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Kámenský občasník č. 35
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Náš zpravodaj se v tomto roce poněkud odklonil od zažité podoby.
Bylo to částečně díky mému zranění a pak tu byl den obce.
Vydařil se výtečně, ale už se k němu vracíme jen vyúčtováním
a sérií obrázků. Obnovujeme rubriku Aktuality a očekáváme vaše
připomínky a návrhy, jak s Občasníkem dál.
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Josef Dvořák – 700 let obce Kámen, vyúčtování
V tomto občasníku se chci ještě jednou vrátit k akci „700 let obce Kámen, den obce
Kámen a sraz rodáků“, konkrétně k jejímu finančnímu vyúčtování.
Každý občan, který se tohoto slavnostního dne zúčastnil, musel poznat, že tato akce byla
náročná nejen po organizační stránce, ale také samozřejmě i po té finanční.
Díky tomu, že se podařilo sehnat dostatek sponzorů, kteří byli ochotni poskytnout
finanční prostředky, jsme mohli zabezpečit velmi pěkný program, pro tento ojedinělý
a sváteční den.
Hlavně s pomocí místního Výrobně obchodního družstva, se podařilo z valné části
pokrýt náklady tohoto dne. Dalšími sponzory , kteří nám finančně pomohli byli: Fa
Swietelski, fa Elpe, fa pana Hodáče, textil pana Vokurky, ČSOB banka, lihovar Dvořiště,
fa Forst Agro, fa Kamír, pekárna Adélka, truhlářství Petr Přibyl, pivovar Poutník, bufet
na Panské. Celkově jsme získali od těchto sponzorů necelých 85 000 Kč.
Další finanční injekci nám poskytl kraj Vysočina, ze svého dotačního programu na
kulturní akce a to ve výši 25 600 Kč. Celkem jsme tedy získali od těchto subjektů
110 000 Kč a za to jim chci touto cestou ještě jednou velice poděkovat.
Co se týče nákladů této akce, tak ty byly vyčísleny na 229 000 Kč. Namátkou to byly:
Občerstvení – 65 000, upomínkové předměty – 50 000 Kč, ohňostroj – 42 000 Kč, obědy
16 000 Kč, hudební produkce – 11 000, prohlídky hradu – 6 750 Kč, vystoupení souboru
Stražišťan – 6 500 Kč, divadelní představení pro děti – 6 000 Kč, vystoupení kouzelníka
– 2 000 Kč.
Obec Kámen celkově vynaložila na tuto akci ze svého rozpočtu 119 000 Kč.
Ještě jednou bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém
průběhu této oslavy, ale i občanům co se této akce zúčastnili a vytvořili velmi příjemnou
atmosféru tohoto svátečního dne.

Výběr ze zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce 15. 9. 2016
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce, Hosté: Zdena Vobinušková, Josef Roubík
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Mgr. František Hofman
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Hana
Markvartová a Jaroslava Přibylová
Ad 2. Program 24. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 23. ZZO:
- KoPÚ - plán společných zařízení byl schválen
- Den obce Kámen - zhodnocení akce viz bod č. 5
- Dohody o provedení práce za mimořádnou práci - vyplaceno.
- Volby 2016 - viz bod č. 6
- Obchvat obce - změna příslušnosti schválena, další viz bod č. 10
- Zákaz parkování kamionů na parkovišti před Jednotou s platností od 1. 1. 2017.
- ZO žádost na odkup obecního pozemku č. 10001/72 o výměře 3565 m2 bylo
zamítnuto, žadatel byl vyrozuměn, ale dosud nereagoval.
3

[Zadejte text.]
- Odkup pozemku č. 238/7 o výměře 86 m2 - viz bod č. 7
- Stavba „Věžná - obnova NN“ - uložení zemního kabelového vedení NN do
pozemku obce Kámen p. č. 6/8 v k. ú. Věžná, ZO Kámen schválilo.
- Finanční dar pro organizaci Lékaři bez hranic byl uhrazen.
- Finanční dar pro útulek pro kočky byl uhrazen.
- Atrakce skákací hrad dobře slouží svému účelu, byl již 3 krát použit - na hradní
akci Kámenské hradohraní, na Dni obce a za poplatek na akci v Domově seniorů
v Pacově. Skákací hrad bude uskladněn v místní MŠ.
- Při přerušení dodávky el. energie v N. Lhotě a v N. Dvoře nevznikly žádné potíže.
- Prodej pozemku p. č. 526 v k. ú. Nízká Lhota byl uskutečněn, do 20 dnů bude
proveden i zápis na KN.
ZO kontrolu závěrů z 23. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Zastupitelka Zlata Vobinušková podala sdělení o rozpočtových změnách
Ad 5. Zastupitelé se shodli, že Den obce Kámen k 700. výročí obce spojený tentokrát se
srazem rodáků se vydařil po všech stránkách. Příprava a organizace akce byla sice
mnohem náročnější než jindy, ale vše víceméně proběhlo v pořádku. Lidé se rádi potkali,
někteří i po mnoha letech, program se líbil. Rodáci i místní občané byli nadšeni, že mohli
vidět kapli Panny Marie Bolestné, zrekonstruovanou mateřskou školu i panelovou
výstavu s fotografiemi z minulosti i současnosti obce v místním hostinci. Ohlasy k této
události jsou zatím pouze kladné, rodáci se zpětně ozývají a děkují. Zastupitelstvo obce
touto cestou děkuje všem sponzorům za dary a za nedocenitelnou spolupráci Výrobněobchodnímu družstvu Kámen při realizaci akce. Finanční vyrovnání ZO připraví, až
bude mít veškeré podklady, zpráva vyjde v příštím Občasníku. Panelová výstava
fotografií v restauraci zůstane do konce září.ZO vzalo zhodnocení Dne obce na vědomí.
Ad 6. Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou volby do zastupitelstev krajů. Bylo určeno
5 členů volební komise, která má první schůzku naplánovanou na 16. 9. 2016.
Zapisovatelkou volební komise bude Ing. Hana Škrletová ml. Materiály jsou připraveny.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty o chystaných volbách do zastupitelstev krajů.
Ad 7. Starosta obce informoval o probíhajícím odkupu pozemku č. 238/7. ZO vzalo
zprávu starosty na vědomí
Ad 8. Starosta informoval o prodeji části pozemku č.238/9. ZO prodej schválilo.
Ad 9. Starosta obce podal zprávu o potřebě výmazu předkupního práva.
ZO souhlasí s výmazem předkupního práva u vyjmenovaných pozemků.
Ad 10. Starosta seznámil zastupitele s tím, že Krajský úřad vydal stavební povolení na
stavbu „Silnice I/19 Kámen - obchvat“. ZO vydání stavebního povolení vzalo na vědomí.
Ad 11. Starosta obce konstatoval, že do konce roku 2014 vedl obecní kroniku pan Josef
Přibyl. ZO pověřilo Zdenu Vobinuškovou. Dále ZO rozhodlo, že si nechá pořídit duplikát
obecní kroniky z let 1925 - 2016.
Ad 12. Starosta obce zastupitele informoval, že se v budově místního hostince konala
závěrečná schůze k návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ Kámen. Příští
rok by se měl řešit intravilán obce.
Ad 13. Různé
a) Ukončení POVV 2016
Výměna oken a dveří v MŠ Kámen v rámci POVV 2016 proběhlo v pořádku bez závad
a bez nedodělků. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.
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b) Úprava návsi v Nízké Lhotě
Starosta obce informoval o potřebě upravit náves v Nízké Lhotě. Proběhla konzultace
s tamními obyvateli i odbornicí Ing. Paclovou, která navrhla na obecním pozemku
stromy pokácet, pařezy vyfrézovat, následně upravit terén, osít trávou a osázet keříky.
ZO schválilo úpravu návesního prostranství a pro přípravu odborného návrhu výsadby
doporučilo Ing. Paclovou.
c) Projekt Pošta partner
Starosta obce podal zprávu o možnosti spolupráce Pošty s obcí v rámci projektu Pošta
partner. Informace o způsobu provozování pošty projednají zastupitelé se zástupkyní
pošty paní Šafránkovou v nejbližší době.
Ad 14. Po projednání všech bodů 24. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 15. Starosta obce po projednání všech bodů program 24. ZZO ukončil.

Výběr ze zápisu z 25. zasedání zastupitelstva obce 13. 10. 2016
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven Jan Král., Hosté: Josef Roubík
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Mgr. František Hofman.
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Pavel Podsklan
a Jaroslava Přibylová
Ad 2. Program 25. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 24. ZZO:
- Prodej části obecního pozemku č. 238/9 byl schválen.
- Výmaz předkupního práva byl schválen.
- Stavební povolení na stavbu „Silnice I/19 Kámen - obchvat„ - starosta obce dostal
pozvánku na vstupní jednání k obchvatu dne 27. 10. 2016 v Jihlavě.
- Závěrečná schůze k návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ Kámen se
uskutečnila.
- Ukončení POVV 2016 - výměna oken a dveří v MŠ Kámen proběhlo bez závad a bez
nedodělků. Finanční plnění dotace bylo obci uhrazeno.
- Možnost spolupráce Pošty s obcí v rámci projektu Pošta partner - rozhodnutí se
odkládá na dobu, až se uskuteční jednání se zástupkyní pošty paní Šafránkovou.
ZO kontrolu závěrů z 24. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Zastupitelka Zlata Vobinušková seznámila zastupitelstvo s rozpočtovými změnami
Ad 5. Starosta obce zastupitele seznámil s děkovným dopisem paní Vladimíry
Matějíčkové (rodačka z domu čp. 12), poděkování se týkalo k zorganizování akce Dne
obce a srazu rodáků. Místostarosta obce podal zprávu o vyúčtování akce Den obce letos
spojenou s významným výročím obce a srazem rodáků. Před akcí ZO požádalo různé
firmy a živnostníky o sponzorské dary, největším sponzorem se stalo VOD Kámen. Výše
těchto darů včetně dotace Kraje Vysočina činila 110.000,- Kč, celkové náklady obce byly
229.000,- Kč. Z daného vyplývá, že obec akci podpořila finanční částkou ve výši
119.000,- Kč.
Ad 6. Místostarosta obce informoval o kontrole dotace Kraje Vysočina ve výši 25.600,Kč na akci „Den obce k příležitosti 700. výročí založení obce Kámen“ pracovníky Kraje
Vysočina. Při kontrole nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.
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Ad 7. Starosta obce podal informaci o průběhu a výsledku voleb do zastupitelstev krajů
konané dne 7. a 8. 10. 2016. Zapisovatelkou volební komise byla Hana Škrletová
a předsedkyní Hana Markvartová. Z 222 voličů se voleb účastnilo 90 občanů a volební
účast byla 40,54%, což je vyšší než celorepublikový průměr. Počet hlasů odevzdaných
jednotlivým volebním stranám si občané mohou přečíst na úřední desce.
Ad 8. ZO souhlasí s kupní smlouvou o koupi pozemku p. č. 238/7 od paní Moniky
Zemanové za cenu 2.580,- Kč.
Ad 9. ZO souhlasí s kupní smlouvou o prodeji pozemku p. č. 238/9 manželům Čekalovým
za cenu 5.370,- Kč.
Ad 10. Starosta obce podal zprávu o opravě historické studny před hradem Kámen.
Studnu opravuje obecní pracovník J. Škrleta společně s J. Jirků a práce probíhá podle
plánu. Studna je provizorně zakryta a na jaře bude zhotoveno konečné zakrytí. ZO
zprávu týkající se opravy studny pod hradem vzalo na vědomí.
Ad 11. Jednatelka Svazku obcí PSV Zlata Vobinušková podala informaci o průběhu
přípravy hydrologického průzkumného vrtu na pozemku v majetku PSV ve Vintířově.
Byly osloveny čtyři odborné firmy a výběrové řízení, které připravuje pan Zadražil,
se uskuteční 19. 10. 2016. Realizaci vrtu bude financovat Svazek obcí PSV.
ZO zprávu o přípravě vrtu ve Vintířově vzalo na vědomí.
Ad 12. ZO schválilo příspěvek na obědy pro obecního pracovníka J. Škrletu.
Ad 13. Různé
a) Úprava návesního prostranství v Nízké Lhotě - Po konzultaci s odbornicí Ing.
Paclovou a p. M. Daňkem plánuje ZO úpravu návesního prostranství v Nízké Lhotě na
obecním pozemku. Okolní pozemky na dotčené návsi patří dalším vlastníkům, pro
realizaci úpravy je však vhodnější pozemky odkoupit.ZO schválilo úpravu návesního
prostranství v Nízké Lhotě a uložilo starostovi obce oslovit vlastníky pozemků p. č. 25 a
p. č. 26 s nabídkou odkupu.
b) Žádost ředitelky MŠ Kámen o finanční dotaci
ZO schválilo finanční dotaci MŠ Kámen k vyrovnání přímých neinvestičních výdajů.
c) Dotace na asfalty
Místostarosta obce podal informaci, že se bude v dohledné době vypisovat dotační
program na opravu asfaltového povrchu místních komunikací. ZO tuto výzvu bude
nejspíše reflektovat a dotaci ve výši 50% využije. ZO zprávu vzalo na vědomí.
d) Hřiště u kurtů
Místostarosta obce informoval o vypsání vhodného dotačního programu na výstavbu
hřiště vedle kurtů pro potřebu místních občanů a spolků. ZO zprávu o možnosti vypsání
dotace na výstavbu hřiště vzalo na vědomí.
e) Žádost o převzetí kaple P. Marie Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina.
ZO schválilo podání žádosti adresované Zastupitelstvu Kraje Vysočina k převzetí kaple
P. Marie Bolestné do vlastnictví Kraje Vysočina.
f) Finanční dar na činnost SDH Kámen
Usnesení: ZO schválilo finanční dar na činnost SDH Kámen.
g) Nákup kolekcí
ZO schválilo návrh Jaroslavy Přibylové na nákup kolekcí pro děti do 12 let.
Ad 14. Po projednání všech bodů 25. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 15. Starosta obce po projednání všech bodů program 25. ZZO ukončil.
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Aktuality











Hodně času a prostředků bylo věnováno kontejnerům. Obec má teď více kontejnerů
na tříděný odpad, který dál odváží firma SOMPO, a pak má vlastní nosič
a kontejnery na bioodpad, který sami odvážíme. (Člověka napadá, kam se ta
posekaná tráva vozila dřív?) Dále jsou tady kontejnery na použitý olej a na hadry.
A ten největší kontejner jsme vyčlenili na velkoobjemový odpad, který je nastálo
postavený na konci nové ulice p.č. 218/1 mezi pozemky p.č. 218/4 (u Čárů)
a p.č. 218/9 (u Bučků). Vyvezeme jej vždy když se naplní. A to je odpověď na vaši
otázku, paní Žáčková.
Novou kronikářkou byla jmenována slečna Zdena Vobinušková.
Po volbách do krajských zastupitelstev se v kraji Vysočina mírně změnilo rozložení
politických sil, ale hejtmanem zůstává MUDr. Jiří Běhounek. Obec věří v dobrou
spolupráci s krajem i do budoucna.
Hospoda je ze zdravotních důvodů zavřená a já doufám, že se najde nějaké řešení.
Na silniční obchvat bylo vydáno stavební povolení a příprava stavby za 200 mil. Kč
pokračuje podle harmonogramu. V příštím roce proběhne velké výběrové řízení a
budou provedeny některé přípravné práce, vlastní stavba zřejmě začne v roce 2018.
Pitná voda ubývá i v Kámeně a přilehlých obcích. Snažíme se řešit problém
v předstihu, ve Vintířově se připravuje nový vrt
Opravili jsme studnu pod hradem a okolní terén. Studna poskytuje užitkovou vodu
hradu a hradní zahradě.
V Nízké Lhotě se z iniciativy místních občanů a chalupářů vyčistila náves,
připravujeme komplexní řešení.
Komu jsme v tomto roce hráli a ještě budeme hrát: Anežka Marešová, Kámen 63;
Miroslav Martinec, N.Lhota 17; Karel Mareš, K 82; Vlastimil Kunst, K 38; Ludmila
Přibylová, K 4; Jiří Vacíř, K 81; Růžena Cihlářová, K 28; Marie Kubešová, K 86;
Marie Bobková, K 22/85; Vladimír Urban, K 71; Václav Nekola, K 75; Marie
Přibylová, K 26; Antonie Kunstová, K 38; Jaroslava Přibylová, K 13; Ludmila
Pilská, K 73; Josef Dušek, K 67; Vlastimil Syrový, K 52; Otakar Brychta, K 74;
Božena Dvořáková, K 89; František Smetana, N.Lhota 16; Alžběta Šimonová, K 36;
Karel Tomšů, K 54; Josef Daněk, K 30; Marie Ptáková, K 35

Jaroslava Přibylová – Milí čtenáři!
Pomalu se nám blíží konec roku. Čas vánoc, Silvestr a Nový rok. Tento rok
bude menší změna. Mikulášskou besídku neplánujeme, ale kolekce pro děti budeme
objednávat. Rozhodli jsme se, že letos prodloužíme věkovou kategorii do 12 let včetně.
Kolekce si budete moct vyzvednout u nás doma (Kámen 13 – Jarka Přibylová). Termín
vyzvednutí se včas dozvíte.
Určitě se také můžete těšit na rozsvícení naší vánoční lípy. Tento krásný čas si
opět zpříjemníme dobrým čajem a svařáčkem.
Pár větami bych se chtěla zmínit o již proběhlé akci „Sraz rodáků“ a „Den obce
Kámen“. Jak víte, rok 2016 byl 700 tým rokem od založení obce Kámen, proto jsme se
rozhodli uspořádat i sraz rodáků. Věřte, že organizace byla velmi náročná, ale vydařená.
Sešlo se mnoho rodáků, ale i nerodáků a věřím, že v bohatě naplněném programu si
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každý přišel na své. Děti i dospělí. Jsem velmi ráda za kladné přízně většiny
zúčastněných. Potěšilo nás to. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem
podíleli na těchto akcích. Všem sponzorům, hasičkám a hasičům obce, zastupitelům
a všem pomocníkům. Každá ruka byla potřeba.
Myslím, že každý rok se posouváme a dolazujeme různé nedostatky. Příští rok
už se těšíme na Den obce a věříme, že bude minimálně taková účast, jako tento rok 2016.

Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 25
Vykládal jsem tu už o všem možném, ale dosud jsem se nezmínil o veliké
skupině tvorů, kterou si většina z nás zvykla nazývat prostě „myši“. Tato skupina je sice
mezi lidmi silně neoblíbená, ale k naší přírodě nerozlučně patří. Ve skutečnosti ji tu
zastupují tři rody, a to myšovití, myškovití a hrabošovití. Tyto rody pak jsou
reprezentovány několika druhy.
Největším zástupcem myšovitých je v našem regionu potkan. Myslím, že jen
málo kdo z nás se s tímto zvířetem nikdy nesetkal. Přesto bývá často zaměňován za
krysu, která však tu dnes vůbec nežije. Potkan má pro nás jistě spoustu nepříjemných
vlastností, ale je mu třeba přiznat i jednu historickou zásluhu. Když sem totiž někdy
počátkem novověku ze severní Asie pronikl, prakticky vytlačil dříve rozšířenou krysu,
která byla hlavním přenašečem moru. Díky němu tak v Evropě prakticky skončily
morové epidemie.
Dalším známým příslušníkem pravých myší je myš domácí. Také s tímto
hlodavcem se můžeme potkat prakticky kdekoli kolem lidských sídel a žádnou radost
nám to nedělá. Vždy ji provází známý myší zápach a dokáže proniknout všude. Bez
nadsázky tvrdím, že ubránit se myším je jen o málo snazší, než ubránit se lidské
pitomosti.
Pokud ovšem uvidíme myš venku, ve volné přírodě, v lese nebo někde v podrostu, bude
to spíše některá z našich myšic. Větší myšice lesní je okatý hnědý tvoreček s jasně
ohraničeným bílým bříškem. Její menší a hojnější sestřenice, myšice křovinná má hranici
mezi zbarvením hřbetu a bříška nevýraznou a zdola je spíš šedobílá. Obě myšice výborně
šplhají a často je najdeme i v ptačích budkách. Pokud k vám domů pronikne myšice,
máte jedinou útěchu, že na rozdíl od myši domácí nepáchne.
Někde v polích u potoka můžeme občas najít pečlivě spletené kulovité
hnízdečko, zavěšené na vegetaci. Není to obydlí ptáka, ale myšky drobné, nejmenšího
evropského hlodavce. Na Kámensku jsem se s touto maličkou myší ještě nesetkal, ale
kousek odtud, na Kejtovském potoce, je k zastižení celkem běžně. Kdo myšku drobnou
někdy pozoroval, značně si poopraví mínění o myších. Je to vysloveně roztomilý něžný
tvoreček a zároveň obratný akrobat. S naprostou suverenitou šplhá po stoncích trav
a dokonce se přitom občas přidržuje dlouhým ovíjivým ocáskem, jako miniaturní opička.
Opravdu miniaturní, vždyť její tělíčko neměří na délku o moc víc, než krabička sirek.
Tak vida, na řád hrabošovitých už mi nezbylo místo. O těch si povíme zase
někdy jindy.
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Honza Mareš - Výlov požární nádrže
Jako každý rok i letos začal podzim a s ním i období výlovů rybníků. Nejinak to bude i
s již tradičním výlovem požární nádrže. Přijďte se podívat na ryby z okolních rybníků na
jednom místě. Místě, kde ochutnáte ryby nejen pečené a grilované, ale i uzené! Místě,
kde ochutnáte nápoje, které jste ještě neochutnali! A pokud by vás ani tyto možnosti
nenalákaly, tak vězte, že v odpoledních hodinách bude i živá hudba! A to už stojí za
vytáhnutí pat, co myslíte?
A na závěr to nejdůležitější, výlov proběhne v sobotu 12. listopadu od brzkých
ranních do pozdních večerních hodin.
Na viděnou se těší kámenské hasičky a hasiči.

31. 10. 2016 -

text:

František Hofman, Josef Dvořák, Jaroslava Přibylová, Miloslav Daněk,
Jan Mareš, Zlata Vobinušková
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