3 / 2019

Kámenský občasník č. 52
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Je to právě rok, co naše zastupitelstvo započalo nové čtyřleté
období. Co se vlastně za tuto dílčí dobu v naší obci změnilo?
V první řadě se chci zmínit o tom, že jsme přijali nového
zaměstnance, a to Pavla Podsklana. Toto rozhodnutí se jeví jako
krok správným směrem. Množství odvedené kvalitní práce,
kterou naše dvojice zaměstnanců (tandem Pavel a Jarda) v tomto
období vykonala, mluví za vše. Dále obec nově vlastní dvě
nemovitosti - domy pod naším hradem. První z nich už prodělává celkovou rekonstrukci
a na jaře příštího roku by měl být k dispozici novým nájemníkům. Doufám, že se jim bude
v nově opraveném domě líbit a budou s bydlením navýsost spokojeni. Co se týče druhého
domu, tak zde nás rekonstrukce teprve čeká, dolaďuje se projektová příprava, aby využití
domu odpovídalo co nejvíce našim představám. Přeji vám krásné podzimní dny.
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Výběr ze zápisu ze 12. zasedání zastupitelstva obce dne 12. 9. 2019
Přítomno 6 členů, omluveni: Hana Markvartová, Hosté: Mgr. František Hofman,
Marie Pavlíková, František Daněk, Karel Hodeček, Iva Hodečková
Místo a čas: budova hasičské zbrojnice v Nízké Lhotě, 18:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ad 3. Kontrola závěrů 11. ZZO:
- Pozemek p. č. 1404 v k.ú. Kámen u Pacova byl jedinému zájemci prodán, kupní smlouva
je již uzavřená, kupní cena uhrazena. Kupující zajistí převod v KN.
- Obec Kámen odmítla poštu provozovat formou projektu Pošta Partner.
- Pronájem rybníku v Nízké Lhotě - stávající nájemce rybníku se se zastupiteli domluvil
na podobě údržby kolem rybníka, a to společnými silami nájemce, obce a obyvateli Nízké
Lhoty.
- Nájem v obecním domě čp. 16 byl stanoven, k nastěhování dům bude připraven
po dokončení zbývajících oprav.
- Pro rekonstrukci obecního domu čp. 18 bylo jednáno s projektantem Ing. Petrem
Samcem, který nyní vyhodnocuje stávající stav budovy a zpracovává možnosti řešení
rekonstrukce.
- Mažoretky Leontýnky z Pacova měly na Dni obce Kámen krásné vystoupení, ačkoliv
zradila technika pro ozvučení. Finanční dar byl uhrazen v hotovosti.
- Rozpočtové opatření č. 999004 bylo vzato na vědomí.
- ZO Věžná a ZO Kámen se prozatím neshodla na podmínkách ohledně prodeje pozemků
p. č. 1078 a 1079 (obojí orná půda) v k. ú. Věžná. Jednání budou dále probíhat.
- Den obce Kámen - viz bod č. 10
Ad 4. ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením na prodej části pozemku parc. č. 910/1
v k.ú. Kámen u Pacova a ukládá starostovi vyvěsit záměr na úřední desce.
Ad 5. Zastupitelé projednali výběr nových prvků. V Oáze Pod kaplí stávající herní prvky
opravil Pavel Podsklan, obnovil houpačky, pískoviště i kolotoč. Nově se poblíž pískoviště
umístí bedýnka pro hračky na pískoviště. Nové cvičební prvky se pořídí na travnaté
prostranství u tenisového kurtu, v plánu je tam vybudovat pravděpodobně i hřiště
na petanque. ZO schválilo pořízení nových herních a cvičebních prvků v obci. Realizace
bude probíhat příští rok na jaře a v létě.
Ad 6. Starosta obce se zastupiteli projednal potřebu řešit veřejné prostranství návsi.
Po dokončení obchvatu obce bude střed vsi prakticky klidovou zónou, která bude sloužit
pouze jako komunikační cesta místních obyvatel k jejich nemovitostem. Je potřeba prostor
návsi vhodně upravit a zastupitelé jsou otevřeni názorům a návrhům občanů, jak by měla
realizace vypadat. V prosinci se proto bude konat veřejná schůze s občany, kde se
jednotlivé návrhy budou řešit. ZO vzalo na vědomí informace k řešení prostranství návsi.
Ad 7. Po dokončení obchvatu obce dojde v podstatě k uzavření části silnice I/19, která
přejde do majetku obce. Podél silnice by bylo dobré vysadit novou alej listnatých stromů.
ZO pro výsadbu aleje vybralo jako nejvhodnější strom lípu a záměrem je v horizontu 3-5
let nechat odborně namnožit lípu srdčitou pod hradem, kterou používáme jako vánoční
strom. ZO vzalo na vědomí zprávu k výsadbě lipové aleje podél I/19 od kaple.
Ad 8. ZO schválilo koupi pozemku p. č. 1036 v k. ú. Kámen u Pacova pouze za podmínky,
že cena pozemku bude max. 30,- Kč/m2, což je cena obvyklá pro prodej a nákup pozemků
obcí Kámen.
Ad 9. ZO vzalo na vědomí rozpočtová opatření obce Kámen č. 999005 a č. 999006.
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Ad 10. Den obce Kámen se opět vydařil, doufejme, že ke spokojenosti všech občanů
i účinkujících. Počasí akci přálo, program byl pestrý pro všechny generace, zakončený
úžasným ohňostrojem. Zastupitelé tímto děkují Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o. za to,
že akce mohla být uskutečněna v areálu krásné památky hradu Kámen. Velké poděkování
rovněž patří všem, kteří se oslavy zúčastnili, a hlavně těm, kteří ji aktivně podpořili.
Budeme se těšit na další rok. ZO vzalo na vědomí informace ohledně oslav obce Kámen.
Ad 11. Obec Kámen již několik let využívá mapový portál firmy Cleerio (dříve Geosense),
který je veřejnosti k dispozici zcela zdarma přes webové stránky obce. Nyní se tento
mapový portál převedl na společnost TopGis, s.r.o. Prostřednictvím portálu Gisonline.cz
umožňuje náhled do katastru nemovitostí, pasporty, analýzy či přesná měření. Podobné
služby nyní nabízí také mapový server GObec, který doporučuje Svaz měst a obcí ČR. ZO
o možnosti změny dodavatele mapového portálu bude jednat firmou GPlus, s.r.o., která
mapový server GObec spravuje. ZO vzalo na vědomí nabídku nového mapového portálu.
Ad 12. Starosta obce podal zprávu ohledně výběrového řízení na zhotovitele na akci
„Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci Kámen“. Obec Kámen
na tuto akci v květnu podala žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj (MMR),
avšak zatím nejsou známy výsledky dotačního řízení na poskytnutí dotace (patrně
až koncem tohoto roku). Nyní ale je potřeba zabývat se přípravou výběrového řízení. ZO
bude jednat se zástupkyní firmy Chytrá dotace, s.r.o. z Pelhřimova, která by výběrové
řízení kompletně připravila. ZO vzalo na vědomí informace k přípravě výběrového řízení
k akci „Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci Kámen“.
Ad 13. Různé: a) ZO pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina schválilo
finanční dar ve výši 5.000,- Kč na konferenci SPIS (Systém psychosociální intervenční
služby).
b) Oprava domu spěje k závěru, zbývající práce jsou nasmlouvané. Schází udělat nové
podlahy, příčky, vnitřní obklady, dřevěné štíty a několik drobných prací. Fasáda, oplocení
a další dodělávky se budou provádět na jaře příštího roku. ZO vzalo na vědomí zprávu
k průběhu opravy obecního domu čp. 16.
c) Příprava areálu bývalého autobazaru
Záměrem obce je z jednoho přístřešku vybudovat dílnu pro obecní zaměstnance, aby
mohli některé práce vykonávat i v zimním období. Z dalšího přístřešku by se mohlo stát
zázemí pro motorkářský klub Rebelové Česko v době, až se bude stavět nové kulturní
zařízení místo stávající Tosky. Konkrétními návrhy, jak stavby pojmout, se budou
projednávat na dalším ZZO. ZO vzalo na vědomí informace k adaptaci přístřešků.
d) ZO schválilo jednorázový finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro SDH Kámen na činnost
sboru v roce 2020. Tradiční akce Výlov nádrže s rybími hody, kterou hasiči každoročně
pořádají, se letos uskuteční v sobotu 2. 11. 2019. Všichni občané a přátelé obce jsou
srdečně zváni.
e) Nízkou Lhotou poslední dobou často projíždějí bloudící řidiči kamionů (vede je tudy
chybně nastavená navigace), čímž nezřídka dochází k blokaci místní komunikace
a poničení majetku. ZO rozhodlo vyvolat jednání s dopravním inspektorátem na umístění
dopravní značky, která by zamezila vjezdu kamionů a těžké techniky do Nízké Lhoty,
jelikož komunikace v obci Nízká Lhota nejsou pro takovou dopravu dimenzované.
f) Z bezpečnostního důvodu se přistoupí k pokácení topolů na obecních pozemcích
p. č. 1147 (u bývalého fotbalového hřiště) a p. č. 1174 (stromořadí u letiště), oba
3

v k. ú. Kámen u Pacova. Kácení musí předcházet řádné povolení Obecního úřadu obce
Kámen. ZO přípravu na kácení topolů na dvou lokalitách vzalo na vědomí.
g) Na ZO se s žádostí o odkup stavebního pozemku obrátil žadatel z Pacova. ZO žádost
vzalo na vědomí a zároveň konstatovalo, že o stavební pozemky v obci je velký zájem,
avšak všem žadatelům nelze z hlediska limitů obce (nedostatku pozemků určených
k zástavbě) vyhovět. Přednostně jsou stavební pozemky nabízeny žadatelům s trvalým
pobytem na území obce a s dřívějším datem žádosti.
Ad 14. Po projednání všech bodů 12. ZZO proběhla krátká rozprava zastupitelů.
Ad 15. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 12. ZZO ukončil
ve 21:00 hodin.

Výběr ze zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce dne 17. 10. 2019
Přítomno 7 členů, Hosté: Josef Roubík, Jan Dvořák, Tomáš Fortelka
Místo a čas: kancelář OÚ Kámen, 19:00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ad 3. Kontrola závěrů 12. ZZO:
- Prodej části pozemku - viz bod č. 4
- Nové cvičební prvky na travnaté prostranství u tenisového kurtu se pořídí příští rok
na jaře.
- Řešení veřejného prostranství na návsi - první diskuse na veřejné schůzi koncem
listopadu.
- Koupě pozemků od obce Věžná - viz bod č. 14 f)
- Nabídka na odkup pozemku p. č. 1036 v k. ú. Kámen u Pacova - jednání probíhá.
- Následující rok bude obec využívat stávající mapový portál od firmy TopGis, s.r.o.
- Výběrové řízení na akci „Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu
v obci Kámen“ - viz bod č. 10.
- Finanční podpora konference SPIS byla schválena a uhrazena.
- Opravy obecního domu čp. 16 budou dokončeny na jaře příštího roku.
- Finanční dar na činnost SDH Kámen v roce 2020 byl schválen a uhrazen.
- Probíhá jednání s dopravním inspektorátem na umístění dopravní značky pro zamezení
vjezdu kamionů a těžké techniky do Nízké Lhoty.
- Kácení topolů - viz bod č. 14 g)
- ZO vzalo na vědomí žádost o odkup obecní stavební parcely.
Ad 4. ZO po projednání schválilo prodej části obecního pozemku p. č. 910/1 v k.ú. Kámen
u Pacova dle geometrického plánu č. 249-181/2019 jedinému zájemci. Kupní cena byla
stanovena na 30,- Kč/m2. ZO pověřilo starostu obce vypracováním kupní smlouvy.
Ad 5. V sobotu 7. 12. 2019 od 15:00 hodin se v místní klubovně motoklubu ve spolupráci
s motorkáři Rebelové Česko uskuteční Mikulášská besídka. ZO vzalo na vědomí konání
Mikulášské besídky.
Ad 6. ZO schválilo nákup kolekcí pro děti do 12 let a dalšího drobného pohoštění.
Ad 7. ZO vzalo na vědomí přípravu obecních zájezdů do Kutné Hory a do Prahy
na muzikál Kleopatra.
Ad 8. Starosta obce informoval o přípravě projektové dokumentace rekonstrukce domu
č. p. 18, kterou zpracovává projektant Ing. Petr Samec. ZO vzalo na vědomí zprávu
o přípravě PD.
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Ad 9. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření obce Kámen č. 999007.
Ad 10. Zástupkyně firmy Chytrá dotace, s. r. o. Pelhřimov zpracovala výběrové řízení
na akci „Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci Kámen“.
Osloveno bylo několik stavebních firem, které se mohou do VŘ přihlásit. Výběr zhotovitele
proběhne podle toho, zda obec na akci získá dotaci. ZO vzalo na vědomí aktuální
informace k VŘ.
Ad 11. Starosta obce podal zprávu o dotaci MZe na zvládnutí následků kůrovcové
kalamity. Ceny jehličnatého dříví z kalamitních těžeb se za poslední dva roky výrazně
propadly. Vlastníci lesů proto nemají finance na obnovu lesa a následnou péči o něj.
Dotace tak má částečně dorovnat ztráty. ZO po projednání schválilo podat žádost o dotaci
z Ministerstva zemědělství na zvládnutí následků kůrovcové kalamity.
Ad 12. Místostarostka obce podala zprávu o možnosti vybudovat obecní rybník. Vytipován
byl vhodný obecní pozemek v k. ú. Nízká Lhota. Firma AXIOM engineering, s. r. o. zdarma
na danou akci zpracovala vyhodnocení čerpání dotace, z kterého mimo jiné vyplývá,
že dotaci lze čerpat z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím SFŽP
ve výši až 85%. ZO vzalo na vědomí vyhodnocení záměru vybudovat obecní rybník
v k. ú. Nízká Lhota na pozemku obce Kámen s tím, že by měl být rozšířen ještě o další
vhodné sousední obecní pozemky. Jednání budou pokračovat.
Ad 13. ZO po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2020.
Ad 14. Různé: a) Starosta obce obdržel žádost Mysliveckého spolku Podlesí Kámen
o poskytnutí prostoru pro chladicí zařízení v areálu bývalého autobazaru v Kámeně.
Zastupitelé se již dříve na daném místě sešli se zástupcem žadatele a vybrali vhodné
místo. ZO žádosti Mysliveckého spolku Podlesí Kámen vyhovilo a pro umístění chladicího
zařízení schválilo využít jeden přístřešek v areálu bývalého autobazaru v Kámeně s tím,
že se vybraný přístřešek musí pro potřeby spolku stavebně uzpůsobit koordinovaně s obcí
Kámen, což na své náklady zajistí Myslivecký spolek Podlesí Kámen.
b) ZO projednalo možnost zapojit se do 1. kola elektronické dražby nemovitých věcí, které
se nacházejí na území obce Kámen. Elektronická dražba se koná dne 3. 12. 2019.
Výsledná cena dražených nemovitých věcí činí částku 850.000,- Kč. Nejnižší podání
se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovité věci a jejího příslušenství, práv
a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, a to částkou 566.667,- Kč.
ZO schválilo účast obce Kámen 1. kola elektronické dražby nemovitých věcí dne
3. 12. 2019
prostřednictvím
elektronického
systému
dražeb
na
adrese
http://drazby.exekutorurban.cz, s tím, že před zahájením dražby je každý zájemce, tedy
i obec Kámen, povinen zaplatit jistotu ve výši 300.000,- Kč. ZO pro účast v elektronické
dražbě pověřilo starostu obce a stanovilo maximální výši nabídky na …,- Kč.
c) Starosta obce informoval o žádosti HC VOD Kámen o poskytnutí finančního daru
na rozvoj mládežnického hokeje a volnočasové sportovní vyžití občanů obce. ZO schválilo
finanční dar ve výši 15.000,- Kč na rok 2020.
d) Místostarostka přítomné seznámila se žádostí zájemce o koupi obecního pozemku
parc. č. 1072 v k. ú. Kámen u Pacova. Žadatel svou žádost zdůvodňuje tím, že nyní jedná
o koupi soukromého sousedního pozemku parc. č. 1074, který je umístěn za předmětným
pozemkem a případné scelení obou pozemků nabídne jejich praktickou využitelnost.
ZO projednalo žádost na koupi obecního pozemku parc. č. 1072 v k. ú. Kámen u Pacova
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a zamítlo prodat předmětný pozemek zájemci s odůvodněním, že daný pozemek je obcí
Kámen často využívaný. Navíc přístup na sousední pozemek parc. č. 1074 v k. ú. Kámen
u Pacova bude po pokácení topolů zajištěn.
e) Ředitelka MŠ Kámen paní Mikešová zaslala obci oznámení o přerušení provozu
mateřské školy po dobu prázdnin ve školním roce 2019/2020 následovně:
•
podzimní prázdniny: 29. 10. - 30. 10 2019
•
vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
•
pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
•
jarní prázdniny: 9. 3. - 13. 3. 2020
•
velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020
•
letní prázdniny: 13. 7. - 31. 8. 2020
ZO schválilo termíny prázdnin v MŠ Kámen vyjma letních prázdnin s odůvodněním,
že poslední týden v srpnu by měla být MŠ otevřena, pokud bude zájem ze strany rodičů,
což vedení MŠ bude zjišťovat koncem června 2020.
f) Zastupitelstvo obce Kámen projednalo situaci ohledně koupě pozemků od obce Věžná.
ZO Kámen ukončilo jednání s obcí Věžná a odstupuje od záměru na koupi pozemků
p. č. 1078 (orná půda) a 1079 (orná půda) v k. ú. Věžná a od záměru zřízení služebnosti
na části pozemku p. č. 1003 taktéž v k. ú. Věžná.
g) Starosta obce v působnosti Obecního úřadu Kámen vydal rozhodnutí o povolení
ke kácení dřevin rostoucích mimo les. ZO vzalo na vědomí povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les, a to 15 ks topolů na obecním pozemku parc. č. 1147 v k. ú. Kámen
u Pacova v aleji u hřiště. Do konce roku 2020 bude na dotčeném pozemku provedena
náhradní výsadba.
h) ZO určilo termín veřejné schůze s občany na pátek 29. 11. 2019 od 18.00 hodin
v klubovně Toska. Probírat se budou aktuální témata, především změna systému
odpadového hospodářství.
Ad 15. Po projednání všech bodů 13. ZZO proběhla krátká rozprava zastupitelů.
Ad 16. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 13. ZZO ukončil
zasedání ve 21:10 hodin.

Aktuality - Zlata Vobinušková
 Práce na obchvatu se pohnuly, od 17. 9. je průjezdný most na Nízkou Lhotu, dodělává
se lávka pro pěší a cyklisty. Pracuje se na napojení obchvatu na I/19 z obou stran.
Vše nasvědčuje tomu, že by od druhé půlky prosince mohl být zpuštěn zkušební
provoz. Značka pro zákaz vstupu chodců na most je dočasná, obyvatelé Nízké Lhoty
nemusejí mít obavy a most budou moct využívat.
 Žádost o dotaci na akci „Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu
v obci Kámen“ nebyla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena. Výběrové řízení
na dodavatele tak bylo zastaveno. Z celkového počtu 141 žádostí jich bylo
akceptováno pouze 26. Motorkářský klub Rebelové Česko tak nadále může působit
v Tosce bez strachu o střechu nad hlavou.
 V pátek 29. 11. 2019 od 18.00 hodin se v Tosce uskuteční veřejná schůze s občany.
6

 Měly by se začít kácet topoly u bývalého fotbalového hřiště. Snad se tak stane
do konce tohoto roku, záleží podle pracovního vytížení těžaře. Dřevo z kmenů
obec prodá. Dřevo z větví si po nahlášení obci či obecním pracovníkům mohou
zdarma odvézt a zpracovat občané obce.
 Práce na kapli P. M. Bolestné jsou pro tento rok téměř hotovy. Zbývá udělat montáž
hromosvodu, odvézt zeminu a suť. Letos bylo provedeno odvlhčení objektu (vnější
i vnitřní kanálky, dešťová kanalizace se vsakováním), sanace krovu, nový střešní plášť
s větracími vikýři (volskými oky) a komín z oratoře. Současně probíhá konzervace
a renovace demontovaných prvků (oltáře, kazatelna, varhany a další mobiliář).
Dobrou zprávou je, že varhany nebudou opraveny jen tak pro oko, ale nakonec budou
plně funkční. Příští rok (jaro - podzim 2020) budou probíhat práce na fasádách
a vnitřních omítkách objektu, obnova oken, dveří a instalací a finální úprava terénu.
 V příštích měsících organizujeme dva obecní zájezdy. V sobotu 14. 12. 2019 se
uskuteční obecní zájezd do Kutné Hory. Odjezd bude ve 12.30 z parkoviště
u Jednoty. Odpoledne volný individuální program - procházka vyzdobeným
historickým centrem, adventní trhy na náměstí, návštěva Chrámu sv. Barbory.
Od 19.00 hodin je zajištěn koncert smyčcového tria Inflagranti a zpěváka Václava
NOIDA Bárty v Městském Tylově divadle. Cena zájezdu je 500,- Kč.
V sobotu 18. 1. 2020 pořádáme obecní zájezd do Divadla Broadway v Praze
na muzikál Kleopatra. V ceně zájezdu 650,- Kč je vstupenka na muzikál, plavba lodí
po Vltavě a doprava autobusem tam a zpět. Na oba zájezdy je kapacita již naplněna
a vstupenky jsou objednány. Odjezd bude v 11.00 hodin z parkoviště. Těšíme se
na pěkné společné zážitky.
 Prosincové akce:
- Rozsvícení vánoční lípy - neděle 1. 12. 2019 od 17.00 hodin
- Mikulášská besídka - sobota 7. 12. 2019 od 15.00 hodin v Tosce
 Nejspíš některým z nás neunikla změna ohledně rozdělení Pohřební služby Pacov.
Občas na to slýchám dotazy, dovolte mi tedy, abych to trochu objasnila. Novela
zákona o DPH platící od letošního roku podstatným způsobem změnila letitá a zažitá
pravidla ve správě DP
u společníků společnosti (účastníků sdružení).
Každý společník sdružení si nyní musí samostatně a individuálně plnit své povinnosti
a uplatňovat práva ve vztahu k DPH. Původní „Pohřební služba Zrno & Přitasil“
se kvůli oné novele rozdělila. Legislativně tak nově vznikla „Pohřební služba Luboš
Zrno & syn“ sídlící na obvyklé adrese Náměstí Svobody 82 (pod Švadlenkou)
v Pacově, kde je i jednací kancelář, nepřetržitá služba - tel.: 607 827 684.
„Pohřební služba Miroslav Přitasil“ sídlí na adrese Útěchovice pod Stražištěm 10,
395 01 Pacov, kde má jednací kancelář. Další kancelář má ve Smuteční obřadní síni
Pacov - Žižkova 1196, nepřetržitá služba - tel.: 603 891 062.
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Práce na obchvatu obce - konec srpna 2019 (foto E. Bobek)

Práce na obchvatu obce - konec října 2019 (foto V. řebíková)
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Jan Mareš - Změna ve svozu odpadů
Od roku 2021 dojde k velké změně ve svozu komunálního i separovaného odpadu.
Dojde k zavedení tzv. door to door systému. V kostce to znamená, že do domácnosti
k současné popelnici přibydou popelnice na papír, plast a bioodpad. Jednotlivé popelnice
budou o objemu 240 litrů (současná popelnice má 110 litrů). Výraznou změnou bude
změna frekvence svozu komunálního odpadu – ze současného týdenního svozu bude svoz
čtrnáctidenní (jeden týden se sveze komunální odpad, druhý týden biodpad).
Ostatní popelnice budou sváženy jednou za měsíc.
lavním důvodem této změny je udržení výše poplatku za svoz odpadů. Nový zákon
o odpadech zvýší cenu za uložení odpadu na skládku, která tvoří významnou část
„poplatku za popelnice“. Cílem tedy je umožnit pohodlné třídění, které povede ke snížení
množství komunálního odpadu a zachování nákladů pro svoz odpadů. Více informací
se začne šířit v následujících měsících, kdy bude k dispozici i harmonogram a možnosti
zapojení do tohoto systému.
Ke snížení množství odpadů může přispět každý již nyní - obec zajišťuje na sběrném
místě u hasičárny sběr elektroopadu, nebezpečných odpadů a železného odpadu.
Žádná z těchto věcí nepatří do kontejnerů na velkoobjemový odpad, ze kterých tyto
odpady obecní zaměstnanci musejí vybírat.  Stejným případem jsou pneumatiky,
které do těchto kontejnerů také nepatří.
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Třídění nebolí a není nijak náročné, stačí jenom trochu chtít.
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 43
Posledně jsem si tu zavzpomínal na květiny mého mládí. Měl jsem na ten článek pár
kladných ohlasů, a tak bych na něj chtěl dnes tak trochu navázat. V jedné dětské knížce
jsem kdysi četl verš: Co je to louka? Pastva pro krávy a trávy, co se kosí… a ještě
cosi…cosi… To je to nejkrásnější vyjádření o louce, jaké jsem kdy slyšel.
Louka je jedním z důležitých prvků tvořících naši krajinu. Jenomže skutečná louka,
louka, kde nechybí ono zmíněné „cosi“. Louka, kde kvetou kopretiny, kohoutky či toteny,
kde poskakují kobylky, a nad níž poletují motýli.
Ne taková, kterou uživatel každých pár let zorá a přiseje jílkem a lipnicí. Ne taková,
která se podobá poli jen s tím rozdílem, že tu roste tráva. Právě takové louky dnes
už najdeme jen stěží. Důležitý je výnos a užitek, a tak je třeba to orání, přisévání
a hnojení. A právě z takto obhospodařovaných luk mizí květiny, motýli a vůbec to „cosi“.
Mizí z nich krása a poezie. Nechci tu staromilsky lkát nad krásou starých květnatých luk,
ale přiznávám, že mi chybí. Chybí mi jejich barvy, nálada a vůně. Chybí mi zpěv cvrčků
a volání křepelek.
Ano, přirozené louky zůstaly na mnoha zamokřených místech kolem potoků. Bohužel
tu dochází k opačnému extrému. Louka totiž, alespoň ta, kterou mám na mysli,
je výsledkem víceméně extenzivního hospodaření. Potřebuje občas posekat a sklidit.
Jenomže jak to udělat, když mechanizace je stále těžší a pýchou každého dnešního
hospodáře je ušetření lidské práce. A tak louky v nivách, které nelze posekat v rekordním
čase a na nichž se seno neusuší bez doteku lidské ruky, zůstávají stále častěji nesečeny.
A vrací se tak ke svému prapůvodnímu vzhledu… Stávají se monotónními porosty
chrastice a třtiny.
Kde jsou kopretiny a kohoutky? Kde jsou vlající obláčky suchopýrů a nachové klasy
prstnatců? Za pár let tyto bývalé louky zarostou keři vrb a svůj luční charakter definitivně
ztratí. Že jsou právě tyto louky nezastupitelným biotopem mnoha druhů ptáků a hmyzu?
No a...? Co z toho má hospodář? Řekněme si poctivě – nic.
Z ekonomického hlediska má tohle všechno železnou logiku. Z ekonomického hlediska
je výhodnější nechat ladem to, co za obhospodařování nestojí a z toho, co za ně stojí,
získat maximum. Orat, hnojit a přisévat, vyhnout se drahé ruční práci.
Ale je skutečně ekonomické hledisko tím jediným oprávněným? Většina politiků
se tváří, že ano, a my jim věříme. Věříme, že kvalitu života si můžeme koupit za peníze.
Že se dá změřit spotřebou. Že nutně potřebujeme rychlejší a dražší počítače, výkonnější
a dražší techniku, delší trávu. Proč se zdržovat krásou kolem sebe, když si jí můžeme
prohlížet na internetu? Když nám jí televize dodá až do pokoje?
Skutečně tomu věříme? Já ne! Já poznal, jak voní čerstvě pokosená otava, jak
nad lukami tančí světlušky. Poznal jsem, jak chutná nektar z paliček jetele a slyšel večerní
volání chřástalů. Vím, co autor dětské knížky myslel tím tajemným, náznakovým – cosi.
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křepelka polní

Foto - Den obce Kámen 2019

31. 10. 2019
Text: Josef Dvořák, Jan Mareš, Miloslav Daněk, Zlata Vobinušková
Foto: Eduard Bobek, Zlata Vobinušková, Veronika řebíková; plakát - Jan Mareš
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, info@obeckamen.cz
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