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INFORMAČNÍ SERVIS 
www.pustakamenice.cz 
starosta@pustakamenice.cz 
obec@pustakamenice.cz 
telefon: 773 655 691 
p. Myška – mobil: 607556993 
p. Kynclová – mobil: 723778031 
úřední dny: středa 1600 – 1800 
adresa: Pustá Kamenice 64 Výročí:  
             prosinec 2009 
- 80 let  Melezinek Josef 
             únor 2010 
- 75 let  Vařečka Jaroslav 
- 80 let  Machová Anna 
             Sochová Ludmila 
             březen 2010 
- 90 let  Mikulecký František 
 
Narození: prosinec 2009 
Tobiáš Malý  ☺ 
 

VYHLÁŠKA O POHYBU PSŮ NA VEŘEJNÉM 
PROSTRANSTVÍ 
Dnem 1.1.2010 nabývá účinnosti Obecně závazná 
vyhláška obce Pustá Kamenice č. 1/2009, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
v obci Pustá Kamenice. Je zde taxativně vymezeno veřejné 
prostranství, kde nelze tolerovat volné pobíhání psů bez 
dozoru průvodce psa. Rovněž je povinnost průvodce psa 
po svém miláčkovi uklidit jeho sekrementy (výkaly). Je na 
nás na všech slušných občanech jestli si necháme od 
několika jedinců znepříjemňovat život a nebo projevíme 
občanskou statečnost a učiníme na tyto teroristy oznámení. 
Ovšem anonymní oznámení není k ničemu. Pejska stačí 
vyfotit a dobře si zapamatovat den a čas a pak již jen 
navštívit starostu a to kdykoliv k podání vysvětlení. Starosta 
se pak již postará o další, tj. předání oznámení na 
projednání u přestupkové komise Městského úřadu Polička. 
Jak jednoduché, totéž je možno praktikovat s pohybem 
slepic na veřejném prostranství. Plné znění vyhlášky 
zveřejňujeme v tomto čísle. 

starosta 

ZÁBOR OBECNÍCH POZEMKŮ 
Od 1.12.2007 je v platnosti obecně závazná 
vyhláška obce Pustá Kamenice č. 1/2007 o 
místních poplatcích, která mimo jiné řeší i zábor 
veřejného prostranství. Ti šikovnější naši 
spoluobčané si pokud to bylo možné zabrané 
pozemky od obce odkoupili a ti méně šikovní 
stále mají cosi složeno na těchto prostranstvích. 
Do konce května 2010 bude provedena kontrola 
všech obecních pozemků a pokud bude zjištěn 
vlastník tohoto záboru, tak mu bude od 1.6.2010 
účtován ve smyslu vyhlášky poplatek 5,-Kč/m2 a 
den, pokud majitel nebude zjištěn bude 
postupováno dle platného zákona.  V průběhu 
roku 2010 by mělo dojít na realizaci projektu 
vyčištění potoka Kamenická voda a tím i úpravy 
obou břehům takže je třeba, aby byly břehy volně 
přístupně. Dále pak předpokládáme, že bude 
v roce 2011 zahájena výstavba ČOV a 
kanalizace a zase je třeba uvolnit cesty, neboť 
některé obecní pozemky budou využívány při 
výstavbě kanalizace v obci. Pokud někdo, kdo 
léta zabírá obecní pozemky recipročně nabídne k 
uložení skládek svoje pozemky kolem svého 
domu, toto uvítáme.                                  starosta 



 
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU 
V průběhu října byl architektem Menclem zpracován návrh změny č. 1 územního plánu obce. Tyto podklady 
zpracoval Městský úřad v Poličce a dne 20.10.2009 vydal formou oznámení veřejnou vyhlášku. Ta byla v období 
do 20.11.2009 vyvěšena na úřední desce naší obce a také na internetové úřední desce a občané se k ní mohli 
v uvedené lhůtě vyjádři. Vzhledem k tomu, že nikdo z občanů o toto neprojevil zájem, přestože se jedná o 
nejdůležitější rozvojový dokument obce, rozhodli jsme se Vás s navrhovanými a v tuto chvíli již schválenými 
změnami seznámit podrobně. 
 
Dílčí změny Z1.1. a Z1.2. – u Peci mezi Chválovými a Burešovými a mezi Nováčkovými a Žižkovými 
Změna funkčního využití z ploch průmyslu, drobné výroby a služeb na plochy bydlení. 
Dílčí změna Z2 – u Peci směrem na Čachnov 
Změna situování plochy technické vybavenosti pro umístění ČOV včetně vymezení ploch pro umístění související 
dopravní infrastruktury, trafostanice pro ČOV a čerpacích stanic kanalizace a úpravy vedení kanalizačních stok. 
Dílčí změna Z3 – naproti Zemanovým 
Změna funkčního využití pozemku parc. č. 109 z plochy krajinné a rozptýlené zeleně mimo zastavěné území na 
plochu technického vybavení pro umístění stavby dopravní infrastruktury (garáže). 
Dílčí změna Z4 
Úprava funkčních typů v ploše občanské vybavenosti na pozemcích kolem kulturního domu. 
Dílčí změna Z5 u točny autobusů 
Změna funkčního využití části pozemku parc. č. 36 z plochy veřejné zeleně na plochu pro výrobní aktivity pro 
umístění sběrného dvora. 
Dílčí změna Z6 
Změna sídel obecního úřadu, mateřské školy, knihovny a obchodu, tj. úprava číslování těchto objektů v plochách 
občanské vybavenosti. 
Dílčí změna Z7 – zahrada Hromádkových nad ZŠ a MŠ 
Změna funkčního využití z plochy bydlení na plochu zeleně pro zahrady. 
Dílčí změna Z8 – u ZD 
Změna funkčního využití části plochy na pozemku parc. č. 35 (plocha ochranné zeleně), části plochy na pozemcích 
parc. č. 918/2 a č. 918/4 (plocha zemědělské výroby) a plochy na pozemcích par. č. 927/2 a č. 927/3 (plocha 
krajinné zeleně) na plochy výrobních aktivit (průmysl, drobná výroba, služby). 
Dílčí změna Z9 – zahrada Primasových 
Změna funkčního využití pozemku parc. č. 7/1 z plochy zeleně (zahrada) v zastavěném území na plochu bydlení. 
Dílčí změna Z10 – zahrada Vařečkových 
Změna funkčního využití pozemků parc. č. 318 a č. 319 z plochy zeleně (zahrada) v zastavěném území na plochu 
bydlení. 
Dílčí změna Z11 – kolem domu pana Flídra 
Změna funkčního využití pozemku parc. č. 399/3 z plochy veřejného prostranství mimo zastavěné území na plochu 
bydlení (úprava hranic zastavěného území z důvodu existence stávajícího RD). 
Dílčí změna Z12 – hasičský plac 
změna funkčního využití pozemků parc. č. 1154/3, 1193/4 a 1193/5 z plochy krajinné zeleně mimo zastavěné 
území na plochu sportu a rekreace pro možnost vybudování hasičského cvičiště s nezbytným technickým 
vybavením. 
Dílčí změna Z13 – pozemky na Františkách 
změna funkčního využití pozemků parc. č. 537/1 z produkční zemědělské plochy a lesy s funkčním typem  
zemědělské orné půdy mimo zastavěné území na plochu bydlení. 
Dílčí změna Z14 – pozemky na Františkách 
změna funkčního využití částí pozemků v oblasti „Františky“ parc. č. 483/2, 483/3, 469/10, mimo zastavěné území 
z plochy krajinné zeleně na plochu bydlení. Oprava vymezení hranic současně zastavěného území v lokalitě 
„Františky“. 

 
Projednání návrhu zadání bylo ukončeno dne 24.11.2009. K návrhu zadání bylo v zákonné lhůtě uplatněno 

celkem 12 vyjádření s požadavky dotčených orgánů z 18 obeslaných, včetně stanoviska dotčeného orgánu 
posuzování vlivů na životního prostředí (Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství). 
Dále bylo v zákonné lhůtě uplatněno celkem 12 vyjádření s požadavky ostatních subjektů z 27 obeslaných. Po 
uplynutí zákonné lhůty byla doručena 3 vyjádření s požadavky ostatních subjektů. 

Na základě samostatné žádosti pořizovatele uplatnily svá stanoviska z hlediska významného vlivu na evropsky 
významné lokality a vymezené ptačí oblasti (Natura 2000) příslušné orgány ochrany přírody, tj. Správa CHKO 
Žďárské vrchy a OŽPZ KrÚ Pardubického kraje. Na základě požadavku CHKO byly ze změny vypuštěny body 
Z13 a Z14. 

Ze 7 obeslaných sousedních obcí a ÚÚP sousedních ORP neuplatnil své podněty k obsahu návrhu zadání 
Změna č.1 ÚPO Pustá Kamenice v zákonné lhůtě nikdo.V průběhu projednávání návrhu zadání nebyly v zákonné 
lhůtě uplatněny žádné požadavky s připomínkami k obsahu návrhu zadání ze strany veřejnosti. 

 
Na jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2009 bude projednán návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu obce 

upravený dle požadavků dotčených orgánů. 



Plnění rozpočtu obce k 30.11.2009 v tis. Kč 
 

 Rok 
2009 

k 30.11. 
2009 

 Rok 
2009 

k 30.11. 
2009 

PŘÍJMY CELKEM 3 480 3 151 VÝDAJE CELKEM 3 480 3 257 
Daň z příjmu fyz. os. záv. čin. 600 503 Obecní les 90 59 
Daň z příjmu OSVČ 60 34 Vodovod 300 171 
Daň fyz. os. z kapit. výnosů 50 48 Kanalizace projekt 200 179 
Daň z příjmu právnických os. 880 605 Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička 395 380 
Daň z přidané hodnoty 1 250 1 160 Veřejné osvětlení 50 56 
Daň z nemovitostí 100 111 Komunální odpady 210 197 
Poplatky z komun. odpadů 185 166 SDH 40 51 
Poplatky ze psa 4 4 Veřejná zeleň, technika, hřbitovy 340 397 
Příjmy z obecního lesa 220 99 Místní komunikace 35 105 
Neinvestiční dotace SR 36 36 Kultura, KD 100 443 
Příjmy z pronájmů apod. 50 57 Obecní zastupitelstvo 390 367 
Příjmy od Ekokomu 15 22 Správa místní obce 400 370 
Příjmy ostatní 20 73 Veřejně prospěšné práce 50 68 
Úroky přijaté 10 16 Místní lidová knihovna 10 16 
Dotace ostatní 0 217 Služby banky, dary, přísp.org. 30 66 

   Prostředky k použití - kanalizace 840 0 
   Rozhlas, CzechPoint, čekárna 0 332 
 

Daňové příjmy   2 940 tis. 2 461  tis. plnění 83,7 % 
Celkové příjmy 3 480 tis. 3 151  tis. plnění 90,5 % 
Celkové výdaje 3 480 tis. 3 257  tis. plnění 93,6 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Dne 9.1.2010 se v naší obci uskuteční 
tříkrálová sbírka, která poslouží na zakoupení 
nového devítimístného automobilu pro svoz 
klientů AC dílen a Denního stacionáře, na 
vybudování klimatizace v podkrovní části 
Denního stacionáře, na přímou pomoc 
sociálně slabým lidem v místě působnosti 
Oblastní charity Polička a pomoc chudým 
lidem v Bangladéši. 
 

KAMERY – SOUTĚŽ ZLATÝ ERB 
Internetové stránky naší obce budou 
postupně vylepšeny a doplněny tak, abychom 
dobře obstáli v soutěži o Zlatý erb, např. bude 
instalována on line kamera s výhledem na 
kostel Sv. Anny a kamera s nočním viděním 
na kontejnery s odpady, hlášení 
meteorologické stanice v naší obci atd. 
Současně dojde k digitalizaci obecní kroniky, 
kroniky vítání občánků a umístění na naše 
www stránky. V této souvislosti žádáme naše 
občany, kteří mají doma, jistě nedopatřením, 
kroniky z minulých let z vítání občánků, aby je 
předali na obecní úřad – budou digitalizovány 
a rovněž umístěny na našich stránkách. Rádi 
uvítáme i informace o tom, kde by uvedené 
kroniky mohly být. 

starosta 
 

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍCH 
ODPADŮ PRO ROK 2010 
Poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání, 
odstraňování komunálních odpadů v roce 
2010 je 500,-Kč/osoba a rekreační objekt. 
Tento poplatek je splatný do 31.3.2010.  
 

Vážení pánové, 
dovolujeme si oslovit místní dospělou mládež a táty od rodin a doporučit, aby využívali v našich 
hospůdkách sociálních zařízení ke své potřebě a ne veřejného prostranství. 
Nejste snad pejskové, ale dospělí lidé. Také vedoucí těchto provozoven by si měli v této 
záležitosti udělat pořádek.                       Mlynářovi č.p. 129 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚDRŽBOVÉ PRÁCE NA KAMENICKÉ VODĚ 
Na jednání zastupitelstva obce v červnu 2009 byl starosta pověřen k jednání se Zemědělskou 
vodohospodářskou správou ohledně údržby potoka Kamenická voda. Při jednání došlo 
k dohodě o přípravě prací, jejichž návrh byl na obec doručen v říjnu 2009.  
Jedná se o údržbu neupraveného vodního toku o kapacitě 2.007 km. Práce spočívají 
v odstranění nánosu lehkou technikou v úseku od Mlynařových  po most u Vařečkových a 
ručním čištěním ve třech místech (od Pozdníkových k Mlynařovým, od obecního úřadu 
k Markovým, mezi Novákovými a Dědičovými) o celkové kubatuře 109,55 m3 (z toho ruční 
čištění činí 27,6 m3). K sečení je úsek dlouhý 0,760 km od začátku údržby (od rybníka). Tato 
akce bude zařazena do plánu údržbových prací na rok 2010 – dle přidělení finančních 
prostředků od Ministerstva zemědělství. Investorem a realizátorem akce bude Zemědělská 
vodohospodářská správa.                                                                                       Hana Broklová 
 
STROMY KÁCENÍ 
Od 1.10.2009 nastalo mimovegetační období 
trvající do 31.3.2010, kdy je možno požádat 
na obecním úřadě o kácení stromů rostoucích 
mimo les. Je třeba zvážit, zda strom případně 
nemůže při velkém větru, náhlém velkém 
přídělu sněhu, či bouřce spadnout na 
elektrické či telefonní vedení, dům, přilehlou 
komunikaci, procházející chodce či 
projíždějící vozidla apod. Nechat si přerůst 
strom  přes možnost ho v budoucnu 
bezproblémově skácet je nerozumné a také 
potom finančně náročné. Máte-li pochybnosti, 
zda můžete kácet, obraťte se kdykoli na 
starostu. Formuláře jsou k dispozici na 
obecním úřadě a také na internetových 
stránkách naší obce.                           starosta 
 

DOTAZNÍK – VYHLÁŠKA O KLIDU 
Současně s tímto vydáním čtvrtletníku je 
distribuován dotazník, zda má být v naší obci 
v jejích zastavěných částech, zakázáno o 
nedělích a státem uznaných svátcích užívání 
zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Těchto 
dotazníků je 150 a je na občanech, jak se 
k tomu postaví a pro co se rozhodnou a kolik 
dotazníků se vrátí zpět s nějakou odpovědí. 
Dotazníky lze předat na poště, na OÚ, do 
poštovní schránky na dveřích OÚ či do 
poštovních schránek zastupitelů obce  do 
31.1.2010. O výsledku bude podána zpráva 
ve vydání Pustokamenických listů v březnu 
2010. Je na Vás na občanech, pro co se 
rozhodnete. 

starosta 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V neděli 18.10.2009 ve 13 hod. proběhlo v základní škole 
Pustá Kamenice slavnostní vítání občánků do života. 
Přítomné rodiče a příbuzné uvítala paní Irena Tušlová, 
která také představila naše nové občánky: Alici Husákovou, 
Šárku Bukáčkovou, Andreu Odehnalovou a Matěje 
Zahálku. Soubor pod vedením paní Ivany Markové ve 
složení Karolína Černá, Eliška Tušlová, Iveta Kynclová, 
Denisa Chválová pro ně předvedl cca 5-ti minutové pásmo 
básniček a písní. Pan starosta ve svém proslovu popřál 
dětem spokojenou cestu životem v klidném zázemí domova 
a vyslovil přání, aby děti prožily v obci šťastné a bezpečné 
dětství a aby v budoucnu nezapomněly, kde jsou jejich 
kořeny. Poté se rodiče podepsali do kroniky a obdrželi 
pamětní list od Obce a od České pošty a.s.. Celý obřad byl 
po cca 20-ti minutách ukončen fotografováním rodin u 
kolébky. Závěrem děkuji paní Lucii Vaňkové, která se ujala 
zápisů do obnovené kroniky vítání občánků v obci. Kronika 
bude doplněna i fotografiemi z průběhu akce. Některé 
fotografie si již nyní můžete prohlédnout na webu obce. 
Foto Jan Brokl st., více fotografií na 
http://picasaweb.google.com/brokljan.           Hana Broklová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KRÁTCE 
- Z důvodu nástupu paní učitelky Jany 
Kulichové na mateřskou dovolenou došlo v ZŠ 
k personálním změnám.  Novou třídní učitelkou 
se stala od 18.11.2009 Mgr. Daniela Šílová.  
Zástupem a vedením školy byla pověřena paní 
Schauerová. 
- Gratulujeme tímto paní ředitelce Kulichové 
k narození syna Nicolase dne 10.12.2009. 
- Poslední úřední den v roce 2009 je středa 
30.12.2009. Dne 23.12.2009 úřední den 
nebude. V roce 2010 se první úřední den 
uskuteční ve středu 6.ledna. V případě potřeby 
lze kontaktovat starostu kdykoli. 
 - Postupně shromažďujeme připomínky a 
informace k modernizaci veřejného osvětlení 
v obci. Náměty na umístění nových světel, 
výměnu starých sloupů za nové, přesuny 
sloupů ze soukromých pozemků na obecní 
pozemky atd. je možno podat kdykoliv, třeba i 
anonymně na OÚ.  
- Návrh na cenu vodného ze strany VHOS, a.s. 
byl ve výši 30,50 Kč/m3 a bude projednáván 
dne 16.12.2009 se zástupcem společnosti na 
jednání zastupitelstva. 
- Další termín konání kurzu břišních tanců je 
domluven na čtvrtek 14.1.2010. 
 
KNIHOVNA 
- Rádi bychom upozornili čtenáře i ostatní 
veřejnost, že na chodbě před poštou jsou knihy 
na rozebrání. 
- V knihovně jsou také k dispozici nové knihy 
z výměnného fondu, angličtina pro samouky 
včetně zvukových nahrávek a literatura 
v angličtině. 
- Pan Němeček opět daroval knihovně cca 30 
knih, tímto moc děkujeme. 
- Otevírací doba knihovny je v zimních měsících 
každý čtvrtek od 17:30 – 18:30 hod. 
- V letošním roce bude knihovna otevřena už 
jen ve čtvrtek 17. 12., další týdny jsou svátky!!!! 
- Pro malé čtenáře - pokud od ledna do března 
stihnete přečíst alespoň tři knížky z naší 
knihovny, bude pro vás připravena oblíbená 
Noc s Andersenem. 
 

Také přejeme všem čtenářům i nečtenářům 
hezké vánoční svátky, klid, pohodu a 
porozumění v této uspěchané době a do 
nového roku mnoho štěstí, zdraví a osobní 
spokojenosti. 

knihovnice 

KURZ PRO SENIORY 
Obec se přihlásila do projektu, v rámci 
kterého mají být senioři (osoby 
v důchodovém věku) školeni z počítačové 
techniky, ovládání mobilu a operací 
s platební kartou. Pokud budeme vybráni, 
tak se kurz pro 10 osob uskuteční 
v období od dubna do října 2010. Kurz je 
bezplatný a zájemci se mohou hlásit u 
starosty do 31.1.2010. 
 
KURZ KREATIVNÍ TVORBY 
O kurz kreativní tvorby byl po jeho 
otevření velký zájem. Z původně 
předpokládaného maxima 12 osob se 
počet účastnic pohybuje pravidelně kolem 
patnácti. Dosud proběhly tři kurzy – 
výrobky z pedigu, výroba šperků a výroba 
vánočních dekorací. Některé techniky se 
účastnicím natolik líbily, že v nich 
pokračují i doma a neváhají objednávat 
publikace a materiál na další práci. Věřím, 
že i techniky, které nás čekají po novém 
roce – enkaustika (malování voskem) – 
7.1.2010 a malování na hedvábí 
21.1.2010 budou mít takový úspěch. 

Hana Broklová 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MLADÍ HASIČI NA SVÉ PRVNÍ SOUTĚŽI 
V Nové Vsi u Litomyšle se v neděli 25.10.2009 konala okresní soutěž mladých hasičů 
Plamen. Po několikaleté odmlce se zúčastnili i děti z Pusté Kamenice. Ty se už od září 
scházejí pravidelně každou středu pod vedením Jiřího Holce a Kamila Dvořáka. Mladší a 
starší žáci soutěžili v několika disciplínách. Stříleli ze vzduchovky, určovali azimuty, vázali 
uzle, plnili úkoly ze zdravovědy, prokazovali schopnost orientovat se podle mapy a museli 
zodpovědět otázky z požární ochrany. Družstvo mladších ve složení Míša Dvořáková, Jiří 
Holec, Vojta Kratochvíl, Ivetka Kynclová, Bára Nožková se z 36 družstev umístilo na 30. 
místě.  Družstvo starších ve složení Jiří Bukáček, Míša Holcová, Patrik Chvála, Kristýna 
Nožková a Lucka Sodomková se z 36 družstev umístilo na 35. místě. Zájem o hasiččinu mezi 
dětmi ve svitavském okrese je obrovský. Letos se soutěže Plamen zúčastnilo nejvíce dětí 
v historii, a to pět set šedesát. Kamenické děti se v hasičské zbrojnici scházejí i nyní, 
pravidelně každou středu od 15:30 do 17:00 hod. Kromě hasičské přípravy se věnují např. 
malování a dalším volnočasovým aktivitám. Ve středu 2.12.2009 se na ně dokonce přišel 
podívat Mikuláš s čerty a překvapivě si nikdo neodnesl uhlí nebo bramboru, ale samé 
sladkosti. Pokud by měly o hasičský kroužek zájem i další děti, mohou se přidat. 

Za SDH Pustá Kamenice Hana Broklová 

CYKLOTURISTICKÝ ZÁJEZD ŠUMAVA 
Historicky první cyklo-turistický výlet uspořádala 
TJ Pustá Kamenice během 24.-27.9.2009. 
Šumava se všem 45 účastníkům předvedla v 
nádherném, sluncem zalitém podzimním 
počasí. Čtvrteční program nabídl pěší trasu z 
Prášil na rozhlednu Poledník a k Prášilskému 
jezeru.     V pátek se cyklisté i pěší turisté 
setkali u pramene nejdelší české řeky Vltavy. 
Cykloturisté při své celodenní 60 kilometrové 
projížďce zavítali do Borové Lady, na 
Chalupskou slať, Knížecí pláně, chatu K. 
Klostermanna na Březníku, Modravu, Filipovu 
Huť, Kvildu i Jezerní slať. Sobota patřila 
střediskům Churáňov a Zadov. Cyklisté však 
pokračovali dál na Horskou Kvildu, Filipovu 
Huť, Černou horu, Kvildu a Svinnou Ladu. 
Nedělní turistický program patřil údolí 
Hamerského potoka a řeky Vydry. Asi 12 km 
dlouhá trasa po jejich proudu byla příjemnou 
tečkou za toulkami Šumavou. Babí léto na 
Šumavě bylo skutečně okouzlující. 

   Za TJ Pustá Kamenice Hana Broklová 
 

TANEČNÍ 2009 
Letos se opět za přispění TJ Pustá 

Kamenice a Obce Pustá Kamenice konaly 
taneční kurzy pro dospělé. Tentokrát se 
bohužel zúčastnilo méně párů, odvahu 
však našli i zástupci nejmladší generace, 
což je myslím velký úspěch. Zatancovali 
jsme si výborně, něco jsme zopakovali a 
něco nového se přiučili. Někteří se přitom 
sice trošku „zapotili“, ale o to lepší byl pak 
výsledný efekt.  

 Za TJ Pustá Kamenice Irena Tušlová 

MIKULÁŠ 2009 
Mikuláš, anděl a čerti se i letos vypravili v 
sobotu 5.12. za dětmi z vesnice, aby ty 
zlobivé postrašili a hodné obdarovali. 
Celkem tak navštívili 26 dětí, které se 
ubránily peklu díky pěkným básničkám či 
písničkám a slibům o polepšení se. Něco 
sladkého na zub tak nakonec dostali 
všichni. Atmosféru mikulášské nadílky 
přibližují fotky ve fotogalerii. 
Foto: Libuše Machová, Jan Brokl st. více 
fotografií na 
 http://picasaweb.google.com/brokljan. 

Za TJ Pustá Kamenice Hana Broklová 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

        Štěstí a radost, lásku a něhu,  

     ať vám přinese vánoční sen.  

    Vaše štěstí najdete na vločkách sněhu,  

    ať šťastný je Váš Štědrý den. 

    Veselé Vánoce a šťastný nový rok 

    přeje TJ Pustá Kamenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Pustá 

Kamenice 

 
si dovolují pozvat všechny občany na 

tradiční vánoční koncert,  
který se bude konat 18.12.2009 v 18 hodin 

v kostele sv.Anny v Pusté Kamenici. 
 
Na společné zpívání se těší  

               děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ                    
                                                       

Sbor dobrovolných hasičů Pustá Kamenice 

srdečně zve členy na 

VÝROČNÍ SCHŮZI SPOJENOU 

S VOLBOU VÝBORU SDH 

v sobotu 19.12.2009 od 17:00 hod. 

v Kulturním domě v Pusté Kamenici. 

SDH Pustá Kamenice 

pořádá 

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES 

v sobotu 30.1.2010 v KD Pustá Kamenice 

Hraje F.R.E.D.Y. 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE TJ 
 

TJ Pustá Kamenice zve všechny své členy 
na Výroční členskou schůzi, která se koná 
v sobotu dne 9.1.2010 od 18.00 hod. 
v přísálí Kulturního domu v Pusté Kamenici. 
Od 16.00 hod. bude výroční schůze pro 
děti.  
Součástí těchto schůzí bude promítání 
videoprojekce a diapozitivů z akcí TJ Pustá 
Kamenice jak za uplynulý rok, tak i z let 
minulých. 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

V sobotu dne 13.2.2010 od 08.00 hod.  

pořádá TJ Pustá Kamenice  

Masopustní průvod obcí. 
 

Před průvodem bude na webových 
stránkách obce (www.pustakamenice.cz) a 
na vývěskách   v obci upřesněno, zda-li se 
půjde od horního nebo od dolního konce. 
 

DĚTSKÝ  KARNEVAL 
v sobotu dne 20.2.2010 v kulturním domě 

13,00 -17,00 hod. 
 

ŠIBŘINKY 
20.2.2010 od 20.00 hod. do 02.00 hod. 
tradiční Šibřinky se skupinou ŘEMEN. 

 
Srdečně zve TJ Pustá Kamenice. 

 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
Tělovýchovná jednota pořádá dne     
25.12.2009  dopoledne na zimním stadionu 
v Hlinsku veřejné bruslení pro občany naší 
obce. Přesný čas bude upřesněn. 
Dopravu na zimní stadion v Hlinsku si každý 
zajistí sám. 
 

V neděli 20.12.2009 od 14 hod. 

se v kostele sv. Anny koná  

VÁNOČNÍ KONCERT 

Jste srdečně zváni. 



 

 
       Už nadešel nádherný vánoční čas  

       a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.  

       Tak oslavte tento svátek spolu,  

       bok po boku u Štědrovečerního stolu!   

       Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2010  

       přeje SDH Pustá Kamenice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICKÝ ZPŮSOB ODBAVENÍ VE VLACÍCH ČD 
Se změnou jízdního řádu od 13.12.2009 přichází kromě posunů v odjezdech vlaků i 
zavedení specifického způsobu odbavení ve většině spojů. Součástí tohoto vydání 
Pustokamenických listů je i aktuální jízdní řád, věnujte tedy pozornost i symbolu „oka“ u 
čísla vlaku v jízdním řádu. Specifický způsob odbavení poznáte také dle tabulky nebo 
speciálního symbolu na vagónu. Ten znamená, že vlak jede bez průvodčího. Při nástupu 
do vlaku je cestující povinen označit si jízdenku v označovači známém z vozidel MHD. 
Pokud jízdenku cestující nevlastní, zakoupí si ji u strojvedoucího vlaku. Strojvedoucí má 
také právo ve vlaku kontrolovat cestovní doklady - jízdenky. Běžně však tuto činnost 
namátkově vykonávají drážní revizoři, kteří v případě potřeby v exponovaných spojích 
někdy také prodávají jízdenky. Také existuje možnost zakoupení blokových jízdenek 
v cenách 1,2,5 a 10 Kč ve výdejnách ČD ve stanicích Svitavy, Polička, Borová, Žďárec. 
Po nástupu do vozidla si pak cestující označí příslušný počet blokových jízdenek. 
V označovači se neoznačují kilometrické banky, traťové a síťové jízdenky, jízdenky 
vydané průvodčím nebo strojvedoucím elektronicky. Při výstupu na zastávce na znamení 
musí cestující stisknout tlačítko „na znamení“ umístěné u označovače.  Podrobnější 
informace jsme pro Vás umístili na úřední desku a na internetové stránky obce. 

Hana Broklová 

AUTOBUSOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD - ŠKOLNÍ 
 

Krouna-Pustá Kamenice-Krouna 
Bus 620360 10 Pracovní den 
Zastávka    Příj./Odj.  Pozn.    Km  
Pustá Kamenice,Pec,odb.  6:42      349         7  
Pustá Kamenice,,ObÚ  6:44      349         8  
Pustá Kamenice,Pec,odb.  6:46      349         9  
 

Krouna-Pustá Kamenice-Borová 
Bus 620360 10 Pracovní den 
Zastávka    Příj./Odj.  Pozn.    Km 
Pustá Kamenice,Pec,odb.  13:12      349         19  
Pustá Kamenice,,ObÚ  13:14      349         20  
Pustá Kamenice,Pec,odb.  13:17      349         21  
 

* NA LINCE PLATÍ TARIF A SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ 
PODMÍNKY VYHLÁŠENÉ DOPRAVCEM VEOLIA 
TRANSPORT VÝCHODNÍ ČECHY a.s. PRO JÍZDU MEZI 
ZASTÁVKAMI OZNAČENÝMI ČÍSLEM ZÓNY PLATÍ NA 
ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO KRAJE TARIF IDS-PK. 
INFORMACE O TARIFU A SMLUVNÍCH PŘEPRAVNÍCH 
PODMÍNKÁCH JSOU ZVEŘEJNĚNY VE VOZIDLECH NA 
LINCE. 
 

Informace k autobusovému 
jízdnímu řádu 

 
*  Veolia Transport Východní 
Čechy a.s.; provozní oblast 
Chrudim,dispečink Chrudim;  
469 638 625 
* jede do 30.VI. v pracovní den, 
* jede od 1.IX. v pracovní den  
* nejede od 23.XII. do 3.I. 



Obecně závazná vyhláška obce Pustá Kamenice č. 1/2009, 
 
 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Pustá 
Kamenice 

 
 

Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice se na svém zasedání dne 21. října 2009 usneslo vydat na základě ustanovení  
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
 

1.  Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci: 
Na veřejných prostranstvích v obci, je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo na vodítku a 
s náhubkem. 

2.  Ustanovení čl. 1 se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, 
na psy  speciálně vycvičené jako průvodce zdravotně postižených osob a na lovecké psy při výkonu 
práva myslivosti za  podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. 

3. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném 
prostranství pod kontrolou či dohledem2).  

 
Čl. 2 

Veřejné prostranství 
 

     Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace : 
     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. 3 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2010. 

 

..………………. ..……………… 
Vlasta Kynclová Miroslav Myška 

                  místostarosta                         starosta  
 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.10.2009 
Sejmuto z úřední desky dne: 9.11.2009 
 
                                                 
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 
 
 
 



 


