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Požáry v kontejneru
Poslední dobou velice často dochází k požárům
odpadků ve velkoobjemovém kontejneru.
Pokud by se v kontejneru neobjevovaly
nepovolené odpady, nebyl by důvod ke vzniku
požáru, nehledě na to, že do odpadu nepatří
žhavý popel.
Tímto vyžádané výjezdy HZS Polička jsou
zbytečné a svědčí o neznalosti způsobu třídění
odpadů. Nebo snad jsou požáry zakládány
úmyslně?
Výjezd HZS není levná záležitost.

Školní rok
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
CELKEM

Kdo má v rukou udržitelnost školy a školky?
Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji
v naší obci hrozí během čtyř let zánik ZŠ a MŠ. Vývoj počtu
žáků v následujících letech můžete sami posoudit dle tabulky.
V uplynulém období bylo hledáno řešení této situace,
s tím, že starosta obce jako jedinou variantu vidí připojení
místní školy pod některou z okolních ZŠ. Z nich jako jediná
připadá v úvahu ZŠ Krouna a její ředitel po impulsu ze strany
obce přišel s nabídkou vyučovat v Krouně od školního roku
2007/2008 žáky druhého stupně. Součástí této nabídky je
udržení výuky pro žáky 1. až 3. třídy ve škole v Pusté Kamenici
pod vedením učitelského sboru ze ZŠ Krouna.
Ve čtvrtek 3.5.2007 od 17 hod byla pro rodiče žáků
vycházejících pátou třídu ZŠ v Pusté Kamenici zajištěna
doprava do Krouny k prohlídce tamní ZŠ. Jediný, kdo se
dostavil byl starosta, nikdo jiný neprojevil zájem. Pokud se
nezmění myšlení našich obyvatel a nepřistoupíme–li na výše
uvedený návrh, tak přijdeme o možnost zachování výuky v ZŠ.
S tímto je spojen i další osud MŠ a školní jídelny.

Demografický vývoj žáků na ZŠ Pustá Kamenice
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
7 žáků
4 žáci
2 žáci
1 žák
1-2 žáci
5 žáků
7 žáků
4 žáci
2 žáci
1 žák
6 žáků
5 žáků
7 žáků
4 žáci
2 žáci
4 žáci
5 žáků
5 žáků
7 žáků
4 žáci
4 žáci
4 žáci
5 žáků
5 žáků
7 žáků
26 žáků
25 žáků
23 žáků
19 žáků
15-16 žáků

Studny, septiky, žumpy, odběr povrchových vod
V poslední době se na obec obrátila početná skupina místních obyvatel s dotazy ohledně novely vodního
zákona, proto nabízíme vysvětlení některých skutečností.
Účelem vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání
vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování
nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských
společenství.
Voda ve studni není vlastnictvím majitele pozemku. Pokud má občan studnu vybudovanou před rokem 1955 a
používá vodu z ní pouze pro svou domácnost, pak nepotřebuje žádné povolení. Pokud je studna vybudována po
roce 1955 musí o povolení žádat.
Pokud má občan žumpu (nemá přepad) a tuto pravidelně vyváží (např. firma SAVE CZ s.r.o. Hlinsko,
Rváčovská 391, tel. 469314461 – odveze objem 5 m3 na ČOV v Hlinsku za 1500Kč + doprava cca 300 až 500 Kč),
nepotřebuje žádné povolení. Majitel septiku s přepadem do povrchových vod (do potoka,…) musí žádat o povolení.
Je možné, ze septiku udělat žumpu tím, že se zaslepí odtok, pak je třeba pravidelně vyvážet, dalším řešením může
být dočišťovací zemní filtr – tj. nádrž (obvykle plastová) s pískem a štěrkem, která se umísťuje pod terén. Další
možností je zřízení vlastní ČOV. Fyzická osoba nemůže nechat odvést obsah žumpy nebo septiku na svůj nebo cizí
pozemek, ale jen na ČOV. Právnická osoba ( ZD, soukromě hospodařící zemědělec,….) může ze své produkce

vyvážet na svoje pozemky a může svým dopravním prostředkem odvést fyzickým osobám obsah žumpy nebo
septiku na ČOV.
Povolení k odběru povrchové vody potřebuje každý, kdo odebírá vodu z rybníka či potoka a používá při tom
nějaké technické zařízení (např. čerpadlo, ruční pumpu, trkač). Nežádají jen ti, kteří vlastní již vydané povolení
nebo odebírají vodu z potoka jen s konví či vědrem.
O povolení se žádá na Městském úřadě Polička, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad). K jednotlivým
povolením je třeba vyplněná žádost (tato se obdrží na vodoprávním úřadě), mapa v měřítku 1:50 000 nebo 1:
10 000 se schematickým zákresem odběru vody, kopie katastrální mapy s konkrétním zákresem místa odběru vod,
vyjádření hydrogeologa k odběru, kopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí (v případě, že se tyto
listiny nedochovaly a má se za to, že stavba byla povolena je nutno pořídit alespoň zjednodušenou dokumentaci
stavby, tzv. pasport, který si nechá žadatel ověřit stavebním úřadem).

Humanitární sbírka

Paseka v okolních lesích

Dne 21.4.2007
jsme uspořádali
charitativní sbírku pro Farní charitu Broumov.
Vybíralo se oblečení, lůžkoviny, nádobí a
další věci, které už doma nepotřebujeme a
můžeme je věnovat potřebným. Vybrané věci
si broumovští odvezli a dále je zpracovali.
Charita při dalším třídění a rozdělování
využívá práce obtížně zaměstnavatelných lidí.
Sbírka byla obyvateli kladně přijata a přispívali
v hojném počtu i množství.
Děkujeme všem, kteří přispěli,
a
v neposlední řadě i těm, kteří sbírku
organizačně zajišťovali – paní Markové Ivaně,
Kynclové Ivetě, Kašparové Haně a Tušlové
Ireně.

Těžbu dřeva v lesích obklopujících obec svěřily Lesy ČR
v minulém roce společnosti Petra, s.r.o. Tato společnost
prováděla těžbu a přepravu dřeva harvestory a do značné míry
poškodila lesní porost, příkopy a cesty. CHKO Žďárské vrchy
proto zahájila správní řízení s touto firmou a udělila ji finanční
postih ve výši 750 000 Kč. Uvedená společnost se odvolala a
výsledek není doposud znám.

Povrchová těžba kamene
Lesy ČR zahájily těžbu kamene v povrchovém lomu tzv.
zemník pro svoji potřebu na opravu lesních cest. Jedná se o
sezónní těžbu od jara do podzimu. Povrchový lom bude
každoročně po skončení činnosti zasypán dříve odkrytou
zeminou. Podmínkou obce bylo, že těžební technika ani
doprava kamene nebude realizována po komunikaci vedoucí
obcí.

Parkoviště u hřbitova
Obec má záměr u evangelické hřbitova rozšířit na svém pozemku parkovací plochu pro automobily. Součástí této
úpravy bude skrývka travnaté části, která se použije na opravu cesty nad vchodem na evangelický hřbitov. Poté
bude zemina z parkoviště odvozena, plocha zpevněna a opatřena živičným povrchem. Úpravy budou částečně
realizovány členy TJ Pustá Kamenice.
Plnění rozpočtu obce k 31.5.2007 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 nájmu
Poplatky ze vstupného
Neinvestiční dotace
Les
Hřbitovy
Ekokom
Ostatní příjmy
Úroky

rok
2 596
473
43
28
594
904
183
135
4
30,5
2
52,5
100
5
20
12
10

k 31.5.
1 112
328
15
11
118
342
1
128
4
15
2
53
15
1
4
73
2

VÝDAJE CELKEM

Kupní smlouvy a znal. posudky
Lesní hospodářství
Vodovod
Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička
Veřejné osvětlení
Komunální odpady
SDH
Veřejná zeleň, hřbitovy
Místní komunikace
Kultura, KD
Obecní zastupitelstvo
Správa místní obce
Služby banky
Místní lidová knihovna
Příspěvky organizacím

Dary
Ostatní výdaje

rok
2 596
20
20
500
570
50
180
30
60
480
205
290
150
10
10
15
6
0

k 31.5.
909
1
17
4
332
19
68
2
10
14
118
170
81
3
5
15
3
47

Po předešlých dvou velmi návštěvně úspěšných akcích na pustokamenickém hřišti přichází SDH Pustá
Kamenice i letos s tentokráte dvoudenním hudebním festivalem, kde se představí 12, pro Vás již známých
i méně známých, hudebních skupin.

27. – 28.7.2007
hřiště Pustá Kamenice
pátek od 16:00
NOVOVESKA
PRVNÍ POMOC
R.A.F.
CHATRA 76
BLOODY WORK
KODEX rock

sobota od 11:00
VÝKUP JABLEK
MISOGYNIST
PROMILE
RIMORTIS
ŘEMEN rock
ARKONA
ALTRACENT
CHŘESTÝŠ

Občerstvení:
sele na rožni, ryby na roštu, udírna, poličské pivo, …..

možnost stanování v areálu hřiště
akce se koná za každého počasí, v případě velké nepřízně KD
Výtěžek z této akce půjde na výstavbu víceúčelového hasičského cvičiště „na place“

Děkujeme tímto všem obyvatelům Pusté Kamenice a především těm z nejbližšího okolí hřiště za toleranci
při hudební produkci.
Všechny srdečně zve SDH Pustá Kamenice
SDH Pustá Kamenice pořádá výlet na

JEŠTĚD
ve dnech 11.8. – 12.8.2007
Program: 1.den – výstup na Ještěd (možnost využití lanovky)
2.den – Aquapark Babylon Liberec (www.centrumbabylon.cz)
cena zájezdu: 450 Kč
Cena zahrnuje ubytování s polopenzí a dopravu.
Ubytování v pokojích s vlastním soc. zařízením – Penzion Pod Vlekem, Janov nad >isou
Výlet je určen nejen členům SDH.

Volné pobíhání psů
Stále se setkáváme s volně pobíhajícími psy, jejichž majitelé neberou v úvahu, že pes bez dozoru může
obtěžovat spoluobčany a to i když se k lidem nechová nevraživě. Je stále více psích exkrementů v oblasti
kolem kulturního domu, obchodu a pohostinství. Pořídit si psa, znamená se o něho starat, zajistit mu
potravu a výběh a ne ho nechat napospas ulici. Samozřejmostí snad je i po svém miláčkovi uklidit jím
vytvořenou hromádku. Majitel psa by si měl uvědomit, že pes je z právnického hlediska věc a veškerá
odpovědnost je na majiteli. A slušným občanům pak nezbývá nic jiného, než ty neslušné vychovávat a
napomínat. Že se Vás to netýká, jen do doby než do toho šlápnete, nebo Vás takový pes pokouše, nebo
napadne Vaše dítě cestou do školy.
Vaše příspěvky
Příští číslo vyjde koncem měsíce září, pokud máte nějaký příspěvek nebo zájem o placenou reklamu,
dodejte písemné materiály do 15.9.2007 na OÚ.
TJ Pustá Kamenice
pořádá turistický výlet

Beskydy
27. – 30.9.2007
CENA: členové – 1 000,nečlenové – 2 000,-

Přihlášky a bližší informace u vedoucího TJ Milana Sršně do 31.8.2007.

HOSPODA U OLDY
Provozovatel: O. Dědičová
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
>eděle

11-13 hod.
11-13 hod.

18-21 hod.
18-21 hod.
18-21 hod.
17-21 hod.
17-22 hod.
17-22 hod.
17-21 hod.

O víkendech lze pro skupiny předem domluvit
jinou otevírací dobu na tel. čísle 774 215 302.

