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Kámenský občasník č. 30
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Hamletovská otázka: vzít či nevzít? Řeč je o druhé nejvzácnější
stavbě v Kámeně, kapli Panny Marie Bolestné. Ta byla omylem
zapsán do majetku církve, ale farnost Věžná ji nechce a církev je
ochotna kapli bezplatně převést na jakéhokoliv zájemce. Mohl by
to být Kraj Vysočina - majitel hradu Kámen, anebo možná Obec
Kámen. Teď už ale víme, že kraj kapli nechce. A ani obec nechce
riskovat dlouhodobé finanční zatížení příštích generací. Ta
představa, že se vesnice při opravě kaple vyčerpá a lidé budou
trpět hladem, je děsivá!
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Lenka Jirků - Den obce z pohledu hasiček
Den obce – den, na který se mnozí z nás těší celý rok a každý si ho také užívá po svém.
Nutno říci, že na jeho přípravě se podílí mnoho lidí. Já tu nyní budu psát za hasičky.
Naším prvním úkolem je vždy uspořádat soutěže pro děti. Jak jsme zjistily už loni, nejen
děti si dovádění pořádně užívaly. Tento rok mohly "děti" soutěžit v 6 disciplinách –
skákání v pytli, shazování plechovek, házení míčků do sklenic, slalom, „obíhačka“
a házení kroužků na kůl. Za splnění dostaly u každého stanoviště razítko a za 6 razítek si
poté mohly u Terky vyzvednout odměnu. Tento rok navíc přibyla ještě jedna speciální
odměna, a tou bylo malování na obličej. Verča proměnila děti, které měly zájem (a zájem
byl veliký), v princezny, spidermany, motýly,... Rodiče pak své děti mohli vpustit ještě
na skákací hrad, kde si děti vybily svou energii. Poté jsme na nádvoří uspořádaly menší
tombolu, abychom spravedlivě rozdaly větší ceny.
Počasí se během večera trochu zhoršilo, ujaly jsme se tedy naše občany provést hradem.
Protože jsme většina hasiček i průvodkyně, nebyl to problém. Sešlo se kolem 50 lidí,
a tak jsem si je se Zdenčou rozdělila do dvou skupin. Z výrazů tváře našich návštěvníků
bylo patrné, že si prohlídku užili.
Po skončení prohlídek pro nás následoval rychlý přesun do hasičárny, kde nás čekal boj
s časem, který jsme tak trochu prohrály Připravovaly jsme se zde totiž na noční
překvapení. Jelikož jsme nepočítaly s prohlídkou hradu, nebyly jsme zcela připravené –
plánovaly jsme původně, že vystoupíme před ohňovou show v podání Spiritus Dracus,
ale znáte to – člověk míní... Nalepování svíticích náramků, pásků, oušek nám dalo řádně
zabrat. Když už byla jedna z nás oblepená, začala lepit druhou. Po chvíli to z ní ale
začalo padat a mohly jsme lepit znovu. Musely jsme tedy v rychlovce vymyslet jiný
způsob oblepování. Dalším menším problémem byl nedostatek izolepy... vše jsme
nakonec zvládly, ale ztratily jsme minuty, no a proto jsme byly nucené pozměnit naše
plány a oznámit, že vystoupíme až po ohňové show. Nakonec jsme se zdržely natolik, že
lidé čekající na naše překvapení, museli být řádnou chvíli v naprosté tmě na nádvoří
hradu a čekat až se hasičky uráčí přijít a předvést své číslo 
Měly jsme z nich docela strach, ale když jsme nastoupily, bylo vidět a slyšet, že si lidé
naši light show užívají. My jsme si to užily na maximum. Nakonec mohu říci, že jsme po
našem představení byly na roztrhání – a to doslova. Každý chtěl uši, náramek, pásek
a my jsme se tak rozdaly.
Posledním naším úkolem pak bylo pomoci s obsluhou. Kluci vše ale výborně zvládali
sami a na nás tedy zbylo jen minimum 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za to, že přišli, vydrželi a užili si
celý den s námi! Tak zase za rok 

Výběr ze zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce 10. 9. 2015
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven Pavel Podsklan, host Josef Roubík
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
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Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Přibylová, Hana Markvartová
Ad 3. Kontrola závěrů 10. ZZO:
- Naše školka 2015 - celá akce byla v pořádku schválena
- Bioodpad - firma Agrozet České Budějovice a.s. již pro obec vyrábí čtyři kontejnery
na sběr bioodpadu a nosič kontejnerů
- Lékaři bez hranic - písemná žádost o příspěvek nebyla na obecní úřad dosud
doručena, finanční dar organizaci byl prozatím odložen
- Osvětlení u novostavby Zd. Kofroně je hotovo. Bude se zřizovat osvětlení na
hasičské zbrojnici v Nízké Lhotě.
- Rekonstrukce kurtů - čeká se na návrh
Ad 4. Dne obce Kámen se zúčastnilo mnoho občanů obce i hostů ze sousedních vsí.
Starosta obce pochválil všechny občany a sdružení, která se na úspěšné organizaci akce
podíleli. Akce byla hodnocena všemi zastupiteli velmi kladně. Ohlasy od občanů byly
rovněž pozitivní.
Ad 5. Starosta obce vyvolal diskusi o programu a organizačním zajištění akce Den obce
Kámen 2016. Celá událost bude taktéž pojata jako 700. výročí první písemné zmínky
o hradu a obci Kámen. Akce je naplánovaná na sobotu 3. září 2016 a budou na ni
pozváni i rodáci obce. ZO vzhledem k velikosti a významu akce plánuje oslovit firmy
a podnikatele o sponzorské dary.
Ad 6. Starosta obce informoval o návrhu územního plánu, o námitkách, které vzneslo
k návrhu ŘSD Jihlava a o rozhodnutí MěÚ Pacov, odboru výstavby, o námitkách a jejich
odůvodnění.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce ověřilo návrh územního plánu Kámen a konstatuje, že není
v rozporu s Politikou územního rozvoje po aktualizaci č. 1, se Zásadami územního
rozvoje Kraje Vysočina po aktualizaci č. 1, dále není v rozporu se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozhodnutím o námitkách uplatněných v rámci
projednání návrhu územního plánu Kámen.
3. Zastupitelstvo obce vydává územní plán Kámen.
Ad 7. Starosta obce informoval o zjednodušeném výběrovém řízení na restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého. Výběrová komise složená ze zastupitelů obce dne
8. 9. 2015 posoudila tři došlé nabídky a jako vítěznou nabídku jednohlasně vyhlásila
nejnižší cenovou nabídku, kterou zaslal pan MgA. Jan Vodáček. S vítězem výběrového
řízení bude uzavřena smlouva o dílo. Projekt bude dotován z programu Ministerstva pro
místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015.
Ad 8. Dne 26. 8. 2015 proběhlo na obecním úřadě jednání s paní Ing. arch. Olgou
Čermákovou a Mgr. et Mgr. Janou Zadražilovou z Oddělení památkové péče Krajského
úřadu Kraje Vysočina o možnostech opravy kaple Panny Marie Bolestné. Na podzim
2015 se má uskutečnit tzv. nultá etapa opravy - záchrana dřevěného mobiliáře v rozsahu
cca 550.000,- Kč. Finanční plnění zajistí z velké části Kraj Vysočina za přispění obce
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a církve. Další dílčí etapy oprav kaple jsou v nedohlednu, jelikož Římskokatolická církev
nechce do opravy památky finanční prostředky investovat.
Usnesení: ZO informace o jednání vzalo na vědomí a rozhodlo, že o dalším osudu kaple
se bude jednat na podzimní veřejné schůzi.
Ad 9. V příštím roce se ve školce plánuje výměna zbývajících oken. Na akci je nejprve
nutné vyhledat vhodný dotační program. Do výběrového řízení se mohou samozřejmě
přihlásit i místní truhláři, kteří budou včas osloveni.
Ad 10. Různé:
a) Nedostatek vody v Nízké Lhotě
Starosta obce informoval o přetrvávajícím nedostatku vody v Nízké Lhotě. Obec již
jednou na své náklady zajistila doplnění studny 10 m 3 vody z cisterny. Nyní pro
potřeby obyvatel opět obstarala cisternu s pitnou vodou o objemu 1 m3. Takto
řešená situace není ovšem dlouhodobě udržitelná a ZO tedy předběžně zamýšlí
vybudovat vodojem a vodovod v Nízké Lhotě. O zájmu občanů o připojení na
vodovod a dalším postupu se bude diskutovat na podzimní veřejné schůzi.
b) Veřejná sbírka - zvony Věžná
Starosta obce zastupitele informoval o záměru obce Věžná uskutečnit rekonstrukci
zvonice a zvonové soustavy na kostele sv. Jiří ve Věžné. Na rekonstrukci je vypsaná
veřejná sbírka. Usnesení: ZO na rekonstrukci schválilo jednorázový finanční dar ve
výši 15.000,-Kč.
c)

Rozpočtové změny
Zastupitelka Zlata Vobinušková předložila účetní doklad č. 999003 zpracovaný
účetní obce, a to rozpočtové změny k 25. srpnu 2015.
Usnesení: ZO schválilo rozpočtové změny obce Kámen k 25. srpnu 2015 bez
připomínek.

Ad 11. Po projednání všech bodů 11. zasedání ZO proběhla diskuse zastupitelů.
Ad 12. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 11. ZZO ukončil.

Výběr ze zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce 8. 10. 2015
Přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce, host Josef Roubík
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jan Král, Pavel Podsklan
Ad 3. Kontrola závěrů 11. ZZO:
- Socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování sochy provede MgA. Jan Vodáček,
který sochu 19. října 2015 odveze do své restaurátorské dílny, zpětná instalace má
proběhnout nejdéle do konce dubna 2016
- Kaple Panny Marie Bolestné - byla zahájena tzv. nultá etapa oprav, tedy konzervace
mobiliáře, kterou provede MgA. Pavel Charypar
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Výměna zbývajících oken v MŠ - řešit se bude dle vhodné dotace v roce 2016
Veřejná sbírka (zvony Věžná) - platba finančního daru bude provedena
v následujících dnech

Ad 4. Starosta obce podal zprávu o možnosti čerpání finančních prostředků na akci Den
obce Kámen 2016 ze dvou zdrojů. Jedna žádost o dotaci je již zhotovená a podaná na
Ministerstvo kultury, čeká se na vyjádření. Druhá žádost se bude zpracovávat a podávat
na Kraj Vysočina. Dále ZO plánuje část programu celé akce, pokud to bude možné,
uskutečnit v kapli Panny Marie Bolestné.
Ad 5. ZO projednávalo náplň veřejné schůze občanů se zastupiteli obce, která se bude
konat v pátek 16. října 2015 od 18:00 hodin v sále místní restaurace. Program schůze je
vyvěšen a podle ohlasů se očekává slušná účast.
Ad 6. Starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou se Státním fondem životního
prostředí, kdy dotace představuje 5% celkových způsobilých nákladů. Fond se zavazuje
poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši 32016,- Kč. Podpora je určena výhradně na
akci „Systém odděleného sběru s nákupem svozové techniky v obcích Kámen a Dobrá
Voda“.
Usnesení: ZO souhlasí s podpisem smlouvy č. 15243394 o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Ad 7. Zastupitel Pavel Podsklan informoval o průběhu prací na opravě asfaltových ploch
v obci firmou Swietelsky. Práce probíhají v pořádku a podle plánu.
Ad 8. Starosta obce podal informaci o tom, že na vybudování vodojemu a vodovodu
v Nízké Lhotě a Novém Dvoře nejsou nyní vhodné dotační programy. O možných
řešeních se bude diskutovat na veřejné schůzi.
Ad 9. Různé:
a) Obchvat obce Kámen
Usnesení: ZO schvaluje podpis smlouvy zakládající právo provést stavbu „I/19
Kámen, obchvat“, která je uzavřená podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění.
b) Žádost SDH Kámen o poskytnutí finančního daru na vyčištění hasičské nádrže
v obci.
Usnesení: ZO schválilo jednorázový finanční dar ve výši 3000,- Kč.
c) Žádost TJ SOKOL Kámen o poskytnutí finančního daru na volnočasové sportovní
vyžití občanů obce.
Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 15000,- Kč na rok 2016.
d) Starosta obce podal zprávu o žádosti Michaely Hájkové z Mikroregionu Stražiště
o doplnění těchto informací:
1. O dodavateli el. energie a zaslání vyúčtování dodávky el. energie za rok 2014.
2. O počtu a druhu kontejnerů na tříděný odpad.
3. O případný zájem nechat pořídit letecké snímky obce firmou JASAIR CZ, která
bude snímkovat město Pacov, jelikož cena by byla nižší, než kdyby si obec tuto
službu zajišťovala sama.
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e)

Usnesení: ZO vzalo na vědomí zprávu starosty a uložilo starostovi poskytnout
požadované informace Mikroregionu Stražiště a zároveň zjistit finanční náročnost
leteckého snímkování.
Obecní rozhlas před domem čp. 33 je již spravený.

Ad 10. Po projednání všech bodů 12. zasedání ZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.

Výběr ze zápisu z veřejné schůze Zastupitelstva obce s občany
Datum konání: 16. 10. 2015, místo konání: restaurace „V Podhradí“, účast všech
zastupitelů. Účast občanů: 35 občanů dle prezenční listiny
Program:
1) 700. výročí vzniku obce - Den obce Kámen 2016 a setkání rodáků
2) Vodovod pro Nízkou Lhotu a Nový Dvůr
3) Otázky kolem kaple Panny Marie Bolestné
4) Různé
Schůzi zahájil starosta obce František Hofman. Přivítal spoluobčany a poté je seznámil
s programem schůze.
Ad 1) 700. výročí vzniku obce - Den obce Kámen 2016 a setkání rodáků
Starosta konstatoval, že příští rok bude výročí první písemné zmínky o hradu a obci
Kámen, a proto se akce pojme v širším měřítku a spojí se se srazem rodáků. Místostarosta Josef Dvořák občanům předestřel předpokládaný program celé akce. Zároveň je
vyzval k případnému doplnění a poprosil o pomoc při obstarávání adres na rodáky obce
a při hledání a oslovování sponzorů.
Předběžný program Dne obce 2016:
- akce bude probíhat v sobotu 3. září od 10:00 hodin
- hlavní program bude soustředěn na 3 až 4 místa:
 hrad Kámen - podobná náplň jako letos, navíc příp. mažoretky
 fotbalové hřiště - ukázka středověké šermířské bitvy
 kaple p. Marie Bolestné - koncert, prezentace kronik, dobových fotografií
 Toska
- bude objednán mikrobus pro zájemce, kteří se budou chtít podívat do Nízké Lhoty
a Nového Dvora či dalších okolních vsí
- obědy po dohodě zajistí VOD Kámen, další občerstvení bude v režii SDH Kámen
a kulturního výboru obce Kámen
- obec nechá pořídit upomínkové předměty - pohlednice, odznaky, propisky, pro
rodáky nejspíš památeční skleničky, atd.
- někteří sponzoři jsou již předběžně domluveni
Paní Zdeňka Vobinušková se zeptala, zda se oslav bude účastnit i Soubor lidových písní
a tanců Trnávka z Pacova. Starosta obce uvedl, že je to zajímavý podnět a že obec bude
soubor kontaktovat.
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Paní B. Čárová se dotázala, zda budou k akci připraveny pozvánky, místostarosta
J. Dvořák odpověděl, že se budou dělat pozvánky s programem.
Pan Jan Dvořák poznamenal, že sponzory je třeba oslovovat včas dopředu a na základě
oficiálních žádostí. S tím ZO souhlasilo a žádosti připraví.
Zastupitel J. Král sdělil, že adresy na rodáky by obec chtěla shromáždit co nejdříve, aby
se vědělo, kolik rodáků se přibližně zúčastní. Zastupitelka J. Přibylová doplnila, že
nahlédla do kronik a že kulturní výbor bude obcházet ves k získání kontaktů na rodáky.
Pan J. Turek se zajímal o letošní náplň Dne obce, jelikož se nezúčastnil. Zastupitelka
Zlata Vobinušková odpověděla, že hasiči měli na starosti občerstvení, hasičky připravily
hry pro děti, malování na obličej, dále prohlídky hradu, konala se střelba ze vzduchovky,
zajištěn byl skákací hrad a kouzelník. Večer zakončila ohňová show v podání Spiritus
Dracus a malé překvapení od hasiček.
Ad 2) Vodovod pro Nízkou Lhotu a Nový Dvůr
Starosta obce přivítal obyvatele Nízké Lhoty a Nového Dvoru. Informoval o tom, že
s pitnou vodou v Nízké Lhotě byl kvůli dlouhodobému suchu problém. Vyzval občany
z Nízké Lhoty, aby popsali, jak situaci vidí oni. Slova se ujala paní Hodečková, která
informovala o stavu v Nízké Lhotě. Poděkovala panu starostovi, že objednal vodu
z cisteren. Celkem šest domů je zásobováno vodou ze studní, které jsou 8-10 m hluboké.
Je v nich v současnosti málo vody, která je nekvalitní. Domy jsou napojeny na vodovod,
který kdysi dávno vystavělo několik tamních občanů. Paní Hodečková by uvítala, kdyby
se vybudoval obecní vodovod s kvalitní vodou, za kterou by řádně platila. Místostarosta
J. Dvořák se dotázal, zda se jedná o oficiální vodovod a kdo je jeho majitelem jelikož
obec to není. Paní Hodečková sdělila, že vlastníky vodovodu zastupuje Ing. Mareš
z Nízké Lhoty a že vodovod má dodatečné rozhodnutí ze stavebního úřadu.
J. Dvořák nastínil problematiku kolem vodovodu z pohledu ZO:
- vodovod není majetkem obce
- všichni občané nebyli ochotní nechat si nainstalovat vodoměry a za vodu platit
- pokud má obec vybudovat a spravovat vodovod, je třeba, aby byl vodovod převeden
do majetku obce a všichni obyvatelé, kteří budou napojeni, měli nainstalovaný
vodoměr
- úředně se jedná o dlouhodobý proces - vyřídit všechny potřebné dokumenty, pořídit
projektovou dokumentaci, je možné nechat vybudovat vrt, aby bylo dostatek kvalitní
vody - s tím souvisí ochranná pásma atd.
- bude to nákladná záležitost, která bude trvat minimálně rok
Paní Pavlíková podotkla, že mají vlastní studnu nyní bez vody a v případě, že obec
vybuduje vodovod, tak se k němu připojí a bude vodu platit. J. Dvořák uvedl, že když se
ZO rozumně dohodne s majiteli stávajícího vodovodu, tak by to mělo být vyřešeno ke
spokojenosti všech.
Starosta obce informoval, že ZO mělo ideu využít vrt v Novém Dvoře a na kopci
vybudovat vodojem, aby byl napájen Nový Dvůr i Nízká Lhota. Jednalo by se však o
velmi nákladné řešení a napojeni by museli být všichni v obcích. Pan Miloslav Daněk
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z Nového Dvora podotkl, že slyší poprvé, že by Nízká Lhota měla svůj vlastní vrt a zda je
ekonomicky výhodnější tento nový vrt budovat. Na dotaz odpověděl J. Dvořák, že výrazně
levnější bude zbudovat nový vrt u Nízké Lhoty bez dalších nákladů na vodojem atd. Paní
Hodečková uvedla, že je někde vodovod poškozený a uniká z něj voda. J. Dvořák sdělil,
že o tom ví a že je na opravu objednaná firma VODAK Humpolec, s.r.o. Paní Hodečková
dále poznamenala, že se u Nízké Lhoty nachází studánka s pitnou vodou a že by snad
stačilo obnovit pumpu a byla by nejspíš funkční. ZO tuto informaci ověří a je pro to,
studánku zprovoznit jako prozatímní řešení. Pan Martin Jaroš podotkl, že vodu z vrtu
v Novém Dvoře využívá italská firma na výrobu plastových hadic, a to bez vodoměru.
J. Dvořák na to reagoval, že se čekalo na odkup pozemku od pana M. Daňka z Nového
Dvora a že se voda přečerpává. Osazen je pouze hlavní vodoměr. V dohledné době dojde
k propojení, dořeší se elektřina a nainstalují vodoměry. Paní Dlouhá vznesla dotaz, kolik
obyvatel má Nový Dvůr a proč právě tam se budoval posilový vrt. Starosta odpověděl,
že v Novém Dvoře žije asi 12 obyvatel a že tam nastal problém s nedostatkem vody ve
studních. Stejně jako je tomu letos v Nízké Lhotě, což ZO řeší. Zdůraznil, že na vrt
v Novém Dvoře obec získala dotaci ve výši 90%.
J. Dvořák diskusi uzavřel s tím, že ZO vyvolá jednání s vlastníky vodovodu, zadá
zpracování rozpočtu a příští rok hodlá využít vhodnou dotaci.
Ad 3) Otázky kolem kaple Panny Marie Bolestné
Starosta obce občany seznámil se stručnou historií a osudy kaple Panny Marie Bolestné,
druhé nejcennější památky v obci. V 90. letech 20. století se opravovala střecha a zdi, na
čemž se podíleli i někteří občané obce. V roce 2002 byla kaple administrativně v rámci
delimitace převedena na Římskokatolickou církev - farnost Věžná, přestože církvi nikdy
předtím nepatřila. Za těch 13 let církev neinvestovala do opravy kaple vůbec nic a kaple
dál neutěšeně chátrá. Z iniciativy Kraje Vysočina, konkrétně Ing. arch. Olgy Čermákové
se před několika lety začalo uvažovat o opravě kaple v rámci tzv. Norských fondů. Byl
vypracován podrobný projekt. Církev s Krajem Vysočina podepsali smlouvu o smlouvě
budoucí, že v případě přidělení dotace bude kaple převedena do majetku kraje. Avšak
k realizaci nedošlo z důvodu nepřidělení dotace a kaple zůstala v majetku církve.
Starosta konstatoval, že církev o kapli nejeví zájem a přenechala by ji zájemci - Kraji
Vysočina nebo obci Kámen. ZO Kámen v září napsalo hejtmanovi kraje dopis s výzvou
k převzetí kaple do svého majetku. Čeká se na vyjádření, starosta není přesvědčen o tom,
že zastupitelé kraje, kteří o tom budou rozhodovat, žádosti vyhoví. V současné době
probíhá tzv. nultá etapa oprav, tedy základní konzervace (petrifikace) dřevěného
mobiliáře, práce potrvají přibližně 2 měsíce. Starosta má představu, že pokud Kraj
Vysočina kapli nepřevezme, mohla by ji do svého vlastnictví alespoň dočasně vzít obec
Kámen. Obec by mohla díky dotačním programům kapli opravovat postupně. Některé
opravy jsou neodkladné (oprava střechy a dešťových svodů). V případě, že kaple bude
v majetku obce, mohla by se brigádnicky uklidit, odvozit odpad a suť, a tím by vznikl
krásný prostor pro kulturní náplň kaple (koncerty, výstavy, příp. prohlídky zajištěné
Muzeem Vysočiny Pelhřimov). Vybíralo by se dobrovolné vstupné, díky jemuž by mohly
být financovány drobné opravy.
Starosta vyslovil otázku, co bude s kaplí dál? Zmínil, že se jedná o velký závazek a že
ani ZO nemá jednotnou představu, zda by opravy kaple dokázala obec finančně ustát.
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Osobně si myslí, že by stálo za úvahu kapli alespoň dočasně do majetku obce převzít.
Poté vyzval přítomné, aby se k tématu vyjádřili.
Zastupitel J. Král podal informaci, že projekt na celkovou rekonstrukci ve výši cca
15 mil. Kč je dobře a podrobně připraven a že řeší všechny opravy včetně úprav okolí
kaple. Veškeré opravy se mohou rozvolnit do několika etap v průběhu 10 až 15 let.
Upozornil na to, že stavba má celkem dobrou statiku a že nejdůležitější je oprava střechy
a posléze odvlhčení spodní stavby kaple. Dále zmínil, že je to závazek i pro budoucí
generace, ale že díky dotacím, které snadněji získá obec než kraj, a rezervám, které obec
má, by bylo reálné zmíněné základní opravy financovat.
Na informace reagoval bývalý starosta pan Dalibor Jaroš s tím, že rozpočet obce by měl
být základem rozhodnutí, jestli kapli vzít do majetku obce, že dotace na opravy jistě
nebudou ve výši až 90% a že obec není plátcem DPH, které bude tedy vždy hradit obec.
Dále navrhl, že by kapli měl do vlastnictví převzít Kraj Vysočina a je zvláštní, že se tomu
brání. Zároveň se podivil nad tím, že církev se o svůj majetek nestará zvlášť nyní, kdy
získává velký majetek a finance na základě restitučního zákona.
Slova se ujal místostarosta J. Dvořák. Kapli nechce církev opravit z důvodu, že ji
nevyužívá k bohoslužbám, mším apod. Zmínil, že bývalý ředitel hradu Kámen p. Vaňha
se za svého působení na hradě snažil, aby byla kaple převedena na Kraj Vysočina, což se
nezdařilo.
Zastupitel J. Král upřesnil informaci, že tzv. nultá etapa na záchranu mobiliáře, která
nyní probíhá, byla podmíněna 10% spoluúčastí obce Kámen a 10% spoluúčastí církve a
bylo obtížné církev k podílu přimět.
Místostarosta J. Dvořák připomněl, že získání dotace není nikdy dané předem a že
kontrola dotací je také složitá a hrozí případné zkrácení dotace nebo sankce při
nedodržení dalších náležitostí. Dotace by byla čerpána z Kraje Vysočina, kde lze obdržet
až 50% a zároveň maximálně 350 000,- Kč na jednu žádost, a dále z Ministerstva
kultury, kde se plnění dotačních programů pohybuje až do výše 90%. Kapli nechce
nechat chátrat dál, ale vyjádřil velké obavy, že by to pro obec Kámen byla velká finanční
zátěž. Dle jeho názoru by byl silnější vlastník Kraj Vysočina, který by mohl být pro církev
vhodnějším partnerem. Obec Kámen by se na opravách samozřejmě finančně podílela.
Zastupitelka Zlata Vobinušková zmínila, že obec má řadu možností jak opravy financovat
- dotace, hledat sponzory, uspořádat veřejnou sbírku, koncerty a výstavy bez nároku na
honorář s dobrovolným vstupným atd. Starosta obce doplnil informace, že kaple se
původně měla opravit pod záštitou Kraje Vysočina v rámci tzv. Norských fondů během
dvou let, čemuž se podivovali odborníci, jelikož takto komplexní rekonstrukce si žádá
delší čas. Zopakoval, že postupná oprava během 10 až 15 let je reálná. Pan Pavel Cihlář
se dotázal, kdo platil projekt. Starosta obce odpověděl, že projekt financoval Kraj
Vysočina v době, kdy byla reálná šance na získání dotace z Norských fondů, jelikož Kraj
Vysočina s církví uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí o převodu kaple do majetku kraje
v případě získání dotace.
Zastupitel P. Podsklan je názoru, že kaple s hrobkou Malovců, která historicky souvisí
s hradem Kámen, má patřit do vlastnictví Kraje, neboť Kraj vlastní i samotný hrad.
Do diskuse se vložil pan M. Daněk z Nového Dvora. Celá situace vyznívá jinak, než jaké
fondy se na opravu využijí a kolik financí půjde z dotací. Kapli nechce církev, nechce ji
Kraj a ani obec po kapli ve svém majetku zrovna netouží. Pan M. Daněk vidí 3 varianty:
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-

kaple dál zůstane církvi, která do oprav nebude nic investovat a kaple bude dál
chátrat až se zřítí
- kaple přejde do majetku Kraje - což je podle něj nereálné z hlediska financování,
jelikož se Kraj takovéhoto majetku vzdává
- kaple přejde do vlastnictví obce Kámen
Podstatné je, že kaple stojí v obci a pak v průběhu let bude řešení situace tak jako tak na
obci. Základní a prvotní otázkou ovšem je: bereme nebo necháme spadnout?
Pan J. Tomášek s M. Daňkem souhlasí a apeluje, že je třeba se rozhodnout dřív, než
bude pozdě. Pokud by se obec rozhodla, že kapli převezme, tak je důležité, aby Kraj
Vysočina obci poskytl veškerou možnou pomoc. Obec nebude schopna kapli trvale
provozovat, opravovat, atd., je tedy třeba si s Krajem ujednat systém smluv a úzce
spolupracovat především po stránce metodické a administrativní v souvislosti s dotacemi
a při realizaci. Důležitý je však ten první moment rozhodnout se, jestli ano nebo ne.
Pan Pavel Cihlář se zeptal, zda je projekt na rekonstrukci majetkem Kraje a jestli by
v případě převzetí kaple do vlastnictví obce, mohl být projekt využit, aniž by jej obec
odkoupila. Starosta obce sdělil, že takhle o tom nikdo nepřemýšlel, poděkoval za
připomínku a řekl, že na tyto informace se bude doptávat.
Je zapotřebí mít od Kraje nějaké záruky, že poskytne administrativní a technickou
pomoc, uvedl pan J. Tomášek. Pan Martin Jaroš podotkl, že církev, ačkoliv má peníze
z restitucí, tak do oprav investovat nechce, Kraj Vysočina má možnosti a také se o kapli
nechce postarat. Podle jeho mínění si takový finanční závazek obec nemůže dovolit.
Zastupitel J. Král na to namítl, že nejde o to, co je spravedlivé, ale o to, co je v téhle
chvíli nutné udělat. Slečna Zdena Vobinušková uvedla, že kaple nemůže být logicky
využívána k církevním účelům, když není opravena, čímž argumentuje církev. Navrhla, že
pokud by se jednalo s vyššími instancemi než je černovický farář, tak by jednání bylo
možná úspěšnější. Na tento argument reagoval starosta obce, že církev nejeví o kapli
zájem, protože má v majetku dost podobných objektů. Dodal také, že po bezvýsledném
jednání s černovickým farářem se ZO obrátilo na Biskupství českobudějovické, kde
domluva byla lepší a že poté přistoupili na 10% spoluúčast nulté etapy.
Pan V. Šmejkal vznesl dotaz, jestli by kapli nemohla převzít soukromá, právnická osoba
nebo nezisková společnost. Starosta obce odpověděl, že podle posledních informací,
které má, přenechá církev kapli komukoliv. Pan J. Turek podotkl, že obec není schopna
opravit Tosku a je názoru, že pro obec má větší smysl oprava Tosky než kaple. Chápe, že
je kaple dominanta obce, ale nebude to ziskový projekt. Proti tomu se ohradil
J. Tomášek, abychom nesrovnávali Tosku s kaplí, která má i duchovní význam a je to
vizitka naší kultury. Na to reagoval opět J. Turek s dotazem, že když je to záležitost
duchovní, tak proč se o kapli církev nepostarala? Pan J. Tomášek k tomu dodal, že
církev nejsou jen preláti, ale především lidé v obcích. Starosta obce doplnil informaci, že
Toska se opravila do té míry, aby mohla sloužit pro oslavy narozenin, silvestra, hraní
ping pongu a jiné záležitosti. Pan Jan Dvořák namítl, že Toska nebude mít v budoucnosti
využití a že by se měla zbourat. Jde o to, co chceme a co nechceme zachovat.
Zastupitelka Zlata Vobinušková dodala, že např. do mateřské školy a dalších aktivit se
také investují obecní peníze, aniž by se vědělo, zda budou mít v budoucnu využití.
Pan Dalibor Jaroš doporučil, aby obec s církví uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí
o převzetí kaple v případě, že obdrží obec dotaci.
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Další rozpravy se vedly o původním majiteli kaple před církví a pan J. Tomášek uvedl, že
by bylo dobré na KN zjistit, jak to v roce 2002 bylo s onou delimitací kaple. Místostarosta J. Dvořák navrhl alternativu si od církve kapli pouze pronajmout za
symbolickou cenu na dobu určitou, po kterou obec vyřídí dotace a zajistí nezbytně nutné
opravy, což by byla pro obec menší zátěž. Pan Jiří Cihlář st. doporučil, aby obec jeden
až dva roky počkala, že církev se mezitím zorientuje v restitucích a třeba kapli opraví ze
svých peněz.
Starosta obce vášnivou debatu o kapli ukončil se závěrem, že děkuje za zajímavé názory.
Zdůraznil, že ZO nerozhodne o problematice kolem kaple hned, že nejprve vyčká na
odpověď Kraje na žádost o převzetí kaple do vlastnictví Kraje Vysočina. ZO bude
i nadále jednat jak s Krajem, tak s Římskokatolickou církví. Následně poprosil přítomné
o vyjádření jednoznačného názoru hlasováním, kdo pro převzetí kaple do vlastnictví
obce je, a kdo ne, aby se orientačně vědělo, jaký názor převládá. Na to reagoval pan
D. Jaroš, že se hlasování zdrží, neboť pro rozhodnutí nemá potřebné informace.
Slečna Zdena Vobinušková poznamenala, že by občanům v rozhodování mohlo pomoci
slyšet informace a názory přímo od církve i Kraje. Starosta zopakoval svůj požadavek
o hlasování. Mezi přítomnými mírně převládl názor podporující převzetí kaple do
majetku obce, nejvíce občanů se však zdrželo hlasování. Tím byla rozprava o kapli
uzavřena.
Ad 4) Různé
a) Pan Pavel Cihlář poukázal na to, že by obec měla za uložení zeminy na svých
pozemcích vybírat poplatek v minimální výši 100,-Kč/t zeminy bez DPH.
Místostarosta obce odpověděl, že ZO nemá s výběrem takového poplatku zatím
zkušenosti. Za postřeh poděkoval a ZO se bude snažit zjednat nápravu.
b) Pan Pavel Cihlář se dotázal na to, kdo po firmě Swietelsky přebíral práci
asfaltových ploch, neboť po firmě zůstal na místě nepořádek. Místostarosta obce
uvedl, že oficiální předání ještě neproběhlo a až se bude podepisovat předávací
protokol, tak tuto závadu nahlásí.
c) Pan Pavel Cihlář si povšiml, že na webových stránkách obce není umístěn návrh
územního plánu obce Kámen a dotázal se, kde jsou v obci vyčleněny pozemky ke
stavbě rodinných domů. Místostarosta obce odpověděl, že územní plán bude na
stránky vložen dodatečně a sdělil, že zastavitelné plochy se nacházejí okolo chaty u
Šustrů, pod nyní nejnovějšími parcelami (Markvartovi) a nejspíš také pod domy
čp. 95, 97 a 98, čímž si není jist, neboť je v blízkosti ochranné pásmo vysokého
napětí.
d) Pan J. Turek se zeptal, kdy budou k dispozici další kontejnery na bioodpad.
Starosta obce odpověděl, že jsou ve výrobě a že příští rok na jaře budou již plnit
svou funkci.
Po diskusi starosta obce veřejnou schůzi ukončil.
Zapsala: Ing. Zlata Vobinušková
Schválil: Mgr. František Hofman, starosta obce
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Jaroslava Přibylová: Milí čtenáři!
Den obce Kámen 2015
Letošní den Obce byl opět vydařenou tradiční událostí. Bohatě nabitý program začal
v 15 hodin na hradě Kámen. Každý návštěvník, včetně našich nejmenších, si jistě přišel
na své. Dětské publikum pobavil opět kouzelník a na skákacím hradě se děti dostatečně
vyřádily. Dospělí si zase užívali představení, které program nabízel. Vystoupení měl
pěvecký sbor Slavík Pacov, Žesťové kvarteto a kapela Přespolanka, která hrála do
pozdních hodin večerních až ranních. Program obsahoval také v závěru ohnivou show
a vystoupení našich hasiček, které předvedly opět skvělé představení.
Všem, kteří se podíleli na hladkém chodu akce, děkujeme. Bylo to velkolepé.
Vše je ještě v předstihu, ale příští rok se můžeme těšit i na obohacení Dnu Obce. Chtěli
bychom tuto akci spojit se srazem rodáků naší vesnice.
Mikulášská besídka s nadílkou
Tento rok na naše děti přijde opět čert s Mikulášem. Termín besídky bude ještě upřesněn.
Chtěla bych se především zmínit o nadílce, kterou děti dostávají. Obdarování dětí
v podobě hořkých či mléčných kolekcí se v naší vesnici traduje řadu let. Letošní rok se
k nám dostal názor, že čokoláda je nezdravá. Vcelku mě tato výtka zaskočila.
Čokoládové figurky si na vánoční stromeček věší snad každá domácnost. Musím však
reagovat a ptát se, jakou nadílku byste si představovali pro vaše děti. Tento rok ještě
zůstane čokoládová nadílka a příští rok můžeme nadílku pozměnit nebo úplně zrušit.
Jelikož byl názor anonymní, nemůžeme tuto připomínku probrat s dotyčným osobně.
Prosíme vás tedy o to, abyste své připomínky a nápady na dětskou nadílku sdělovali mně
nebo zastupitelům obce. Děkujeme.

Aktuality










Žádáme pamětníky o adresy rodáků, chceme je pozvat na příští Den obce Kámen
Firma Swietelsky opravila asfalty v programu POVV 2015
Na letišti se konala celostátní výstava Den zemědělce
Restaurátor MgA. Jan Vodáček odvezl sochu Jana Nepomuckého, vrátí ji opravenou
před příští sezónou
Restaurátor MgA. Pavel Charypar provádí konzervaci (petrifikaci) dřevěného
mobiliáře v kapli Panny Marie Bolestné
Lidé si zvykají využívat kontejnery na bioodpad
Myslivci vylovili rybník v Lipí
Odpověď hejtmana kraje již přišla. O převzetí kaple do vlastnictví kraje se
neuvažuje, ale kraj bude snahy obce všestranně podporovat.
Hráli jsme k narozeninám: Josef Dušek, Kámen 67, Otakar Brychta, Kámen 74,
Božena Dvořáková, Kámen 89
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František Hofman - Odpověď anonymovi
Dostal jsem dopis:
Vážený pane starosto, mám na srdci tři věci:
1. Kolekce pro děti
Měly by dostávat něco zdravějšího. Tato čokoláda není ani zdravá, ani dobrá, ani
kvalitní a prosím na tradici se neodvolávejte
2. Bezpečnost ve školce
Za přítomnosti dětí ve školce by se měly zamykat hlavní vstupní dveře a dveře do
kotelny – pokud se nezamykají. Ty prosklené jsou jako když je odemčeno. Školka se
nachází u hlavní silnice a v současné době je strach o děti všudypřítomný.
3. Letošní sucha
Když jdu okolo domu pana Klíra, neustále je po celé zahradě rozmístěno
zavlažování, i když teď není využité, celé léto opět zajisté bude. A úbytek vody pro
obec, je to znatelný. Domluva o zalévání nestačí. Měl by toto zařízení ze zahrady
odstranit. Po jaru určitě.
Prosím, nezlobte se, ale jméno zveřejňovat nebudu. I tak doufám, že tyto řádky si vezmete
k srdci.
Nemám moc chuti odpovídat na anonymní dopisy, ale slíbil jsem zastupitelům, že
tentokrát to udělám. Autor dopisu se tváří, že mu jde o blaho obce, a tak nerozumím
tomu, proč se nepodepsal. No budiž. Odpovídám:
Ad 1) Děti čokoládu milují a mně není jasné, proč by neměla být zdravá. Chybí mi
tam náhradní řešení. Třeba jablko nebo mrkev?
Ad 2) Školka je zamčená po celý den s výjimkou doby, kdy děti v doprovodu rodičů
přicházejí (6.45 – 8.00 h) a kdy odcházejí (14.30 – 15.45 h). Proč jsou zamčené
vnitřní skleněné dveře a ne dřevěné venkovní? Myslím, že tak je to lepší. Kdyby
chtěl případný narušitel prokopnout skleněné dveře, nadělá daleko víc rámusu
než kdyby šikovně vypáčil ty dřevěné. A kotelna je zamčená.
Ad 3) Pan Roman Klír je velmi šikovný a pořádný člověk a to zavlažování mu asi
mnozí závidí. V době sucha ovšem jeho maminka po domluvě se mnou vodu
nepouštěla, na rozdíl od některých majitelů domácích bazénů, kteří je měli stále
plné. Nicméně voda v Kámeně po celé léto tekla. A na jaře Klírovi zavlažování
rušit určitě nebudou.
Vítáme, když se občané ptají na negativní jevy v naší obci. Jestli ovšem jenom tyto tři
věci trápí našeho pisatele (pisatelku), asi si obec nevede tak špatně. Sám bych našel víc
a větších problémů než je čokoláda.
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Tak jsme se přece jen dočkali a během podzimních měsíců se přes letošní
mimořádné sucho objevily v lesích houby. Pravda, není to žádná houbová záplava, ale
přece. Houby rostou a já toho honem využívám a chci tu o nich něco napsat. Vždyť
Kámensko je dobrý houbařský revír.
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Houby skrývají mnohá tajemství. Odborníci dnes většinou tvrdí, že se jedná
o samostatnou skupinu organizmů, která tak docela nezapadá ani do říše rostlinné ani
živočišné. Už tohle samo o sobě je na houbách velice zajímavé. Ovšem všechno to dělení
na houby mikroskopické, makroskopické, parazitické, saprofytické, vřecko či
stopkovýtrusné a tak dále, je především starostí mykologů. Většina nás ostatních dělí
houby především na jedlé, nejedlé a jedovaté. Vidíte a ani v tom nepanuje mezi
odborníky vždycky shoda. Například si vezměme třeba čechratky. Těch tu u nás roste
spoustaa reprezentují je hlavně dva druhy. Čechratka podvinutá a čechratka černohuňatá.
Vzpomínám si, že když jsem byl malý, běžně jsme ty podvinuté sbírali a
o černohuňatých se tvrdilo, že jsou jedovaté. Pak se zjistilo, že jedovaté jsou právě ty
podvinuté, ale že jejich jed působí velice pomalu a tím je zrádnější. No, na mne působí
od chvíle kdy jsem je jedl už asi pětapadesát let, takže to je opravdu hodně pomalý jed.
V době kdy přišlo toto odhalení se začalo tvrdit, že jedlé jsou naopak ty černohuňaté. I ty
jsem sbíral a jedl, i když chutnají dost nakysle. Dnes se o nich v literatuře šalamounsky
píše, že jsou sice jedlé, ale nedoporučuje se je sbírat. A teď se v tom vyznejte.
Tím tady rozhodně nechci nabádat k neopatrnosti. Ono je vždycky lepší přijít
s prázdným košíkem a být směšný, než přinést něco, co jsem neměl a být mrtvý. A že
mezi houbami existují skuteční zabijáci je nesporný fakt. Tady u nás z nich můžeme
potkat například muchomůrku tygrovanou, muchomůrku zelenou, různé pavučince či
vzácněji i závojenku olovovou. Pokud opravdu dobře nevíte, co za houbu jste to našli,
nesbírejte ji!
Ovšem ani nebezpečnost hub nedává nikomu z nás právo likvidovat podezřelé
plodnice. To je častý nešvar, se kterým se ve zdejších lesích setkávám, a který výmluvně
svědčí o lidské primitivnosti a vandalizmu. Našel jsem něco, co neznám? Kop do toho.
Na takovéto „houbaře“, kteří si les pletou s fotbalovým hřištěm vždycky vymýšlím
vhodné tresty. Nejvíc by se mi líbilo zasadit do lesa pár betonových atrap pevně
ukotvených do země. A teď si kopni!
Houby tu totiž nerostou pro nás. Pro nás jsou pouze jedním z darů přírody.
Rostly tu už dávno předtím, než naši předkové slezli ze stromů a už tenkrát byly
tehdejším pralesům krásnou ozdobou.
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31. 10. 2015 - František Hofman, Lenka Jirků, Jaroslava Přibylová, Miloslav Daněk,
neznámý autor
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