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OBEC V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB  
V minulém vydání 
listů jsme uvedli, že 
se obec hodlá 
v letošním roce 
přihlásit do soutěže 
Zlatý erb. Soutěží 
se o nejlepší 
webové stránky a 
elektronické služby 

měst a obcí. Zástupci obce se dne 26.3.2010 
zúčastnili slavnostního ceremoniálu vyhlášení 
výsledků krajského kola v sále zastupitelstva 
Pardubického kraje. Naše obec se umístila na 3. 
místě v kategorii nejlepší webové stránky obce 
a na 1. místě v kategorii nejlepší elektronická 
služba. Jedná se o velký úspěch naší obce. Více 
na http://zlatyerb.obce.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: květen 2010 
- 75 let  Hromádková Marie 
             červen 2010 
- 75 let  Sklenář Jaroslav 
Narození: leden 2010 
Dominika a Jan Oplištilovi  ☺ ☺ 
Sára Kottoniaková ☺ 
 

POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ  
Dne 1.1.2010 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška 
obce Pustá Kamenice č. 1/2009, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci 
Pustá Kamenice. Uvedená vyhláška byla v plném znění 
otištěna v prosincovém vydání našich listů, přesto se již 
našli ignoranti a tito byli oznámeni k projednání 
přestupkové komisi na MÚ Polička. Nezodpovědnost 
majitelů psů je o to horší, že v naší obci přibývá 
novorozenců a maminky s kočárky jsou omezovány volným 
pohybem psů po veřejných prostranstvích, nemluvě o tom, 
že děti se bojí chodit sami do školy. Chci ubezpečit 
problémové majitelé psů, že OÚ neustane v oznamování 
na přestupkovou komisi a současně vyzývám všechny 
slušné občany, nenechte si líbit nezodpovědný přístup 
majitelů psů a jejich přestupky oznamujte na OÚ. Veřejné 
prostranství je pro lidi a pro psy na vodítku nebo na vodítku 
s náhubkem a s průvodcem psa. 
Byl bych nerad, aby 4 – 5 nezodpovědných majitelů psů, 
neschopných se přizpůsobit vyhlášce, svými výroky o 
udavačích rozeštvalo své sousedy. Mimochodem udavač je 
ten, kdo udává zištně. V případě upozornění, že není 
dodržována vyhláška obce se jistě nejedná o zištnost 
jedince, ale o poukázání na přestupkové jednání ve 
prospěch společnosti. Vyhrožování a silná slova přestupců 
jen svědčí o jejich intelektu a společnost by měla jejich 
chování odsoudit.                                                      starosta 
 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU 
K VYHLÁŠCE O VEŘEJNÉM KLIDU 
Společně s minulým vydáním 
Pustokamenických listů byl 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. Dotazníků bylo nakonec 160 a 
záleželo na občanech, jak se k tomu 
postaví a pro co se rozhodnou a kolik 
dotazníků se vrátí zpět s nějakou 
odpovědí. Vrátilo se 60 dotazníků, 30 
bylo pro vyhlášku a 30 proti vyhlášce. 
Ačkoli byla vyhláška připravena, 
z důvodu malého projeveného zájmu o 
ní, realizována nebude.  
 

PRONÁJEM MÍSTNOSTÍ V KD 
Od 1.4.2010 jsou k dispozici 
místnosti po obchodu Smíšené 
zboží. Celková plocha 2 
místností je 44,5 m2 (18,2 m2 a 
15,5 m2) a chodby 10,8 m2. 
Samostatný odečet vody, plynu 
a el. energie. Předpokládaný 
nájem je 30,-/m2. Zájemci se 
mohou informovat kdykoliv u 
starosty. 
 



Plnění rozpočtu obce k 31.12.2009 v tis. Kč 
 

 Rok 
2009 

k 31.12. 
2009 

 Rok 
2009 

k 31.12. 
2009 

PŘÍJMY CELKEM 3 686 3 529 VÝDAJE CELKEM 2 940 3 605 
Daň z příjmu fyz. os. záv. čin. 600 553 Obecní les 56 58 
Daň z příjmu OSVČ 60 38 Vodovod 240 246 
Daň fyz. os. z kapit. výnosů 50 51 Kanalizace projekt 178 179 
Daň z příjmu právnických os. 880 636 Školství ZŠ, MŠ, ZŠ Polička 378 380 
Daň z přidané hodnoty 1 250 1 217 Veřejné osvětlení 100 100 
Daň z nemovitostí 100 179 Komunální odpady 213 216 
Poplatky z komun. odpadů 185 167 SDH 52 53 
Poplatky ze psa 4 4 Veřejná zeleň, technika, hřbitovy 340 399 
Příjmy z obecního lesa 131 99 Místní komunikace 90 105 
Neinvestiční dotace SR 36 36 Kultura, KD 246 374 
Příjmy z pronájmů 73 65 Obecní zastupitelstvo 390 418 
Příjmy z prodejů pozemků 50 51 Správa místní obce, rozhlas 456 593 
Příjmy od Ekokomu 31 31 Veřejně prospěšné práce 50 78 
Příjmy ostatní 20 25 Daň za obec 0 155 
Úroky přijaté 10 16 Czech-point, čekárna, pozemky 75 161 

Dotace ostatní 206 206 Příspěvky, knihovna 40 43 
Daň z příjmu PO - obec 0 155 Služby banky, finanč.vypoř.,dary 36 47 
 

Daňové příjmy obce byly v důsledku dopadu krize na rozpočet r. 2009 splněny pouze na 91 % 
(pokles daňových příjmů ve výši 266 tis. Kč) a tím činí výsledek hospodaření za rok 2009 minus 
76 tis.Kč.  
 

Rozpočet obce na rok 2010 v tis. Kč 
Rozpočtové příjmy                       tis.Kč Rozpočtové výdaje                      tis.Kč 
Daň z příjmů FO závislá činnost                       530  Výdaje obecní vodovod          250 
Daň z příjmů OSVČ                                  30 Výdaje obecní les                    60 
Daň z příjmů  FO kapitál. výnosy              50 Územní plán obce        70        
Daň z příjmů právnických osob               640 Školství  MŠ,  ZŠ,  ZŠ Polička       345 
Daň z přidané hodnoty                             1220 Veřejné osvětlení                     130 
Daň z nemovitostí                                             200                           Likvidace komunál. odpadů            220  
Poplatky za komunální odpady               170 SDH                                  40 
Poplatky ze psů                                           4 Veřejná prostr., zeleň, …    260          
Příjmy z obecního lesa                                    100                       Kultura, KD                                      130 
Neinvestiční dotace SR                             121 Místní komunikace                         740 
Příjmy z pronájmů,  apod.                           40 Obecní zastupitelstvo            400 
Příjmy od  Ekokomu                                  30 Správa místní obce            350 
Příjmy ostatní                                            15 Komun.služby, úz.rozvoj, hřbitovy           150                           
Úroky přijaté                                                         15  Přísp.org., knihovna                        25 
Kultura, prodej pozemků 40 Služby banky, dary           35                
Příjmy celkem                                       3.205 Výdaje celkem                   3.205 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIČNÍ AKCE 2010 
V letošním roce je naplánovaná výměna zbývajících starých oken v KD za plastová, pokud 
bude tato akce kryta penězi z dotace Programu obnovy venkova. Rozpočet je 269 000,-Kč. 
V jarních měsících budou opraveny střechy na vodojemu, elektrorozvodně a odkyselovací 
stanici obecního vodovodu. Rozpočet je 40 960,-Kč. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRÁTCE 
- Volební místnost pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  konané ve dnech 28. a 
29. května 2010 bude v zasedací místnosti obecního úřadu č.p. 64. Volit můžete v pátek dne 
28.5. od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu dne 29.5. od. 08:00 hod. do 14:00 hod. 
- Pro veřejnost byly  zpřístupněny informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální 
evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 
Sb., o válečných hrobech. Informace jsou dostupné z internetových stránek „Válečné hroby“ na 
adrese: http://valecnehroby.army.cz/ 
- Při roznášce našich listů mnohdy vzniká problém kam je dát, když na domě nebo oplocení 
nikde není poštovní schránka. Upozorňujeme spoluobčany, že tam kde není listy kam dát, tyto 
nebudou doručeny. Doručování za kliku dveří, nebo mezi tyčky plotu nebudeme provádět, 
vzhledem k tomu, že potom dochází ke znehodnocování tiskoviny.  
- V současné době nemají zaplaceny poplatky za odpady za rok 2009 2 rekreační objekty.  
- Připomínáme, že poplatek za odpady a psy za rok 2010 můžete hradit na obecním úřadě do 
31.3.2010. 
- Obec byla vybrána na realizaci projektu, v rámci kterého mají být senioři (osoby 
v důchodovém věku) školeni z počítačové techniky, ovládání mobilu a operací s platební 
kartou. Kurz pro 10 osob se uskuteční v období od dubna do října 2010. Kurz je bezplatný a 
zájemci se mohou hlásit u starosty co nejdříve. 
- V neděli dne 28.3.2010 dojde ke změně času na letní. V 02:00 se čas posune na 03:00 hod. 

ZIMNÍ ÚDRŽBA 
Více jak pětiměsíční sněhová nadílka a hlavně 
její úklid přišla zatím obec na 68 333,50 Kč. Při 
letošním úklidu sněhu došlo k situaci, kdy 
majitelka pozemku nesouhlasila s tím, aby sníh 
z obecní cesty byl při úklidu částečně umístěn 
na její pozemek. V této souvislosti žádáme 
občany, pokud mají stejný požadavek, aby toto 
sdělili, nejlépe písemnou formou na obecní 
úřad. Tímto opatřením chceme předejít 
případným nedorozuměním. I nadále chceme 
pokračovat v zimní údržbě komunikací na 
stávající úrovni. Panu Drahošovi tímto za 
údržbu komunikací děkujeme. 
 
DOPORUČENÍ K ODEČTU SPOTŘEBY 
PLYNU 
Od 1.4.2010 dochází ke zdražení plynu. 
Spotřebitelé mají možnost nahlásit skutečný 
stav svého plynoměru k 31.3.2010  buď 
telefonicky na zákaznickou linku RWE 
840113355 (zde vyčkat na lince na hlas 
operátorky, kde po uvedení zákaznického čísla 
a čísla plynoměru uvedete  stav odečtu 
plynoměru) nebo na internetovou adresu 
info@rwe.cz uvést zákaznické číslo, číslo 
plynoměru a stav odečtu plynoměru.  
Tento postup doporučujeme, neboť zaplatíte 
skutečně odebraný plyn za stávající cenu, jinak 
RWE provede vlastní výpočet odběru a ceny za 
zúčtovací období.  
Odečet je možno hlásit v termínu od 31.3.2010 
do 15.4.2010. 
 

VÍTÁNÍ JARA V ZŠ A MŠ 
Letos již podruhé přivítaly děti v MŠ i ZŠ 
jaro v rámci „Barevného týdne“, který 
probíhal od pondělí 23.3. do pátku 26.3. 
Děti z MŠ i ZŠ společně vybraly hlavní jarní 
barvy a losováním je přiřadily k jednotlivým 
dnům v týdnu. Celý týden se potom oblékaly 
do barvy dne a plnily připravené úkoly 
související s danou barvou. Barvám dne 
odpovídal také připravený jídelníček. 
Doufáme, že náš „Barevný týden“ zahnal 
zimu s její bílou barvou a přilákal do 
Kamenice už jen dny plné sluníčka a barev. 

Mgr. Jana Kulichová 
 

PROJEKT OBNOVA MÍSTNÍCH CEST 
Dne 18.3.2010 obec obdržela oznámení o 
zamítnutí žádosti o dotaci v rámci Programu 
rozvoje venkova z důvodu nedostatku 
finančních prostředků. Žádost byla na 
projekt Obnova místních cest v obci. 
 

OVOCE DO ŠKOL 
Naše škola se zapojila do nového projektu 
MŠMT „Ovoce do škol“. V rámci tohoto 
projektu je dětem 1. – 5. ročníku pravidelně 
jednou týdně bezplatně dodáváno ovoce. 
První dávky ovoce již do školy dorazily a 
byly dětem rozdány. Po projektu 
dotovaného mléka, který na škole probíhá 
již několik roků, se jedná o další zkvalitnění 
zdravého stravování ve škole. 

Mgr. Jana Kulichová 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 
11.2. proběhl v ZŠ zápis do prvního ročníku pro školní rok 2010/2011. Zápis, který zahájil 
pan starosta Myška, se skládal z devíti úkolů. Za každý splněný úkol děti získaly pejska 
dalmatina, kterého si nalepily do připraveného archu, na cestičku vedoucí z MŠ do ZŠ. Děti, 
které jsou na prostředí školy zvyklé se bez otálení pustily do plnění připravených úkolů. 
Dětem se brzy podařilo splnit všechny úkoly, nasbírat devět pejsků a dojít tak symbolicky 
úspěšně ze školky do školy. Všechny čtyři děti, které se zápisu zúčastnily, byly přijaty do 
prvního ročníku. S budoucími prvňáčky se těšíme na brzkou shledanou ve školních lavicích 
prvního září.                                                                                              Mgr. Jana Kulichová 
 

ZÁPIS DO MŠ 
Poslední týden v dubnu 26.4. – 
30.4. 2010 se uskuteční zápis 
do MŠ. Rodiče s dětmi se 
mohou přijít podívat, 
prohlédnout si jednotlivé 
místnosti a seznámit se 
s denním režimem MŠ. Po 
domluvě s paní učitelkou 
Schauerovou mohou také rodiče 
s dětmi docházet do MŠ a 
účastnit se různých činností tak, 
aby děti měly možnost zvyknout 
si na prostředí MŠ.  
Na budoucí předškoláky se těší 
děti i zaměstnanci ZŠ a MŠ. 

Mgr. Jana Kulichová 
 

VÝBOR SDH 
Členové výboru SDH, kteří byli nově 
zvoleni na výroční schůzi dne 
19.12.2009 si rozdělili jednotlivé funkce: 
Starosta - Uchytil Josef 
Zástupce starosty - Holec Jiří 
Jednatel - Tomášek Jan ml. 
Velitel - Tušla Miroslav 
Zástupce velitele - Brokl Jan ml. 
Hospodář - Ing. Hana Broklová 
Organizační referent - Chválová Věra 
Vedoucí mládeže- Dvořák Kamil 
Referent prevence - Holec Josef 
Strojník - Boháč Josef 
Člen - Lorenc Zdeněk ml. 
Předseda revizní komise - Chvála Ivo 
Člen revizní komise - Kratochvíl Miroslav 
ml. 
Člen revizní komise - Sejkora Jiří 

Za SDH Hana Broklová 

PLÁN ČINNOSTI SDH NA ROK 2010 
- brigáda s dětmi (sázení živého plotu na has. 
place) 
- jarní akce pro děti 
- 8.5. - účast na pokusu o zápis do Guinessovy 
knihy rekordů v dálkové dopravě vody (62 km) 
na Devět skal 
- 15.5. – námětové cvičení v Korouhvi 
- brigáda na kontrolu hydrantů 
- 21.- 22.5. – hasičská soutěž pro děti Pustá 
Rybná 
- 20.6. – okrsková soutěž muži v Sádku 
- 26.6. – Putovní pohár Telecí 
- výlet pro děti a rodiče:  keltská usedlost 
ISARNO Letovice 
- 31.7. – pouťová zábava 
- výlet pro dospělé 
- září - netradiční hasičská soutěž Česká Rybná 
- prosinec – výroční hasičská schůze 

za SDH Hana Broklová 

VÝPŮJČNÍ DOBA V KNIHOVNĚ 
Pozor, se změnou času přichází i změna ve výpůjční době knihovny. Od dubna do října 
budeme půjčovat každý lichý čtvrtek od 17:30 - 19:00 hodin.                             Irena Tušlová 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V NAŠÍ OBCI 
Zastupitelé obce připomínkovali některé nevyhovující vlakové spoje - vlaky s odjezdem 
z Poličky v 16:10 a 17:04 - jedou brzy po sobě a pak oba čekají 20 min v Borové, v sobotu 
jede první vlak na Poličku v 8:28 hod a o prázdninách jezdí vlak 11:11 hod. z Poličky pouze 
do Borové, stejně tak do Poličky jede v 10:45 hod a pak až ve 14: 03 hod. Odpověď od ČD si 
můžete sami přečíst.                                                                                              Irena Tušlová 
 

Vážený pane starosto, 
k níže uvedeným připomínkám k JŘ 2009/10 Vám sděluji následující: 
jízdní řád regionální dopravy vzniká na základě objednávky Pardubického kraje coby 
objednatele a během sestavy je průběžně koordinován vzhledem k možnostem dopravce a 
také s ohledem na kapacitní možnosti dopravní cesty. Posunutí času odjezdu vlaků Os 15360 
a 15370 není v tomto JŘ možné; důvodem jsou právě kapacitní možnosti dopravní cesty. 
Konkrétně se jedná o provozní intervaly v jednotlivých stanicích na této trati => v současnosti 
se výhybky ve stanicích na trati SŽDC č. 261 pro jízdy vlaků přestavují ručně, proto minimální 
interval pro křižování vlaků činní cca 15 minut. Pozdějším odjezdem výše uvedených vlaků by 
došlo k ovlivnění jízdy ostatních vlaků a následnému rozvázání fungujících přípojových 
návazností.Tato situace se změní počínaje novým jízdním řádem 2010/11, kdy bude na této 
trati dokončena modernizace a celá trať bude dálkově řízena. Křižovací interval bude nově 
činit cca 2 minuty.   
Trasy a omezení vlaků Os 15320 a 15354 vycházejí z objednávky Pardubického kraje, coby 
objednatele dopravy. Dopravci ČD, a.s., tedy nepřísluší rozhodovat o jejich vedení nad 
rozsah objednávky (zvýšení četnosti jízdy výše uvedených vlaků apod.). Pro informaci ještě 
uvádím, že omezení jízdy těchto vlaků, tak jak je v současném jízdním řádu, bylo provedeno 
již během přípravy JŘ 2009/10 (Návrh JŘ 2009/10 byl vyvěšen na webových stránkách KÚ 
Pk). O přípravě nového JŘ jsou každoročně informováni starostové všech obcí v rámci 
Pardubického kraje, a to jak ze strany objednatele dopravy (KÚ Pk), tak ze strany dopravce 
=> informace o zveřejnění Návrhu JŘ s možností připomínkování, včetně kompletních 
informací týkající se sestavy JŘ, apod. V měsíci červenci 2009 pak probíhalo připomínkové 
řízení k JŘ 2009/10, na které byly rovněž pozváni zástupci všech obcí.   
Dále pro doplnění uvádím, že v současné době probíhá příprava nového JŘ 2010/11; 
objednávku JŘ 2010/11 bude KÚ Pk předkládat do 28.února 2010. 
S pozdravem Ing. Jan Sívek 
  KCOD Pardubice | Skupina jízdních řádů a technologie 
  T: 9723 22090, M: (+420) 602 237 487, E: sivek@kcod.cd.cz 

HATHAJÓGA 
Nabízím rozšíření cvičení HATHAJÓGY, které bude probíhat každé úterý a středu od 18h – 
19h. v místní ZŠ. Pokud budete mít chuť a čas, přijďte si s námi zacvičit. V případě zájmu mě 
kontaktujte na tel. č. 731107313. Podrobnosti  sdělím při prvním setkání. 
Stručně o HATHAJÓZE 

• Pomáhá nám ke zlepšení tělesné a duševní kondice. 

• Nejsou to pouze složité pozice určené fyzicky zdatným jedincům. 

• Jedná se o systém vhodný pro všechny věkové kategorie a to i pro méně pohyblivé 
cvičence. 

• Rozvíjí koncentraci a sebedůvěru. 

• Směřuje tak k celkové harmonizaci naší osobnosti. 

• Je to cesta k poznání a ovládnutí těla, dechu a mysli.  
Hathajóga je cvičení pro zdraví, pružnost, pohyblivost a krásu. 
Těším se na setkání s Vámi a přeji krásné dny.                      S pozdravem Ivana  Marková     
                                                                         (absolventka kursu pro cvičitele jógy 3.třídy) 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIMNÍ PROVOZ VLAKOVÝCH SPOJŮ 
Ještě jsme zaslali připomínky k zimnímu provozu vlaků. Znění těchto dopisů si také můžete 
přečíst na následujících řádcích a udělat si sami obrázek o současné situaci.     Irena Tušlová 
 
Dobrý den, rádi bychom znali vaše stanovisko k následujícím problémům s dopravou v 
našem regionu letošní zimu. Několikrát se totiž stalo, že z důvodu nepřízně počasí nejely 
vlaky. To je pochopitelné a s tím asi nikdo nic nenadělá. Ovšem zaráží nás skutečnost, že po 
telefonickém dotazu na železniční stanici bylo cestujícím sděleno např., že vlak pojede 
nejdříve v 9:00 hodin, a když se cestující vypravili shánět dopravu do práce, najednou slyší 
vlak houkat - a již se jen bezmocně dívají, jak jim ujel, protože se nestihli vrátit na nádraží. 
Nebo se stával opak, cestujícím bylo sděleno, že vlak pojede se zpožděním, ale vlak nejel. 
Dále je pro nás velmi problematické, pokud je cestujícímu sděleno, že náhradní doprava sice 
jede, ale nebude zajíždět do vesnice, tak ať sejdou někam k hlavní silnici??? V kolik hodin 
nikdo není schopen říci. Mimochodem hlavní silnice je od nádraží vzdálená zhruba dva 
kilometry. Také nám bylo často sdělováno, že náhradní doprava sice jede, ale ne do Pusté 
Kamenice. Kdo rozhoduje o tom, kam náhradní doprava pojede a kam ne? Silnice v Pusté 
Kamenici byly celou zimu sjízdné a autobusy zde normálně jezdily. Jaký byl tedy důvod, že 
autobus ČD sem nemohl zajet? Víme, že problémy s počasím jsou a asi i v budoucnu budou 
a snažíme se to chápat. Výše uvedené případy však podle našeho názoru nejsou jen o 
špatném počasí. Co na to říkáte vy? ČD snad mají poskytovat služby, které si my, cestující, 
platíme. A jízdenky stojí všude stejně, tak by cestující měli dostat stejné služby. Nebo je to 
jinak? Děkujeme předem za odpověď.                                  Zastupitelé Obce Pustá Kamenice 
 
Odpověď od pana Ing. Štěpána z krajského odboru dopravy si můžete přečíst na 
následujících řádcích. Pokud by někdo z vás, cestujících, chtěl reagovat s nějakou konkrétní 
situací, obraťte se prosím na pana Ing. Štěpána (email Stepan@kcod.cd.cz), protože on si 
asi myslí, že to píšeme jen tak pro radost. Konkrétní data jsem si opravdu nepamatovala, 
pokud si někdo na konkrétní situaci - tedy datum a čas pamatujete, napište mi prosím na 
email i.tuslova@seznam.cz. 
 
S paní Tušlovou jsem v minulosti několikrát komunikoval a vždy jsem jí upozorňoval na 
paušální výraz její kritiky. Chce-li přece někdo něco konkrétního zlepšit a poukazuje-li na 
nějaké konkrétní nedostatky, měl by (pakliže to myslí seriózně) doložit konkrétní datum či 
čas, kdy k předmětné záležitosti došlo. Bez upřesnění konkrétních faktů, které teprve mohu 
následně razantně projednávat, se mohu omezit maximálně na konstatování o dostupných 
informacích z provozu či od cestujících. Letošní zima byla po letech zase "opravdová" a trať 
SŽDC č. 261 má pro zimní období přijato mnoho opatření ať už organizací SŽDC, tak i 
dopravcem ČD. Některá z opatření jsou natolik specifická, že na jiných tratích ani v tom 
rozsahu potřebná nejsou. Přesto se stalo, že v několika málo případech došlo k přerušení 
dopravy. Organizaci náhradní autobusové dopravy zajišťoval v některých případech dispečink 
dopravce (Českých drah), v některých případech naše KCOD. V daných chvílích byly 
informace čerpány od Správy a údržby silnic, od výpravčích, vlakových čet či cestujících. 
Komunikovali jsme s řidiči NAD - vesměs fy Zlatovánek Polička a ti měli nejaktuálnější 
informace. Tvrzení podané pisatelkou 11.března 2010 ".....že autobusy celou zimu normálně 
jezdily...." neumím posoudit, ale vzhledem k rozsahu sněžení a s přihlédnutím k mým 
informacím o odřeknutých spojích železniční i autobusové dopravy si myslím, že to je stejně 
obecné tvrzení, jako je napsaná kritika. Budou-li konkrétní informace, rád a rychle je 
prošetřím, neboť mi skutečně jde o případnou nápravu pochybení, pokud k nějakému došlo.  
Na rozdíl od autobusových zastávek je každá železniční zastávka, i ta nejmenší, vybavena 
jízdním řádem s uvedením telefonického kontaktu, kam má zákazník pro info o spojení vznést 
dotaz.  
Děkuji za pochopení a přeji vše dobré 
Ing. Michal Štěpán, ředitel organizační jednotky 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASAPOUSTNÍ PRŮVOD 2010 
V sobotu 13.2.2010 Tělovýchovná jednota 
Pustá Kamenice pošestnácté uspořádala 
tradiční masopustní průvod. V letošním roce 
více jak 40 masek vyrazilo nejdříve na horní 
konec obce, kde byl starosta obce pan 
Miroslav Myška požádán o povolení 
průvodu. Následně průvod chodil dům od 
domu, aby se poveselil s občany naší obce. 
K tomu nám opět zahráli dva naši kamarádi 
- harmonikáři, Zdenda Kvapil a Pepa 
Netolický. V odpoledních hodinách 
masopustní průvod chodil po dolním konci 
obce, kde byl v 17.00 hodin ukončen. 
Účastníci průvodu tímto děkují všem 
občanům za velice chutné občerstvení, za 
dobrou kořaličku a za přispění různými 
finančními částkami. Rovněž děkujeme 
občanům, že masopustní taškařici a 
občasné poškádlení od našich masek 
strpěli. I v letošním roce průvod provázelo 
pěkné zimní počasí. Několik fotografií z této 
akce bylo včetně článku zveřejněno v 
Deníku Svitavsko ve středu dne 17.2.2010. 
Více fotografií si můžete prohlédnout na 
webových stránkách na adresách: 
http://picasaweb.google.com/brokljan/    
www.pnovak.cz.  

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář  
 

DĚTSKÝ KARNEVAL 2010 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice 
uspořádala v sobotu dne 20.2.2010 v 
odpoledních hodinách tradiční dětský 
karneval, který předchází tradičním Šibřinkám 
V letošním roce byla jako výzdoba sálu 
zvolena "JZD v dobách socialismu". U stropu 
na sále byl zavěšen papírový traktor, jako 
hlavní znak výzdoby a po stěnách byly 
zavěšeny různé obrázky a nápisy s tématikou 
doby JZD. Co nás však nejvíce potěšilo, bylo 
to, že na letošní dětský karneval přišlo více 
jak 100 dětí, které přišly v krásných maskách. 
Samozřejmě nejlepší masky byly oceněny. 
Pro děti všech věkových kategorií náš spolek 
připravil několik soutěží, za které všechny děti 
byly oceněny bez rozdílu umístění. Jako 
zpestření dětského karnevalu bylo vystoupení 
dívčí skupiny mažoretek z Poličky, které zde 
předvedly jeden ze svých programů. Celému 
dětskému odpoledni přihlíželo více jak 80 
dospělých. TJ Pustá Kamenice děkuje všem, 
kteří se karnevalu zúčastnili a těší se na 
shledanou na karnevale příštím, který 
uspořádáme v roce 2011. Jaká bude výzdoba 
v příštím roce? Nechte se překvapit! 
Fotografie z dětského karnevalu byla i s 
článkem zveřejněna v Deníku Svitavsko ve 
středu dne 24.2.2010. Více fotografií si 
můžete prohlédnout na webových stránkách 
na adresách: 
http://picasaweb.google.com/brokljan/    
www.pnovak.cz.  

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

PUSTOKAMENICKÝ TURNAJ VE 
STOLNÍM TENISE 2010 

Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice 
pořádá v sobotu dne 27.3.2010 od 
09.00 hodin v místním kulturním 
domě Pustokamenický turnaj ve 
stolním tenise. Prezentace účastníků a 
zájemců o tento turnaj bude ve stejný 
den v době od 08.30 - 09.00 hodin 
rovněž v Kulturním domě v Pusté 
Kamenici. Občerstvení zajištěno, hrát 
se bude o hodnotné ceny. 
Srdečně zvou pořadatelé. 

ZA ZATOPENÝMI LOMY SKUTEČSKA 
A PROSETÍNSKA - 10.4.2010 

Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice pořádá v 
sobotu dne 10.4.2010 jarní pěší turistický výlet. 
Trasa povede po neznačených cestách kolem 
desítky lomů a do Muzea obuvi a kamene ve 
Skutči. Zájemci se mohou hlásit do středy 7.4.2010 
u Jaroslava Sklenáře, který poskytne bližší 
informace k trase a organizaci celého výletu. 
Těšíme se na Vaši účast. 

Čarodějnice 2010 
Pálení ČARODĚJNIC, které v letošním 
roce přichází na pátek 30.4.2010 i v 
letošním roce uspořádá Tělovýchovná 
jednota Pustá Kamenice. Začátek 
programu bude  v 18.00 hodin na 
místním hřišti a ani v letošním roce 
nebude chybět soutěž pro děti o 
nejhezčí (nejšerednější) vyrobenou 
čarodějnici. Všechny děti, které 
přinesou vlastnoručně vyrobenou 
čarodějnici budou oceněny. Pivo pro 
dospělé a nealkoholické nápoje pro 
děti budou zajištěny ze strany 
pořadatele, uzeninu na opečení ať si 
každý návštěvník akce přinese sám. 
Srdečně zvou pořadatelé. 

DĚTSKÝ DENDĚTSKÝ DENDĚTSKÝ DENDĚTSKÝ DEN    
30303030.5.2010.5.2010.5.2010.5.2010    

Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádá v 
neděli dne 30.5.2010 u příležitosti Mezinárodního 
dne dětí, který připadá na 1.6.2010, DĚTSKÝ DEN. 
Dětský den se bude konat od 13.00 hodin na 
místním hřišti, pro děti bude připraveno celé 
odpoledne různých her a soutěží, nebudou chybět 
sladkosti a ceny pro soutěžící. Občerstvení bude 
zajištěno. V případě nepřízně počasí bude stanoven 
jiný termín, o kterém budete včas vyrozuměni na 
webových stránkách obce: 
www.pustakamenice.cz a prostřednictvím plakátů. 
Pořadatelé tímto zvou jak všechny místní děti, tak i 
děti přespolní. 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
V sobotu dne 22.5.2010 TJ Pustá Kamenice zajistí 
sběr železného šrotu na obvyklých místech v obci. 
Železný šrot prosím uložte na tyto místa v co 
nejkratším termínu před svozem. 

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ - PONDĚLÍ 
24.5.2010 
     Již několik let je pravidelně dvakrát do roka (na 
konci května a října) organizován sběr 
nebezpečných odpadů a elektroodpadu. Vozidlo 
svozu bude 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.  
 

SLUŽBY ČD 
Pokud potřebujete zjistit aktuální zpoždění vlaku, poskytují ČD službu zaslání polohy vlaku 
pomocí sms. Sms Vás informuje, zda vlak vyjel z výchozí stanice Žďárec u Skutče nebo 
Polička včas nebo s jakým zpožděním. Každý operátor má své číslo a tvar sms: 
O2 - číslo: 999111, tvar sms: ZPO číslovlaku nebo ZPO jménovlaku 
T-MOBILE - číslo: 4616, tvar sms: POZ číslovlaku nebo POZ jménovlaku 
VODAFONE - číslo: 7755, tvar sms: POZ číslovlaku nebo POZ jménovlaku 

Víkendový kurz řeckého tance 
24. – 25. dubna 2010 

Více informací bude zveřejněno na 
internetových stránkách obce, na 
plakátech nebo u p. Procházkové. 

NÁJEMNÉ HROBOVÝCH MÍST 
Žádáme občany, kteří nemají 
zaplacené nájmy z hrobových míst na 
hřbitovech v obci, aby tak ve vlastním 
zájmu učinili !!! 



     Otiskujeme v plném znění dva dopisy našich spoluobčanů: 
 
 
 

 
 
 



 
Milí spoluobčané, 

Je středa 10.3. a já byla u přestupkové komise kvůli dvěma majitelům psů. Ráda bych se s vámi 
podělila o své pocity a dojmy. 

Nejdříve bych vysvětlila, proč jsem napsala stížnost.  
Máme dítě a to, jak všichni víte, potřebuje pobyt na čerstvém vzduchu. Bohužel jsme každý den řešili 
dilema, kam se vydat. Na horní konec - k rybníku, kde nás obtěžoval jeden pes, který běžně pobíhá bez 
dozoru. Anebo na dolní konec, kde se k nám u hospody přidával druhý pes, kvůli kterému na nás štěkali 
ostatní psi po vsi a tím budili moje dítě.  
Navíc se psa, který není na vodítku, pod dozorem svého pána, bojím. 

Na konci roku jsme se dočkali. Zastupitelé schválili vyhlášku, která začala platit k 1.1.2010.  
Konečně jsem se mohla nějak bránit. Několik dní to opravdu vypadalo, že se žádný pes nebude potloukat 
po obci, bohužel jen do 7.1., tehdy jsem s sebou měla telefon a tak jsem oba psy vyfotila, když nás při 
procházce zase obtěžovali a poslala stížnost. Nechápu, proč bychom měli trpět kvůli několika jedincům 
v obci. Nechci po nich přece nic víc, než aby se starali o své psy, které si sami pořídili. Ostatním to 
problém nedělá. 

Ráda bych uvedla, že potom, co starosta informoval majitele psů o stížnosti, v jednom 
z uvedených případů došlo k obrovskému zlepšení. Touto cestou bych chtěla majiteli bydlícímu nedaleko 
hospody poděkovat, že učinil taková opatření, aby mu pes utíkal pouze minimálně. Ještě to není na 100%, 
ale dokázal mi, že to co dělám má smysl a že v tom určitě budu pokračovat. Když se chce, tak to jde. 
V tom druhém případě – majitel na cestě k rybníku, bohužel k žádnému zlepšení nedošlo. 

Někdy v únoru mi přišla pozvánka k přestupkové komisi.  
Šla jsem tam, abych si vyslechla, jak se budou majitelé obhajovat. 

Majitel bydlící u hospody měl své argumenty pravdivé. Psa opravdu znám a opravdu jsem tam dříve 
chodila dost často. Bohužel to nic nemění na tom, že se psa bojím o to víc, protože vím, že už někoho 
pokousal, a takový pes může pokousat znova. Navíc byl tento majitel u přestupkové komise kvůli psovi 
opakovaně. 
Majitel bydlící na cestě směrem k rybníku měl také argument. Nepravdivý. Měla jsem o něm jiné mínění. 
Nikdy bych nevěřila tomu, co tam řekl, kdybych to neslyšela na vlastní uši. Bez známky zčervenání říct 
něco tak absurdního, že pes utekl jenom jednou a že se musel podhrabat. Opravdu si nemyslím, že by jeho 
pes „utekl“ jen jednou. A může se vlastně pes podhrabávat, když ani nemá pod čím (majitel nemá celý 
pozemek oplocen)? No, názor si udělejte sami. Navíc byla k mé stížnosti přiložená ještě jedna, od někoho 
jiného. Na fotografiích byl pes až v domě a ve stížnosti stálo, že k nim chodí pes žebrat o potravu. I to mě 
utvrdilo v tom, že se někteří lidé zdají být lepší, než ve skutečnosti jsou. 
Pokuty, které dostali, bych očekávala vyšší, možná i proto, aby si i ostatní pejskaři uvědomili, že každou 
akci následuje reakce.  

Snad si alespoň majitelé od přestupkové komise odnesli poučení o tom, jak je nebezpečné, když 
nechají psy volně pobíhat. 

Já jsem si také něco odnesla z toho dnešního jednání. Rozhodně v tom, co dělám, budu 
pokračovat, protože to má smysl a nedělám to jenom pro sebe a svoje dítě. Chtěla bych vyzvat všechny 
ty, kteří o tom pouze mluví, ať už konečně jednají. Muže dělají činy, nikoli řeči. Čím více se sejde 
stížností na konkrétního psa, tím vyšší bude pokuta a tím dříve si ho jeho majitel zabezpečí na svém 
pozemku. 
Zlobit se můžete, ale jen sami na sebe. Tím, že mi nebudete odpovídat na pozdrav, skutečnost nezměníte. 
Dokazujete mi tím, že mám pravdu. Hlavně když váš pes bude pobíhat, jen když opravdu uteče, ne když 
ho vy nebo někdo jiný pustí. Nemůžete být přece schopni se zaručit, že váš pes nikomu nic neudělá, když 
ani nevíte kde je. 
Jen si přeji, aby až se něco stane, aby nešlo o moje dítě nebo někoho z mojí rodiny. Co Vy? 
 
P.S. Dnes je den uzávěrky novin a já mám obrovskou radost. Do dnešního dne se ani jeden výše uvedený 
pes netoulá. Vypadá to, že první bitvu jsme vyhráli. Ale abychom vyhráli válku, čekají nás ještě další 
bitvy. Těším se na setkání u přestupkové komise s dalšími nedůslednými majiteli. 
 

Odehnalová Veronika 
 


