2 / 2013

Kámenský občasník č. 15
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Jen nerad píšu v úvodníku o počasí, připadá mi to laciné.
Tentokrát se k počasí uchyluji proto, že jaro přichází trochu
zvláštně – o měsíc později a rychle. Příroda musí všechno dohnat
a člověk také. Na poli, v lese, na zahrádkách - ale i na obci. Není
čas se zastavit, vše je uspěchané, ani toto číslo zpravodaje
nevzniká v klidu. Ale na to se vymlouvat nemůžeme, čtenář si
zvykl na nějakou úroveň a tu chce dostat. Taky už by nemusel náš
příští občasník číst!
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Obec Kámen vyhlašuje konkursní řízení
na místo ředitelky Mateřské školy Kámen s nástupem od 1. 8. 2013.
Požadavky:
předpoklady pro výkon činnosti ředitelky mateřské školy a odborná
kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále znalost školských předpisů,
organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce), výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad
o jeho vyžádání, doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitelky, doklad
o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem, strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy,
čestné prohlášení v plném znění podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971), písemný souhlas
se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Ředitelka bude jmenována na dobu určitou do ukončení mateřské dovolené a návratu
v průběhu rodičovské dovolené ředitelky paní Dagmar Mikešové.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 31. 5. 2013 na adresu:
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2.
Obálku označte : Konkurs MŠ Kámen – NEOTVÍRAT !
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Výběr ze zápisu z 30. zasedání zastupitelstva obce dne 14. 3. 2013
Přítomno všech 7 zastupitelů, hosté Josef Roubík, Ladislav Mauer
Ad 3. Kontrola závěrů 29. ZZO:
-

Hasičská zbrojnice – Ing. Zadražil připraví pasport v měsíci duben – květen

-

Informační technologie SYSCORE – vyrovnání proběhlo

Ad 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce (auditu) kontrolním orgánem
Kraje Vysočina. Výsledek byl dobrý, drobné nedostatky byly vyřešeny na místě.
Ad 5. Zpráva o závěrečném účtu obce byla vyvěšena v řádném termínu na úřední
desce. ZO pak v souladu se závěry přezkoumání hospodaření obce přijalo toto
usnesení:
Usnesení: ZO schválilo závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok 2012 spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet i zpráva o přezkoumání
hospodaření obce byly vyvěšeny na úřední desce a na webových stránkách obce.
K odstranění zjištěných nedostatků se přijímá toto opatření:
-

Dokládat zůstatky termínovaného vkladu KB dle bankovního výpisu k 31. 12.
v následujících letech.

-

Zaktualizovat podrozvahový účet 903/0987 – ostatní majetek movitý předaný
k hospodářskému využití MŠ Kámen do dubna 2012

Ad 6. ZO schválilo dodatek ke zřizovací listině MŠ Kámen
Ad 7. Zpráva o výsledku kontrol plateb všeobecného zdravotního pojištění, kontrola
neshledala závažné závady.
Ad 8. ZO schválilo smlouvu s firmou AXIOM engeneering o poskytování odborných
služeb k žádosti na dotační program zateplení domu čp. 2.
Ad 9. Starosta obce podal informaci o vypsání zjednodušeného výběrového řízení na
realizaci projektu Vytápění obecního domu čp. 2 v obci Kámen. ZO vzalo informaci na
vědomí
Ad 10. Starosta obce podal informaci o tom, že byla podepsána smlouva s Krajem
Vysočina o poskytnutí dotace na vypracování územního plánu Ing. arch. Maryškou,
ZO vzalo na vědomí.
Ad 11. Starosta obce podal informaci o stavbě p. Petra Kunsta v Kámeně
a o povolení připojení vodovodního, kanalizačního a elektrického vedení ke stavbě .
ZO schválilo.
Ad 12. Starosta obce podal zprávu o uzavření smlouvy na odprodej pozemku p. č. 89
v obci Kámen p. L. Ptákovi. Záměr odprodeje byl vyvěšen a smlouva byla podepsána
na základě usnesení 28. ZZO. Finanční vyrovnání proběhlo a na katastrálním úřadě
bylo zahájeno řízení o povolení vkladu vlastnictví do KN. ZO vzalo zprávu na vědomí.
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Ad 13. Starosta obce podal informaci o povolení kácení stromů (3 břízy) na pozemku
pí Davidové čp. 7 v Novém Dvoře a informaci zastupitele Mil. Daňka o žádosti
o povolení vykácení 6 vrb a drobného porostu na hrázi rybníka v Nízké Lhotě.
ZO schválilo povolení kácení stromů.
Ad 14. Starosta obce přednesl dopis ředitelky MŠ Kámen D. Mikešové: a) uzavření
provozu MŠ z důvodu čerpání dovolených o školních prázdninách, b) oznámení
ředitelky MŠ, že bude čerpat mateřskou dovolenou od 22. 4. 2013 do 3. 11. 2013,
c) žádost o písemné jmenování ředitelky MŠ pro Bc. Jitku Krškovou na dobu určitou,
d) žádost o zapsání změny ředitelky MŠ Kámen do rejstříku škol a školských zařízení,
e) návrh na schválení odměny ředitelce MŠ Kámen dle přiloženého návrhu. Starosta
informoval ZO o nutnosti vypsat konkurz na místo ředitelky MŠ.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí a schválilo jednotlivé body. ZO pověřilo starostu
vyhlášením výběrového řízení na místo ředitelky mateřské školy.
Ad 15. Různé:
-

Zastupitel Pavel Podsklan představil nabídku p. Laislava. Mauera z firmy ZWZ
Pacov na veřejné osvětlení obce. ZO schválilo navrácení 7 svítidel veřejného
osvětlení firmě EMPEMONT a jejich nahrazení svítidly od firmy ZWZ Pacov
zastoupené L. Mauerem.

-

Starosta obce podal informaci o změnách v evidenci obyvatel obce Kámen.

-

Starosta podal informaci, že v obci bylo instalováno několik nových vodoměrů.

-

Starosta podal informaci, že po dohodě se zástupcem starosty J. Dvořákem byla
zakoupena pro potřeby obce kniha Who is who s medailony osobností.

-

Starosta podal informaci o nutnosti přemístit odprodaný historický trezor do
areálu hradu Kámen. Trezor překáží občanům při návštěvě OÚ a poštovního
úřadu a také realizaci nového vytápení v domě čp. 2.

-

Starosta podal informaci o nutnosti přemístění sběrného dvora obce, který se
nachází na soukromém pozemku, a jeho instalování na jiném vhodném místě na
pozemku obce.

Výběr ze zápisu z 31. zasedání zastupitelstva obce dne 11. 4. 2013
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce, hosté Josef Roubík, Miloslav Daněk
Ad 4. Starosta podal informaci o založení účtu u ČNB v Českých Budějovicích.
Daňové příjmy budou chodit jako předtím, nový účet bude sloužit příjmům z dotací.
ZO vzalo na vědomí.
Ad 5. Starosta podal informaci o průběhu zjednodušeného výběrového řízení na
vytápění domu čp. 2. Bylo osloveno 5 firem, všechny se vyjádřily, potom jedna
odstoupila. Zastupitel Pavel Podsklan podrobněji informoval o nabídkách, všechny
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jsou podobné, konečný výběr provede výběrová komise po prostudování nabídky kotlů,
Výběrové řízení bude ukončeno do konce příštího týdne.
ZO vzalo na vědomí.
Ad 6. Starosta podal informaci o MŠ Kámen. Od 22. 4. 2013 byla jmenována
ředitelkou pí Jitka Kršková, a to na dobu určitou do ukončení konkursního řízení.
Zároveň Obec Kámen jako zřizovatel školy připravuje konkursní řízení, z něhož vyjde
nová ředitelka od 1. 8. 2013, a to opět na dobu určitou do návratu stávající ředitelky
z mateřské a části rodičovské dovolené.
Usnesení: ZO schválilo jmenování pí Jitky Krškové ředitelkou mateřské školy
a pověřilo starostu přípravou konkursního řízení na pracovní místo ředitelky od
1. 8. 2013 na dobu určitou.
Ad 7. Zástupce starosty Josef Dvořák přednesl potřebu zajistit funkci hlídaného
parkoviště v turistické sezóně. Žádný ze zastupitelů nepředložil nový návrh na řešení
této služby, proto bude použit model z minulého roku.
ZO vyhlašuje výběrové řízení na pronájem parkoviště a ukládá starostovi vyvěsit
záměr před schválením o pronájmu parkoviště v obci.
Ad 8. Starosta podal informaci o dotačních programech z minulého roku.


V nejbližší době bude ukončena oprava kapličky v Nízké Lhotě, program byl
uzavřen.



Vrcholí program Úpravy veřejných prostranství v Kámeně, ve spolupráci
s Mikroregionem bude podána žádost o dotaci se SZIF do konce dubna t.r.



Projekt a výběrové řízení na posilový zdroj vody v Novém Dvoře byl akceptován,
čeká se na schválení řídícím výborem OPŽP. V případě konečného schválení
bude program dotován z 90 %.



Územní plán – projekt probíhá, dotace Kraje Vysočina byla schválena a o dotaci
byla podepsána smlouva.

Ad 9. Starosta obce podal informaci o dotačních programech v roce 2013


Dotační program Program obnovy venkova Vysočiny 2013 – smlouva s krajem je
již podepsána, bude pokračováno v opravě asfaltů u místních komunikací
v Kámeně. ZO vzalo informaci na vědomí a uložilo starostovi vyhlásit výběrové
řízení.



Zateplení objektu čp. 2 v projektu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – informaci podal
místostarosta Josef Dvořák. Obec musí vyřešit problém s přepisem budovy
z kategorie „objekt k bydlení“ na „objekt občanské vybavenosti“, jak to
odpovídá skutečnosti. Změnu musí potvrdit stavební úřad. Teprve potom se na
dům bude vztahovat dotační program. ZO pověřilo zástupce starosty zajištěním
změny zařazení objektu v katastru nemovitostí.
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Starosta a Jan Tomášek podali zprávu o dotačním programu Kraje Vysočina na
spolufinancování oslavy vyhlášení znaku a praporu obce dne 31. 8. 2013.
ZO vzalo na vědomí.

Ad 10. Zastupitel Pavel Podsklan informoval o jednáních k zajištění veřejného
osvětlení obce svítidly od firmy ZWZ Mauer. Jsou objednány lampy k výměně podél
hlavní silnice, aby bylo možno vrátit stále zapůjčená svítidla firmě EMPEMONT.
V další fázi bude projednána možnost nového úsporného a kvalitního osvětlení celé
obce včetně místních částí. ZO vzalo zprávu Pavla Podsklana na vědomí.
Ad 11. Různé


Starosta informoval o nabídce firmy Sejk na prořezání stromů pod hradem (lípy)



Pan Miloslav Daněk (Nový Dvůr) informoval o potřebě koupit budky pro hnízdění
rorýsů, kteří doposud hnízdí pod střechou kaple P. Marie Bolestné – kvůli
chystané opravě kaple. Budky by měl zakoupit kraj, který bude kapli opravovat.



Zastupitelka Jaroslava Přibylová informovala o vítání občánků dne 25. 5. 2013.
ZO diskutovalo o zvýšení daru narozeným dětem.
ZO vzalo na vědomí termín vítání občánků na hradě Kámen 25. 5. a schválilo
poskytnutí daru narozenému dítěti v obci Kámen ve výši 3000 Kč.

Ad 12. Starosta po projednání všech bodů 31. ZZO zasedání ukončil.
Výběr ze zápisu z mimořádného 32. zasedání zastupitelstva obce dne 26. 4. 2013
Přítomno 5 zastupitelů, omluveni J. Přibylová a H. Markvartová
Zapisovatel: Jan Tomášek, ověřovatelé zápisu: Miloslav Daněk, Pavel Podsklan
Zasedání zahájil a řídil starosta obce František Hofman. Konstatoval, že mimořádné
jednání bylo svoláno narychlo z důvodu urgentní žádosti stavebního úřadu v Pacově
o projednání povolení započetí stavby rodinného domu. Jednání nebylo předem
oznámeno a nezúčastnili se ho hosté. Starosta konstatoval, že při přítomnosti 5 členů
zastupitelstva je ZO usnášeníschopné (zákon č. 128/2000 o obcích).
Na programu jednání byl jediný bod:
1.

Žádost manželů Dagmar a Petra Čekalových, Vřesce 41, 391 43 Mladá Vožice,
o povolení od obce Kámen na započetí stavby rodinného domu na p.č. 218/13,
k.ú. Kámen u Pacova, a připojení k místním sítím.

Ad 1

Zastupitelstvo Obce Kámen na svém mimořádném zasedání dne 25. 4. 2013
projednalo a schválilo všemi hlasy žádost manželů Dagmar a Petra
Čekalových a povolilo započetí stavby rodinného domu na p.č. 218/13 v k.ú.
662348 Kámen u Pacova a připojení k místním sítím.

Starosta obce po projednání jediného bodu programu zasedání ukončil.
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Helena Králová - Přeplněné mateřské školy
V tomto čísle občasníku bych se ráda věnovala tématu, které mě láká již
dlouhou dobu. V televizi a dalších médiích poslední dobou slýcháváme zprávy o tom,
jak jsou přeplněné mateřské školy, jak maminky tříletých dětí často musí zůstávat
z práce doma, protože pro jejich ratolesti není volné místo v mateřských školách. Jak
se hledají prostory pro rozšíření stávajících MŠ, či jak vznikají nové formy hlídání
dětí (firemní mateřské školky, dětské skupiny). Jaká je tedy situace v předškolním
vzdělávání v číslech? Opravdu došlo k tak dramatickému nárůstu počtu malých dětí?
Je tento nárůst zřejmý také na Vysočině, nebo se to týká pouze oblastí v zázemí
velkých měst, jako je Středočeský kraj? A jak jsme na tom v mateřské škole
v Kámeně? Kolik dětí pak odchází do základních škol? Je zde už také patrný nárůst
žáků, nebo tato vlna teprve přijde? Na takovéto otázky bych se chtěla pokusit
odpovědět v následujícím článku.

Na začátek bych chtěla poznamenat, že docházka či přihlášení do mateřských
škol není povinné (až na předškolní děti), proto počty dětí ve školkách neodpovídají
celkovému počtu dětí v této věkové kategorii. Mnoho dětí zůstává doma s matkou
(např. pokud mají mladší sourozence) a do školky nastupuje až později. Vedle toho
jiné děti nastupují do školky ještě před dovršením tří let. Toto však platilo vždy, proto
počty dětí v mateřských školkách, zejména jejich vývoj, zhruba odpovídá vývoji
v počtu dětí ve věku 3-6 let.
Ve školním roce 2012/2013 bylo do mateřských škol v České republice
přihlášeno 354 340 dětí. Tento stav odpovídá zhruba počtu dětí ve školkách v roce
1994. Od té doby však docházelo k dlouhodobému poklesu až do roku 2001 (okolo
285 tisíc dětí). Tento stav na 5 let zůstal téměř nezměněn, ale od školního roku
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2005/2006, kdy v Česku navštěvovalo mateřské školky jen 282 tisíc dětí, dochází ke
každoročnímu nárůstu počtu školáčků až na zmiňovaných letošních 354 tisíc. To je
během 7 let nárůst o celou čtvrtinu! Do školky nastupují děti rodičů ze silných ročníků
tzv. husákových dětí – ročníky 1972-79 jsou nejsilnější. Zároveň se projevuje jev, kdy
po převratu v roce 1989 a změně životního stylu se posunul věk rodiček, a tím se tato
vlna ještě zvýraznila a posunula. Mohu však s jistotou říci, že je toto pouze přechodný
jev a brzy se dočkáme překonání vrcholu a naopak dojde k výraznému propadu počtu
dětí ve školkách. Do školek budou chodit děti málo početných ročníků 80. let
a zejména až přijde na řadu zakládání rodin u slabých ročníků z 90. let, budou školky
asi zet prázdnotou.
Je nutné poznamenat, že se počty narozených dětí již přes svůj vrchol
přehouply.
Největší část dětí ve školkách tvoří 4leté a 5leté děti (k 30.9.) – ti tvoří po 30 %,
následují 3leté děti (25 % dětí ve školkách). Všimla jsem si, že na Vysočině chodí děti
do školky v nižším věku, neboť skupina mladších než 3 roky na Vysočině tvoří až
11 % dětí ve školkách, kdežto v celé ČR je to jen kolem 8-9 %. To může být
ovlivněno přeplněností školek v zázemí velkých měst (což Vysočina není) anebo
možná dřívějším nástupem matek do zaměstnání na Vysočině než je průměr ČR (toto
však nemám ověřené).
V okrese Pelhřimov je v současnosti (rok 2011/2012) 37 mateřských škol, do
kterých chodí 2537 dětí. Na jednu třídu připadá 23 dětí, jedna učitelka má průměrně
na starosti 13 dětí.
Ale zpět k mateřským školkám. Jak jsem zmínila, za posledních 7 let tedy došlo
k celorepublikovému nárůstu dětí ve školkách o čtvrtinu. Nejvíce dětí přibylo ve
Středočeském kraji (skoro o 40 %) a v Praze. Na Vysočině je pak tento nárůst jen
o 20 % (nižší nárůst počtu školkových dětí je již jen v Moravskoslezském,
Karlovarském a Ústeckém kraji).
školní rok v MŠ Kámen

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

celkový počet dětí

25

26

20

21

23

25

27

21

25

28

děti bydlící v Kámeně

12

11

9

8

10

10

14

11

12

11

I v Kámenské mateřské školce je letos přihlášen rekordní počet dětí, a to
28 dětí. Tak je téměř naplněna kapacita. Z těchto 28 dětí je 11 kámenských, ostatní
jsou z okolních vsí – Dobré Vody, Věžné, Vintířova či Eše. Počty dětí v naší MŠ
Kámen v jednotlivých školních letech za 10 let zpátky si můžete prohlédnout
v přiložené tabulce. Vedle celkového počtu přihlášených dětí uvádím i počty dětí
s bydlištěm v obci Kámen.
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Předškoláků máme ve školce v Kámeně letos 7. Naprostá většina předškoláků
z naší školky každoročně odchází do základních škol v Pacově.
Vlna nárůstu počtu dětí se postupně přesouvá na základní školy, takže už
několikátý rok po sobě se zvyšuje počet prvňáčků. Ve školním roce 2012/2013 usedlo
do lavic prvních tříd v Česku přes 106 tisíc prvňáčků. Dva předchozí roky to bylo
vždy o 5 tisíc méně (rok 2011/12 celkem 101 tisíc, a rok 2010/11 málo přes 96 tisíc
prvňáčků). Podle výsledků letošního zápisu dětí do 1. tříd to vypadá, že příští školní
rok bude v základních školách dokonce 113 tisíc prvňáčků. Díky přílivu velkého
množství prvňáčků tak počty dětí v základních školách rostou, kdežto na středních
školách zatím dochází k úbytku studentů.
Údaje uvedené v tomto článku jsem čerpala z informací zveřejněných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým statistickým statistickým
úřadem. Informace o kámenské mateřské škole mi poskytla ředitelka naší MŠ paní
Dagmar Mikešová.

Helena Králová - Za zvířátky na kole
Konečně jaro vyhrálo nad letošní dlouhou zimou a sluníčko láká cyklisty na
nové výlety. Proto jsem si připravila jednu vyjížďku do okolí Kámena, kterou jsem
projela ještě loni na podzim. Vezměte s sebou svoje děti, neboť je to vyjížďka krátká,
zato ale plná zastávek u ohrad se zvířaty. Je možné, že se osazenstvo ohrad od loňska
změnilo, ale věřím, že stále bude na co koukat.
Z Kámena se vydejte do Dobré Vody. Kdo si chce projet terénem či trochu
změnit obvyklou trasu, vyjeďte z Kámena k letišti – do zatáčky „k čarodějnicím“
a odtud alejí směr Dobrá Voda. Jeďte pořád rovně, až se napojíte na asfaltku, která vás
dovede až na kraj Dobré Vody. V Dobré Vodě na návsi zatočte mezi rybníky doleva
na Vysokou Lhotu. A zde je první místo, odkud se vám ukážou krásné pohledy na
Kámen. Takovýchto vyhlídek bude na této trase ještě několik.
Projeďte Vysokou Lhotou nahoru, směrem na Zlátenku a až za vsí za vrcholem
kopce odbočte vpravo na Moraveč. Z tohoto místa je opět překrásný výhled do
krajiny, tentokrát směrem na Pacov, Zlátenku či Nesvačily.
Po chvilce jízdy odbočte vpravo k samotě Peklůvko. A zde jsou první zvířátka.
V ohradě se zde pasou krávy, blíž k domu pak kozy. Projedete kolem samoty pořád
rovně až přijedete na kraj lesa. V místech, kde začíná les i po vaší levici, odbočte
doprava lesní cestou. Tento kousek cesty je horší, je možné, že budete muset kousíček
(přes nějakou kaluž) kolo vést, ale je to opravdu jen chvilička. Projedete cípem lesa
a opět se ocitnete z lesa venku. Je tu loučka ze tří stran obehnaná lesem, z jedné strany
ohraničená polem. A odtud je opět nádherný pohled na Kámen.
Přejeďte napříč přes tuto malou louku a lesní cestou pokračujte dál. Tato už je
sjízdná dobře. Jeďte pořád po „hlavní“ až dorazíte opět na kraj lesa, tentokrát
u samoty Na Peklově. Zde doporučuji zaparkovat kola a jít se podívat na ohrádky
u domu. Loni na podzim zde měli oslíky, stádo malých černých prasat a hejno
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drůbeže. Až se vynadíváte, pokračujte po nově upravené cestě k Dobré Vodě. Pozor,
ne tudy, jak vede značená turistická, ta je neschůdná, ale po cestě o kousek výš, blíže
k Dobré Vodě.
Napojíte se na silnici nad Dobrou Vodou, odkud můžete pozorovat pasoucí se
koně a kochat se dalšími pohledy do krajiny s hradem v centru. Sjedete do Dobré
Vody, kde pokud byste měli na ostatní zvířátka smůlu, můžete zavést děti alespoň ke
kravičkám v kravíně. A pak po silnici zpět do Kámena.
Trasa je dlouhá 11,5 km a je to velmi příjemná cesta mimo rušné sinice.
Letošní cyklistickou sezónu úplně vypustím a proto také příspěvků na toto téma
se pro letošek vzdávám. Byla bych velice ráda, kdyby se této rubriky o trasách v okolí
Kámena ujal někdo jiný. Najde se někdo? Je zde ještě mnoho míst, na která by bylo
dobré upozornit a dojet se tam podívat na kole. Podělte se o své zážitky a zkušenosti.
Už se těším, že si v příštím čísle našeho občasníku budu moci přečíst příspěvek od
někoho dalšího.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 7
V minulém čísle jsem se trochu rozpovídal o zdejším ptactvu. Ornitologie je
můj dlouholetý koníček, a proto bych u ní rád zůstal i dnes.
A rád bych se tu při té příležitosti zmínil o jednom z druhů, za kterým
nemusíme chodit nikam daleko. Mám na mysli rorýse obecného, hnízdícího ve
štěrbinách v podstřeší hradu i kaple přímo v Kámeně. Na jeho přítomnost jsme už tak
zvyklí, že ho vlastně ani nevnímáme. A přece je to jeden z mimořádně zajímavých
ptáků. Vždyť patří k vůbec nejrychlejším letcům z celé opeřené říše, dokáže letět
rychlostí až 200 km v hodině, i když tak samozřejmě nelétá pořád. Většinou se jeho
rychlost pohybuje kolem 35 až 40 km.
Na křídlech však tito ptáci tráví valnou většinu života. Jen při sezení na
vejcích činí výjimku, jinak ve vzduchu doslova jí, pijí, páří se i spí. Takový spánek je
umožněn zvláštním fungováním mozku, který rorýse probudí dřív, než při nočním
kroužení z několikakilometrové výšky dopadne na zem.
A ještě jednu zvláštnost o nich mohu prozradit. Na rozdíl od jiných ptačích
mláďat dovedou mláďata rorýsů v době nepříznivého počasí upadnout do jakési
obdoby zimního spánku. Jejich metabolizmus se zpomalí, tělesná teplota klesne
a ptáci tak dokáží přežít i víc než týden bez potravy.
Bohužel těchto neúnavných letců v posledních létech silně ubývá. Na vině je
samozřejmě člověk, i když v tomto případě trochu nechtěně a mimoděk. Spousta
rorýsích hnízd je totiž zničena při zateplování panelových domů, v jejichž větracích
otvorech našli ptáci příhodné náhradní hnízdiště. Sám se obávám, že podobně může
skončit i těch několik párů, obývajících kámenskou kapli. Tu totiž, pokud vím, čeká
rekonstrukce. To by mohlo mít pro zdejší rorýsy katastrofální následky. Doufám, že
budou vyslyšeny moje připomínky, které jsem v této věci vznesl ke krajskému úřadu,
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jako investorovi celé akce. Ten zatím přislíbil nákup několika speciálních hnízdních
budek, které by obec mohla umístit na sousední budovu školky, později, po dohodě
s památkáři snad i na jižní stranu kaple. Samozřejmě uvítám, pokud se ke mně v této
věci přidá co nejvíce dalších místních občanů, kterým není osud divokých tvorů
v našem okolí lhostejný.

Jaroslava Přibylová – Co nás čeká a nemine z kulturních akcí
Už to bude rok, kdy jsme vítali občánky. Je na čase přivítat nové. V letošním
roce se přivítáme se třemi novými. Tato tradiční akce je vždy příjemným zážitkem. Už
teď se velmi těšíme.
V blízké době jistě najdete ve svých schránkách pozvánku na Vítání jara. Na
odpoledním programu je přednášení básniček dětí z mateřské školy a v podvečer nám,
k poslechu i tanci, zahraje kapela Přespolanka. Doufáme, že účast bude hojná.

Jan Tomášek - Constanze Blankenstein,
rozená princezna Hohenlohe-Langenburg, je autorkou kolorovaných kreseb,
které jsou vystaveny v expozici hradu Kámen. Kresby se dostaly po 2. světové válce
do pelhřimovského muzea ze zámku Proseč-Obořiště, který patřil rodu Sternbachů
a byl jim po roce 1945 zkonfiskován i se zařízením. Jedná se o unikátní soubor
akvarelem kolorovaných kreseb, které svědčí o mimořádném nadání této ženy.
Přestože byla šlechtického původu, ve své době nemohla tento talent uplatnit jako
umělkyně. Na kresbách jsou zachyceny vesměs portréty žen a dívek, s největší
pravděpodobností z příbuzenstva Constance. Jediný mužský portrét z kolekce je
kolorovaná kresba rakouského důstojníka, máme za to, že se jedná o jejího staršího
bratra Ludwiga Karla. Tyto kresby byly po vyvlastnění prosečského panství předány
do pelhřimovského muzea a odtud deponovány na hradě Kámen, aby posloužily
k dekoraci interiérů.
Říšská knížata Hohenlohe-Langenburg (Franky) se odvíjejí z hlavní
neuensteinské linie.
Hlavním sídlem české větve se stal zámek Červený hrádek na Chomutovsku.
Bohužel, příslušníci tohoto rodu podporovali koncem 30. let 20. století sudetoněmecké
hnutí, na jejich zámku Červený hrádek jednala s Henleinem mise lorda Runcimena.
Otec Constance Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langenburg (*1777+1866 Brno), byl zakladatelem česko-rakouské větve rodu, v Rakousku užíval titul
princ Hohenlohe, byl důstojníkem rakouské armády, bojoval v napoleonských
válkách.. V roce 1816 se oženil v Brně s lankraběnkou Friederike zu Fürstenberg
(+1858 v Brně). 1. syn Friedrich Ernst August (1817-1835), 2. dcera Constanze
Josepha Luise (*Štýrský Hradec 1824 - +Batelov 1884). 3. syn Ludwig Karl Gustav
(*1823 Štýrský Hradec - + 26. 7. 1866 podlehl zranění v bitvě u Hradce Králové, byv
propíchnut kopím pruského hulána, zemřel v náručí své sestry Constanze ve vesničce
nedaleko Hradce Králové). Jméno Ludwiga Karl Gustava je vytesáno na mramorové
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desce padlých z let 1864-1866 ve vídeňském Arsenalu. Jeho manželka je hraběnka
Gabriela von Trauttmannsdorf-Weinsberg (manželstvím s ní se dostalo Hohenlohům
panství Červený hrádek a Herálec u Havl. Brodu, který byl za Ludwiga Karl Gustava
přestavěn do novogotické podoby). Jejich děti dcera Adelheid, synové Karl Friedrich
Leopold, Max Karl Rudolf, Gottfried Karl Joseph. Zajímavé je, že shodou okolností se
část nábytkového zařízení z Herálce dostala na počátku 21. století do expozice hradu
Kámen (jedná se o nádherná novoklasicistní zrcadla a tři bufety).
Constanze byla provdána v roce 1855 za Karla Františka Arnošta hraběte
Blankensteina (*1814) z batelovské větve (rod Blankensteinů pochází ze Slezska).
Panství batelovské bylo prodáno r. 1807 Arnoštu hraběti z Blankensteinu. V roce 1839
přešlo panství na Karla hraběte Blankensteina (+ 10. září 1891) – manžela Constanze.
Po něm převzal batelovské panství Jan hrabě Blankenstein.
- pokračování na str. 14 -

Co se stalo a není v zápisech ze zasedání













Po mnoha letech poprvé a za účasti odborníka archeologa byla v souvislosti
s přípravou dokumentace na možnou opravu kaple otevřena historická hrobka.
Ostatky Jana Kryštofa Malovce z Malovic a členů jeho rodiny jsou v neutěšeném
stavu a vyžádají si speciální práci restaurátorů.
Letité lípy pod hradem byly odborně prořezány a dvě z nich skáceny. Ty budou
nahrazeny novou výsadbou.
Nejrozsáhlejší dotační program obce z minulého roku byl slavnostně zakončen
přestřižením pásky na vstupu do odpočinkové zóny a posezením v restauraci
s hudbou a občerstvením.
Také oprava kapličky v Nízké Lhotě je u konce. Nešlo to hladce, ale snad budou
obyvatelé Lhoty nakonec spokojeni.
Konala se pouť. Bohužel zase za menší účasti návštěvníků.
Starosta se zúčastnil každoročního setkání starostů s hejtmanem a radními kraje
v Třešti.
Svazek obcí PSV, který sdružuje obce Kámen-Eš-Věžná-Brná a pečuje
o vodovody a kanalizace, změnil jednatele. Po p. Josefu Gabrielovi (Eš), který se
o svazek dobře staral v minulém období, byla za jednatelku navržena sl. Zlata
Vobinušková. Účetní zůstává pí Ludmila Richtrmocová.
Odbor výstavby při MěÚ Pacov si vyžádal svolání mimořádného zasedání
zastupitelstva kvůli schválení připojení stavby manželů Čekalových na inženýrské
sítě. Přitom celá nová ulice v Kámeně je zasíťovaná a všechny nové stavby musí
být připojeny, je to v územním plánu i v každé kupní smlouvě u převodu
pozemků. Máme pocit, že stavební úřad svou iniciativu poněkud přehání.
Pan Roman Klír, který staví rodinný dům s budoucím čp. 110, se v minulém roce
odmlčel. Nabral nové síly a prostředky a do roka chce stavbu dokončit. Přejeme
mu hodně štěstí.
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Pan Jakub Douša opravil střechu domu čp. 18, ale to už je tři roky a od té doby
jsme ho neviděli. Dům chátrá a majitel není k zastižení.
Odpadové hospodářství: jako vždy na jaře byl odvezen nebezpečný odpad a staré
elektrospotřebiče, opět byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, a jako
vždy suché větve a dřevěný odpad shořely s čarodějnicemi.
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- pokračování ze str. 12 Proseč-Obořiště
koupil v roce 1829 Vincenc hrabě Valdštejn – Wartenberg.
V roce 1839 ji koupila od něj hraběnka Vincencia Valdštejnová – Wartenberková,
rozená hraběnka Fuchs (udává Sommer v roce 1842).¨

Ottův slovník naučný v roce 1903 uvádí, že Proseč nedávno (koncem 19.
století) od potomků Vincence Valdštejna koupil Leopold svobodný pán Sternbach
– příbuzenství s třešťskou větví Sternbachů (měli Třešť od r. 1844).
Svobodní páni Sternbach zu Stock und Luttach (původně Wenzel von
Sternbach) pocházejí z Tyrolska. Rod se dělí na dvě větve. Jedna větev vlastnila
fideikomisní panství Landštejn v někdejším Táborském kraji. Tento rod byl
příbuzensky spjat s rodinou Blankensteinů z Batelova, jedna z příslušnic rodu, Editha
Sternbach-Blankensteinová (z třešťské větve) vlastnila řadu knih, jejichž část se po
2. světové válce dostalo do pelhřimovského muzea.
30. 4. 2013 -

František Hofman, Helena Králová, Miloslav Daněk, Jan Tomášek,
foto Jakub Chmel, Pavel Podsklan, Zlata Vobinušková, František Hofman
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