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Kámenský občasník č. 54
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Tak jsme se konečně dočkali. Samozřejmě myslím obchvat
naší obce. Až budete číst tyto řádky, bude již obchvat
ve zkušebním provozu a převážná část dopravy již povede
mimo Kámen. Všem, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti
hlavní silnice, se významně uleví a to nejen tím, že zmizí
z naší obce hluk, ale také prach, špína a neviditelné
a nebezpečné zplodiny, které z větší části produkovala
vzrůstající kamionová doprava. Budeme moci také realizovat několik projektů
na zkrášlení naší obce, aby se nám všem žilo zase o něco lépe. Přeji nám všem,
abychom si užili co nejvíce klidu a bezpečí, které nám zprovoznění nového
obchvatu poskytne.
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Výběr ze zápisu z 16. zasedání zastupitelstva obce dne 16. 1. 2020
Přítomno 7 členů, Hosté: Miloslav Daněk z N. Dvora
Ad 3. Kontrola závěrů 15. ZZO:
- Rozpočet obce Kámen na rok 2020 byl schválen.
- Rozpočtové opatření č. 999009 bylo vzato na vědomí.
- Inventarizace veškerého majetku a závazku obce probíhá.
- Nové informace k obchvatu - viz bod č. 8
- Dále probíhá jednání s žadatelem o hranicích části obecního pozemku č. 52/11
v k. ú. Kámen u Pacova. Po pořízení geometrického plánu ze strany žadatele bude
vyhlášen záměr před schválením.
- Nadále také probíhá jednání s žadatelem o koupi části obecního pozemku
č. 218/11 v k. ú. Kámen u Pacova. Po pořízení geometrického plánu ze strany
žadatele bude vyhlášen záměr před schválením.
- V souladu s novelou Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. byly od 1. 1. 2020 schváleny
odměny zastupitelů obce.
- Oběma žádostem ředitelky MŠ Kámen paní Dagmar Mikešové bylo vyhověno.
- Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 a 3/2019 byly zveřejněny.
Ad 4. ZO po projednání schválilo finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro Farní
charitu Pacov na rok 2020.
Ad 5. ZO po projednání schválilo finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Centrum
pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov na rok 2020.
Ad 6. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. JH-014330056996/001 v návaznosti na dokončení stavby s názvem
„Nový Dvůr, posílení vodovodu - kabel NN“ s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Ad 7. Starosta obce podal zprávu o výběrovém řízení na akci „Oprava místní
komunikace na p. č. 910/2 v k. ú. Kámen u Pacova“ z dotace MMR v rámci
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Výběrové řízení pro obec Kámen
připravila firma Chytrá dotace, s.r.o. Otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek proběhlo 30. 12. 2019. Hodnotící komisi tvořili čtyři zastupitelé obce
Kámen a hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Výběr dodavatele
vyhrála firma STRABAG, a.s., která podala jako jediná z oslovených firem
nabídku. Nabídková cena firmy byla výrazně nižší než rozpočet akce.
ZO akceptovalo výběr hodnotící komise, vítězem výběrového řízení na akci
„Oprava místní komunikace na p. č. 910/2 v k. ú. Kámen u Pacova“ se stala
firma STRABAG, a.s.
Ad 8. Zastupitel Pavel Podsklan podal nové zprávy z dalšího kontrolního dne
ke stavbě obchvatu obce. Nyní probíhá instalace zbývajících svodidel, která bude
ukončena do několika dní. Zákaz vstupu na most směrem na Nízkou Lhotu
je zrušen. Bude osazeno zábradlí u lávky pro pěší a cyklisty. Termín pro spuštění
zkušebního provozu obchvatu je 21. 2. 2020, jelikož se ŘSD podařilo zajistit zimní
údržbu. Předčasné užívání stavby bude až do června roku 2021 s omezenou
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rychlostí 50 km/hod. Starosta obce vstoupil v jednání s Odborem dopravy
a silničního hospodářství Kraje Vysočina o možnosti umístění autobusové
zastávky na parkovišti v obci.
Ad 9. ZO schválilo uskutečnit směnu části obecního pozemku parc. č. 1388/3
za pozemek parc. č. 1035 v majetku soukromého vlastníka. K jednání a uzavření
směnné smlouvy ZO pověřilo starostu obce.
Ad 10. Různé
a) Žádost k úhradě členského příspěvku za rok 2020 Svazku obcí mikroregionu
Stražiště. Členské příspěvky jednotlivých obcí byly schváleny Členskou schůzí
SOM Stražiště dne 18. 12. 2019. Pro obec Kámen výše ročního příspěvku činí
13.000,- Kč. ZO informaci o výši členského příspěvku za rok 2020 Svazku obcí
mikroregionu Stražiště vzalo na vědomí a rozhodlo o neodkladné úhradě.
b) ZO po projednání schválilo finanční dar ve výši 3.000,- Kč na rok 2020
pro Centrum LADA, z. s.
c) Nabídka inzerce - Vydavatelství PIP, s. r. o. ZO po projednání schválilo inzerci
obce Kámen v brožurce Města a obce Vysočiny.
d) Návrh náhradního umístění pro zhotovení tůní pro obojživelníky a zídky
pro plazy. Slova se ujal host pan Miloslav Daněk z Nového Dvora, který vykonává
ekologický dozor při stavbě obchvatu. V projektu stavby obchvatu je navržena
stavba dvou nevypustitelných tůní pro obojživelníky a zídky pro plazy. Nebylo by
však vhodné tůně a zídku zhotovovat v současném záboru pozemků určených
pro obchvat. Pro tyto účely byly proto vytipovány vhodnější obecní pozemky.
Usnesení: ZO po projednání schválilo pro účely výstavby dvou tůní vhodné
obecní pozemek parc. č. 1092 v k. ú. Kámen u Pacova a pozemky parc. č. 438,
444, 447 a 448 v k. ú. Nízká Lhota a pro zídku pro plazy obecní pozemky parc.
č. 1310 a 1335 v k. ú. Kámen u Pacova. Investorem výstavby tůní a zídky bude
Ředitelství silnic a dálnic. Konkrétní vhodné umístění pro tůně a zídku stanoví
ekodozor ve spolupráci s projektantem stavby obchvatu obce.
Ad 11. Po projednání všech bodů 16. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 12. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 16. ZZO
ukončil zasedání ve 21:10 hodin.
Výběr ze zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 2. 2020
Přítomno 7 členů, Hosté: 0
Ad 3. Kontrola závěrů 16. ZZO:
- Finanční dary pro organizace Farní charita Pacov, Centrum LADA, z. s.
a Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina byly schváleny. Darovací
smlouvy jsou podepsány, dary budou uhrazeny.
- Smlouva na zřízení věcného břemene na dokončení stavby „Nový Dvůr, posílení
vodovodu – kabel NN“ byla uzavřena.
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- Vítězem výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace na p. č. 910/2
v k. ú. Kámen u Pacova“ se stala firma STRABAG, a.s., se kterou se bude
dojednávat termín začátku prací.
- Kontrolní den – obchvat obce - viz bod č. 4
- Směna části obecního pozemku parc. č. 1388/3 za pozemek parc. č. 1035
v majetku soukromého vlastníka je v jednání.
- Členský příspěvek za rok 2020 pro Svazek obcí mikroregionu Stražiště
je uhrazen.
- Inzerce obce od Vydavatelství PIP, s. r. o. je v řešení.
- Obecní pozemky pro stavbu tůní pro obojživelníky a zídky pro plazy byly
vyhrazeny.
Ad 4. Zastupitel Pavel Podsklan podal nové informace k obchvatu obce.
Slavnostní předčasné užívání obchvatu obce bude zahájeno v pátek 21. 2. 2020 ve
12 hodin za snížené rychlosti 50 km/h. Od této chvíle bude obec Kámen
neprůjezdná a dočasná provizorní autobusová zastávka bude zřízena na pozemku
p. č. 910/3 (parkoviště) v k. ú. Kámen u Pacova.
Ad 5. ZO schválilo v rámci dotace POVV 2020 pořídit cvičební a herní prvky
pro děti a seniory a případně také realizovat výstavbu hřiště na pétanque.
Ad 6. Starosta obce informoval o nutnosti změny pasportu místních komunikací
z důvodu dostavby obchvatu obce. Do majetku obce bude zařazena lávka pro pěší
a cyklisty - tedy nová účelová komunikace. Změna v pasportu bude projednávána
s ŘSD.
Ad 7. ZO schválilo prodej pozemku parc. č. st. 202 v k. ú. Kámen u Pacova panu
Miloslavu Jílkovi dle geometrického plánu č. 261-20945/2020 za cenu 30,- Kč/m2.
S kupujícím bude uzavřena kupní smlouva.
Ad 8. ZO projednalo přístup občanů na komunikaci parc. č. 1147 v k. ú. Kámen
u Pacova (obslužná komunikace okolo letiště) ve vlastnictví obce Kámen včetně
žádosti občanů k nápravě současné situace. ZO jednohlasně schválilo používat
komunikaci parc. č. 1147 v k. ú. Kámen u Pacova pro všechny trvale hlášené
občany obce Kámen a jeho místních částí Nízká Lhota a Nový Dvůr bez hrozby
pokuty. ZO pověřilo starostu obce k jednání s předsedou VOD Kámen, které
dosud vydává povolení na průjezd po této komunikaci.
Ad 9. Dočasná provizorní autobusová zastávka bude zřízena na pozemku
p. č. 910/3 (parkoviště) v k. ú. Kámen u Pacova. Starosta obce průběžně jedná
s ŘSD, aby na parkovišti vznikla trvalá zastávka pro všechny autobusové linky,
což by znamenalo zrušení výstavby obratiště autobusů. Navrhované řešení
a následná realizace nové trvalé autobusové zastávky bude v kompetenci ŘSD.
Ad 10. Žádost o přeložku vedení vysokého napětí u budoucích stavebních
pozemků byla zaslaná na firmu E.ON Distribuce, a.s., jedná se o 3 odběrná místa.
Ad 11. ZO po projednání schválilo cenovou nabídku firmy Galileo
Corporation s.r.o. na úpravu a servis webových stránek obce Kámen.
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Ad 12. ZO po projednání schválilo prodloužení termínu splatnosti finanční
návratné výpomoci pro Via rustica, z.s. včetně Dodatku č. 1. K podpisu
je oprávněn starosta obce.
Ad 13. Předseda kontrolního výboru Jan Král dne 10. 2. 2020 provedl v Mateřské
škole Kámen na základě pověření starosty obce a v souladu s § 9 odst. 1 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů veřejnoprávní kontrolu za rok 2019. O této
kontrole vyhotovil protokol č. 1/2020, se kterým seznámil zastupitele obce.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Ad 14. Různé
a) ZO po projednání schválilo opětovně podat žádost o dotaci v aktuální výzvě
MMR na akci „Demolice brownfieldu a výstavba nového kulturního domu v obci
Kámen“. ZO pověřilo ke zpracování žádosti firmu Chytrá dotace, s.r.o.
b) ZO po projednání schválilo koupi tří laviček, které budou umístěny na návsi
v Nízké Lhotě, a dále schválilo úpravu náletové vegetace podél cesty z Nízké
Lhoty do Nového Dvora.
Ad 15. Po projednání všech bodů 17. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 16. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 17. ZZO
ukončil zasedání ve 21:40 hodin.

Aktuality - Zlata Vobinušková

 V sobotu 18. 1. 2020 se konal obecní zájezd do Prahy. Užili jsme si plavbu
lodí po Vltavě i muzikál Kleopatra. Těší nás, že je o obecní zájezdy zájem,
a proto budeme v pořádání dalších výletů nadále pokračovat.
 Pro všechny Kameňáky nastal historický okamžik. Ředitelství silnic a dálnic
v pátek 21. 2. 2020 v 10.00 slavnostně otevřelo stavbu I/19 Kámen - obchvat.
Doprava zhruba 20 000 vozidel denně byla odkloněna mimo ves. Život v obci
tím získal klidnější a bezpečnější ráz a my občané jsme si konečně oddychli.
Poděkování patří všem, kteří se na uskutečnění obchvatu podíleli.
 Oslava MDŽ se chystá v pátek 13. března 2020 od 19.00 hodin v klubovně
Rebelové Česko, všichni jste srdečně zváni. Přijďte se pobavit!
 V neděli 15. března 2020 od 15.00 hodin v klubovně Rebelové Česko se bude
konat přednáška paní Dr. Edity Černíkové na téma Stres a jeho zvládání.
 Opakovaně zkoušíme podat žádost o dotaci na regeneraci Tosky coby
vojenského brownfieldu. Uvidíme, zda napodruhé budeme úspěšní.
 V sobotu 28. března 2020 vstoupí hrad Kámen do své již 47. turistické sezóny.
Od dubna by měla začít stavba návštěvnického centra hradu. O zakázku
projevilo zájem pět firem. Kraj Vysočina, který památku vlastní, vybral
dodavatele stavby – havlíčkobrodskou firmu STAVBA - final, s.r.o.
s nabídkovou cenou do 15 milionů korun bez DPH. Práce budou trvat
do konce června roku 2022.
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 Do stánku s občerstvením na hradě se hledá nový nájemce či majitel, který by
občerstvení v hradním areálu přes letošní sezónu provozoval. Bližší domluva
se stávajícím majitelem stánku Radkem Chalupským na tel.: 607 132 122.
 Obec bude mít upravené webové stránky. Budou jednodušší a přehlednější.
Věříme, že tam najdete všechny důležité, aktuální a zajímavé informace.
 Zima byla téměř bez sněhu, srážek celkově je nedostatek, hladina podzemní
vody klesá, a to i v důsledku ubývání lesů kvůli kůrovci. S vodou na tom
nejsme úplně nejhůř (některé obce pitnou vodu dokonce dovážejí). Nicméně je
dobré situaci nepodceňovat a vytvořit si strategické zásoby. Svazek obcí PSV
(sdružení pro hospodaření s vodou) proto připravuje žádost o dotaci
na výstavbu dalšího posilového zdroje vody.
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Jan Mareš - Cesta plastu
Co se stane s plastovým odpadem, který vhodíte do žlutého kontejneru?
Po vysypání do popelářského auta je odpad slisován a odvezen do třídírny
na Hrádku. Zde je vysypán a postupně roztříděn. Nejprve ručně, kdy jsou
z odpadu vybrány nejviditelnější matriály, které do plastového odpadu nepatří
(například linoleum, novodurové trubky, kabely apod.). Poté je odpad nahrnut
na pásový dopravník a přemístěn k podrobnému ručnímu dotřídění. Z celé
hromady se jako hlavní vytřídí bílá a čirá folie, PET lahve (bílé, modré, zelené
a ostatní), „dutý“ plast (to jsou obaly od šamponů, prostředků na nádobí apod.),
polystyren a tetrapack. Jako další se vytřídí neplastové odpady – hliníkové
a železné plechovky z domácností (od rybiček, krmiv pro domácí zvířata), sklo
(ano, i sklo se v nemalé míře objevuje ve žlutých kontejnerech), případně drobný
elektroodpad a nebezpečné odpady. Zbylý nevytříděný odpad je slisován
a v kontejnerech přepravován do spalovny, kde je využívaný jako tzv. tuhé
alternativní palivo. Vytříděné plasty jsou, kromě polystyrenu, slisovány do balíků
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a předány k dalšímu využití – od zpracování na granulát a vytvoření nových PET
lahví či folií, přes výrobu plotovek a dlažeb a izolačních materiálů až po výrobu
desek pro stavebnictví a nábytkářství.
Co tedy vhodit do žlutého kontejneru? Určitě sešlápnuté PET lahve, obalové
folie, sáčky, tašky, obaly od mycích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky
a jiné výrobky z plastů, menší kusy polystyrenu, obaly od mléka a džusů, vymyté
konzervy od potravin.
A co rozhodně do žlutého kontejneru nevhazovat? Novodurové trubky, kabely,
elektroodpad, nebezpečné odpady – plechovky od barev, tlakové nádoby.
A jak je to s vymýváním obalů? Nemusí být zářivě vydrhnuté, ale určitě si
dovedete představit, jak může smrdět například karton od mléka nebo obal
od rybiček, když bude v létě týden na sluníčku v kontejneru. Proto si vždy
vzpomeňte, že jsou odpady dále přebírány lidmi, kteří mají nosy jako my, kteří
odpad do kontejnerů vyhazujeme.
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 45
Můj dnešní příspěvek do Občasníku bude spíš tak trochu voláním o pomoc.
V blízkosti Kámene, i když ne přímo v jeho katastrálním území se totiž chystá
dost příšerný zásah do krajiny. Na polích mezi starou Josefínskou alejí
ke Dvořišti, lesem Sosní a Polním rybníkem se uvažuje o vybudování
transformovny 400/110 kV. Na ploše přibližně šesti hektarů! Všimli jste
si někdy rozvodny po levé straně při příjezdu do Pelhřimova? Ta nemá ani
celého čtvrt hektaru. Představte si tedy něco podobného ale umocněného
čtyřiadvacetkrát! Co myslíte, bude to z Kámene hezký pohled?
Mimo to, že tato příšernost dá zabrat krajině, ohrozí i spoustu živočichů
žijících v okolí. Největším nebezpečím bude pro volně žijící ptáky. A že je jich
právě v těch místech hezká řádka druhů. Jen kousek od plánované transformovny
leží totiž i přírodní památka Kejtovské louky a navíc je zde běžná tahová cesta
vodního ptactva, migrujícího mezi soustavou rybníků na Dvořišti, Polním
rybníkem a Skaličákem. Sám jsem tu pozoroval o hodně víc než padesát druhů
ptáků. A ne ledajakých. Zdržoval se tu orlovec říční, moudivláček lužní, rybák
černý a v aleji na jižní straně lokality se pravidelně za tahu objevoval i třeba
dudek chocholatý. Také kámenští rorýsi, pro jejichž ochranu obec zřídila dokonce
budky na školce, sem zaletují. A do takového ptačího „letového provozu“ má být
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nainstalována v podsatatě změť drátů nabitých elektrikou. Jakoby tu někdo zřídil
vyloženou obří past.
Bohužel, cena peněz dnes obvykle převáží nad cenou života a krásy. A peníze
investor má. Z toho důvodu vlastníci předmětných pozemků myslím protestovat
nebudou. Někdo by ale protestovat měl. Někdo, komu ještě záleží i na jiných
hodnotách, než jsou finance. Proto tu, jak jsem předeslal, volám o pomoc!
Zatím se totiž rozhoduje mezi dvěma alternativami. Mezi tou popsanou,
v katastru Věžné a druhou u Leskovic. Ta by však zabrala půdu s lepší bonitou
a proto o ni není ze strany investora takový zájem. A jsme zase u těch peněz.
Lepší bonita půdy samozřejmě znamená i vyšší cenu za její zábor. Netvrdím,
že transformovna u Leskovic nebude hyzdit krajinu nebo zabíjet divoké
živočichy, ale její dopad na přírodu bude přece jen mnohem nižší. A věřte mi,
že vím, co říkám. Dělal jsem zoologický průzkum na Kejtovských loukách
v rámci plánu péče o chráněné území, i v okolí Leskovic, při plánování výsadby
rychle rostoucích dřevin na Bořetickém potoce. Mohu proto posoudit druhové
bohatství ptáků v obou lokalitách.
Pokud vím, obec Kámen plánuje petici proti umístění transformovny
na Věžensku. A tak Vás prosím vážení čtenáři, v zájmu zdejší přírody
ji podpořte...

Ilustrační obrázek zamýšlené transformovny
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29. 2. 2020
Text: Josef Dvořák, Jan Mareš, Miloslav Daněk, Zlata Vobinušková
Foto: Zlata Vobinušková, Jan Mareš, Miloslav Daněk; plakáty - Petr Černík
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, info@obeckamen.cz
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