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Kámenský občasník č. 56
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Vážení občané naší krásné obce, Vánoce jsou již na dohled
a čilý ruch okolo nich narůstá. Přestože jsme velmi
omezeni různými protichůdnými zákazy a opatřeními, tak
doufám, že si všichni tyto nádherné svátky užijeme
ve zdraví se svými rodinami, a pokud to počasí dovolí
i v úžasné přírodě, která nás naštěstí obklopuje. Budeme
v ní moci nabrat ohromné množství pozitivní energie
a duševní pohody, kterou při startu do nového roku budeme všichni potřebovat.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití Vánoc a hlavně hodně zdraví
v novém roce 2021.
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Výběr ze zápisu z 25. zasedání zastupitelstva obce dne 19. 11. 2020
Přítomno 7 členů, Hosté: 0
Ad 3. Kontrola závěrů 24. ZZO:
- Cedule upozorňující na kluzkost lávky při dešti a na to, že se v zimě nebude
udržovat, jsou připraveny k osazení. Ze strany ŘSD byla vyasfaltovaná
komunikace od mostu na Nízkou Lhotu.
- Zastávka a asfaltování parkoviště - viz bod č. 4.
- Pokácené topolové dřevo na hromadách na pozemku u letiště je pro občany
stále připraveno k vlastnímu odvozu zdarma.
- Dokumentace na zřízení cest v rámci KoPÚ ze strany Státního pozemkového
úřadu je v přípravě.
- Stavební povolení na připojení vrtu v Novém Dvoře se vyřizuje.
- Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Kámen byl schválen.
- Krajský dotační program POVV 2020 byl úspěšně ukončen. Hřiště je zhotoveno,
dotace proplacena.
- Návrh rozpočtu obce Kámen pro rok 2021 je připraven.
- Smlouva č. 1030059705/002 o smlouvě budoucí o zřízení věc. bř. byla uzavřena.
- Nákup příkopového ramena na sečení trávníků podél obslužných cest byl
odsouhlasen a dojde k němu patrně v příštím roce.
- Žádosti na odměnu pro ředitelku Mateřské školy Kámen z finančních prostředků
Kraje Vysočina bylo vyhověno.
- Příprava dotace na výstavbu chodníku na parc. č. 441 v k. ú. Kámen u Pacova
v ulici od has. zbrojnice směrem k bytovému domu čp. 91 byla schválena, čeká se
na vyhlášení vhodné dotace. ZO vzalo na vědomí kontrolu závěrů 24. ZZO.
Ad 4. Firma SWIETELSKY stavební s.r.o. v termínu zrealizovala výstavbu
autobusové zastávky včetně částečného asfaltování parkoviště na náklady ŘSD.
Zastávka se bude oficiálně obci předávat 24. 11. 2020. Zbývající část parkoviště
nebyla opravena z důvodu neakceptovatelné výši cenové nabídky, a bude proto
vyasfaltována v příštím roce na náklady obce při využití vhodné dotace.
ZO informace o autobusové zastávce a asfaltování části parkoviště vzalo
na vědomí.
Ad 5. Začátkem listopadu byla uskutečněna oprava obecních komunikací - části
bývalé komunikace I/19 a část místní komunikace za pohostinstvím okolo
špýcharu směrem k lávce. K opravě části komunikace bývalé I/19 v průtahu obcí
se přistoupí na jaře příštího roku. Veškeré práce jsou a budou financovány
ze strany ŘSD. ZO vzalo na vědomí provedení opravy částí bývalé komunikace
I/19 a další místní komunikace.
Ad 6. V rámci uvolněné funkce starosty obce vykonává starosta Josef Dvořák
taktéž manuální práci pro obec, při které může dojít k poranění. Z tohoto důvodu
je potřeba pro jeho osobu sjednat úrazové pojištění. Nabídku zaslaly pojišťovny
Generali Česká pojišťovna, a.s. a Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. ZO
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po projednání schválilo uzavřít úrazové pojištění pro osobu starosty obce Josefa
Dvořáka s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. v max. výši 3.935,- Kč ročně.
Pro usnesení hlasovalo 5 zastupitelů, 1 byl proti, 1 se zdržel.
Ad 7. Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o koupi části obecního pozemku
parc. č. 111/1 v k. ú. Kámen u Pacova u domu čp. 32 z důvodu parkování aut
a úpravy vchodu do domu, a to cca 300 m2 zatravněné plochy. Záležitost úpravy
předmětného pozemku se již projednávala na 19. zasedání zastupitelstva obce
dne 14. 5. 2020. Záměrem obce není tyto druhy pozemků ponechat celé
k vyasfaltování, ale většinu nechat zatravněné. ZO po projednání zamítlo žádost
o koupi části obecního pozemku parc. č. 111/1 v k. ú. Kámen u Pacova
v požadovaném rozsahu cca 300 m2. ZO dále rozhodlo, že žadatel si na své vlastní
náklady může nechat část obecního pozemku parc. č. 111/1 upravit a zpevnit
(např. štěrkem či asfaltovým recyklátem), a to pouze v rozsahu k linii obvodové
zdi domu čp. 32 a kolem stávající podezdívky plotu k brance v šířce 1 m.
Ve zbývající části uvažované cesty může žadatel pro zpevnění trávníku použít
pojezdové zatravňovací plastové panely. Veškeré vyměření ploch určených
k úpravě se uskuteční výhradně za účasti zastupitelů obce po dohodě s žadatelem.
Pro usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel.
Ad 8. ZO schválilo finanční dar pro florbalový klub Pacovští Honzíci, z.s. ve výši
5.000,- Kč. V tomto klubu působí i hráči z naší obce.
Ad 9. ZO po projednání vydalo souhlasné stanovisko k akci I/19 Kámen propustek 19-405P, DSP a ZO dále schválilo souhlas s vydáním stavebního
povolení. ZO vyzvalo žadatele k doplnění žádosti o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les dle náležitého vzoru umístěného na webu obce Kámen.
Ad 10. ZO schválilo zřízení vodovodní přípojky k pánované stavbě nové bytové
jednotky v rekonstruovaném objektu stodoly na pozemku st. 46/2 v k. ú. Kámen
u Pacova. K realizaci dojde na jaře roku 2021.
Ad 11. Různé
a) ZO schválilo doplnění programu 25. ZZO.
b) Starosta obce vydal příkaz starosty k inventarizaci veškerého majetku
a závazku ve smyslu ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Starosta
tímto inventarizační komisi ukládá provést inventarizaci za rok 2020,
tj. porovnání skutečných stavů se stavy účetními, a vyčíslit rozdíly. Ukončení
inventarizace je ke dni 31. 12. 2020. Dne 19. 11. 2020 od 17:00 proběhlo školení
k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění. ZO vzalo na vědomí příkaz
starosty k inventarizaci za rok 2020.
c) ZO po projednání schválilo revidovanou Smlouvu č. 1030059705/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
která jako budoucí oprávněná strana bude na obecních pozemcích parc. č. 1030,
218/1, 1398, 992/4, 993/4, 994/1, 995, 214/1, 996, 218/11, 218/27 a 1082/2 v k.ú.
Kámen u Pacova realizovat stavbu „Kámen, ZTV - VN, TS, NN“ za účelem
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umístění distribuční soustavy – kabelové vedení VN, telekomunikační zařízení,
kabelové vedení NN, pojistková skříň, uzemnění.
d) Starosta obce konstatoval, že v obecních bytech se nájem nezvyšoval již několik
let. Z tohoto důvodu navrhuje zvýšení nájmu. ZO po projednání schválilo zvýšení
nájmu v obecních bytech na adrese Kámen 2, 394 13 s účinností od 1. 1. 2021
ve výši 2.905,- Kč měsíčně pro Daňkovi a 3.637,- Kč měsíčně pro paní Šustrovou.
V rámci nájmu je započítán otop.
e) ZO bude řešit efektivnější informovanost občanů ohledně důležitých zpráv
ze strany obce pomocí SMS, příp. e-mailu. Z tohoto důvodu žádá občany
o poskytnutí kontaktů.
f) Po několika letech, kdy se v obci o první adventní neděli rozsvěcovala krásná
lípa pod hradem, je navrženo, že by se letos poprvé rozsvítil smrk z obecního lesa,
který byl určen k pokácení. A aby se v příštích letech nemusel každoročně kácet
jiný strom, bude vysazen malý smrček. ZO po projednání schválilo pro nazdobení
vánočního stromu využít smrk z obecního lesa. Komorní rozsvícení letos proběhne
na návsi pod hradem v neděli 29. listopadu od 17:00 hodin.
g) ZO po projednání schválilo Dodatek 2021 ke smlouvě o dílo č. 2041
o podmínkách sběru, přepravy a likvidace odpadů pro rok 2021, z něhož mimo
jiné vyplývá, že za poskytnuté služby bude obec platit firmě SOMPO, a.s. ceny
vykalkulované v přepočtu na jednoho trvale hlášeného obyvatele obce, a to
ve výši 709,- Kč/obyvatele.
h) ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření obce Kámen č. 999006.

Aktuality - Zlata Vobinušková
 Autobusová zastávka na parkovišti před prodejnou COOP je dokončena.
Realizaci financovalo ŘSD, obec zajistila přemístění přístřešku a instalaci
nové lavičky a odpadkového koše. Po námitkách ze strany památkové péče
byla vyměněna betonová dlažba.
 Obec obdržela finanční dar od paní Potěšilové ve výši 10.000,- Kč. Děkujeme.
 Od 1. října 2020 vykonává starosta obce svou funkci jako uvolněný starosta.
Při vzrůstající úřední agendě a množství manuální práce v obci už to ani jinak
nešlo. Starostu na plný úvazek mají i jiné vesnice malé jako ta naše.
Úřadování po večerech a ve volném čase přestávalo mít potřebný efekt.
 Obec se zapojila do tvorby regionální vědomostní deskové hry s prvky
strategie s názvem „Jak dobře to u nás znáš?“. Zapojené obce jsou zařazeny
na herní karty, kde jsou otázky vztahující se přímo k obci. Hra bude sloužit
jako výuková pomůcka pro děti, jako dárek pro občany a partnery obce
při různých kulturních akcích, do obecní knihovny, atd. Hra vyjde v prvním
čtvrtletí roku 2021 a obec Kámen odkoupí 25 ks.
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 ŘSD dle svého plánu provedlo asfaltový povrch původní silnice I/19.
Asfaltování komunikace v průtahu obcí proběhne na jaře 2021.
 Topolové dřevo u letiště je pro občany stále k odběru zdarma.
 Nově vybudované hřiště s cvičebními a herními prvky nedaleko tenisového
kurtu se těší velké oblibě nejen u místních dětí. Obecní zaměstnanci sem
z Oázy pod kaplí také přemístili malý kolotoč a pískoviště. Snad již v příštím
roce dojde i na výstavbu hřiště na petanque.
 Na návsi pod hradem byly odborně ošetřeny lípy, firma provedla zdravotní
a bezpečnostní řezy.
 Za celé hradní družstvo Vám všem přeji nádherné Vánoce a v novém roce
především pevné zdraví a veselou mysl!

Děti z MŠ Kámen u stromečku …

… a jejich nápadité ozdoby z CD

Instalace světel na stromek

Svítí i nově vysazený malý smrček
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Výběr ze zápisu z 26. zasedání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2020
Přítomno 7 členů, Mgr. Hana Dlouhá se dostavila po projednání bodu č. 4
v 19:45 hodin; Hosté: Pavel Vokurka ml., Jiřina Vokurková
Ad 3. Kontrola závěrů 25. ZZO:
- V rámci stavby autobusové zastávky na parkovišti došlo ještě na nařízení
Odboru životního prostředí a památkové péče MěÚ Pacov k výměně betonové
dlažby na náklady ŘSD. V požadavku byla čtvercová dlažba o rozměrech 20 x 20
cm místo obdélníkové 20 x 10cm skládané do čtverců. Požadavku bylo vyhověno,
takže obec Kámen očekává vydání kladného stanoviska.
- Smlouva na úrazové pojištění pro osobu starosty obce Josefa Dvořáka
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou je uzavřená.
- Úprava části obecního pozemku parc. č. 111/1 u domu čp. 32 - viz bod č. 4.
- Schválený finanční dar pro florbalový klub Pacovští Honzíci, z.s. bude uhrazen
do konce roku 2020.
- Žádost ze strany ŘSD o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
dle náležitého vzoru obce Kámen zatím nebyla obci doručena.
- Účetní obce paní Cihlářová připravila podklady k inventarizaci za rok 2020,
která bude probíhat do 31. 12. 2020.
- Smlouva č. 1030059705/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene je
uzavřena. Obec čeká na platbu.
- Starosta obce uzavřel nové nájemní smlouvy s nájemníky v obecních bytech
na adrese Kámen 2, 394 13, kde s účinností od 1. 1. 2021 dojde ke zvýšení nájmu.
- Vánoční smrk pod hradem byl osvícen a také nazdoben některými dětmi z obce
a z místní MŠ. Krásně je rovněž osvícena kaplička v Nízké Lhotě.
Ad 4. Na zasedání se dostavili žadatelé o úpravu části obecního pozemku parc.
č. 111/1 v k. ú. Kámen u Pacova u domu čp. 32 za účelem parkování aut a nového
vchodu do domu přes zahradu. ZO po projednání konstatovalo, že v daném
případě se k problematice musí vyjádřit zástupci památkové péče, jelikož
k výrazným úpravám by mělo dojít v ochranném pásmu hradu Kámen. Veškeré
změny ve způsobu užívání a obhospodařovaní nemovitostí v ochranném pásmu,
zejména stavební úpravy, terénní, komunikační a vodohospodářské úpravy mohou
být prováděny až po projednání a se souhlasem orgánu státní památkové péče
a ochrany přírody. Dojednané podmínky je nutno při realizaci respektovat.
ZO řešení části obecního pozemku parc. č. 111/1 v k. ú. Kámen u Pacova u domu
čp. 32 tedy odložilo, a to do doby, až budou mít žadatelé ke svému záměru
stanovisko MěÚ Pacov, Odboru životního prostředí a památkové péče,
příp. odborné organizace státní památkové péče - Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Telči.
Po projednání bodu č. 4 se na zasedání dostavila zastupitelka paní Mgr. Hana
Dlouhá. Přítomni jsou tedy všichni zastupitelé.
Ad 5. ZO po projednání schválilo rozpočet obce Kámen na rok 2021.
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Ad 6. Starosta obce obdržel žádost ředitelky MŠ Kámen o finanční příspěvek
na provoz. ZO konstatovalo, že finanční příspěvek na provoz MŠ Kámen je
schválen v rámci rozpočtu na rok 2021 ve výši 120.000,- Kč. Finanční příspěvek
bude na účet MŠ Kámen převeden do konce roku 2020, o čemž starosta obce bude
informovat paní účetní obce. ZO vzalo na vědomí informace o finančním
příspěvku na provoz MŠ Kámen.
Ad 7. Zastupitelstvu obce byla doručena nabídka na rozšíření funkcí webu.
ZO po projednání rozhodlo nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o. z důvodu
poměrně vysoké ceny nevyužít.
Ad 8. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření obce Kámen č. 999007
Ad 9. ZO schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Kámen, kterou po
zahrnutí připomínek obce zpracoval Městský úřad Pacov, Odbor výstavby.
Ad 10. Různé
a) ZO schválilo doplnění programu 26. ZZO.
b) ZO schválilo finanční dar pro Fokus Vysočina, z. ú., středisko Pelhřimov
na rok 2021 ve výši 3.000,- Kč.
c) Soukromý žadatel oslovil zastupitelstvo s návrhem o výměnu pozemků v jeho
vlastnictví za pozemky obce Kámen v k. ú. Nízká Lhota. Zastupitelstvo obce
projednání návrhu odkládá na jaro 2021, kdy bude možná osobní obhlídka
dotčených pozemků.
d) ZO schválilo odměnu pro ředitelku Mateřské školy Kámen v požadované výši.
Odměna bude vyplacena z finančních prostředků určených na platy Krajským
úřadem Kraje Vysočina.

Mikuláš se svou čertovsko-andělskou družinou
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Kaplička v Nízké Lhotě je před Vánocemi krásně vyzdobena

Adventně nasvícená kaplička v Nízké Lhotě
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Pekelná jízda - Rebelové Česko

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 47
Čím dál častěji se v tisku objevují zprávy o návratu velkých šelem do naší
přírody. A když je čtu, mívám často chuť buď se nahlas rozbrečet nebo, což je mé
povaze bližší, někoho přerazit vejpůl. Ta pitomá pohádka o Červené Karkulce
je v lidech tak zakořeněná, až se zvedá žaludek. „Proboha, co kdyby naše děti
potkaly v lese vlka nebo medvěda?!“ Takto hystericky se ptají novináři a podle
nich se řídí značná část veřejného mínění.
Je zajímavé, že v zemích, kde tyto šelmy trvale žijí, lidí kvůli nim nijak
neubývá. Proč? I vlk či medvěd ví, že člověku je lépe jít z cesty. A taky to
při setkání urychleně udělají.
Na našem okrese se před několika léty vyskytl rys. Byl jsem tenkrát povolán
na místo k vyhodnocení situace, a nikdy nezapomenu na vykulené oči tamního
mysliveckého hospodáře a jeho slova, jimiž mne uvítal: „Hrůza mne obchází,
hrůza!“ Mne dodnes obchází hrůza spíš z toho, jak onen zatoulanec tenkrát asi
skončil. Ze žádného dalšího místa totiž už hlášení o jeho výskytu nepřišlo.
Je zvláštní, že na tyto původní obyvatele našeho prostoru reaguje veřejnost
takto přecitlivěle, přestože v celé Evropě není znám případ nevyprovokovaného
útoku zdravé šelmy na člověka. Pokud k něčemu takovému občas došlo, bylo to
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jedině v případech, že se zvíře cítilo ohroženo. Medvěd, vlk, rys, ale ani divočák
nejsou žádné krvežíznivé zabijácké bestie. V lese mějte obavy z infikovaných
klíšťat, ne z lidožravých šelem.
Přitom skuteční zabijáci jsou společností všeobecně tolerováni. Zkuste si
přečíst statistiku, kolik lidí bylo zabito velkými šelmami a srovnejte to se
statistikou mrtvých na silnicích. Takový spěchající kamion s utahaným ospalým
řidičem je potenciálně daleko hrůznější monstrum než seberozčilenější a sebevětší
medvěd. Ovšem kamiony (i další motorová vozidla) bereme prostě jako nutné zlo,
ale vlk nám připraví bezesnou noc. Ano znám tu stokrát omílanou větu, že nebýt
kamionů, neměli bychom čerstvé zboží. Že je to civilizační nutnost kterou
společnost žádá. Hm... Například kamion, který před časem způsobil vykolejení
vlaku u Obrataně vezl železné ingoty. To je tedy opravdu zboží, jehož přeprava
nesnese zdržení!
Nechci se tu nějak vymezovat proti silniční dopravě, i když si o ní myslím své,
jen bych hrozně rád připomněl, že z hlediska bezpečnosti je její dopad s dopadem
výskytu divokých velkých zvířat naprosto nesouměřitelný. Jenomže pohádku
o holčičce kterou smetl velikánský zlý kamion mezi literárními skvosty marně
hledám, zato ta o Karkulce tam straší stále.

Smyšlený vlkodlak

Ohrožená šelma rys ostrovid
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23. 12. 2020
Text: Josef Dvořák, Miloslav Daněk, Zlata Vobinušková
Foto: Zlata Vobinušková, Jiří Turek ml., Dagmar Mikešová
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, info@obeckamen.cz
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