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Kámenský občasník č. 26
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Dnes o fotkách. Fotografie oživí každé číslo a doplní prostor
občasníku. Jejich tisk je drahý a pomalý, proto jsou jen na obálce
a na některých stránkách. Mně odešel foťák, fotky z mobilu mě
neuspokojují, a tak spoléhám na dopisovatele. Během ponurého
února se fotky nehrnou, ale jsou tu jiné možnosti. Dokumenty
o aktivitách občanů jsou dnes volně přístupné z internetu. A tak se
tentokrát podíváme do Alp.

[Zadejte text.]

Výběr ze zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce 15. 1. 2015
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny
Hosté: Josef Roubík, Josef Přibyl, Jan Tomášek, Josef Pavelec
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková
Ověřovatelé zápisu: Jan Král, Pavel Podsklan
Ad 3. Pan Josef Pavelec seznámil zastupitele s možností využití kompostárny v Obratani
k likvidaci bioodpadu, který vzniká na území obce Kámen. Likvidaci bioodpadu bude
kompostárna pro obec provádět bezplatně. Obec bude hradit pouze příspěvek na
dopravu do kompostárny.
ZO schválilo využívat kompostárnu v Obratani a uložilo starostovi uzavřít smlouvu.
Ad 4. Zastupitelé Pavel Podsklan a Josef Dvořák podali informaci o možných způsobech
sběru kovů a bioodpadů v obci. Po zvážení různých variant se vybere optimální řešení.
Ad 5. Kontrola závěrů 2. ZZO a 3. MZZO:
- Inventarizace majetku je hotová a podklady budou předány paní účetní obce
- Výměna nájemníků obecního bytu - bez písemných připomínek
- Prodejna COOP - žádný návrh na jednání ze strany Spotřebního družstva
- Finanční dary – ZO obdrželo poděkování za finanční dar od občanského sdružení
Babybox pro odložené děti STATIM i od Farní charity Pacov
- Kalendář 2016 - Jan Král přednesl návrh, aby mu občané posílali své fotografie obce.
Z nich pak ZO za každý měsíc dle uvážení vybere jeden snímek, který bude
umístěn do kalendáře na rok 2016.
- Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen.
Ad 6. Starosta obce podal informaci o ukončení a kontrole projektu vytápění MŠ v rámci
POVV 2014 s tím, že se malá část dotace bude vracet.
Usnesení: ZO skutečnost vzalo na vědomí a schválilo vrácení části finančního plnění
z dotačního programu Kraje Vysočina.
Ad 7. Zastupitel Pavel Podsklan informoval o přípravě dotačního programu obnovy
venkova Vysočiny (POVV) 2015. Žádost musí být podána do 31. 1. 2015.
Usnesení: ZO schválilo podat žádost o dotaci POVV 2015 a zamýšlí finance využít na
obnovu asfaltového povrchu cest obce.
Ad 8. Starosta obce podal zprávu o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kámen
a městem Pacov, jejímž předmětem je projednávání přestupků. Smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou.
Ad 9. ZO opět projednalo nabídku firmy D.A.S.
Usnesení: ZO schválilo uzavření smlouvy s firmou D.A.S. pojišťovna právní ochrany,
a.s. na pojištění právní ochrany zastupitelů a obecního pracovníka při výkonu jejich
funkce. Cena služby bude činit cca 13.000,- Kč ročně. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou, a to na 1 rok.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 10. Starosta obce informoval zastupitele o pořízení pasportu vodojemu v Novém
Dvoře, který vytvořil Ing. Miloslav Zadražil. Čeká se na vyjádření MěÚ Pacov a poté
bude proveden zápis pozemku do KN.
Usnesení: ZO sdělení vzalo na vědomí.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
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Ad 11. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ŘSD o povolení kácení stromů, převážně
jasanů, podél silnice I. třídy č. 19 od obce směrem na Tábor a Pelhřimov.
Usnesení: ZO schválilo pokácení všech 12 stromů, které jsou dle posudku
v nevyhovujícím stavu, a uložilo starostovi o rozhodnutí vyrozumět ŘSD.
Ad 12. Starosta jménem celého zastupitelstva poděkoval dosavadnímu kronikáři Josefu
Přibylovi za dlouholeté vedení obecní kroniky. Zároveň jej požádal, aby v 1. pololetí
roku 2015 ještě sbíral informace o dění v obci, a poté správu kroniky předal Janu
Tomáškovi.
Usnesení: ZO informaci vzalo na vědomí.
Ad 13. Starosta obce podal informaci o kácení topolové aleje k Lipí. Vykácení, které
zajistil pan Zdeněk Kofroň, je hotovo. Nyní probíhá vyčištění prostoru od větví. Poté se
bude připravovat výsadba ovocných stromů.
Ad 14. Různé:
a) Kaple Panny Marie Bolestné
Starosta obce informoval o skutečnosti, že církev, která má kapli v majetku, ve
spolupráci s Krajem Vysočina připravuje žádost o dotaci ve výši cca 500.000,- Kč
na opravu mobiliáře kaple P. M. Bolestné s tím, že spoluúčast obce by činila 10 %.
Usnesení: ZO předběžně přislíbilo spoluúčast ve výši 10 % a konečné rozhodnutí
odložilo na příští zasedání ZO, kdy budou známy podrobnosti žádosti a konkrétní
částka finančního plnění.
b) Rozpočtové změny
Zastupitelka Zlata Vobinušková podala sdělení o rozpočtových změnách
k 20. prosinci 2014, které zpracovala účetní obce Irena Cihlářová. Učetní doklad je
v příloze usnesení.
Usnesení: ZO schválilo rozpočtové změny obce Kámen k 20. prosinci 2014.
c) Žádost o obnovení sobotního autobusového spojení v obci
Usnesení: ZO uložilo starostovi obce kontaktovat dopravce ČSAD STTRANS, a.s.,
příp. jiného dopravce, s žádostí o obnovu sobotní dálkové autobusové linky v obci.
d) Roční poplatek za popelnice a stočné
Výše poplatků zůstává stejná.
- Popelnice
- 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci
- 600,- Kč/rekreační objekt
- Stočné - 30,- Kč/osobu
e) Den obce Kámen 2015
Předběžný návrh termínu na konání Dne obce Kámen je 29. srpna 2015.

Výběr ze zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce 12. 2. 2015
Přítomno 7 členů zastupitelstva, podle prezenční listiny, hosté 0
Zapisovatelka Ing. Zlata Vobinušková, ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová,
Jaroslava PřibylováAd 3. Kontrola závěrů 4. ZZO:
-

Využití kompostárny v Obratani – smlouva se připravuje.
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-

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Kámen a městem Pacov o projednávání
přestupků je uzavřena na dobu neurčitou.
Uzavřena smlouva s firmou D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. – na dobu
jednoho roku s pojistným ve výši 12.650,- Kč/rok.
Povolení kácení stromů podél silnice I. třídy č. 19 je vyřízeno.
Předání kroniky obce je zajištěno.
Žádost o obnovení autobusového spojení byla odeslána dopravci, doposud bez
odezvy.
Den obce Kámen – změna data konání, zatím v jednání.

Ad. 4. Starosta obce společně se zastupitelem Pavlem Podsklanem podali informaci
o průběhu dotačního programu POVV 2015. Výše dotace bude v tomto roce stejně jako
loni cca 105.000,- Kč. Finance budou použity na obnovu asfaltového povrchu cest
v obci. Žádost je zpracována a podána. Bude následovat výběr dodavatele.
Ad 5. Starosta obce seznámil zastupitele se skutečností, že předkupní právo u parcel
218/19 a 218/21 nelze jednoduše zrušit, protože parcely byly změněny (o stavební
pozemek). Usnesení: ZO sdělení vzalo na vědomí.
Ad 6. Starosta obce podal informaci o možnosti nájmu nebo odkoupení části pozemku
č. 913/2 v k.ú. Kámen u Pacova firmy Telefónika, který obec Kámen využívá.
Usnesení: ZO schválilo odkup pozemku za cenu 150,- Kč/m2 a pověřilo starostu zadáním
geometrického plánu a vyřízením vkladu do katastru nemovitostí.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 7. Starosta obce informoval zastupitele o zápisu pozemku p.č. 464/3 a st. 47 (vodojem
v Novém Dvoře) v k.ú. Nízká Lhota do katastru nemovitostí.
Ad 8. Starosta obce zastupitelům sdělil podrobnosti k přípravě žádosti o dotaci na
opravu mobiliáře kaple P. M. Bolestné v předpokládané výši 529.000,- Kč. V letošním
roce by měla být provedena nezbytná záchrana (petrifikace a ošetření) barokního
mobiliáře a všech dřevěných částí kaple (hlavní oltář, boční oltáře, kalvárie, varhanní
skříně, sochy Piety, sv. Jana Nepomuckého a lavic). Starosta také informoval o ukončení
smlouvy o výpůjčce.
Usnesení: ZO schválilo spoluúčast obce Kámen na obnově mobiliáře kaple P. M.
Bolestné v obci Kámen – 1. etapa ve výši 10 % z celkových nákladů za podmínky
dodržení předpokládané částky na plánovanou opravu, a to 529.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
Ad 9. Obecní úřad Kámen vydal povolení ke kácení stromů v aleji k Lipí. Starosta obce
podal zprávu o přípravě následné výsadby stromů. Bude se jednat o vysokokmenné
ovocné dřeviny. Výsadba se bude pravděpodobně realizovat svépomocí.
Usnesení: ZO vzalo na vědomí povolení ke kácení stromů a schválilo následnou
výsadbu.
Ad 10. Starosta obce informoval o potřebě opět zajistit funkci hlídaného parkoviště
v turistické sezóně. Řešení této služby bude realizováno jako v minulém roce.
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ZO vyhlásilo výběrové řízení na pronájem parkoviště a uložilo starostovi vyvěsit na
úřední desce záměr před schválením o pronájmu parkoviště v obci.
Ad 11. Různé:
a) Pozice ředitelky MŠ Kámen
Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem dopisu paní Dagmar Mikešové
o jejím plánovaném návratu z mateřské dovolené do funkce ředitelky MŠ Kámen
v srpnu letošního roku. Následně podal informaci o doručení petice proti
návratu bývalé ředitelky paní Dagmar Mikešové na pozici ředitelky MŠ Kámen.
Usnesení: ZO uložilo starostovi obce pozvat paní Dagmar Mikešovou k ústnímu
jednání se zastupiteli obce a zároveň projednat petici se školským odborem
krajského úřadu.
b) Žádost Centra LADA Pacov (občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním
a kombinovaným postižením) o poskytnutí finančního daru
Usnesení: ZO schválilo finanční dar ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů

Aktuality





Připravuje se nová vyhláška o odpadech
Byl vyvěšen záměr na pronájem parkoviště
Zastupitelstvo projednalo s Mgr: Mikešovou petici proti jejímu návratu do
funkce ředitelky mateřské školy a podmínky další spolupráce mezi MŠ a obcí
Zemřela paní Anna Kršková (63) z Kámena 29

Blanka Měkynová - Vám poděkování a lásku, vám …
… těmito slovy básníka bych chtěla vyjádřit poděkování kolektivu „děvčat“ MŠ Kámen.
21 dětí, 21 „osobností“ v pravém slova smyslu a každý ten drobek jiný naturel. Jedno je
mezi dětmi jak ryba ve vodě, jiné jen přihlíží a u některých se po ránu i slzička objeví.
Některé dítě je do kolektivu připravené, jiné se ještě v 5-ti letech drží maminčiny sukně
… a vše toto sloučit, zaujmout, zpříjemnit pobyt, zapojit, něco nového naučit, vytvořit,
tak to se p. učitelkám velice daří. Výzdoba MŠ nápaditými dětskými pracemi svědčí
o bohaté fantazii, veřejné vystupování o snaze a píli, osobní přípravě a další aspekty
(kulturní akce, sportovní a p.). Zvláštní práce s předškoláky – jejich příprava na školu
přiměřeně spojená s hrou , každému dítěti tak vlastní a současně zapojení a zaujmutí těch
nejmenších … P. učitelkám se daří zapojit děti apatické, hyperaktivní i integrované
velice pěkným způsobem, naučí se cvičit, hrát na flétnu, naučí se kolektivnímu soužití …
Nelze opominout i zapojení do vlastního dalšího vzdělávání p. učitelek, což zabere
mnoho osobního času … a věřte tomu, že vím, o čem mluvím po více než 40-ti letech
práce ve školství. Každý kdo má doma nějakou tu „drobotinu“ jistě ví o čem mluvím
a pokud jsme upřímní sami k sobě, musím znovu opakovat: vám poděkování, vám …
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Z obecní kroniky – rok 2014
Počasí
Leden: bez sněhu, polojasno, teploty kolem +6°C. Koncem ledna vítr až 90 km/hod
Únor: jasno, polojasno, teploty kol +8°C, koncem měsíce 5 cm sněhu, vydržel jen týden.
Březen: jasno, polojasno, bez srážek, teploty vystupují až k +15°C
Duben: polojasno, občas déšť, teploty k +20°C, slabé sněžení
Květen: výskyt bouřek, dešťové přeháňky koncem měsíce až +25°C
Červen: od pátého dne jasno až 33°C. Od poloviny měsíce ochlazení na 22°C, občas déšť
Červenec: jasno, polojasno, bouřky +22°C. Ve druhé polovině až 29°C, slabé přeháňky
Srpen: polojasno, koncem měsíce deštivo, 19°C
Září: polojasno, zataženo, přeháňky +18°C, koncem měsíce +12°C
Říjen: přeháňky, mlhy +14°C, koncem měsíce 10°C, inversní počasí
Listopad: bez srážek, inversní počasí, teploty kolem +10°C. Koncem měsíce +5°C, stále
bez srážek
Prosinec: slabá sněhová přeháňka, sníh vydržel 2 dny, inversní počasí, až na Štěpána
napadlo 10 cm sněhu, -8°C

Školka
Do mateřské školky je přihlášeno24 dětí. Ve školce postaven nový komín, nová kotelna
a instalován nový kotel na tuhá paliva.

Hrad
Expozice na hradě doznala k 40.výročí otevření několika změn. Hrad byl pro veřejnost
otevřen o měsíc později 1.května. Hrad je obohacen o velkou sbírku loveckých trofejí
z 1.pol. 19.století. Muzeum Vysočiny Pelhřimov rozšířilo sbírku historických motocyklů
o 13 kusů jednostopých strojů. Návštěvníci tak mohou shlédnout 41 motocyklů a 4 jízdní
kola a další motoristické exponáty. Dále jsou zde vystaveny nejnovější typy značky
JAWA a skútry ČZ 175.
V průběhu sezony se v prostorách hradu a přilehlého parku konají různé kulturní akce.
24.5. vítání občánků
14.-15. 6. Víkend otevření zahrad
17. 6. – 3. 8. Výstava fotografií
5. – 13. 7. Kámen napříč staletími včetně dvou nočních prohlídek 5. 7. a 12. 7.
9. 8. a 10.8. Kámenské hradohraní
9.8. – 28. 9. Výstava Plexxxy 2014 hrad Kámen
20. 9. Tradice myslivosti na hradě Kámen
Změna expozic přispěla k větší návštěvnosti i přesto, že byla sezona kratší. Na hrad
zavítalo 16 212 návštěvníků.
V prostorách parku vystoupila skupina historického šermu Jezerničtí páni, která pro
přítomné připravila šermířské souboje, přednášky o zbraních. Zpestřením akce byla
střelba z děla a středověký jarmark.
Obec Kámen uspořádala ke Dni obce zábavní program a různé soutěže. Za účasti
obecního zastupitelstva se na akci podíleli členové a členky SDH v obci.
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VOD
Po mírné zimě již 1. března začíná setí jařin. 20. března začalo a 11. dubna skončilo
sázení brambor.
Od 1. dubna ukončena spolupráce s Madetou o dodávce mléka a podepsána pětiletá
smlouva s německým Goldstringem Chamm.
V průběhu roku dokončena stavba hnojniště u OMD v Kámeně.
V tomto roce dosáhlo VOD rekordních výnosů ve sklizni obilí
 Pšenice
8,5 t/ha
 Ječmen ozimý 6,7 t/ha
 Ječmen jarní
5,5 t/ha
 Řepka ozimá
4,8 t/ha
Sklizeň brambor:
středisko Věžná
415,9 q/ha
Středisko Kámen
420 q/ha
BPS vyrobila za rok 2014
6 185 500 kW/hod
Výroba mléka
6 256 765 l
Prodej mléka
5 927 059 l
Denní produkce
16 320 l
Průměrná užitkovost
20,97 l/kus a den
Realizační cena mléka
10,12 Kč/l
Průměrný stav krav
817 ks
V letních měsících bylo realizováno zateplení administrativní budovy VOD v obci.
Zabudováno nové topení a výměna plastových oken.

Obec
Obec se zapojila do programu Mikroregionu Stražiště na výsadbu stromů. Vysázeno bylo
16 dubů a 105 třešní. Stromy jsou na cestě k Lipí a ke Konopným rybníkům. (Doubky
jsou za Nízkou Lhotou směrem k Dolu – pozn.red.)
K hasičské zbrojnici přistavěna obecní garáž na uskladnění obecní techniky.
V osadě Nízká Lhota opravena hasičská zbrojnice, dostala nový krov, novou krytinu.
Vybudována nová lesní cesta v prostoru parcel v Jakší.
V podzimních měsících bylo provedeno zateplení budovy č. p. 2. Byl zde také
zabudován nový kotel ústředního topení na tuhá paliva.
Ve dnech 10. a 11. 10. se konaly komunální volby do zastupitelstva obce. Do obecního
zastupitelstva bylo zvoleno 7 kandidátů:
Zlata Vobinušková
105 hlasů
Josef Dvořák
100 hlasů
Pavel Podsklan
95 hlasů
František Hofman
90 hlasů
Hana Markvartová
90 hlasů
Jan Král
72 hlasů
Jaroslava Přibylová
68 hlasů
Tito zastupitelé si zvolili starostu. Tím se stal opět p. František Hofman. (Volili také
místostarostu – opět Josef Dvořák – pozn.red.)
V ulici Na Klepandě byly skolaudovány 2 nové vily s č.p. 104 a 103.
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Pohyb obyvatel
Úmrtí: 24. 1. Karel Veselý (68)
3. 8.
Marie Daňková (87) osada NL
K trvalému pobytu se přihlásilo 5 občanů.
Z trvalého pobytu se odhlásilo 8 občanů.
Mezi přihlášenými jsou i manželé Syrových, tímto se č.p. 52 stává trvale obydlené.
Na konci roku je v obci, spolu s osadami Nízká Lhota a Nový Dvůr trvale hlášeno
254 občanů.

Zapsal Josef Přibyl, kronikář

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 17
Podle kalendáře se konečně blíží jaro a já dost dlouho uvažoval, o kterém
biologickém druhu by se hodilo psát na jeho uvítání. Loni touhle dobou jsem tu vyprávěl
o žabách, které počítám k nejrannějším jarním poslům. Letos jsem se nakonec rozhodl
pro jinou skupinu, která k jaru také neodmyslitelně patří. Touto skupinou jsou vrby.
Během roku si vrb obvykle nikdo moc nevšimne. Jsou to takové nenápadné
všudypřítomné dřeviny, jejichž existenci si v okolí ani neuvědomujeme. Určité
pozornosti se jim dostává právě jen z jara. Ať už jsou to snítky kočiček, proutí na
pomlázky, nebo materiál k pletení košíků, pochází to právě z některé vrby.
Málo kdo si přitom uvědomuje, že vrba je jeden z druhově nejbohatších rodů
dřevin. V Evropě je rozlišováno asi 65 druhů, a jen v naší republice jich je známo 25.
Několik je jich zařazeno i mezi chráněné ohrožené taxony a o jednom, vrbě bledé, která
ještě v padesátých létech minulého století růstávala na slatinách u Olomouce, se dnes
botanici domnívají, že u nás zcela vyhynula.
Kolik vrb roste přímo tady na Kámensku nejsem schopen určit. Rozlišování vrb
je totiž mimořádně zkomplikováno tím, že u nich dost běžně dochází k mezidruhovému
křížení, často i opakovanému, takže v jejich taxonomii se vyzná skutečně jen pár
odborníků. Pokud vím, neroste tu žádný ze zvláště chráněných druhů. I tak se tu vrb
najde hned několik. Vedle všeobecně známé jívy, která je právě hlavním dodavatelem
populárních „kočiček“, je to vrba ušatá, která se jí širšími obvejčitými listy trochu
podobá, běžná vrba bílá, vrba křehká, jejíž opadávající větvičky dokážou v krátku
vytvořit celé souvislé porosty, vrba trojmužná se třemi tyčinkami v samčím květu,
pětimužná, mající těch tyčinek pět a snadno poznatelná podle bílých chomáčů semen
vytrvávajících přes zimu na stromě a asi i další na které si teď nevzpomenu. Vidíte, že
i tady jsou vrby zastoupeny poměrně bohatě, ať už ve formě keřů nebo stromů. Krom
těchto původních domácích druhů a jejich kříženců bychom v zahradách našli navíc
různé kultivary, jako je „smuteční“ vrba, což je vlastně jen forma vrby bílé, ale i cizí
dovezené jako vrbu pokroucenou a podobně.
Přiznávám tu, že mám vrby rád, považuji je za takové veselé stromové uličnice.
Také vím, že jejich kůra i listy obsahují léčivé silice, důležité ve farmakologii. Takže až
si půjdete nařezat pár proutků jarních kočiček nebo prutů na pomlázku, zkuste si
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vzpomenout, že se dotýkáte velice zajímavých dřevin, i když po většinu roku si jich
sotva všimnete.

Jak je to s číslováním článků o přírodě Kámenska? –fhMusím se Miloslavu Daňkovi omluvit, trochu jsem vnesl zmatek do pořadí jeho
úžasných postřehů z naší přírody. Nyní uvádím správné číslování, kterým se
dopracujeme k dnešnímu číslu 17. V prvním sloupci je číslo občasníku, v druhém
správné pořadí článku o přírodě, v závorce nesprávné číslo tam, kde se vloudila
chybička.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15(11)
16(12)
17

vřes, hvozdík, petrklíč, rdest
prstnatec, bledule, cypřišek, buk, brslen
meta temnostní
otakárek, batolec
norek americký
ledňáček, skorec, sova pálená
rorýs
čáp bílý v Kámeně
vážka, šídlo
hruštička menší
hruštička menší - omylem ještě jednou
žáby
netopýr
stromy v hradní zahradě
krkavec - čáp černý – vrána
krmítka
vrány
vrba

Jaroslava Přibylová: Milí čtenáři,
doba masopustů je za námi, jen škoda, že v naší obci už tato tradice zanikla. Ale co není,
může být. Organizace masopustu je vcelku náročná, proto by mě zajímalo, jestli byste
byli pro, opět ho obnovit. Jen si vzpomeňte, muzika hrála zvesela, maskami se to jen
hemžilo, vozili jsme se kočárem taženým koňmi, bylo veselo. Chtěla bych znát váš
názor, protože rok od roku obecní akce navštěvuje méně a méně občanů- A pořádat
masopust s malou účastí b\y nemělo smysl. Mohli bychom uspořádat nějakou
organizační schůzku, kde bychom se na všem domluvili. Je to hodně s předstihem, ale
v průběhu roku se k tomu určitě vrátím. Ale i tak mi dejte vědět, jestli byste byli pro
obnovení masopustu. Váš názor se nemusí týkat jen masopustu, rok je dlouhý a masopust
by byl až zase příští rok. Tento rok můžeme uspořádat i jiné akce. Napadá mě také
nějaká muzika, nebo zájezd na nějaký hrad či zámek, nebo divadlo či nějaké jiné
představení. Byli byste pro? Napište mi na lístek vaše názory, nebo mi je řekněte
osobně,, nebo můžete přijít také na obec. Ptám se Vás, protože poslední dobou opravdu
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nejsou hojné účasti na akcích pořádaných obcí a také uspořádat některé akce je náročné
a ve finále, když je malá účast, člověk nemá moc chuť něco organizovat. I akce pořádané
pro děti ubývají. Karneval, den dětí, mikulášská besídka. Tam všude se sejde málo dětí
na to kolik je dětí v naší obci. Zkuste o tom popřemýšlet a zkuste nám ženám z kulturní
komise dát vědět ať už mně nebo paní Jarce Přibylové (č.26), paní Markétě Podsklanové,
či paní Janě Marešové. Je to na Vás.

Jan Král – Obecní kalendář
Obec Kámen si nechá na rok 2016 vyrobit nástěnný kalendář. Rozhodli jsme se rozšířit
výběr fotek tím, že vyzveme veřejně všechny, kdo mají chuť se na něm podílet. Máte-li
fotografii, která by se nám mohla hodit, nestyďte se a pochlubte se s ní.
Fotografie by měla mít minimálně 2 Mpix, formát na šířku. Posílejte na e-mail:
kalendar.kamen@centrum.cz . Počet fotek není nijak omezen, vybírat budeme zřejmě až
najednou.
Došlé příspěvky si budete moci prohlédnout na adrese: kalendar.rajce.net . Zimní měsíce
jsou chudé na příležitosti k focení, ale s jarem se doufám obrázky jen pohrnou.
Po dohodě bude samozřejmě možné nechat vyrobit kalendáře navíc. Cena se pohybuje
kolem 200 Kč, podle počtu výtisků.

Jan Tomášek - Kterak kámenské lesy městu Pacovu přišly
Na mimořádné schůzi pacovského obecního zastupitelstva 18. března 1907 byla
přednesena nabídka koupě lesů velkostatku Kámena. Kámenský velkostatek koupil
11. listopadu 1906 pelhřimovský obchodník Karel Kulík se svou manželkou. Protože se
zabýval mj. obchodem se dřevem, jeho hlavní zájem patřil lesům kámenského
velkostatku. Na velkostatku však vázly dluhy pro bývalou majitelku Marii Ježkovou
a její nezletilou dceru Marii Breuerovou, které bylo třeba vyrovnat. Karel Kulík vytěžil
z lesů velkostatku většinu stojatého dřeva, velkostatek s lesními pozemky pak prodal
nájemci velkostatku Alexandru Pickovi 2. ledna 1907. S důvěrnou nabídkou koupě
kámenských lesů přišel k pacovskému starostovi Františku Autengruberovi p. Voborský,
který tehdy sloužil u Karla Kulíka. Jednalo se o pozemky v rozsahu 800 měr (přesně
249,51 ha), při čemž polovina porostů byla ve stáří 5 až 40 let, zbytek lesních porostů byl
vytěžen, součástí lesního hospodářství byla i stará hájovna v obci Eš.
Na zmíněném zasedání pacovského obecního zastupitelstva člen rady města Pacova a
správce pacovského velkostatku Bedřich Steinbach navrhl, aby na základě kalkulace byla
zaplacena za kámenské lesy, včetně ešské hájovny, částka 59 000 rakouských korun.
Město by si vzalo půjčku ve výši 100 000 korun u některého peněžního ústavu, z půjčky
by byla zaplacena trhová cena 59 000 korun, zbytek by byl určen na provoz lesního
hospodářství a na placení úroků z půjčky.
A tak kámenský velkostatek o své lesy přišel.
(Prameny: Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv města Pacova, kniha č. 71 – Pamětní
kniha města Pacova, založená v roce 188 - Schematismus a statistika statků velkých
a rustikálních v království Českém, Praha 1902)
10

[Zadejte text.]

Zlata Vobinušková: Hrad Kámen - změny před sezónou 2015
Stalo se již dobrým zvykem, že zde čtenáře informuji o dění na hradě Kámen,
a tak je tomu i nyní.
Jistě nikomu neuniklo, že se v hradním parku nedávno pokácelo několik stromů.
Odborná firma pařezy vyfrézovala a prořezala ostatní stromy a keře. Odstraněné dřeviny
byly ve špatném a neperspektivním stavu, proto se především kvůli bezpečnosti k této
revitalizaci přistoupilo. V nadcházejících měsících bude však probíhat rozsáhlá výsadba
stromů i mnoha keřů. Okrasné trvalky obohatí nejen alpinum.
Významnou novinkou, minimálně pro tuto sezónu, bude výstava motokol
a mopedů, která bude umístěna v prostorách Starého paláce. Raritní exponáty jsou
zapůjčeny od soukromého sběratele Jana Čejchana a bude čítat více než 20 kusů!
Velkým lákadlem určitě bude nejstarší exemplář - jízdní kolo Bezděz s pomocným
motorem z roku 1922.
Otevření hradu se letos uskuteční již v sobotu 28. března. Po celý den pro
návštěvníky připravujeme doprovodný program – moto trial show v podání
třináctinásobného mistra ČR v trialu Ing. Martina Křoustka. Atraktivní bude jistě
i snížené jednotné vstupné na všechny expozice hradu, a to 40,- Kč na osobu.
O Velikonocích bude hrad otevřen od Velkého pátku 3. dubna do
Velikonočního pondělí 6. dubna. Po zbytek měsíce bude otevřeno jako obvykle - pouze
soboty a neděle.
Vzhledem k neustálému vylepšování a rozšiřování expozic jsme od letošního
roku zvýšili vstupné na jednotlivé trasy o 20 Kč, resp. o 10 Kč. Vstupné bude tedy
následující:


Trasa A+B (celý hrad) - dospělí 80 Kč; senioři, studenti a děti nad 6 let 40 Kč;
rodinné vstupné 200 Kč



Trasa A (interiéry hradu) - dospělí 70 Kč; senioři, studenti a děti nad 6 let
35 Kč; rodinné vstupné 175 Kč



Trasa B (motocykly) - dospělí 50 Kč; senioři, studenti a děti nad 6 let 25 Kč;
rodinné vstupné 125 Kč
Děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P budou mít i nadále vstup zdarma.
Zároveň rušíme poplatek 30 Kč za fotografování. Fotografovat bude možné všude
a zdarma. Myslím, že výše vstupného je adekvátní a bude veřejností dobře přijata.
Další aktuální novinky si budete moci přečíst v příštích číslech Občasníku.
Mimo jiné se více dozvíte o připravovaných kulturních akcích. Podrobnější informace
o zmíněných motokolech přinese moje kolegyně Mgr. Monika Kotenová. Na Vaši
návštěvu se opět těší hradní dívčí družstvo 
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28. 2. 2015 - František Hofman, Blanka Měkynová, Josef Přibyl, Miloslav Daněk, Jaroslava
Přibylová, Jan Král, Jan Tomášek, Zlata Vobinušková
foto Petr Urbánek, Rajče ERUM
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , info@obeckamen.cz
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