfortu“, ale hlavně v podobě překáţek v dosaţení veřejné 
sluţby, které pro něj představují výdaje navíc. 
 
     Státní podnik Česká pošta v pozici státem kontrolovaného monopolu nemá právo řešit své 
ekonomické problémy delegováním nepříznivých důsledků na občany, daňové poplatníky, 
kteří jsou nuceni „privatizovat“ si náklady spojené s ekonomickou úlevou pro Českou poštu.  
 
     Nesouhlasíme s tím, aby byla současná krizová situace pouţívána jako argument pro 
rychlou privatizaci poštovních sluţeb. 
 
     Vyjadřujeme svůj nesouhlas s nenávratným zrušením  poštovního úřadu, které ohroţuje 
infrastrukturu českého venkova, vytváří ekonomický tlak na občany a způsobuje sociální 
vyloučení.  
 
Vyzýváme vedení České pošty, aby jednalo v zájmu zdravého rozumu. 
 
 
V Pusté Kamenici, dne  21.3.2011 

Iniciátor petice: Miroslav Myška, starosta obce Pustá Kamenice 

Petiční výbor: Jaroslav Sklenář, DiS., místostarosta obce Pustá Kamenice 

Ing. Hana Broklová, zastupitelka obce Pustá Kamenice 

Kontakt na iniciátora a předkladatele petice: Miroslav Myška, Pustá Kamenice č.p. 55, 
56982 Borová, tel. 773655691, e-mail: starosta@pustakamenice.cz 

 
 
 
 
 

mailto:starosta@pustakamenice.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

KOMENTÁŘ KE ZMĚNÁM VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ 
Co k tomuto dodat? Snad jen to, ţe se jedná o rozhodnutí Pardubického kraje, objednatele 
veřejné dopravy. Jak dopravní obsluţnost pro potřeby občanů naší obce po všech úpravách 
vypadá, dokazuje skutečnost, ţe na 338 obyvatel je v obci 117 automobilů a 62 jich je 
pravidelně pouţíváno k dopravě do zaměstnání a dalších 11 vozidel mají naši spoluobčané 
k dispozici od zaměstnavatelů. Je něco špatně ve veřejné dopravě, nebo jsou obyvatelé naší 
obce pohodlní? Čas ukáţe, zda s novou optimalizací veřejné dopravy, dojde ze strany 
spoluobčanů k jejímu většímu vyuţívání. 
Je nebo není rušení zrekonstruované tratě plýtváním? Kdo by nechal 1/3 zrekonstruovaného 
domu bez vyuţití a přitom by platit za energie? Odpovězte si sami. 
Asi v polovině dubna bude opět jednání o návrzích jízdních řádů ČD a oficiální návrh bude 
k dispozici zhruba v polovině června 2011. Rovněţ jízdní řády autobusů budou k jednání 
s obcemi – zde kromě spoje z naší obce do Chrasti je navrhována další autobusová linka na 
trase Hlinsko – Borová a zpět, kdy tento spoj by měl zajíţdět do naší obce na točnu 
autobusů. 
Připomínky a dotazy k organizování dopravy a jízdním řádům je moţno konzultovat kdykoli se 
starostou obce.                                                                                                               starosta 
 

 
ZMĚNY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PLÁNOVANÉ OD PROSINCE 2011 NA SKUTEČSKU 

Společnost OREDO s. r. o., vlastněná Královéhradeckým a Pardubickým krajem, připravuje 
optimalizaci veřejné dopravy v Pardubickém kraji. Chystají se změny jak v provozu na 
ţeleznici, tak i v linkové autobusové dopravě. Základní myšlenkou těchto změn je posílit 
ţelezniční dopravu tam, kde můţe slouţit jako páteř, tj. být rychlá a kapacitní. V oblastech, 
kde je z různých důvodů málo vyuţívána, by měla být nahrazena levnější autobusovou 
dopravou. Ta však na ţelezniční spoje bude navazovat v níţe uvedených přestupních 
bodech. Důleţitou součástí optimalizace je i zavedení jednotného tarifu, tj. cestujícím bude 
umoţněno na jeden jízdní doklad vyuţít vlaku i autobusu. V rámci tzv. zonově-relačního 
tarifu budou přesně stanoveny ceny mezi konkrétními body, tj. např. cestující ze Skutče do 
Chrudimi bude platit jednu částku, ať pojede autobusem do Chrasti a pak vlakem do 
Chrudimi nebo celou cestu autobusem. 
Konkrétně na Skutečsku se předpokládá neobjednání osobních vlaků mezi Ţďárcem a 
Pustou Kamenicí. Tyto vlaky by měly být nahrazeny autobusovou linkou, která bude 
v Chrasti na nádraţí navazovat na spěšné vlaky od Pardubic (a opačně) a přes město 
Chrast povede přímo do Skutče na náměstí a dále směrem na Předhradí do Krouny, 
Čachnova a Pusté Kamenice. U této linky se v úseku Chrast – Skuteč předpokládá provoz 
kaţdé 2 hodiny se zahuštěním na kaţdou hodinu v ranní a odpolední špičce pracovních 
dní. Dále na Krounu a Pustou Kamenici se počítá s intervalem zhruba 2 hodiny 
s omezeními v dopravním sedle (tj. dopoledne a večer) a o víkendech. Pro město Skuteč 
bude zajištěno doplňkové autobusové spojení od zastávkových vlaků ve Ţďárci. Z Pusté 
Kamenice směrem na Poličku se počítá s vedením vlaků kaţdé dvě hodiny, ve špičce 
kaţdou hodinu s předpokládaným odjezdem okolo „celé“ (tj. např. 6.00, 7.00). Vzhledem 
k turistickému významu této oblasti se plánuje vedení zhruba 3 párů spěšných vlaků o 
víkendu z Pardubic přes Skuteč, Krounu a Čachnov aţ do Poličky, které budou slouţit 
zejména lyţařům, cykloturistům a dalším návštěvníkům Ţďárských vrchů.  

Ing. Hájek, OREDO s.r.o. 

NEUHRAZENÉ POPLATKY ZA ROK 2010 
V současné době nemá zaplaceno poplatky za odpady za minulý rok 7 našich občanů a 7 
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.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
      

 
 

 
 
 

KOMINICKÉ SLUŽBY 
Od 1.1.2011 nabývá účinnosti NAŘÍZENÍ 
VLÁDY  č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 

o podmínkách poţární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které 
nahrazuje Vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění 
komínů. 
Nařízení nově zavádí povinnost zavolat 
kominíka alespoň jednou ročně a nechat si od 
něho vyčistit komín. Za tuto sluţbu je třeba 
poţádat o vystavení dokladu a tento si pečlivě 
uschovat.  Pokud vznikne poţár, a vy doklad o 
kontrole nebudete mít, hrozí pokuta aţ 25 tisíc 
korun. Komín byste měli čistit alespoň třikrát do 
roka a nařízení vlády umoţňuje šikovným 
majitelům čistit jej svépomocí. Zatímco čištění a 
kontrolu komínů můţe dělat obyčejný kominík, 
revizi smí provádět jen kominík, který je 
zároveň revizní technik. Revize se objednává 
vţdy před uvedením komína do provozu nebo 
po kaţdé stavební úpravě, při změně druhu 
paliva, před výměnou nebo novou instalací 
spotřebiče paliv, při komínovém poţáru nebo 
při trhlinách v komínu. Do naší obce dojíţdí 
kominík pan Zdeněk Jírek, tel. 469672073 nebo 
728338829, který je oprávněn čistit komíny i 
provádět revize. U jiných kominíků si jejich 
oprávnění musíte ověřit sami, pozor na 
podvodníky.   
 

KRÁTCE 

- Připomínáme, ţe poplatek za odpady a 
psy za rok 2011 můţete hradit na obecním 
úřadě do 31.3.2011. 
- V neděli dne 27.3.2011 začíná letní čas, 
ručičky hodinek si v 02:00 hod. posuneme   
na 03:00 hod. 
- Správcem toku Kamenická voda jsou 
LESY ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 
Hradec Králové, pověřený pracovník Libor 
Hromádka, tel. 495860253, e-mail:  
hromadka.ost53@lesycr.cz. 
- Obec podala pro hasiče ţádost o dotaci 
na Pardubický kraj na proudnici s pevným 
smáčedlem 52 RAMBOJET 01 v ceně 
14.500,-Kč a náhradní náplň 20 ks v ceně 
3.500,-Kč. 
- Náklady na zimní údrţbu v prosinci 2010 
činily 35.868,-Kč. 
- Obec má od roku 2008 CzechPOINT a 
k plnohodnotnému poskytování komplex-
ních sluţeb pro občany provádíme nově i 
vidimaci a legalizaci (ověřování shody 
opisu nebo kopie s listinou = vidimace  a 
ověřování pravosti podpisu = legalizace). 
Patříme k zhruba 6500 míst, kde je moţno 
na jednom místě a na počkání získat 
potřebné výpisy a ověřit pravost podpisů a 
listin.  
- Aktuální informace k moţnosti získání 
dotace na výstavbu kanalizace a ČOV je 
taková, ţe dle pracovníků OPŢP jiţ nejsou 
k dispozici dotační prostředky, tudíţ se jiţ 
v období do roku 2013 nepočítá 
s vyhlášením výzev k podávání ţádostí o 
dotaci. Zbývá malá naděje, pokud Ti, kteří 
jiţ dotaci obdrţeli, ji budou z nějakého 
důvodu vracet (rozhodnou se nerealizovat 
akci, budou realizovat akci s niţším 
rozpočtem apod.). 
- Není dne, aby nedošlo k okradení 
seniorů pod různými záminkami. Neznámé 
osoby nepouštějte do svých obydlí, věřte 
tomu, ţe se na vás neusmálo štěstí 
v podobě vrácení peněz z přeplatku či 
nějaké výhry. Stoprocentně se jedná o 
podvodníky a budete okradeni. Rovněţ si 
všímejte podezřelých individuí v blízkosti 
pošty, obchodu či obytných stavení – 
můţe se jednat o tipaře ke spáchání 
trestné činnosti. Bdělost se vyplácí a 
zavolat na tísňovou linku policie 158 nic 
nestojí.   
 
 

POZVÁNKA NA NOC S ANDERSENEM 

Knihovnice zvou dětské čtenáře, kteří přečetli 
alespoň tři kníţky z knihovny, na třetí ročník 
Noci s Andersenem. Pohádková noc se 
uskuteční dne 1.4.2011 od 17.30 hod. Přihlášky 
do 28.3. u Ivety Kynclové nebo nové knihovnice 
Lenky Habalové.  
 
ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY KNIHOVNY 

Změnou zimního času na letní se i v knihovně 
mění výpůjční doba. Od dubna (14.4) do října 
bude knihovna kaţdý lichý týden od 17.30 do 
19.00 hod. Poslední výpůjční den zimního času 

je 31.3.2011. 

CHARITA – DIAKONIE 
Občanské sdruţení Diakonie Broumov vyhlásilo 
sbírku pouţitého ošacení, která se uskuteční ve 
dnech 18.4. aţ 29.4.2011. Věci zabalené do 
igelitových pytlů či krabic můţete odevzdávat 
v pracovní době pošty v kulturním domě. Leták 
obsahující přehled věcí bude na internetových 
stránkách OÚ a na vývěskách v obci.  
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

HISTORIE SČÍTÁNÍ LIDU 

Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy 
obyvatel tvořily uţ ve středověku, kdy slouţily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. 
Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na 
českém území je povaţován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je 
součástí zakládací listiny kníţete Spytihněva II. Za významný mezník pak lze označit rok 
1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o kaţdoročním sčítání lidu. Novou 
kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v 
roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.  
Rozsah informací i  kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se 
uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé 
historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940  kvůli  2. světové válce. 
Uţ při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je 
komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce poštou. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je 
nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011. 
Půlnoc z 25. na 26. března 2011 je tzv. rozhodným okamţikem sčítání. Informace do 
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamţik. 
 

ZÁPIS DO MŠ 
Zápis do MŠ pro školní rok 2011/2012 bude probíhat poslední dubnový týden od  25.4. – 
29.4.2011. Rodiče s dětmi mají moţnost přijít se podívat do MŠ, prohlédnout si všechny její 
prostory a seznámit se také s denním reţimem MŠ.  
Po domluvě s paní učitelkou Hromádkovou mohou rodiče vyuţít moţnosti docházet s dětmi 
do MŠ a účastnit se různých činností, tak aby děti měly moţnost zvyknout si na nové 
prostředí.  Na nové „školkáčky“ se těší děti i zaměstnanci ZŠ a MŠ. 

                                          Mgr. Jana Kulichová 
 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ 

Dne 9.2. proběhl v ZŠ zápis do prvního ročníku pro 
školní rok 2011/2012, který jiţ tradičně zahájil pan 
starosta Myška.  
Letošní zápis byl ryze „klučičí záleţitostí“ a tomu 
odpovídalo i jeho pojetí. Na začátku kluci dostali 
arch papíru, na kterém byla nakreslena MŠ, od 
které vedly koleje do ZŠ.  Na kolejích byl připraven 
posuvný vláček. K tomu, aby se mohl rozjet po 
kolejích, bylo ale třeba nasbírat devět jeho 
součástek a nalepit je na něj.  
Zápis se skládal z devíti úkolů, ve kterých museli 
kluci ukázat, co vše se jiţ naučili – poznávat barvy, 
kreslit, počítat… Za kaţdý splněný úkol získali 
nejen součástku vláčku, ale také některou ze 
školních potřeb / pero, gumu…/.  
Kluci hravě zvládli všechny připravené úkoly a tak 
se na konci zápisu jejich vláček rozjel  /zatím 
pouze na papíře/ po kolejích přímo do školy. A 
protoţe kluci byli opravdu šikovní, odnesli si jako 
vzpomínku na zápis také stojánek na školní 
potřeby, samozřejmě v podobě vláčku. Oba chlapci 
byli přijati do prvního ročníku. 
Na chlapecké posily naší ZŠ se těšíme 
nashledanou ve školních lavicích 1.září 

                                          Mgr. Jana Kulichová 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANČNÍ A KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA 
Finanční a kontrolní výbor jsou zřízeny povinně dle zákona o obcích. Jejich existence není 
pouze formalitou, výbory musí kaţdoročně dokládat svou kontrolní činnost – např. i auditorům 
z Pardubického kraje. Kontrolní výbor ve sloţení Vlasta Kynclová, Josef Uchytil,  Ing. Hana 
Broklová provádí především kontrolu plnění usnesení zastupitelstva. Pokud např. 
zastupitelstvo rozhodne o prodeji pozemku, je kontrolováno, zda byla podepsána kupní 
smlouva, provedena změna v katastru nemovitostí a připsána úhrada na účet obce. Dále 
můţe kontrolovat postup při výběru dodavatelů a podpisu smluv na stavební práce nebo 
dodávky u schválených investičních akcí, atd. Finanční výbor, jehoţ členy jsou Ing. Hana 
Broklová, Irena Tušlová a Vlasta Kynclová, kontroluje kromě samotného obecního úřadu i 
zřízené příspěvkové organizace - tedy ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. Předmětem kontroly můţe 
být vedení pokladny, existence směrnic a řádů, vedení účetnictví, namátková kontrola 
účetních dokladů, kontrola vyuţití provozní dotace od obce, výdaje na mzdy a platy atd. 
Konkrétně v plánu na rok 2011 počítá finanční výbor s provedením kontroly obdrţených 
dotací a jejich vyúčtování vůči poskytovatelům, s kontrolou poskytnutých dotací a příspěvků 
(např. TJ Pustá Kamenice), s kontrolou hospodaření v lesích a kontrolou vedení pokladny 
obecního úřadu. Jedna z kontrol bude téţ provedena v ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. 
Veškeré zápisy z kontrol bere zastupitelstvo na vědomí na svých jednáních a jsou zaloţeny 
na obecním úřadě. Podněty ke kontrolní činnosti mohou vzejít i z vašich řad - občanů naší 
obce.                                                                                                             Ing. Hana Broklová 
 

KONKURZ NA  ŘEDITELE/LKU ZŠ A MŠ 
V průběhu  února a března 2011 probíhá výběrové řízení na místo ředitele/lky ZŠ a MŠ Pustá 
Kamenice. V termínu podání do 28.2.2011 došla jedna přihláška, která splňuje zadaná 
kritéria. Dne 28.3.2011 se uskuteční samotné výběrové řízení a  budeme znát jméno 
ředitele/lky naší školy.  
Dosavadní ředitelka pouze zastupovala za paní Šimonovou, která byla do 31.12.2010 na 
mateřské dovolené. Ta se však na svou pozici nevrátila. Z tohoto důvodu obec jakoţto 
zřizovatel vyhlásila konkurz na obsazení místa. 
 

 NEBEZPEČNÉ ODPADY 
V pondělí dne 23.5.2011 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).  
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 
V sobotu dne 21.5.2011 TJ Pustá Kamenice 
zajistí sběr ţelezného šrotu na obvyklých místech 
v obci. Ţelezný šrot prosím uloţte na tyto místa v 
co nejkratším termínu před svozem. 
 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

Velkoobjemový odpad lze ukládat do 
kontejneru u váhy od pátku 20.5.2011 
do pondělí 23.5.2011. Např. koberce, 

lina, čalouněný nábytek atd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL 2011 

Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 19.2.2011 tradiční dětský 
karneval, který předchází taneční maškarní zábavě pro dospělé, ŠIBŘINKÁM. V letošním 
roce naše organizace zvolila jako výzdobu sálu "CIRKUS". U stropu sálu kulturního domu 
bylo zavěšeno tzv. "Šapitó" s medvědem na koloběţce a po stranách sálu byly vystaveny 
obrázky s tématem cirkusu, které vyrobily děti ze ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. I v letošním roce 
nás velice potěšila návštěva dětí, kterých se sešlo více jak sto. Všechny děti měly krásné 
masky, za které byly oceněny a pro všechny děti pořadatelé připravili spoustu soutěţí a her, 
za které byly bez rozdílu umístění rovněţ oceněny. O zpestření dětského karnevalu se 
postaraly maţoretky při Tylově domě v Poličce, které zde předvedly jeden ze svých 
programů. Dětskému karnevalu přihlíţelo dalších několik desítek rodičů, babiček a dědečků 
přítomných dětí. Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice děkuje všem, kteří se karnevalu 
zúčastnili a těší se na shledanou na příštím karnevalu, který uspořádáme v roce 2012. O 
karnevalu byl napsán článek a společně se čtyřmi fotografiemi byl otištěn v pátek 25.2.2011 
DENÍKU SVITAVSKO. Fotografie z karnevalu si můţete prohlédnout na webových stránkách: 
http://picasaweb.google.com/brokljan/, http://www.pnovak.cz/. 

                                                                             za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 

ŠIBŘINKY 2011 

Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 19.2.2011 tradiční maškarní 
zábavu pro dospělé, ŠIBŘINKY. Šibřinky naše organizace pořádá nepřetrţitě od roku 1964, 
krátce po otevření kulturního domu v Pusté Kamenici. V letošním roce byl jako ráz výzdoby 
zvolen "CIRKUS". Výzdobu připravili členové TJ Pustá Kamenice za přispění ţáků ZŠ a MŠ 
Pustá Kamenice. I v letošním roce tradiční maškarní zábavu navštívilo několik desítek masek, 
a tak porota měla těţké rozhodování, jaké masky zvolit jako nejlepší. Nakonec poprvé v 
historii šibřinek porota vyhlásila celkem devět nejúspěšnějších masek. Nejlepší maskou byla 
vyhlášena skupina AVATAR z Kameniček. Pořadatelé děkují všem maskám a všem 
účastníkům za krásně proţitý maškarní večer v Pusté Kamenici a těší se na ŠIBŘINKY v roce 
2012. Rovněţ i o této akci byl napsán článek, který byl společně s fotografií AVATARU 
otištěn v úterý 22.2.2011 v DENÍKU SVITAVSKO. Fotografie z maškarní zábavy si můţete 
prohlédnout na webových stránkách: http://www.pnovak.cz/ 

                                                                                 za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 
 

https://picasaweb.google.com/brokljan/KARNEVAL2011?feat=directlink
http://www.pnovak.cz/foto/index.php?album=pk-2011-karneval
http://www.pnovak.cz/foto/index.php?album=pk-2011-sibrinky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSTOKAMENICKÝ TURNAJ VE 
STOLNÍM TENISE 2011 

pořádá TJ Pustá Kamenice 
v sobotu dne 26.3.2011 od 09.00 hodin 

v místním kulturním domě 
Prezentace účastníků bude před začátkem 
turnaje přímo na místě v KD. Občerstvení 
zajištěno, hrát se bude o hodnotné ceny.  
 

Masopust 2011 
Jiţ posedmnácté v novodobé historii 
uspořádala Tělovýchovná jednota Pustá 
Kamenice tradiční masopustní průvod. V 
letošním roce průvod připadl na sobotu 
5.3.2011. Za krásného slunečného počasí 
bezmála padesát masek vyrazilo od 
kulturního domu směrem na dolní konec 
obce, aby se po roce opět poveselil s 
občany. Samozřejmě aţ poté, co průvod 
dostal povolení od starosty pana Miroslava 
Myšky. Jako kaţdoročně občanům zahráli 
harmonikáři Zdenda Kvapil a Pepa 
Netolický. Průvod byl ukončen kolem 17.00 
hodin na horním konci. Letošní masopust 
navštívila šéfredaktorka Deníku Svitavsko 
paní Iveta Nádvorníková, která   s průvodem 
strávila celé dopoledne. Účastníci průvodu 
děkují všem navštíveným občanům za 
chutné občerstvení, které pro maškary 
připravili a dále děkují za přispění různými 
finančními částkami. Článek a fotografie 
z letošního masopustu byly zveřejněny ve 
Svitavském deníku v pondělí 7.3.2011 a 
v úterý 8.3.2011. Fotografie z masopustu 
naleznete na webových stránkách: 
https://picasaweb.google.com/brokljan/ 
http://svitavsky.denik.cz/multimedia/galerie/2
820594.html 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 
 

JARNÍ TURISTICKÝ POCHOD 2011 

TJ Pustá Kamenice pořádá v sobotu 2.4.2011 
jarní pěší turistický výlet. Zájemci se mohou 
hlásit u Jaroslava Sklenáře do středy 
30.3.2011, který poskytne bliţší informace 
k trase a organizaci celého výletu. Těšíme se 
na Vaši účast. 
 

ČARODĚJNICE 2011 
Pálení ČARODĚJNIC, které v letošním roce 
opět uspořádá TJ Pustá Kamenice, vychází 
na sobotu 30.4.2011. Začátek programu 
bude od 18.00 hodin na místním hřišti. I 
v letošním roce nebude chybět soutěţ pro 
děti o nejhezčí či nejšerednější vyrobenou 
čarodějnici. Všechny děti, které přinesou 
vlastnoručně vyrobenou čarodějnici budou 
za své dílo oceněny. Pivo pro dospělé  a 
nealkoholické nápoje pro děti budou 
zajištěny ze strany pořadatele. Uzeninu na 
opečení ať si kaţdý návštěvník akce přinese 
sám. Srdečně zvou pořadatelé. 
 

DĚTSKÝ DEN 2011 

TJ Pustá Kamenice uspořádá v sobotu dne 
28.5.2011 DĚTSKÝ DEN u příleţitosti 
Mezinárodního dne dětí, který připadá na 
1.6.2011. Dětský den se bude konat od 13.00 
hodin na místním hřišti a pro děti bude 
připraveno celé odpoledne různých soutěţí        
a her. Nebudou chybět sladkosti a ceny pro 
soutěţící. Občerstvení bude ze strany 
pořadatele zajištěno. V případě nepřízně 
počasí bude stanoven jiný termín, o kterém 
budete včas vyrozuměni na webových 
stránkách obce a prostřednictvím plakátů. 
Pořadatelé tímto zvou jak všechny místní děti, 
tak i děti přespolní. 
 

https://picasaweb.google.com/brokljan/MASOPUST2011?feat=directlink
http://svitavsky.denik.cz/multimedia/galerie/2820594.html
http://svitavsky.denik.cz/multimedia/galerie/2820594.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍSPĚVEK OBČANA 

Opět nastal čas pěkných procházek, výletů na kolech, pěšky spojené s dopravou autem. 
Mnozí z nás navštívili skalní útvary v blízkém i vzdálenějším okolí naší vesnice. Setkali se a 
mluvili s horolezci slézající skalní stěny, všimli si jména a obtíţnosti výstupu. Jejich 
pojmenování je odborné, ale i zábavné. Pro zajímavost uvádím, pokud Vás zaujmou, pořadí 
vedle sebe výstupů na jeden skalní útvar. 
     Dětská, Babská, Boulí, Lotr-4, Plotna+4, Dědek 3, Var-proměna, Tři palice, Zábukáč, 
Morál+4, Břízková, Luft, Crazy-project, Luftwafe 6+, Nos 5-, Hokejka 4-, Bříško, Břicho, 
Převislá 3+, Západní hranka 3, Chuťovka 3-, Choutky 3, Komínek, Přeslavor, Trhlina 4-, 
Vzdušná 4-, Spálená 6-, Trop, Jednoskobová 4+, Zelenina 5-, Vzdušňák 4+, Podzimní 6-, 
Kameňák, Mechová, Totem, Vatra a Mokrá. Celkem třicet sedm výstupů. 
     Mnozí víte, o kterou skálu se jedná. Pro Vás, kteří váháte, nabízím moţnosti určení: 
Skalní útvar Kablaně u Otradova, Pískovcový útvar Tanková loď Městské maštale Proseč, 
Hápova skála, Rybenské perníčky, Milovské perníčky, Čtyři palice, Devět skal, Zkamenělý 
zámek. Příště se dozvíte, o který skalní nebo pískovcový útvar se jedná. 

Liboslav Chvála, Rychnov 

DVĚ NOVÉ SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY POLIČKA   

Oblastní charita Polička na začátku roku otevřela dvě nové sluţby, které je připravena 
poskytovat občanům z Poličky a okolních obcí.  
 

První z nich je sociální služba „Osobní asistentce“ 
Tuto, občany dlouhá léta poptávanou sluţbu, jsme zahájili od 1. ledna 2011. Osobní asistenci 
poskytujeme dětem od 1 roku věku a dospělým v jejich vlastních domácnostech. Doposud 
jsme ţadatele odkazovali na svitavskou neziskovou organizaci Salvia. 
Sluţba je určena osobám se sníţenou soběstačností z důvodu tělesného, mentálního, 
zrakového a sluchového postiţení, chronického onemocnění či věku, jejichţ situace vyţaduje 
nezbytnou pomoc druhé osoby.  Osobní asistent pomáhá člověku se vším, co člověk pro své 
postiţení nemůţe zvládnout sám: pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy nebo chodu 
domácnosti, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti i zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.  
Osobní asistenci vykonáváme v pondělí aţ pátek od 7 do 18 hodin. Sluţba však nemusí být 
omezena pouze na uvedenou pracovní dobu. Klient si ji můţe s asistentem dojednat podle 
potřeby i v jiný čas a v jiné dny v týdnu. Poskytnuté sluţby si částečně hradí uţivatel 
z příspěvku na péči.  
Sídlo Osobní asistence najdete v Poličce na ul. T Novákové čp. 734. Kontaktní osobou je 
vedoucí sluţby Milena Nedělová, DiS.: tel: 731 598 814.  
Věříme, ţe rozšíření spektra sluţeb Charity přispěje občanům Poličska k tomu, aby mohli 
zůstávat ve svém domácím prostředí s handicapem, v nemoci i ve stáří, a pro jejich pečující 
osoby bude úlevou při namáhavé sluţbě svým blízkým. 

 

Druhá je sociální služba „Sanace rodiny“ 

Sluţbu „Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi“ jsme zahájili 1. února 2011 v rámci 
pilotního projektu Sanace rodiny Pardubického kraje. Vzniká v úzké spoluprácí s odborem 
sociálně právní ochrany dětí a jejím posláním je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi,  
které jsou v tak obtíţné situaci, ţe potřebují podporu při obnově základních rodinných funkcí. 
Je poskytována v domácím prostředí v Poličce a spádových obcích a vychází z individuálních 
potřeb rodiny. 
Sanace rodiny sídlí ve Vrchlického ulici 185 a kontaktní osobou je Mgr. Markéta Šafářová, 
tel.: 731 598 813.  
Doba není ekonomicky příznivá, přesto se poličská charita rozrůstá. Některé projekty byly 
připravovány roky dopředu, jiné se „objevily“ ze dne na den. Sociální problémy v naší zemi 
bohuţel nemizejí, naopak přibývají a vyostřují se. My se na ně snaţíme reagovat.  
 

 Štěpánka Dvořáková, Oblastní charita Polička 
 


