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Kámenský občasník č. 49
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Letošní zima se přehoupla do své druhé poloviny a většina z nás
již vyhlíží příchod jara. Naši obecní zaměstnanci však na nic
nečekali a už v průběhu ledna začali s rekonstrukcí domu č. 16,
který naše obec před nedávnem zakoupila. Prvně se pustili
do jeho vyklízení a postupně začali veškeré práce na vnitřních
prostorách domu (oprava vody, odpadů, nová elektroinstalace).
Začátkem jara započne oprava stropů a připojení tepla
na stávající kotel na obecním úřadě. Tuto velmi úspornou variantu vymyslel Jarda Škrleta,
protože kotel na obecním úřadě je kvůli provedenému zateplení budovy předimenzovaný
a dá se velmi dobře využít k tomuto účelu. V létě bychom ještě chtěli opravit krovy
a vyměnit krytinu, a tím bychom měli mít dům ve velmi dobrém stavu a připravený
pro nastěhování nových nájemníků.
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Výběr ze zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 17. 1. 2019
Přítomno 5 členů, omluveni: Ing. Jan Mareš, Mgr. Hana Dlouhá, Hosté: 0
Ad 3. Kontrola závěrů 3. ZZO:
- Rozpočtová opatření vzalo ZO na vědomí.
- Rozpočet obce Kámen na rok 2019 byl řádně schválen.
- Jednání s obcí Věžná o zřízení věcného břemene - viz bod č. 7.
- Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku obce Kámen č. 882/1 v k. ú.
Kámen u Pacova byla starostou obce v jeho působnosti zamítnuta a ZO vzalo rozhodnutí
na vědomí.
- Inventarizace veškerého majetku a závazku obce za r. 2018 bude dokončena k 31.1.2019.
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. JH-014330051196/001 se společností E.ON
Distribuce, a.s. byla uzavřena.
- ZO schválilo žádost o dotaci na výstavbu nového kulturního zařízení na pozemku
č. st. 184 ve vlastnictví obce Kámen, kde se nyní nachází stávající kulturní zařízení Toska.
- Členství ve Sdružení místních samospráv - viz bod č. 4.
- Finanční dary pro HC VOD Kámen a pro Domov Kopretina Černovice, p. o. byly
schváleny a uhrazeny.
- ZO schválilo realizaci výstavby víceúčelového hřiště pro potřebu místních občanů a
spolků s aktualizovanými rozměry hřiště.
- Finanční dary pro Záchrannou stanici pro živočichy ČSOP Vlašim, pro Farní charitu
Pacov a pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p. o. byly
schváleny a uhrazeny.
- Kontrolní den obchvatu obce Kámen - viz bod č. 14. d).
- Pro povrch obratiště autobusů u obchvatu bude použit asfalt natřený červeně dle
příslušných norem.
- Finanční příspěvek na provoz MŠ Kámen určený na úhradu výdajů v roce 2019 ve výši
120.000,- Kč dle rozpočtu obce na příslušný rok byl již uhrazen.
- Odměna ředitelce MŠ Kámen, která je financována z Kraje Vysočina, byla schválena.
- MŠ Kámen byla po dobu vánočních prázdnin uzavřena.
ZO kontrolu závěrů 3. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Zastupitelstvo obce Kámen schválilo přistoupení obce Kámen do Sdružení místních
samospráv ČR.
Ad 5. ZO stanovilo limit finančních prostředků v rozhodovací pravomoci jednotlivých
orgánů obce následovně: limit do 500.000,- Kč - starosta obce, v jeho nepřítomnosti
místostarostka, limit nad 500.000,- Kč - zastupitelstvo obce Kámen.
Ad 6. Starosta obce informoval o žádosti firmy ČEPS, a.s. k návrhu věcného břemena na
obecní pozemky v rámci akce „V406/V407 Kočín-Mírovka-Nové vedení 400kV“.
ZO schválilo zřízení věcného břemene na dobu neurčitou spočívajícího v právu
oprávněného zřizovat a provozovat zařízení přenosové soustavy, včetně práva přetínat
pozemky nadzemními vodiči, umisťovat v něm nadzemní vedení a dále modernizovat,
zlepšovat výkonnost zařízení přenosové soustavy a odstraňovat jej. Toto věcné břemeno se
zřizuje k tíži obecních pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 1085, parc. č.
1121 a parc. č. 1223 v k.ú. Kámen u Pacova ve prospěch společnosti ČEPS, a.s.,
Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52, IČ: 25702556, úplatně jednorázově za cenu
6.008,- Kč bez DPH. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit na vlastní náklady.
Podmínkou uzavření smlouvy je řádné uvedení pozemků do předchozího stavu.
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Ad 7. ZO vzalo na vědomí jednání starosty a schválilo budoucí odkup, výměnu či zřízení
věcného břemene také části pozemku č. 1003 v k.ú. 781355 Věžná (okres Pelhřimov)
z důvodu přístupu k pozemkům kvůli obchvatu obce Kámen. ZO musí vyčkat na konkrétní
záměr obce Věžná k dotčeným pozemkům.
Ad 8. ZO schválilo podat žádost o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v
roce 2019 a finance plánuje využít na různé opravy (rekonstrukce topení, oprava podlah
či střechy) v domě čp. 16, 39413 Kámen. Termín pro podání žádosti je od 1. 2. 2019
do 28. 6. 2019 a výše dotace je 60%, max. však 127.000,- Kč. ZO uložilo starostovi obce
prostřednictvím projektanta vyvolat jednání se stavebním úřadem v Pacově.
Před projednáním bodu č. 9 se na zasedání ZO dostavila zastupitelka Mgr. Hana Dlouhá.
Ad 9. ZO schválilo pozemek parc. č. 1082/2 v k.ú. Kámen u Pacova využít pro stavbu
stavebních parcel k výstavbě rodinných domů, zadat přípravu projektové dokumentace
a podat žádost o stavební povolení.
Ad 10. ZO schválilo odměny zastupitelů obce v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy tohoto nařízení
s účinností pro zastupitele obce Kámen od 1. 2. 2019.
Ad 11. Starosta obce informoval o vzniku poruchy sporáku v obecním bytě. ZO uložilo
zastupiteli Janu Královi zjistit rozsah poruchy a případně zajistit opravu sporáku.
V případě neopravitelnosti se bude řešit případný nákup nového sporáku.
Ad 12. Starosta obce konstatoval, že od firmy G-PROJECT, s.r.o. z Českých Budějovic
obdržel návrh smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci. Návrh se týká projektového
záměru regenerace vojenského brownfieldu (nynější objekt Tosky) a v současnosti jej na
žádost obce upravuje právník. ZO odložilo rozhodnutí o uzavření smlouvy na příští
zasedání ZO po důkladné analýze náležitostí smlouvy právníkem.
Ad 13. ZO schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci pro MAS Via rustica ve výši
20.000,- Kč.
Ad 14. Různé
a) ZO po projednání schválilo dokument s názvem Pravidla pro prodej stavebních
pozemků ve vlastnictví obce.
b) Starosta obce informoval o svém jednání s majitelem domu čp. 18 o zájmu obce Kámen
tuto nemovitost odkoupit a dále sdělil, že s majitelem nyní licitují především o kupní ceně.
ZO po projednání schválilo koupi nemovitosti čp. 18 pouze za podmínky, že kupní cena
bude oproti odhadu nemovitosti navýšena maximálně o 30.000,- Kč.
c) Obec Kámen se k žádosti o souhlas se stavbou vyjadřuje coby vlastník sousedního
pozemku parc. č. 1147, k.ú. Kámen u Pacova. ZO na základě žádosti udělilo souhlas
se stavbou „Novostavba rodinného domu na parc. č. 1019 k.ú. Kámen u Pacova“.
d) Dne 15. 1. 2019 se uskutečnil další kontrolní den stavby obchvatu obce, kde byl
přítomen zastupitel Pavel Podsklan. Sdělil, že kvůli počasí je většina prací pozastavena.
Nyní se jedná o zajištění přístupu k pozemkům formou prodloužení obslužné komunikace musí na to být vypracován zvláštní projekt.
e) Po dobu jarních prázdnin od 4. 3. 2019 do 8. 3. 2019 bude provoz MŠ Kámen přerušen.
Ad 15. Po projednání všech bodů 4. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 16. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 4. ZZO ukončil
ve 22:15 hodin.
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Výběr ze zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce dne 14. 2. 2019
Přítomno 7 členů, Hosté: 0
Ad 3. Kontrola závěrů 4. ZZO:
- Obec Kámen se stala členem Sdružení místních samospráv ČR.
- Limit finančních prostředků v rozhodovací pravomoci byl stanoven.
- Smlouva na věcné břemeno (ČEPS, a.s.) na tři obecní pozemky je uzavřena.
- Jednání s obcí Věžná o pozemcích nadále probíhá. Obec Věžná již vydala záměr prodeje
pozemků parc. č. 1078 (orná půda) a parc. č. 1079 (orná půda) a dále záměr zřízení
věcného břemene - služebnosti na část parcely č. 1003 (ostatní komunikace) v k. ú. Věžná,
ve prospěch Obce Kámen za účelem provedení stavby.
- POVV 2019 - opravy střechy u obecní nemovitosti čp. 16 byly prostřednictvím
projektanta konzultovány na Odboru životního prostředí a památkové péče v Pacově
s výsledkem, že na střechu se má použít opět eternit tmavé barvy. S tím ZO obce
nesouhlasí a navrhuje jednat o krytině červené barvy, nejlépe o střešních taškách.
- Záležitosti ohledně stavby stavebních parcel k výstavbě RD jsou v jednání s příslušným
projektantem a stavebním úřadem.
- Odměny zastupitelů obce v souladu s Nařízením vlády byly schváleny.
- Jan Král zjistil, že el. sporák v nájemním bytě není rentabilní opravovat, proto byl
na náklady obce pořízen nový, již je zapojen.
- Smlouva s firmou G-PROJECT - viz bod č. 9.
- Návratná finanční výpomoc pro MAS Via rustica, z.s. byla schválena, úhrada bude
realizována po uzavření příslušné smlouvy.
- Pravidla pro prodej stavebních pozemků ve vlastnictví obce byla schválena.
- Zamýšlená koupě nemovitosti čp. 18, Kámen - majitel domu nereaguje.
- Souhlas se stavbou „Novostavba rodinného domu na parc. č. 1019 k.ú. Kámen
u Pacova“ byl udělen.
- Kontrolní den k obchvatu obce Kámen - viz bod č. 11 e).
- MŠ Kámen bude po dobu jarních prázdnin uzavřena.
Ad 4. ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 540 v k.ú. Nízká Lhota ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., která bude realizovat
na dotčeném pozemku stavbu s názvem „Nový Dvůr, posílení vodovodu - kabel NN“.
Ad 5. ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením na prodej pozemku parc. č. 1409 v k.ú.
Kámen u Pacova a ukládá starostovi vyvěsit záměr na úřední desce.
Ad 6. Starosta obce vedl jednání s obchodním zástupcem České pojišťovny o možnosti
změny pojištění obecního majetku. Pojištění se má týkat nově nabytého majetku, pojištění
hasičů, zaměstnanců obce atp. Konkrétní nabídku návrhu pojištění v současné době
obchodní zástupce zpracovává.
Ad 7. Starosta obce Josef Dvořák zastupitele seznámil se zpracovanou žádostí na akci
„Víceúčelové hřiště v obci Kámen“ a navrhuje uskutečnit marketingový průzkum firem
pro realizaci. ZO schválilo uskutečnit marketingový průzkum na dodavatele realizace akce
„Víceúčelové hřiště v obci Kámen“ a uložilo starostovi obce jej připravit.
Ad 8. ZO schválilo jednorázový finanční dar pro Centrum LADA, z.s. na rok 2019 ve výši
3.000,- Kč. Občanské sdružení sídlící v Pacově se zaměřuje na pomoc lidem s mentálním
a kombinovaným postižením.
Ad 9. Starosta obce konstatoval, že objekt Tosky nebyl agenturou CzechInvest shledán jako
brownfield, proto navrhuje nezadávat zpracování žádosti o dotaci na regeneraci
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brownfieldu firmě G-PROJECT, s.r.o. ZO rozhodlo nezadávat zpracování žádosti o dotaci
na regeneraci brownfieldu (objektu Tosky) firmě G-PROJECT, s.r.o., ani žádné jiné firmě.
Ad 10. Kontrolní výbor informoval zastupitele o své činnosti za rok 2018. Nebyly zjištěny
žádné chyby ani nedostatky.
Ad 11. Různé a) Dne 11. 2. 2019 kontrolní výbor na základě pověření starosty obce
provedl v MŠ Kámen veřejnosprávní kontrolu. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
b) ZO schválilo rozpočet MŠ Kámen na rok 2019.
c) ZO na žádost ředitelky MŠ Kámen schválilo rekonstrukci WC pro zaměstnance MŠ
Kámen a provedení nové dlažby v přízemí budovy v období od 15. 7. do 30. 8. 2019.
Práce zajistí svépomocí obecní zaměstnanci.
d) ZO vyhlásilo výběrové řízení na pronájem parkoviště v turistické sezóně 2019 a uložilo
starostovi vyvěsit na úřední desce záměr před schválením o pronájem parkoviště v obci.
e) Dne 12. 2. 2019 opět proběhl kontrolní den stavby obchvatu obce, kde byl přítomen
zastupitel Pavel Podsklan. TDS (technický dozor stavby) žádalo zhotovitele / projektanta
o prověření aktuálního stavu přístupů / sjezdů na cizí pozemky a předložení návrhu na
jejich doplnění. Proběhla obhlídka možného umístění sjezdu na pozemky soukromého
zemědělce. TDS žádalo zhotovitele o průběžné provádění úklidu staveniště, odvážení
nevhodných zemin a stavební suti, údržbu a obnovování zábran proti pohybu živočichů.
f) Lesní hospodář informoval o výskytu kůrovce v další části obecních lesů, tyto napadené
stromy je nutné odstranit co nejdříve, proto lesní hospodář doporučí firmu, která těžbu
provede. O vyhlášených výzvách pro rok 2019 v rámci Fondu Vysočiny na obnovu
vytěžených porostů v důsledku kalamit způsobenými hmyzími škůdci informovala
Energetická agentura Vysočiny. Pro potřeby obce přichází v úvahu program Hospodaření
v lesích v 2019. K dalšímu jednání jsou pověřeni starosta obce a Pavel Podsklan.
g) Stavební a restaurátorské úpravy v kapli P. M. Bolestné byly započaty. Dne 10. 1. 2019
došlo k předání stavby firmě Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o., která bude
celou obnovu kaple provádět. Dne 7. 2. 2019 proběhl první kontrolní den, mobiliář je
připraven k odvozu do ateliéru restaurátorů. V letošním roce se firma zaměří na statiku
stavby, opravu krovu a obnovu střechy. Celková obnova včetně úpravy okolí kaple má být
dokončena 30. 9. 2021, což je všemi zúčastněnými považováno za reálný termín.
Ad 12. Po projednání všech bodů 5. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 13. Starosta obce 5. ZZO ukončil ve 21:35 hodin.

Aktuality - Zlata Vobinušková

 Na úvod jsem si tentokrát dovolila vybrat fotku našeho hradního kocoura.
Je to nalezenec, respektive on si našel nás.  Na hradě se objevil nenadále na podzim
roku 2017 a od té doby se o něj staráme. Jmenuje se různě podle toho, kdo na něj volá,
nejčastěji Mour, Kočičák, Flajfí nebo pan Fifi. Návštěvníci jej obdivují, nám dělá
radost. Už se z něj stal takový náš hradní maskot.
 Přijímáme žádosti občanů na nájemní bydlení v obecním domě čp. 16.
 Oslava MDŽ se chystá v sobotu 9. března 2019 od 16.00 hodin v klubovně Rebelové
Česko, všichni jste srdečně zváni, jak dámy, tak pánové. Přijďte se pobavit!
 V sobotu 30. března 2019 vstoupí hrad Kámen do své již 46. turistické sezóny.
 Tradiční akce Den obce Kámen se letos uskuteční na hradě v sobotu 31. srpna 2019.
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 Každý měsíc se koná kontrolní den ke stavbě obchvatu obce, kde za naši obec bývá
přítomen Pavel Podsklan. Ačkoliv práce nabraly několikatýdenní skluz, výstavba
lávky pro pěší a cyklisty a mostu do Nízké Lhoty úspěšně pokračuje. Nyní se aktuálně
řeší nové sjezdy k okolním pozemkům a prodloužení obslužné komunikace
u křižovatky na Pacov. Není tedy vyloučené, že alespoň pro místní občany bude obec
průjezdná i po zprovoznění obchvatu.
 Zastupitelstvo Obce Kámen vyhlásilo záměr před schválením pronajmout parkoviště
před prodejnou Jednota COOP, před Obecním úřadem a na všech parkovacích místech
v obci na turistickou sezónu 2019. Výběr nájemce bude uskutečněn obálkovou
metodou. Základní sazba parkovného za osobní automobil je opět 30,- Kč.
Zájemci o pronájem mají možnost podat nabídku do 26. 3. 2019, 18.00h.
 Záměr na regeneraci Tosky coby vojenského brownfieldu se bohužel neuskuteční.
Objekt totiž nesplňuje parametry brownfieldu, není opuštěný a v současné době
se využívá. Co naplat, my jsme však rádi, že klubovna motorkářů funguje, vždy
panuje přátelská atmosféra, je legrace. Jistě se brzy objeví jiná možnost využít dotaci
na stavbu nového kulturního zařízení, je to jedna z našich priorit. V mezičase alespoň
v klidu vyřídíme stavební povolení a pořídíme projekt, ve kterém pamatujeme
s klubovnou nejen pro motorkáře, ale i pro naše myslivce a mládež.
 Čeká nás každoroční kontrola hospodaření obce z Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Věříme, že obstojíme opět bez ztráty kytičky.
 Zájezd na muzikál Tři oříšky pro Popelku se nekonal kvůli zrušení představení
producenty.
 V sobotu 16. 2. 2019 se v místní hasičské zbrojnici konala hasičská schůze celého
okrsku. Mimo jiné se určily termíny některých soutěží - okrsková soutěž se uskuteční
18. 5. ve Věžné a na stejném místě 8. 6. pak soutěž o Pohár starosty Věžné.
 Zemřel pan Stanislav Tomšů, bylo mu 79 let.
 Minule jsem vás na tomto místě vyzývala, abyste se s námi podělili o své nápady,
co v obci vylepšit. Zatím jsme na lístku vhozeném do obecní schránky objevili jeden
velice „jasný“ vzkaz s tím, že si máme v zastupitelstvu udělat pořádek. Tímto
odpovídáme, že v zastupitelstvu pořádek dle našich představ máme, vše funguje
a spolupracujeme.  Přijďte se o tom přesvědčit na některé zasedání zastupitelstva,
které je pro všechny veřejné, či nám každé úterý v úředních hodinách případně poradit,
jak si pořádek konkrétně představujete. Smysluplné připomínky samozřejmě vítáme.

Lesy zasažené kůrovcem.

Pohled k Nízké Lhotě.
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Stavba mostu na Nízkou Lhotu.

Stavba lávky v Lipí pro pěší a cyklisty.

Přístřešky na obecním pozemku v bývalém autobazaru se hodí na uskladnění techniky i dřeva.

Tandem Škrleta + Podsklan v akci - probíhající stavební úpravy v domě čp. 16.
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Iva Hodečková - Důležitost kastrace domácích mazlíčků
Přeplněné kočičí útulky, koťata odhozená do popelnic či do škarpy, zvířata žijící
na ulici. Stav, který způsobil člověk. Ten samý člověk, který argumentuje, že kastrace
je proti přírodě. Přínos kastrace u zvířat je však neoddiskutovatelný, chrání zvířata
před nekontrolovatelným množením, utrpením a chorobami. Nebuďte k pohledům zvířat
v přeplněných útulcích neteční, všichni jsme součástí přírody, i vy se poraďte se svým
veterinářem.

Kaplička v Nízké Lhotě.

Zasněžená Nízká Lhota.
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 40
I když to tak zatím moc nevypadá, blíží se jaro. Myslím, že nás bude víc, kdo
si po tomto konstatování řekne: „Zaplať pánbůh!“ Už naši předkové toužebně vyhlíželi
konec zimy, a protože meteorologickou službu ještě neměli, všímali si jeho subtilnějších
náznaků. Svá pozorování pak vkládali do různých přísloví a pranostik.
Mám však dojem, že přitom občas bývalo přání otcem myšlenky, spíš než ověřená
fakta. Myslím tím teď pořekadlo, že na Hromnice (to znamená 2. února) musí skřivan
vrznout, i kdyby měl zmrznout. Tady šlo myslím o omyl. On by sice pravděpodobně
nezmrznul, ale spíš by zahynul hladem. Je pravda, že u nás občas nějaký ten skřivan polní
zůstává přezimovat, ale to poslední dobou, kdy zvlášť ve městech lze najít i během zimy
vždycky něco do hladového zobáku, dělá víc druhů.
Je také pravda, že prokázaný mimořádný výskyt navrátivšího se skřivana byl v roce
2011 zjištěn u Velkých Pavlovic už 28. ledna, ale tady bych použil jiného přísloví, a to že
„jedna vlaštovka jaro nedělá“. Rozhodně z toho nelze vyvodit oprávněnost tvrzení
o hromnicovém skřivaním vrzání. Skřivani polní sice patří mezi nejranější jarní navrátilce,
ale jejich skutečný přílet spadá až do druhé půle, či do konce února.
O omylu, kterým uvedené pořekadlo vzniklo, jsou dvě verze. Jedna se opírá o změnu,
kdy v roce 1584 přechodem z juliánského na gregoriánský kalendář se Hromnice
posunuly z 11. na 2. února. Jenomže podle mého i 11. únor je na direktivní příkaz
pro skřivany ještě příliš brzy. Spíš proto věřím na druhou verzi, a to, že se vůbec
nejednalo o skřivana, ale o jeho příbuzného - chocholouše.
Chocholouš obecný se skřivanovi polnímu hodně podobá a přitom u nás pravidelně
přezimuje. I ona zmínka o vrzání ukazuje spíš na něj. Častěji než skřivan se totiž ozývá
právě dost vrzavými zvuky.
Když ovšem píšu - přezimuje, je to dost optimistické tvrzení. Spíš by bylo vhodné
napsat - přezimoval. Ještě jako kluk jsem tu chocholouše potkával celkem pravidelně.
U nás před mlýnem rádi prohledávali koňské koblihy a hledali v nich nestrávená zrnka
ovsa. Dnes jich u nás v celém státě žije snad jen 500 párů a patří mezi zvláště chráněné
druhy. Sám jsem chocholouše naposled viděl před několika léty v Praze na Roztylech.
Zastihnout je vzácně lze také na střední Moravě, ale tady u nás už dávno vymizeli.
Takže když to shrnu, čekat první jarní posly na Hromnice je víceméně předčasné,
ale v době, kdy budete číst tento článek, už se po nich rozhlížet můžete.
Nebudou to ovšem chocholouši, ale doopravdy skřivani.

skřivan polní

chocholouš obecný
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František Hofman - Za Janem Chlumákem
Jan Chlumák zemřel na den obce 2018. Nebyl tady trvale přihlášen, tak mu v obci
ani nezvonili. Byl to ale náš nejbližší soused, který pendloval mezi Prahou a Kámenem.
Starší občané znali hlavně jeho rodiče a jejich vyhlášené řeznictví. Honza sám jako kluk
se také vyučil řezníkem, ale po vojně v Ostravě šel raději do Prahy k příbuzným,
živnostníci to po r. 1948 neměli lehké. Přesto se domů rád vracel a mnozí si pamatují, jak
jim z Prahy vozil ledničky a mrazáky či jiné nedostatkové zboží a naopak odebíral ovce
a jiná domácí zvířata, která jim zabíjel a boural pro luxusní řeznictví na Pařížské třídě.
Jan Chlumák v Praze vystřídal několik zaměstnání. Než se stal vedoucím řeznictví
po strýci, jezdil autem jako osobní řidič v podniku zahraničního obchodu. Byl šikovný
a pracovitý, se vším si věděl rady a všude ho měli rádi.
V posledních letech žil sám, s rodinou se nestýkal. V Praze nebo v Kámeně, sám
si vařil i pral, řezal a štípal dřevo, staral se o dům i o zahrádku. Spřátelili jsme se, rád
zašel, vypili jsme láhev červeného, vzpomínal na svůj život. Měl o čem vyprávět,
jako „panský kočí“ toho hodně sjezdil i zažil. Měli jsme ho rádi. Vždycky jsme si
vzájemně vypomohli, byl ochotný a spolehlivý, chybí nám. Bylo mu 82 let.
Dům čp. 16 prodala jeho dcera obci, po opravě bude sloužit jako objekt pro obecní
nájemní bydlení.

Dům čp. 16 před začátkem oprav.

Rozvod nové elektřiny v domě čp. 16.

Dům čp. 16 - budoucí koupelna.

Dům čp. 16 - nová podlaha.
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Zlata Vobinušková - Prosba
Vážení a milí, ráda bych vás požádala o spolupráci na přeshraničním projektu
týkajícího se sbírky historických kočárků, kterou máme v našem Muzeu Vysočiny
Pelhřimov. Jelikož v rámci tohoto projektu budeme vytvářet katalog sbírky kočárků,
sháníme s kolegyní fotky a obrázky, které by text vhodně doplnily.
Chtěla bych vás tímto poprosit, zda byste prohledali své domácí a rodinné
fotoarchivy, jestli by se tam našly nějaké roztomilé staré obrázky maminek s kočárky,
miminek v kočárcích a v kolébkách nebo i dětí hrajících si s kočárky či kolébkami.
Klidně se poptejte i svých kamarádů a známých, určitě nějakou krásnou fotku také
objeví. Fotky bychom si samozřejmě neponechávaly, pouze naskenovaly a s vaším
dovolením použily ve vznikajícím katalogu. S kým se však nebudu moct potkat osobně,
tak mi fotky může poslat na mail z.vobinuskova@muzeumpe.cz rovnou naskenované prosím rozlišení alespoň 600 dpi.
Předem vám děkuji za účast.
Malá hádanka na závěr… můžete se zamyslet nad tím, kdo ze současných zastupitelů
je tím rozkošným dítětem v kočárku níže.  Rozluštění najdete v příštím čísle Občasníku.
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28. 2. 2019
Miloslav Daněk, Iva
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Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, info@obeckamen.cz
12

