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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Výročí: září:
75 let Habal Jaromír
80 let Kolářová Vlasta
listopad:
75 let Socha Josef
Narození: září:
Honzík Sodomka
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Pro zlepšení občanské vybavenosti
byl instalován v části Pec nový sloup
veřejného osvětlení, dále přibyli čtyři
sloupy se dvěmi světly na cestě od
Chválových k Zemanovým. V blízké
době dojde ke kontrole a opravě
ostatních světel v celé obci.
HASIČSKÝ PLAC
V měsíci září byly zahájeny práce na
úpravě terénu v prostoru nové
hasičské základny. V této souvislosti
je třeba respektovat vytvořené dílo a
stavební suť a podobné materiály
ukládat do zadní části pozemku, kam
je přístup od rybníka přes trať
opravenou cestou. Ukládání tohoto
materiálu vítáme, ale vždy je nutné
ho projednat se starostou obce.
V žádném případě sem však nepatří
nebezpečné odpady a tříděný či
směsný komunální odpad.

PŘIPOJOVÁNÍ K INTERNETU ZAHÁJENO
Na přelomu měsíce srpna a září započala firma COMA s.r.o.
s připojováním zájemců o bezdrátový internet. Jednalo se o ty
zájemce, kteří z místa bydliště mají přímý výhled na věž kostela
sv. Anny. Jejich počet se oproti původnímu zájmu zvýšil a
dosáhl více než dvaceti účastníků včetně Obecního úřadu a
Mateřské školky. Dolní část obce zatím není vyřešena, neboť
stále není vypracován projekt na přívod elektrické energie ke
sloupu šířícímu signál.
Oproti původním dohodám s předchozím farářem, musela
společnost COMA s.r.o. přistoupit na placení nájmu za umístění
svého zařízení na věži kostela. Ten po jednání činí 5 500,- Kč
plus elektrická energie za rok. Pokud by tento nájem firma
nerespektovala, internet by v obci nebyl.
KNIHOVNA
Od konce tohoto roku bude v knihovně nové –
vysokorychlostní připojení k internetu. Toto připojení je pro nás
výhodné, může být použito až pro deset počítačů. Nebude již
třeba po každém použití vypínat počítač ze zásuvky a čekat tak
na připojení.
Dále bychom vás rádi informovali o nových knížkách – je zde
cca 60 knih z výměnného fondu z Poličky a dalších cca 120
knih darovaných (rodina Myškova, paní Jílková).
Vyřadili jsme nějaké starší knihy, pokud máte zájem, můžete
se přijít podívat, jsou k dispozici na rozebrání.
Otevírací doba v následujících měsících: 4.10. , 18.10.
17:00 – 19:00. Od 1.11. – každý čtvrtek 17:30 – 18:30
PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR KD
Případní zájemci o pronajímání
prostor v KD si musí zamluvit
termín v dostatečném předstihu
vyjma nenadálých situací a to na
Obecním úřadě nebo přímo
starostovi obce. Je třeba respektovat
podnikatelské
aktivity
pronajímatelky výčepu KD, která
platí nemalý nájem a musí být včas
informována o potřebě uvolnit
prostory.

OKNA KD
Dne 2.10.2007 začala
výměna 7 ks velkých
oken na sále v KD, a
výměna jednoho okna
v přísálí za dveře, které
budou
sloužit
jako
únikový prostor. Po
provedení zednických
prací bude vymalován
celý KD. Tato akce je
kryta dotací Pard. kraje.

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST
Dostali jsme nabídku od školicího střediska ASI informační technologie s.r.o na
uspořádání počítačových kurzů v naší obci. Firma přijede a přiveze s sebou
veškeré vybavení – pokud byste měli o tento kurz zájem, nahlaste se prosím do
konce měsíce října buď u pana starosty nebo na poště. Je možné udělat kurz jak
pro začátečníky, tak pro pokročilé.
PŘEKÁŽKY PODÉL CEST
Při prohlídce obecních cest s pracovníkem
SKANSKY se záměrem rekonstruovat obecní
cesty bylo zjištěno, že v některých místech se na
obecním pozemku vyskytují okrasné dřeviny a
stromky, které tam obec nevysadila. Dále je na
obecních pozemcích dlouhodobě skladován
stavební materiál a vyrovnány několikametrové a
několikaleté štusy palivového dřeva. V důsledku
toho je zúžena šíře obecní cesty natolik, že zde
v mnoha případech nemůže být položen nový
povrch. Nehledě na problémy se zimní údržbou
pomocí mechanizace na zmiňovaných úsecích
cest.
Rostoucí dřeviny je proto třeba odstranit
v průběhu mimovegetačního období, což je od
1.11. 2007 do 31.3.2008. Jinak toto bude
odstraněno obcí, která to bude považovat za svůj
majetek. To samé platí pro stavební materiál a
dřevo.
Jak by se majitelům těchto přilehlých pozemků
líbilo, kdyby obec na jejich upravených zahradách
(opravdu moc krásná parková úprava, všechno je
pečlivě udržováno, radost pohledět) skladovala
obecní dřevo, stavební materiál a odpadky? Vždyť
je to přeci stejné.
HASIČI POPLACH !
Dne 8.9.2007 v 18.10 hod. starosta obce vyhlásil
poplach jednotce SDH Pustá Kamenice s cílem
shromáždit 12-ti člennou jednotku a prověřit její
akceschopnost. Naše jednotka je vysílána
v počtu 1+5 (nebo alespoň 3) + vozidlo. Přestože
siréna na budově Hasičské stanice byla
v činnosti více jak 10 minut, z družstva se
dostavili 3 členové, žádný řidič, několik dalších
členů SDH v počtu do10 a několik našich
občanů. Hasit požár do naší obce přijeli ve 2
autech občané Čachnova, protože až tam byl
slyšet hlas sirény. Avšak někteří naši členové
SDH projížděli ve svých vozidlech kolem a ani
nezastavili a ostatní byli asi postiženi hluchotou.
Tento neblahý stav byl dne 27.9.2007 řešen se
členy výboru SDH s cílem zlepšit činnost
jednotky a proto došlo k obměně a doplnění
členů jednotky.

KÁCENÍ DŘEVIN
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je
nezbytné získat povolení ve správním řízení.
Žádost o povolení lze získat a vyplnit na Obecním
úřadě v PK. O povolení ke kácení může požádat
pouze vlastník pozemku nebo jeho nájemce
s doloženým souhlasem vlastníka. Povolené
kácení lze provádět pouze v mimovegetačním
období od 1.11. do 31.3.
Bez povolení může kácet pouze fyzická osoba a
to v případě, že se jedná o strom do velikosti
obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše
do 40 m2. Je zde však povinnost toto kácení
oznámit nejméně 15 dnů před zásahem obecnímu
úřadu, který jej může pozastavit, omezit nebo
zakázat.
Povolení ke kácení není třeba, jde-li o zásah
do porostu dřevin z pěstebních důvodů, tj. za
účelem obnovy porostů nebo při provádění
výchovné probírky porostů, z důvodů zdravotních
nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních
předpisů
(z důvodů
vodohospodářských,
energetických rozvodů, potřeb silniční a železniční
dopravy). I v těchto případech musí být kácení
písemně oznámeno nejméně 15 dnů předem.
Povolení ke kácení dřevin není třeba, je-li jejich
stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či
zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
Kácení je však třeba oznámit do 15 dnů od jeho
provedení.
Podrobnější informace a dotazy na konkrétní
případy lze
získat
v úředních
hodinách
na Obecním úřadě.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Již podruhé se uskuteční charitativní sbírka.
V týdnu od 29.10. – 2.11. můžete nosit oblečení,
nepotřebné nádobí, přikrývky . Nenoste kabáty,
kočárky, kola a věci, které by se transportem
znehodnotily.Vše zabalte do igelitových pytlů
nebo papírových krabic a převažte. Můžete přijít
kdykoliv v době, kdy je otevřená pošta nebo se
domluvit na kterékoliv hodině s paní Tušlovou.
Minulá sbíka byla velmi úspěšná, přijďte tedy i
tentokrát pomoci potřebným.

Plnění rozpočtu obce k 31.8.2007 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
Dotace Program obnovy venkova
Ostatní transfery ze stát. rozpočtu

rok
2 596
473
43
28
594
904
183
135
4
30,5
2
52,5
100
5
20
12
10
0
0

k 31.8.
1 962
459
19
20
376
572
42
134
4
47
2
53
15
3
11
30
5
100
70

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 31.8.
1580
3
19
8
435
127
112
5
39
17
352
260
147
5
7
15
3
26

NEBEZPEČNÉ ODPADY a ELEKTROODPAD
Již několik let je pravidelně dvakrát do roka (na konci května a října) organizován sběr nebezpečných
odpadů a nově elektroodpadu. Vozidlo svozu je 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.
Stále platí, že odpad se předává do svozového vozidla osobně a nelze jinak. Pokud se nemůžete sami
dostavit, požádejte své kamarády nebo sousedy.
Nebezpečné odpady
Do speciálního vozidla lze nakládat tyto odpady: pneumatiky, akumulátory, tonery do tiskáren, olejové
filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a tuky, léky, monočlánky, nádoby od barev, lepidel, rozpouštědel,
kyselin, fotochemikálií, pesticidů, nádobky od sprejů, zářivky a výbojky, asfaltové lepenky (pouze
v malém množství a bez stavebních příměsí).
Elektroodpad:
Při nákupu elektrospotřebičů pro domácnost se k ceně výrobku připočítává finanční částka za kterou
by použitý výrobek měl být ekologicky zlikvidován, tzv. PHE. Obec má uzavřenou
smlouvu s firmou Asekol, podle které bude firma zajišťovat odběr a odstranění
elektroodpadu. 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.
Velkoobjemový materiál
Velkoobjemový odpad jako matrace, větší plasty (ne autodíly), podlahové krytiny (koberce, lina)
naházejte do kontejneru u váhy, ale pouze dvakrát do roka v době, kdy se sbírají nebezpečné odpady
(konec května a října).
Pokud budeme velkoobjemový odpad ukládat do kontejneru kdykoli během roku, zvyšuje se nám
podstatně poplatek za vyvezení jednotlivých kontejnerů, což se projeví na zvýšeném poplatku za odpady
v následujícím roce (např. vyvezení velkoobjemového kontejneru stojí cca 14 000 Kč).

Pro železný šrot, trouby, sporáky, bojlery, pračky platí svoz vždy jen na konci května v sobotu před
nebezpečnými odpady.
Papír, plasty a sklo se ukládají průběžně do maloobjemových kontejnerů.
Nádoby na sklo a plasty, které jsou v současné době na soukromém pozemku u obchodu, přemístíme k
úřední desce. Budou tak k dispozici nepřetržitě.
Objem odpadu, který se musí odvážet, zmenšíte, pokud si na zahrádce založíte kompost. Na kompost
můžete ukládat: rozdrcený zahradní odpad, pokosenou trávu, listí, kravský, koňský a slepičí trus, plevel
bez semen, kuchyňský odpad, dřevěné hobliny.
Mezi hřbitovy je k dispozici kontejner na hřbitovní odpad. Jedině tam patří to, co se odstraňuje
z hrobů. Do dřevěné bedny u zdi nic nedávejte - tato bude odstraněna.
Od měsíce června 2007 až do současné doby je zjišťováno, že do kontejneru pro komunální odpad se
ve větší míře dostává to, co by se mělo odvážet jako nebezpečný odpad. V důsledku toho se zvyšují
náklady na třídění svozovou firmou a kvůli nekázni nezodpovědných občanů můžeme počítat s tím, že
poplatek pro rok 2008 bude podstatně vyšší. Za tříděný odpad získáváme bonusy a tyto se pak projeví i
v celkové ceně. Díky třídění se za poslední období poplatek nezvyšoval a vedli jsme si dobře. Něco se
v nás však zlomilo, letošní léto přineslo zvrat způsobující nutnost vyvážet velkoobjemový kontejner
dvakrát do měsíce a platit za tyto služby cca 30 tis. měsíčně.
ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ…….
Pohled na naši obec shora nebo alespoň z okolních
kopců je opravdu krásný. Dominanta naší obce kostel
Sv. Anny je z ptačí perspektivy opravdu úchvatný a jistě
zaujme i z bezprostřední blízkosti. Mohou se však tímto
pohledem na naší dominantu kochat všichni občané
obce? Nutno přiznat, že nemohou a jsou po celý svůj
život odsouzeni spočinout pohledem na starých a
přerostlých stromech. Nezasloužilo by si okolí kostela
Sv. Anny důstojnější prostředí s mladou a udržovanou
zelení? To by pak byla nádhera pohlédnout na naši
dominantu ve světle reflektorů. Zdá se vám to jako sen?
Nemusí. Obec je schopna osvětlení vybudovat, ale je to
až druhý krok. Na tahu je nejdříve majitel pozemku a
ten musí naši dominantu „odhalit“.
ŠKOLSTVÍ V PK
Letošní začátek školního roku v naší ZŠ byl jiný než
v minulých letech. Jiný v tom, že se rozběhla nová
školní reforma a zahájení školního roku se zúčastnil
starosta obce, což se v minulosti nepraktikovalo.Pohled
na zaplněnou třídu 25-ti žáků je opravdu pěkný, snažil
jsem si ho vtisknout do paměti, protože v letech příštích
se to již nebude opakovat. Školou povinných dětí ubývá
a ve školním roce 2010/2011 bude početní stav 15 až 16
žáků a tento počet žáků nám neumožní školu provozovat
(1.třída…1-2 žáci, 2. tř…1 žák, 3.tř…2 žáci, 4. tř…4
žáci, 5.tř…7žáků). Pokud máme pro budoucnost aspoň
omezené (1. – 3. třída) školství udržet musíme posílat
své žáky 6-tých až 9-tých tříd do ZŠ v Krouné, jedině
tak lze zabránit tomu, aby v roce 2010 naši školáci
cestovali vlakem do Borové a potom do Poličky.
Udržení školství v naší obci prohrává 0:1.Hrobařem
školství není OÚ ani nikdo jiný, ale pouze a jen rodiče
žáků 6-tých až 9-tých tříd (do 6.třídy v ZŠ Krouná nikdo
z naší obce nenastoupil).

STRUČNĚ
- v prostoru za úřední deskou nějaký
lenoch vysypal odpadky a stavební suť na
vzniklý trávník, nebyl však sám, další
lenoch tam sype posekanou trávu ze
sekačky (na své zahrádce pořádek a na
obecním pozemku bordel)
- u velkoobjemového kontejneru odpadů
nějaký b…. vysypal svůj nevytříděný
odpad na břeh potoka a tento se sesul do
vody – opravdu geniální výkon, a toto
nebylo poprvé
- volné pobíhání psů po obci pokračujeněkteří majitelé psů asi nejspíš neumějí
číst, nebo své miláčky pouštějí ze svého
pozemku naschvál. Říká se jen do doby,
než se něco stane. Už se stalo. Toulavý pes
jedné majitelky vyplenil králíkárnu a
zakousl a částečně sežral 5 králíků. Majitel
králíků jej přistihl, ale majitelka psa se to
od něho nedozví, požaloval to však
starostovi. Přijde majitelka psa za
starostou?
- na místech veřejnosti přístupných – na
obecních pozemcích vesele řádí slepice.
Nejen, že tyto prostory znečišťují svými
výkaly, ale je i přehrabávají a devastují.
Prohlídkou pozemků majitelů těchto
hrabavek bylo zjištěno, že zahrádky jsou
vzorně udržované, trávníky pravidelně
sečené, ale místo pro vlastní slepice žádné.
(OÚ uvažuje o zakoupení několika set
slepic a tyto bude chovat na soukromých
pozemcích dosavadních chovatelů-jak by
se vám to líbilo?)

