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Kámenský občasník č. 42
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Vážení občané, zase je rok za námi, a tak mi nezbývá, než se
ohlédnout za rokem 2017 a popřát vám všechno dobré do roku
2018. Ten končící rok byl úspěšný. V obci se nám dařilo, děkuji
všem spolupracovníkům a všem příznivcům za to, že Kámen
vypadá dobře a je pro naše občany, hosty, návštěvníky
i projíždějící přitažlivý. Přeji všem klidné a příjemné vánoční
svátky a do příštího roku hodně štěstí, úspěchů, lásky a hlavně
zdraví.
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Výběr ze zápisu z 37. zasedání zastupitelstva obce dne 16. 11. 2017
Přítomno všech 7 zastupitelů, host Josef Roubík
Ad 3. Kontrola závěrů 36. ZZO:
 Rozpočtové změny byly schváleny.
 Volby do Poslanecké sněmovny v termínu 20. - 21. října 2017 proběhly v pořádku,
výsledky byly zveřejněny. Starosta pochválil volební komisi za přípravu voleb.
 Rekonstrukce tenisového kurtu v rámci POVV 2017 byla dokončena a stavba byla
převzata bez závad. Oficiální otevření kurtu pro veřejnost se plánuje na jaro 2018.
 Strategický plán rozvoje obce Kámen na roky 2016 - 2020 byl schválen. K nahlédnutí
bude na OÚ Kámen.
 Pronájem části objektu Toska klubu motorkářů Rebelové Česko zastoupeným
p. Tomášem Vokurkou a p. Petrem Černíkem byl schválen. Starosta obce se zástupci
klubu uzavřel nájemní smlouvu do 31. 10. 2018
 Povolení ke kácení dřevin pro potřeby stavby obchvatu obce Kámen na žádost ŘSD
bylo odesláno.
 Dohody o provedení práce pro zastupitele obce za vykonanou práci mimo rámec
jejich povinností byly vyhotoveny.
 Prodej pozemku p. č. st. 137/1 pod bytovkou čp. 92 v k.ú. Kámen u Pacova
Stavebnímu bytovému družstvu Pelhřimov se uskutečnil
 Cestovatelská beseda s promítáním Mgr. Libora Drahoňovského bude uskutečněna
na jaře 2018.
 Určení pověřence pro ochranu osobních údajů ve veřejném sektoru - starosta obce
sdělil, že se tato problematika bude patrně řešit v rámci Mikroregionu Stražiště.
Ad 4. Předsedkyně kontrolního výboru Zlata Vobinušková předložila a ZO schválilo
rozpočtové změny k 25. říjnu 2017, které zpracovala účetní obce Irena Cihlářová.
Ad 5. ZO vypracovalo návrh rozpočtu na rok 2018, který bude vyvěšen.
Ad 6. Místostarosta sdělil, že obec vstoupila do dotačního projektu „Nízká Lhota posilový zdroj vody pro obec“, který je spolufinancován Státním fondem ŽP. Čtyři
odborné firmy byly pozvány do zjednodušeného výběrového řízení.
Ad 7. V rámci dotačního programu MZe na údržbu a obnovu kulturních a venkovských
prvků bude s vítězem výběrového řízení restaurátorem panem MgA. Janem Vodáčkem
uzavřena smlouva o dílo na opravu tří křížů v k.ú. Nízká Lhota.
Ad 8. Starosta obce informoval, že odboru kontroly MV odeslal vyjádření o nápravných
opatřeních, která ZO zavedlo. ZO závady odstranilo, Ministerstvem vnitra bylo obci
uděleno napomenutí bez sankcí.
Ad 9. Dne 14. 9. 2017 provedl Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv
Pelhřimov kontrolu na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
(příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů). O kontrole byl zaslán protokol,
ze kterého se obecní úřad poučil a následně všechny připomínky akceptoval.
Ad 10. Starosta sdělil, že s Regionální poradenskou agenturou v Brně byla uzavřena
příkazní smlouva o zastupování obce k podání žádosti o dotaci na sociální bydlení.
Ing. Zadražil zpracovává projekt na sociální byty na pozemku stávající budovy Toska.
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Ad 11. Starosta podal zprávu o možnosti čerpání dotace v rámci programu obnovy
venkova Vysočiny (POVV) v roce 2018. Místostarosta obce podal návrh na realizaci
přívodu elektrické energie k posilovému zdroji vody (vrtu) v Novém Dvoře. ZO schválilo
podání žádosti na POVV 2018.
Ad 12. Starosta obce informoval o nákupu a výsadbě stromů. Na návsi v Nízké Lhotě byla
vysazena lípa, na pozemek v okolí kaple Panny Marie Bolestné byly vysazeny tři javory.
Fakturu za nákup stromů uhradí firma Mados MT, s.r.o., jako náhradní výsadbu za dva
stromy poražené v roce 2014 při opravě můstku přes Novodvorský potok.
Ad 13. Starosta podal nejnovější informace k obchvatu obce Kámen. Dne 31. 10. proběhlo
výběrové řízení, v zimě bude probíhat příprava prací, do konce března budou vykáceny
všechny stromy a keře, s oteplením začnou stavební práce.
Ad 14. Smlouva o převodu kaple Panny Marie Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina je
podle dostupných informací připravena. Nejprve se převod kaple bude projednávat na
Radě Kraje a poté na Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
Ad 15. Volba prezidenta republiky v prvním kole se uskuteční 12. a 13. ledna 2018.
Starosta stanovil 5 členů okrskové volební komise ve stejném složení jako při volbách do
PS, zapisovatelkou volební komise je jmenována Ing. Hana Nováková.
Ad 16. Starosta obce informoval ZO o přípravě novelizace vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Ad 17. Různé
a) Předplacená národní palivová karta
Starosta obdržel nabídku na zřízení a využívání předplacené národní palivové karty
čerpací stanice MOL Česká republika, s.r.o. Karta by zjednodušila způsob platby za
čerpání pohonných hmot. O využití nabídky rozhodne ZO na příštím zasedání.
b) Pojistná událost
Pojišťovně byla nahlášena pojistná událost, kdy do světla v Nízké Lhotě uhodil blesk.
Likvidátorem byla událost akceptována.
c) Zájezd do sklípku
Podle ohlasů zúčastněných se zájezd do vinného sklípku ve Velkých Bílovicích velmi
vydařil. Obec Kámen jistě v příštím roce akci tohoto typu opět zorganizuje.

Výběr ze zápisu z 38. zasedání zastupitelstva obce 14. 12. 2017
Přítomno všech 7 zastupitelů, host Josef Roubík
Ad 3. Kontrola závěrů 37. ZZO:
- Rozpočtové změny byly schváleny.
- Smlouva o dílo na opravu křížů v k.ú. Nízká Lhota s MgA. Janem Vodáčkem byla
uzavřena. Velký kříž na návsi v Nízké Lhotě je již rozebrán, další budou
následovat, během zimy budou všechny tři kříže opraveny.
- Příprava žádosti o dotaci na sociální bydlení na pozemku stávající budovy Toska
nadále probíhá. Výzva zatím nebyla vyhlášena.
- POVV 2018 - termín pro podání žádosti je od 1. 2. 2018 do 29. 6. 2018. Výše
dotace je 60%, max. však 127.000,- Kč.
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Na návsi v Nízké Lhotě byla vysazena lípa, u kaple Panny Marie Bolestné tři
javory. Je potřeba stromy ještě před zámrzem pořádně zalít.
Obchvat obce Kámen - přípravy stále probíhají, nyní běží lhůta pro podání
námitek proti výběrovému řízení, která skončí 18. 12. 2017. Po vykácení dřevin
začnou stavební práce.
Bezúplatný převod kaple Panny Marie Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina byl
jednohlasně schválen na zastupitelstvu Kraje Vysočina dne 12. 12. 2017. Po
uzavření darovacích smluv bude nabitý majetek svěřen k hospodaření Muzeu
Vysočiny Pelhřimov, p.o., které spravuje hrad Kámen.
Volba prezidenta republiky - ODS delegovala svého zástupce, členů volební
komise bude tedy 6.
Pojistná událost, kdy do světla v Nízké Lhotě uhodil blesk, je vyřízena.
Podle ohlasů zúčastněných se zájezd do vinného sklípku ve Velkých Bílovicích
velmi vydařil. Námitky proti vybranému datu zájezdu měl však jeden člen SDH
Kámen, který se vyjádřil ex post na hasičské schůzi 8. 12. 2017. V daném termínu
hasiči zamýšleli uspořádat výlov. Z. Vobinušková konstatovala, že organizace
zájezdu do sklípku probíhala již koncem ledna a šlo vybírat pouze ze dvou
termínů. Hasiči měli na vyjádření k termínu zájezdu do sklípku dost času.

Ad 4. Předsedkyně kontrolního výboru Zlata Vobinušková předložila a ZO schválilo
rozpočtové změny, které zpracovala účetní obce Irena Cihlářová.
Ad 5. Starosta obce konstatoval, že návrh rozpočtu obce na rok 2018 byl řádně vyvěšen na
úřední desce a webových stránkách, ZO schválilo rozpočet obce na rok 2018.
Ad 6. Místostarosta obce popsal výběrové řízení na akci „Nízká Lhota - posilový zdroj
vody pro obec“. Hodnotící komise posoudila nabídky všech čtyř uchazečů a vyhlásila
vítěze, kterým se stala firma ALTEC International s.r.o. z Holešova. ZO schválilo uzavření
smlouvy o dílo s touto firmou.
Ad 7. Starosta zastupitele seznámil s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti ŘSD silnice I/19 Kámen - obchvat. Zastupitelstvo obce schválilo zřízení
služebnosti podle smlouvy.
Ad 8. Starosta obce informoval o novelizaci vyhlášky o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. ZO schválilo návrh nové vyhlášky, ta bude zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední
desce a webových stránkách obce a od 1. 1. 2018 nabyde účinnosti.
Ad 9. Starosta podal zprávu o možnosti zřídit pro obec Kámen předplacenou národní
palivovou kartu, která zjednoduší způsob platby za čerpání pohonných hmot. ZO schválilo
uzavření smlouvy o prodeji pohonných hmot prostřednictvím předplacené palivové karty
se společností MOL Česká republika, s.r.o.
Ad 10. Starosta obce sdělil, že dobíjecí stanice pro elektromobily, která byla letos
vybudována na parkovišti v obci, je z hlediska dobíjení na vhodném strategickém místě.
Naše obec patří mezi první obce, které dobíjecí místo pro elektromobily vybudovaly,
a jedná se opět o zkvalitnění služeb v obci. ZO schválilo smlouvu o poskytování služeb
s firmou EVMAPA, s.r.o., která poskytuje služby pro nabíjení elektromobilů.
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Ad 11. Starosta obce informoval o vyhotovení a odeslání zprávy o odstranění a prevenci
nedostatků zjištěných při kontrole výkonu samostatné působnosti obce Kámen provedené
dne 20. 4. 2016.
Ad 12. V pátek 26. ledna 2018 od 18:00 hodin se v Tosce bude konat veřejná schůze ZO
s občany a přednáška paní Mgr. Hany Dlouhé o první pomoci s praktickou ukázkou.
Ad 13. Různé
d) Starosta obce vydal příkaz k inventarizaci veškerého majetku a tímto
inventarizační komisi uložil provést inventarizaci za rok 2017 s ukončením ke dni
31. 12. 2017.
e) Starosta informoval o zápisu pozemku č. 26 v k.ú. Nízká Lhota na KN
do vlastnictví obce Kámen.
c, d, e, f, g, h)
ZO schválilo jednorázové finanční dary podle žádostí pro SDH Kámen, pro HC
VOD Kámen, pro Farní charitu Pacov, pro Fokus Vysočina, pro Centrum LADA
Pacov a pro organizaci Lékaři bez hranic
i) ZO schválilo finanční příspěvek na provoz MŠ Kámen určený na úhradu výdajů
v roce 2018
j) ZO schválilo odměnu ředitelce MŠ Kámen a vzalo na vědomí odměny
zaměstnancům MŠ
k) Po dobu vánočních prázdnin od 27. 12. do 29. 12. 2017 bude MŠ Kámen
uzavřena, od 3. 1. 2018 bude opět v provozu
l) ZO schválilo jako povrch pro výstavbu víceúčelového hřiště z dotace MMR
umělou trávu s celkovým rozpočtem ze dne 23. 7. 2017.
Ad 14. Po projednání všech bodů 38. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.

Zlata Vobinušková – Závěr 38. zasedání zastupitelstva
Ad 15. Zastupitelé se po zasedání sešli s místními občany, předsedou VOD Kámen,
starostou SDH Kámen a členy komisí, kteří s obcí velice úzce spolupracují a mají příznivý
vliv na její rozvoj. Celkově byl rok 2017 vyhodnocen jako velmi úspěšný. Zastupitelům
obce se podařilo získat finanční prostředky z různých dotačních programů, např. na
rekonstrukci tenisového kurtu nebo na opravu křížů. Připravena je dotace na opravu
asfaltů, na výstavbu víceúčelového hřiště či na posilový zdroj vody v Nízké Lhotě. Stále
v obci funguje mateřská škola, obchod a pošta, což nelze brát jako samozřejmost. Od
konce února je opět v provozu místní restaurace, Motorkářský klub se na podzim postaral
o zdařilou úpravu Tosky. V obci si kdokoliv může nabít svůj elektromobil nebo
elektrokolo. Zastupitelé obce ve spolupráci s SDH Kámen a s aktivními občany
zorganizovali několik různorodých kulturních akcí. Letošní rok za zdařilý považuje také
předseda VOD Kámen a představitelé hradu Kámen. Do obce se přistěhovali noví mladí
lidé. A co je hlavní - letos se v obci narodilo několik nových občánků a další jsou na cestě.

Aktuality


Hasiči jako každým rokem zorganizovali výlov požární nádrže. Akce se opět
vydařila, přišlo hodně občanů a ryby chutnaly znamenitě.
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Proč vánoční lípa a ne smrk? Tuto otázku nám někteří občané kladou asi proto,
že nějaké nedostatky na práci zastupitelstva najít musí. Tak jsem si to
vygoogleoval.: Zdobit vánoční strom není původní křesťanský obyčej, ale spíše
pohanský. K nám přišel z Německa a první vánoční strom v Praze byl postaven
teprve v roce 1812. Zvyk se potom rychle rozšířil a je pravda, že v našich zemích
se více daří jehličnanům. Ale nejstarší
vánoční strom na světě je tasmánský
blahovičník eukalyptus, starý několik
století a vysoký 80 m, a to je strom
listnatý. V Kámeně máme lípu. Není to
ledajaká lípa, je to unikát vyrostlý z kmene
rozpadlé historické lípy. Roste na
strategickém místě pod hradem vedle
čerstvě restaurované sochy sv. Jana
Nepomuckého, na minulé a budoucí návsi.
Nevím, který smrk by tuto lípu mohl nahradit, a taky si myslím, že nám naši lípu
leckde mohou závidět. A mimochodem – lípa je český národní strom. Proto tady
slavnostně slibuji, že dokud já budu starostou, bude v Kámeně svítit vánoční lípa.
Zdálo by se, že mikulášská besídka je přitažlivá akce pro děti i jejich rodiče.
Mikuláš a čert s dětmi pohovoří, děti zazpívají nebo řeknou básničku, všichni
zatleskají. Mikuláš děti pochválí a rozdá kolekce, na stolech je občerstvení,
k dobré náladě nic nechybí. A přece! Jak to, že přijde méně než polovina dětí?
Jsou línější děti nebo jejich rodiče? Zaslouží si organizátorky takovou ignoranci?
 Hasiči měli výroční schůzi.
Zhodnotili úspěchy i neúspěchy
v roce 2017, potvrdili nové
vedení, slíbili uspořádání plesu
začátkem března a také slíbili,
že konečně postaví pergolu.
 Na dodavatele stavby obchvatu
Kámena
bylo
vypsáno
výběrové
řízení.
Vítězná
společnost
byla
vybrána
a 18.12. vypršela zákonná doba na námitky a odvolání. Ještě zbývá podepsat
smlouvu o dílo, a když se to podaří, můžeme oznámit výsledek: Obchvat budou
stavět spojené firmy Silnice Group a Váhostav Bratislava. Doufám, že se jejich
zástupci brzy objeví, aby s naší obcí projednali nutnou spolupráci.
Máme opravený tenisový kurt a hned vedle kurtu uvažujeme o víceúčelovém
hřišti s umělým povrchem. To je jistě chvályhodný počin. Už se těším, jak se
skupiny zájemců budou přetahovat, kdo přišel dřív a kdo má větší zásluhy, aby
mohl dřív hrát. A naše mládež se od mobilů a počítačů zase vrátí na hřiště. Přeci
to nedopadne jako s fotbalem.
Kaple P. Marie Bolestné už patří Kraji Vysočina - zastupitelé kraje hlasovali
jednoznačně. Kaple bude součástí prohlídky hradu, přičemž se bude postupně
opravovat. Nová střecha a zlepšená statika přijdou na řadu hned v roce 2018.
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Také s Toskou máme velké plány. Ale zatím si Tosku pronajali motorkáři, kteří
si říkají Rebelové Česko. Stavbu provizorně opravili a vymalovali a každý pátek
v ní provozují hospodu. Snad se v Tosce povede i hasičský bál.
Ještě o tom budeme informovat běžným způsobem, ale v pátek 29. ledna 2018
uspořádáme veřejnou schůzi s přednáškou pí Mgr. Hany Dlouhé o 1. pomoci.
A kde? No samozřejmě v Tosce.

Lenka Jirků - Rok 2017 z pohledu SDH Kámen
Pomalu je za námi další rok. A proto jsme se sešli opět na hasičské schůzi,
abychom jej zhodnotili. Schůze se konala 8. 12. 2017 v hasičárně. Proběhlo zhodnocení
sboru, plánovalo se na příští rok, proběhly volby a schůzi ukončila diskuse.
Co se týká prvního bodu, rok byl opět na akce vydatný. První akcí, která se
konala, byl hasičský ples. Přes prvotní náznaky, že nebude kde ples uspořádat, nakonec
uskutečněn byl, a to v místní Hospůdce V Podhradí a byl opravdu pěkný. Další
každoroční akcí byl sběr kamene. Proběhly celkem 4 termíny, kterých se účastnilo
13 členů. SDH se také podílelo na organizaci a zajištění občerstvení na dnu obce Kámen,
který byl 2. září a také zorganizoval výlov nádrže spojený s rybími hody (tento rok
17. listopadu).
V uplynulém roce nechyběly ani soutěže. Nutno říci, že oproti minulým rokům,
jsme se jich letos účastnili méně. Na konci května uspořádal náš sbor okrskovou soutěž
přímo u nás v Kámeně na fotbalovém hřišti. Celkem se sjelo 6 družstev. S konečnými
výsledky a nejenom soutěžními jsme byli spokojeni. Ženy obsadili v konkurenci
Věžeňaček 1. místo a chlapi po napínavém boji 3. místo (muži A). Hned za nimi v závěsu
Muži B (4. místo). I přes nepřízeň počasí vydržela dobrá zábava do pozdních večerních
hodin.
Další soutěží, na které jsme nechyběli, byla soutěž O pohár starosty obce Věžná.
Zde jsme se zúčastnili se smíšeným družstvem a s časem 44:17 obsadili 3. místo.
V konkurenci 8 týmů dobrý výsledek. Poslední soutěží pak byl srandamač v Dolních
Hořicích. Soutěž pro diváky velmi atraktivní. Atrakcí pro ně je nutnost soutěžících
překonat vodní překážku. Zde se nám moc nedařilo, avšak nikomu se nic nestalo a celou
soutěž jsme si jako vždy užili.
Na schůzi 2016 padlo několik bodů, které by bylo dobré vykonat. V tomto roce
se nám povedlo zateplit vrata v hasičárně, vyčistila se kompletně hasičská nádrž –
vypustila, vymetla, vyvápnila a napustila. Dalším bodem, který dostává reálnou podobu,
je stavba pergoly u hasičské zbrojnice. Zdeněk Dvořák změřil, vymyslel a nakreslil
plánky, které nyní přetaví v reálnou podobu pan V. Přibyl společně s námi hasiči
dobrovolníky. V příštím roce se tedy začne stavět.
V tomto roce bylo nutné provést volby. Odhlasovalo se:
Starosta: Pavel Mareš
Členové výkonného výboru
Náměstek starosty: Jan Mareš
Dalibor Jaroš
Velitel sboru: Martin Jaroš
Jiří Cihlář st.
Zástupce velitele: Václav Šustr
Jiří Markvart
Pokladník: Zdeněk Dvořák
Jaroslav Mareš st.
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Přičemž Jaroslav Mareš byl navrhnut a následně odhlasován jako nový člen
výkonného výboru (zaujmul místo po Pavlu Nekolovi).
Slova se také ujal starosta obce František Hofman, který hasičům a hasičkám
tradičně poděkoval za dobrou reprezentaci při hasičských soutěžích a hlavně za práci,
kterou pro obec Kámen vykonali, za což bude sbor také i patřičně finančně ohodnocen.
V závěrečné diskusi byly vzneseny dva „požadavky“. Josef Roubík navrhoval
koupit novou stříkačku. Během schůze bylo řečeno, že stříkačka funguje (po loňských
problémech se koupilo nové čerpadlo) a není důvod kupovat novou. Druhý dotaz poté
vznesla Zlata Vobinušková. Ta přišla s nápadem uskutečnit nábor dětí do sboru. Nutno
říci, že tento počin by byl prospěšný jak pro děti (měly by pohyb, neseděly by jen u
počítače), tak pro SDH - je důležité vychovávat nové nástupce. S tímto se však pojí
otázka, kdo by se dětem věnoval a jestli by měly děti o tuto činnost vůbec zájem? Pokud
byste měli nějaké nápady, chtěli své děti k hasičům přihlásit, případně byste byli ochotni
se dětem věnovat, určitě se nebojte kohokoli z nás kontaktovat
Posledním bodem schůze a tím i posledním sdělením v tomto článku je ohlášení
termínu hasičského plesu a výlovu nádrže. Pokud však již nyní střádáte plány na příští
rok, vězte, že v sobotu 10. března 2018 se nejspíš v místní Tosce uskuteční hasičský bál
a sobota 3. listopadu je rezervována na výlov nádrže spojený s rybími hody.
S přáním krásných vánočních svátků a šťastného vykročení do nového roku se
s vámi loučí Lenka Jirků.

Milan Řehoř - e-Kámen aneb jak mi pomohl nabíjecí stojan
7. července 2017 jsme slavnostně pokřtili nabíjecí stojan pro elektromobily pod hradem
Kámen a po necelém půlroce již „má“ mnohé příběhy. Rád bych se o některé podělil.
Nabíjecí
místo
je
na
jedné
z důležitých tras Pelhřimov – Tábor.
Svým výkonem se nabíjecí zásuvka
evropského standardu Mennekes (typ
2) řadí do středně rychlého nabíjení
(400V / 32A, 22 kW). Skutečný
nabíjecí výkon, který elektromobil
využije, záleží na výkonu palubní
nabíječky, kterou je vybaven. Pokud
jedeme elektromobilem delší trasu,
než je jeho vlastní dojezd, snažíme se
využívat síť rychlonabíjecích stanic, které mají nabíjecí výkon kolem 50 kW, kde nezáleží
na výkonu palubních nabíječek elektromobilů a většina tak může nabíjet větším výkonem
(obecně z 0% na 80% nabití baterie do 30ti minut). Nejbližší rychlonabíječky od obce
Kámen jsou: Humpolec – Vystrkov, Jihlava, Písek (vše E.ON). Nejbližší místa podobně
výkonných míst jako je Kámen: každým dnem by měl být zprovozněn prakticky stejný
stojan jako v Kámeně v nedalekých Černovicích, dále neoficiálně Pacov (skatepark
naproti zámku v Karmelitáské ulici, klasický „pětikolík“), Lhota – Vlásenice (4,5 km za
Kamenicí n/L v obci Vlásenice), Tábor (průmyslovka v Komenského ulici a Parkovací
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dům u Jordánu), Čížov (5 km jižně od Jihlavy). Lze si tedy z tohoto výčtu udělat obrázek
o hustotě nabíjecích míst. Poměrně dost lidí se podivuje nad tím, že každý elektromobil se
dá nabíjet z „obyčejné“ domácí zásuvky 230V/16A, akorát je to pomalejší, ale každé ráno
je auto plné! No, řekněte sami – kdo z Vás to má, že doma přistaví auto pod okno a ráno
je „plná nádrž“! Já konkrétně opravdu nabíjím doma ze zásuvky kuchyňské linky, kde
vařím ve varné konvici vodu na kafe. A v Pacově z druhého patra spustím z okna
prodlužovací šňůru.
Pojďme ale ke slíbeným příběhům. První můj „kámenský“ příběh se odehrál dva dny po
slavnostním otevření stanice. Vraceli jsme se ze srazu elektromobilů v Sedleci – Prčici
přes Kámen, kde jsme si v Hospůdce pod hradem dali při nabíjení dobré jídlo, do
Vlásenice (Lhota – Vlásenice). V pozdním odpoledni bylo třeba dovézt do Tábora našeho
kamaráda ze srazu. Jel jsem osobní „dodávkou“ Nissan e-NV200, která má ještě slabou
palubní nabíječku (3,3 kW) a baterii jsem měl nabitou tak akorát na cestu tam a možná
zpět. Nabiju se v Táboře, řekl jsem si a vyrazili jsme s kamarádem do Tábora. Jaké
zklamání mě ale potkalo – v Táboře na průmyslovce byly vypadlé jističe od nabíječky
a v neděli o prázdninách tam nikdo nebyl. Volal jsem panu řediteli a ten mi potvrdil, že do
pondělka je to neřešitelná věc. Co teď? Dnes bych si z této situace nic nedělal a přejel
bych do Parkovacího domu u Jordánu. Tehdy však průmyslovka bylo jediné místo
v Táboře k nabíjení. V baterii bylo tak akorát procent k tomu, abych se možná vrátil, ale
také by to vůbec nemuselo vyjít! Nejbližší nabíjecí místo byl Kámen a po prostudování
tratě v mobilní aplikaci to byla v dané chvíli jediná jistota. Byl jsem tedy rozhodnut, že na
zpáteční cestě se v Chýnově musím rozhodnout, jestli pojedu do cíle, tedy do Kamenice
(pak Vlásenice) nebo do Kámena. Volil jsem úspornou jízdu a neustále dopočítával, jestli
by to vyšlo do cíle. Vzhledem k tomu, že jsem před tím jel trasu obráceně, věděl jsem, co
tam bude za stoupáky a v Chýnově bez přemýšlení zamířil na Kámen. Vyšlo to tak akorát
– přijel jsem jen s málo procenty, ale bylo to relativně v pohodě. Ani nevíte, jak jsem byl
rád, že máme tento nabíjecí stojan v Kámeni a v duchu jsem děkoval lidem, kteří se
podíleli na jeho výstavbě a provozu. Nabíjecí místo v Kámeni bylo v této situaci pro mě
doslova „oázou“.
Další „kámenský“ příběh se odehrál nedávno mému kamarádovi, který jel z Prahy
elektromobilem Peugeot iOn do Kamenice nad Lipou na slavnostní otevření pivovaru. Pro
jeho e-auto byl Kámen jediná možnost, jak nabít pár procent do baterie, aby dorazil
z Prahy (z rychlobabíječky ve Vestci u Prahy) do Kamenice.
Další příběh je opět „můj“, kdy jsem byl nucen z časových důvodů jezdit v okolí Tábora
s téměř vybitou baterií a potřeboval jsem se dostat do Pacova. Po vyřízení záležitostí, jsem
nabíjel v Táboře v Parkovacím domě. Když se zdálo, že by to mohlo do Pacova vyjít,
vyrazil jsem k cíli. Díky tomu, že je v tomto autě slabá palubní nabíječka a v dosahu není
rychlonabíječka, trvá nabíjení dlouho. Po cestě jsem však zjistil, že cíl Pacov nebude až
tak jistý neboť budu muset překonávat vyšší a táhlejší převýšení než do Kámena. Nabíjecí
stojan v Kámeně byl opět mojí záchranou a jistotou, že dorazím do cíle!
Vidíte, že co mi je platná aktuální síť rychlonabíjecích stanic, když jsou mimo dosah
zbývající energie v baterii vozu. Z několika výše u vedených příběhů, které nejsou jistě
jediné, plyne, že jakékoli nabíjecí místo, i když to zrovna není rychlonabíječka, je pro nás
elektromobilisty velmi významné a dovoluje nám jezdit bez stresu z dojezdu.
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Tímto článkem děkuji obci Kámen, že nabíjecím stojanem přispěla ke zlepšení podmínek
pro nízkoemisní dopravu. Dále je třeba si uvědomit, že dnešní stav zřizování nabíjecích
míst se dá přirovnat k bitcoinu. Když byla jeho cena minimální, nakoupili jen někteří, co
„viděli“ do budoucna. Dnes je jeho cena několikanásobná. Podle vývoje ve světě, se dá
předpokládat, že význam každého nabíjecího místa bude stoupat. Veliká výhoda Kámena
je jeho poloha na opravdu frekventovaném místě, kde se dá občerstvit v Hospůdce
v podhradí a jeho významnost nesníží ani plánovaný obchvat obce. Právě možnost
nabíjení přiláká projíždějící elektromobilisty.
Ještě jednou děkuji a přeji obci Kámen mnoho spokojených projíždějících řidičů
elektrických vozů!
Hodně zábavy a radosti z elektrické jízdy přejí
Milan Řehoř a Michal Novák ze Žďáru nad Sázavou

Jaroslava Přibylová – Milí čtenáři!
Přiblížil se konec roku a s ním i vánoční čas. Jako každý rok jsme tento čas zahájili
rozsvícením vánoční lípy. Děti z MŠ nám přednesly básničky a zahřívali jsme se
svařákem. Opět byla velmi příjemná atmosféra.
Týden poté jsme uspořádali mikulášskou besídku. Občerstvení a nabídka byla připravena.
Je nám líto, že dětí se zúčastňuje rok od roku méně a méně. Byla by škoda, kdyby
mikulášská besídka úplně vymizela.
Jsme však rádi, že na návštěvu vinného sklípku slýcháme dobré reference. Určitě příští
rok zorganizujeme další zájezd.
Přání do Nové ho roku!
Závěrem bych vám jménem svým a za kulturní komisi obce chtěla popřát vše nejlepší do
Nového roku!

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 33
Při svém pravidelném povídání o zdejší přírodě bych málem zapomněl na
jednoho zvláště chráněného živočicha, kterého každý z nás zná. Na veverku obecnou.
K napsání článku o ní mne přivedl smutný pohled na zajetou veverku pod Eší. Potkával
jsem ji tam celkem pravidelně, kdykoli jsem tudy projížděl a vždycky jsem jí domlouval,
že ji jednou někdo zajede. Bohužel na má slova došlo.
Veverka je díky svému vzhledu většině z nás
sympatická. Huňatý ocas a ozdobné štětičky chlupů na
špičkách uší působí vesele, stejně jako její odvážné
skoky a suverénní pobíhání po větvích. Myslím, že právě
díky nim unikla všeobecně zakořeněné lidské nechuti k
hlodavcům. I ti, kterým se při pohledu na potkana zvedá
žaludek a kterým hrozí hysterický záchvat při setkání s
obyčejnou domácí myší, pohlížejí na veverku se
zalíbením. Její postavička je prostě roztomilá.
O její povaze už bych tolik chvály napsat
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nemohl. Je to především řádný vztekloun. O tom se můžete přesvědčit, když v lese
zůstanete nehybně sedět pod stromem, na kterém právě hospodaří. Za chvilku si všimne,
že něco není v pořádku a začne provokovat. Chvilku vykukuje za kmenem pak seběhne
skoro k vám a opět se horem-pádem vzdálí, pofňukává na vás typickým veverčím
hláskem. Když to nezabere a vy dál klidně sedíte, zvířátko se naštve. Pokřik zesílí,
veverka lítá po stromě nahoru a dolů jako splašené jojo a nakonec po vás začne házet, co
jí přijde pod tlapku. Kousky kůry, větvičky a třeba i šišku. Pokud vydržíte, dojde nakonec
k závěru, že jste pařez o kterém předtím nevěděla a uklidní se. V tu chvíli zkuste vstát a
odcházet. To, že vás špatně odhadla ji rozčílí do nepříčetnosti a její zuřivé fňukání uslyšíte
ještě po desítkách metrů. Vzteklost veverek se projevuje i při jejich námluvách, kdy
několik samců pronásleduje samičku. Tehdy se mezi sebou divoce střetávají a dovedou se
i vzájemně zabít.
Další nepěknou veverčí vlastností je plenění ptačích hnízd. Zrzka si ráda zpestří
stravu vajíčky pěvců, občas i čerstvě vylíhnutými mláďaty. Lesáci si na ni zase stěžují
kvůli ohlodávání letorostů na stromech.
Veverka se ovšem ve všech svých projevech řídí instinkty, které jí dala příroda
do vínku a pokud bychom jí chtěli něco vyčítat, je to jen projev naší lidské namyšlenosti.
Namyšlenosti, se kterou máme stále tendenci tak nějak opravovat přírodní zákony.
Šéfovat Pánubohu. Dokud se v tomto nenaučíme určité pokoře a respektování skutečností,
o jejichž pravém smyslu nemáme většinou ani ponětí, je chyba v nás. Nic proto
nevyčítejme veverkám, ať už rezavým, hnědým nebo černým. Nic nevyčítejme ani těm
myším, netopýrům, pavoukům a vůbec žádným živým tvorům. Respektujme, že tento svět
nebyl stvořen extra jen pro nás a že všechno živé kolem nás má na něj přinejmenším
stejná práva jako my.
A TO JE MÉ PŘÁNÍ ČTENÁŘŮM DO DALŠÍHO ROKU !

Zlata Vobinušková - Sezóna 2017 aneb Jak se dařilo na hradě
Teď na konci roku všude kolem sebe slýchávám, že rok 2017 byl pro mnoho lidí
úspěšný. Z takových zpráv mám vždy radost a ještě víc mě těší, když můžu říct, že my
jsme na hradě měli taktéž vydařenou turistickou sezónu.
Návštěvnost hradu se opět zvýšila. Letos na náš hrad zavítalo 18 626 návštěvníků, což je o 575 osob více než loni. Připravili jsme mnoho rozličných kulturních akcí,
a právě ty přilákaly více než 3250 návštěvníků. Od poloviny června byl hrad Kámen
zařazen do věrnostního programu Klíč k památkám, který funguje na více než 120
památkách v republice. Návštěvníci tak mají možnost za každých 5 prohlídek získat šestý
vstup zdarma.
Kulturní program byl bohatý na již tradiční a léty osvědčené akce - Víkend
otevřených zahrad, Hrad Kámen napříč staletími, večerní hrané prohlídky nebo Kámenské
hradohraní.
Víkend otevřených zahrad jsme letos ve spolupráci s Krajem Vysočina
a společností Elektrowin, a.s. rozšířili o ekologický program zaměřený na recyklaci
elektra. Kromě kvízů a zábavných her byla připravena nafukovací dráha Přelez, přeskoč,
recykluj. Všichni příchozí navíc mohli k recyklaci odevzdat vysloužilé malé
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elektrospotřebiče a baterie, za což obdrželi drobný dárek. V době trvání akce dorazilo na
hrad 491 návštěvníků.
Druhý červencový víkend byl věnován akci Hrad Kámen napříč staletími. Akci si
nenechalo ujít 680 příchozích, z toho 180 na večerní prohlídky. Skupina historického
šermu Aurinko Félag předvedla šermířské a taneční umění, nechyběla ani ukázka tortury
neboli práva útrpného. V hradním parku mohli příchozí u stánků ochutnat vynikající
moravské koláče, domácí kozí sýry od hospodářů z nedaleké Cetoraze, nebo si zakoupit
různé řemeslné výrobky. V rámci této události se konala působivá dělostřelecká exhibice
modelů historických kanónů v podání Mgr. Miloslava Vaváčka, koncert historické hudby
od kapely Dei Gratia a večer ohňová show.
Na srpnové Kámenské hradohraní se dostavilo 682 malých a velkých
návštěvníků, z toho 152 na večerní prohlídky. V letošním roce jsme se přesunuli do
pohusitské doby roku 1450, kdy hrad Kámen vlastnil Purkart Kamarét. O ukázky bojů
a velmi poutavé vyprávění o středověkém životě se v rytířském sále postaral rytíř Václav
Šmejkal, venku SHŠ Aurinko Félag. Děti i dospělí si tak na vlastní kůži mohli vyzkoušet
drátěnou košili, štíty, helmice i různé zbraně. Nakonec všechny za splnění úkolů čekala
odměna v podobě upomínkových předmětů, drobné sladkosti a glejtu od samotného
Purkarta.
Čtyři letní večery patřily hraným prohlídkám. Hradní tým se převlékl do kostýmů
a mezi zdmi hradu se začaly odehrávat „Příběhy kámenské“, „Hrad ožívá po setmění“
nebo „Na Kámeni možná straší“. Večerní prohlídky zaujaly celkem 700 návštěvníků, což
byl více jak dvojnásobek než loni. 
Své zasloužené místo v programu samozřejmě mají i speciální dětské prohlídky,
které se těší stále větší oblibě. Cestu si na ně našlo 475 návštěvníků.
Celkem 251 milovníků přírody a zahrádek si letos zase nenechalo ujít
komentované prohlídky po parku.
Dne 2. září se opět mnozí z nás sešli na obecní slavnosti Den obce Kámen. Počasí
sice nebylo tak teplé a hezké jako v předchozích letech, ale i tak jsme si zábavu nenechali
zkazit, program v areálu hradu si parádně užili a kromě piva se pil i horký grog.

Co nového nás čeká v sezóně 2018?
Začátkem července na mateřskou dovolenou odešla vedoucí správy hradu
Mgr. Monika Kotenová. Všichni jsme s ní očekávání prvního potomka radostně prožívali.
Již téměř čtyřměsíční Vojtíšek se má čile k světu  a Monča se mezi nás v příští sezóně
snad aspoň na část úvazku vrátí.
Pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o. nastanou dvě zásadní změny - správa
kaple Panny Marie Bolestné a výstavba nového návštěvnického centra v areálu hradu.
Dne 12. 12. 2017 byl na zastupitelstvu Kraje Vysočina jednohlasně schválen
bezúplatný převod kaple Panny Marie Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina. Po
uzavření darovacích smluv bude nabitý majetek svěřen k hospodaření právě Muzeu
Vysočiny Pelhřimov, p.o., které spravuje hrad Kámen. Návštěvníci se tak mohou těšit na
komentované prohlídky kaple, kterým bude věnováno několik dní již v průběhu července
a srpna. 
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V areálu Hradu Kámen
chce Kraj Vysočina do dvou let
zrekonstruovat objekt bývalého
pivovaru
(objekt
nynějších
veřejných záchodů, které jsou
v tristním stavu). Od roku 2020 by
tak na hradě mělo fungovat nové
návštěvnické centrum. Bourat a
stavět se začne už příští rok.
Uvidíme v průběhu prací, jak to
celé bude řešeno, ale uděláme vše,
aby provoz v hradním areálu byl co
nejméně problematický. Otázkou tak je, zda se Den obce Kámen, který je plánován na
sobotu 1. září, bude moct uskutečnit v hradních prostorách. Když to na hradě nebude
možné, tak obec Kámen jistě zajistí náhradní místo.
Vybudování nové pokladny ve vnitřních prostorách hradu přispělo ke zvýšení
komfortu návštěvníků. Od příští sezóny bude pokladna vybavena novou IT technikou.
V hradním parku se bude opravovat schodiště.
Část interiérové expozice dozná jisté změny - přetvořen bude hudební salón, své
místo tam najdou další motocykly.
Po třech letech byla ukončena unikátní dočasná výstava motokol a mopedů ze
sbírky Jana Čejchana. Spolupráce s ním však nekončí a v příštím roce se můžete těšit na
jiné neobyčejné stroje, např. na policejní Jawu 500 ROTAX.
Jedinečnou Jawu 350/634, se kterou cestovatel a novinář Pavel Suchý úplně sám
podnikl cestu čtyřmi světovými kontinenty, uvidíte na hradě i v příštím roce. Motocykl
bude navíc doplněn o autentické oblečení z cesty. V létě nás se svou přednáškou o
nevšední cestě navštíví i samotný cestovatel Pavel Suchý, aby zájemcům povyprávěl a na
fotkách a videích ukázal, jak za necelých osm měsíců projel tropické pralesy, poušť Gobi
nebo argentinské pampy. Stal se tak prvním Čechem, který na motorce objel Zemi. Určitě
to bude skvělá akce.
Letošní hradní sezóna se nám opět povedla. Chci pochválit všechny průvodkyně
a průvodce za bezvadně odvedenou práci, o čemž svědčí nejen časté reakce návštěvníků.
Chci jim také poděkovat za spoustu společných radostných a dojemných zážitků a chvil.
Všem mým kolegům patří velký dík!
Milí čtenáři, za celý tým hradu Kámen vám přeji krásné a klidné Vánoce,
v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a pohody a ať se na hradě opět potkáme!

23. 12. 2017
František Hofman, Milan Řehoř, Jaroslava Přibylová, Lenka Jirků, Miloslav Daněk,
Zlata Vobinušková
Foto Zlata Vobinušková, Milan Řehoř
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2,

http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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