2 / 2011

Kámenský občasník č. 3
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Slovo starosty
Je jaro a nedostatek sněhových fréz uţ nás netrápí. Těšíme se z toho, jak
přibývá zeleně a květů. Zbavujeme se nepotřebných věcí, ošetřujeme ploty, fasády
a trávníky, malujeme velikonoční vajíčka, točíme se na poutním kolotoči, pálíme
čarodějnice a dbáme na to, abychom na 1. máje nezapomněli políbit své milé pod
rozkvetlou třešní. Hrad vstupuje do nové sezóny a očekává nápor turistů. Vesnice
chce být čistší a krásnější, ale také turisticky zajímavější. K tomu bude třeba zlepšit
sluţby , a to jak sluţby materiální – občerstvení, tak duchovní – informace. Tady
vidím prostor pro širší spolupráci mezi hradem a obcí. Ale hlavně ţe je jaro.
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Stránka pro Veroniku
Konečně je za námi zima. Do oken si pomalu s hřejivým pocitem dáváme
truhlíky s muškáty, přes den můţeme na sluníčku posedět s rodinou či přáteli, nebo
jen tak sami a přemýšlet, co nám letošní rok přinesl a co nás asi ještě čeká. Dětem
zbývá do prázdnin necelých devět týdnů školy, spousty rodin řeší, kam se letos podívají na dovolenou. Jestli do zahraničí, nebo zůstanou věrní Čechám – vţdyť u nás je
plno krásných míst. Vybrali jsme pro vás některé památky, které by mohly slouţit
jako inspirace těm, kteří rádi cestují a poznávají nové věci.
Jen tak namátkou:
Zámek Český Krumlov, Orlík, Hluboká, Červená Lhota, Kamenice nad Lipou, Brtnický zámek, Maleč, atd.
Hrad Zvíkov, Písecký hrad, Roštejn, Landštejn, zřícenina Hradu v Choustníku atd.
Náš hrad snad ani zmiňovat nemusíme. 
Cestujte a poznávejte krásu Čech. Vzpomínky a záţitky Vám nikdo nevezme.
V letošním roce vychází Den dětí na středu. Pokud bude dosti zájemců, mohl by se
v jednom z následujících víkendů uspořádat celodenní výlet na některou z vybraných
památek. Máte sami nějaké návrhy? Sem s nimi, rádi si je vyslechneme a zváţíme,
a kdyţ to bude reálné, nebudeme se ničemu bránit.
Dále za zmínku stojí akce:
V Kámeni se 7. května koná od 13,00 na fotbalovém hřišti oslava 100. výročí od zaloţení kamenského hasičského sboru. Všichni jste srdečně vítání, občerstvení a nápoje
zajištěné. Věřím, ţe si společně uţijeme odpoledne plné zábavy a oddychu.
Pro kutily je v Českých Budějovicích od 11. 5. – 15. 5. 2011 připraven 20. ročník
Hobby. Koná se na výstavišti ve zmíněné dny od 9,00 – 18,00 v neděli pak do 17,00.
Základní vstupné je 80 Kč.
Na tomto samém místě jsou také od 3. 6. - 4. 6. 2011 pro milovníky zlatého moku
Slavnosti piva. Můžete jet autem, nabízet se budou i nealkoholická piva  Vstup
je zdarma a otevírací hodiny jsou pátek 12,00 - 24,00 hod. sobota 10,00 - 24,00 hod.
Prosíme občany, aby sledovali vývěsní tabuli, budeme se snaţit vyvěsit co nejvíce
aktuálních kulturních akcí.
Od příštího čísla Kámenského občasníku pro Vás máme připravené malé překvapení.
Chtěli bychom poznat Kámen co nejvíce a Vám přiblíţit i historii nejen obce jako
celku, ale domů, chat, budov – stavby po stavbě. Zaměříme se na kaţdý dům od historie aţ po současnost. Věříme, ţe se tento nápad bude líbit.
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Co se děje v obci












Veřejná schůze se vydařila, lidé přišli a někteří i diskutovali.
V březnu proběhla kontrola hospodaření zvaná audit. To je noční můra všech
účetních, auditoři bývají hodně nepříjemní. O to je pak milejší, kdyţ výrok kontroly zní : bez chyby. Toto byla kontrola za minulý rok, proto musím vedle paní
účetní pochválit i bývalého starostu a zastupitelstvo a musím také vyjádřit potěšení, ţe ani my jsme výsledek na konci roku nepokazili.
Nové zastupitelstvo obce uţ mělo od začátku volebního období sedm zasedání.
Všechny body vţdy byly připravené a jednání probíhala v přátelské, ale činorodé
atmosféře. Oznámení o dalším zasedání s programem, ale také výpis kaţdého
zasedání s usneseními ke všem závaţným bodům jednání vţdy visí po zákonem
určenou dobu na úřední desce a také na webových stránkách obce. Úřední deskou
je skříňka na budově obecního úřadu a další skříňka je na návsi v Nízké Lhotě.
Nový Dvůr se do těchto dnů musel spokojit se stěnou staré boudy. Ale uţ je to
vyřešené, i tady bude pěkná zasklená vitrína.
Obec uzavírá novou smlouvu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou. Pojištěné
budou nejen budovy, ale všechen majetek obce.
Zastupitelé schválili nejprve rozpočtové provizórium a po auditu i nový rozpočet
a ještě rozpočtový výhled na 6 let.
Obci se stále nedaří odprodat stavební pozemky.
Občané shromáţdili nebezpečný odpad a elektrošrot a potom i velkoobjemový
odpad, SOMPO oboje odvezlo.
Obec uzavřela nájemní smlouvu s oběma zájemci o provozování parkoviště.
Obec zaměstnala stálého pracovníka na plný úvazek.

Postřehy, úvahy, glosy
Finanční dar a nová technika
Naše obec získala finanční dar od společnosti ČEPS. To je společnost připravující
dálkové vedení velmi vysokého elektrického napětí 400 kV, které bude spojovat temelínskou rozvodnu Kočín s rozvodnou Mírovka u Havlíčkova Brodu. ČEPS povaţuje
Kámen za spolupracující obec a proto je na ni hodná. Je to zásluha minulého zastupitelstva. To se zasadilo o přenesení původně navrhované trasy po jiţním okraji obce na
severní okraj, aţ za případný obchvat obce, a následně novou trasu podporovalo.
Novému zastupitelstvu stačilo, aby se starosta zúčastnil jednání dotčených stran
a stavbu podpořil. Dar ve výši 700 000 Kč pokryje středně velký traktor
i s příslušenstvím.

Transformace
S transformací ústavu sociální péče to myslí v Těchobuzi váţně. Naše obec předběţně
nabídla ústavu pozemek sadu na severní straně u kravína a ten se líbil. K realizaci je
ještě daleko, pozemek není obecní, ale mohlo by to být zajímavé.
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Toska
Nějaké doklady se našly. Bývalá vojenská ubytovna byla bezplatně předána jako stavba určená k likvidaci místnímu národnímu výboru v Kámeně v r. 1988. Jistě ne proto,
aby ji obec hned zlikvidovala. Budova má pevné základy, díky drobným úpravám
přeţila dalších 23 let, a nyní je znovu připravena slouţit lidem, hlavně jako restaurace
s občerstvením. Obec ale zamýšlí celou stavbu zlegalizovat a později přestavět na
víceúčelový obecní dům.

Jaké ticho bylo ve vsi, kdyţ se opravovala silnice (2010)

Osvětlení přechodů
Jak je to jednoduché. Postaví se sloup, na něj se připevní světlo a k němu se natáhnou
dráty. Pro šikovnou firmu práce na den. Tak uvaţuje obyčejný člověk. Jenţe …
Sloup se musí zakopat do země. Kdyţ zakopat, je to stavba, a na tu musí být stavební
povolení. Stavební povolení vydá stavební úřad, a to na základě mnoha dobrozdání.
1) archeologové, kdyby se narazilo na poklad
2) památkáři, kdyţ je to u hradu, co kdyby sloup zakryl pohledy na hrad nebo výhled
z hradu anebo kdyby narušil tradiční charakter vesnice
3) ţivotní prostředí, aby neutrpěly ţáby, pavouci a jiná havěť
4) elektrikáři, aby se nekoplo do elektrického vedení
5) telefonisté, totéţ u telefonního vedení
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6) vodovody a kanalizace, aby se nekoplo ani do vodovodu ani do kanálu
7) hasiči, aby nehořelo
8) policisté, aby sloup nebránil dopravě (ovšem oni jsou ti, kvůli nimţ se celé to
šílenství podniká)
9) odbor dopravy krajského úřadu, něco kvůli dopravě
10) odbor dopravy městského úřadu, to uţ nevím proč
11) sousedé, aby jim sloup nestínil na zahrádku
12) obec jako vlastník pozemku
13) obec jako taková, proč to vůbec chce
14) všichni ostatní, na které jsem zapomněl.
Ale vrátím se k bodu 12), protoţe obec nemusí být vlastníkem pozemku a pak je
všechno sloţitější. Vlastník uzavře s obcí smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Starosta dokument podepíše za obec jako osoba budoucí oprávněná
z věcného břemene. Je-li ještě - čistě náhodou - sám starosta vlastníkem pozemku,
podepíše ho spolu s paní starostovou také jako osoba budoucí povinná z věcného břemene. Jestli té právnické hantýrce moc nerozumíte, nic si z toho nedělejte, ten dvakrát
podepsaný starosta taky ne.
Evropští komisaři budou jistě rádi, aţ budou v Kámeně oba přechody celou noc osvětlené. Škoda ţe to asi nestihneme do konce března, jak nám bylo ze strany policie ČR
nařízeno.
Proto apeluji na všechny občany i turisty, aby chodili v noci po přechodech aţ do
doby, neţ budou tyto řádně osvětleny, velmi obezřetně.

Na parkovišti je v sezóně ţivo
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Parkoviště a veřejné mínění
Někteří občané nerozumějí principům demokracie v obci. Obec pronajímá parkoviště
zájemcům na základě výběru z písemných ţádostí a za dost vysoké peníze. Přihlásit se
mohl kaţdý, záměr o pronájmu visel na úřední desce 30 dní. Úřední deska je v kaţdé
místní části a ještě v elektronické podobě na webových stránkách. Navíc provozovat
parkoviště celou sezónu není takový med jak to z dálky vypadá. V případě nepříznivého počasí turisté nepřijdou a výdělek můţe být i záporný. Proto nerozumím řečem
o protekčním výběru nájemců. Ţadatelé byli dva, oba podali písemnou ţádost, obec
vyvěsila záměr na 30 dní, pak čekala ještě další měsíc a posléze rozdělila provozování
parkoviště mezi oba zájemce. Jasné jak facka. A kde jste byli vy, kteří dnes výběr
kritizujete, celé tři měsíce? Proč jste sami nenabídli spravedlivější řešení?

Obchvat Kámena
Po silnici I.třídy č. 19 se nepřetrţitě valí automobily včetně nejtěţších kamiónů oběma
směry. Kaţdý ví, ţe obchvat je tady nutný. A taky uţ je připravený, územní plán s ním
počítá. Pozemky jsou před vykoupením, na stavbu je vydáno územní rozhodnutí. Stačí
jen uvolnit peníze ze státního rozpočtu. Problém je v tom, ţe nutných dopravních
staveb je mnoho a stát na všechny nemá. Ministerstvo dopravy zveřejnilo tzv. superstrategii dopravního stavebnictví do r. 2025, podle které obchvat Kámena do tohoto
roku nebude pokrytý. Na dopis ministru dopravy (dnes jiţ bývalému) Vítu Bártovi
odpověděl jeho první náměstek (dnes jiţ bývalý) Martin Sýkora. Superstrategie je
zatím v podobě green paper, zelené listiny, tedy jako návrh. V definitivní podobě bílé
listiny, white paper, se ještě můţe něco změnit. Rád bych doufal, ţe to bude právě
zařazení našeho obchvatu.

Ve světle medií
V souvislosti s obchvatem obce jsem se stal mediální hvězdou. Nejprve se redaktorka
okresních novin náhodně ocitla v naší vesnici a kdyţ dlouho nemohla přejít ulici,
rozhodla se o tom napsat článek. V něm se objevila i některá fakta, která jsem jí pověděl po telefonu. Jakmile článek vyšel, ohlásila se na návštěvu redaktorka krajského
rozhlasu. Také se vyptávala na obchvat a já jsem se ocitl v rádiu, dokonce v přímém
vstupu a pak ještě několika větami ze záznamu. Ve vysílání se objevili i někteří občané, které slečna redaktorka namátkou oslovila. V potřebě obchvatu jsme se všichni
shodli. Škoda, ţe pan ministr dopravy lokální media pravděpodobně nesleduje.

Dřevo
Obecní lesy jsou ve špatném stavu. Je třeba je vyčistit a v některých lokalitách vysadit
nové stromy. Na těţko přístupných místech a za čištění lesa obec povoluje samovýrobu dřeva na topení, místa přístupná osobním automobilem s károu nechá vyčistit za
úplatek. Na vybraných místech vyčistí les obecní zaměstnanec obecním traktorem.
Silnější kmeny obec prodá. Bohuţel někteří jedinci dřevo kradou, z obecního i od
sousedů. Mezi spoluobčany z jedné vesnice je to těţko pochopitelné.
6

Komplexní pozemková úprava
S pozemky je potíţ. Na katastrálním území Kámen u Pacova je asi 160 vlastníků,
z nichţ mnozí nejsou k dohledání. Katastrální mapa je velmi nepřehledná. Ulehčení
přinese komplexní pozemková úprava (KPÚ), která díky moţnému obchvatu vypukne
v nejbliţší době. Pak bude kaţdý pozemek vymezen přesněji, následně i digitálně,
a kaţdý si bude moci najít katastrální mapu na internetu. Za zpracovatele KPÚ byla
vybrána skupina Ing. Jindřicha Jíry. Zatím se nehovoří o druhé pozemkové reformě
v naší obci, a to na katastrálním území Nízká Lhota.

Z obecní kroniky 1989-1990
Vracíme se zpátky, do časů, kdy se lámaly ledy
Kronikářka Růţena Cihlářová






17. listopad 1989. V Praze průvod studentů, zásah pořádkových sil, skončil masakrem
Něţná – sametová revoluce. Na Václavském náměstí se sešly desetitisíce lidí.
Vyslovili nesouhlas se zásahem, nespokojenost s vládou, poţadovali politický
pluralismus, svobodné volby, dialog a radikální reformy. Studenti stávkují a dospívá se ke stávce v celé zemi. I v našem JZD se uskutečnila manifestační stávka.
Vzniká hnutí občanů – občanské fórum.
Změny ve vládě, zrušení KSČ, volba prezidenta

Rok 1990








Zima mírná, pak bouřka a polomy, většina obyvatel si výhodně zajistila palivo
i řezivo.
Dochází k prodeji parcel. Stavět začínají Jiří Jirků, … Miroslav Kofroň, Vladimír
Krajc a Jiří Cihlář.
Občanské fórum. I u nás se začalo rozvíjet hnutí OF, mluvčími byli Vl. Moudrý
a Lad. Kršek. Zdálo se, ţe k lepší prosperitě druţstva dojde výměnou předsedy
JZD. Na výroční schůzi 23. 2. v tajných volbách mezi dosavadním předsedou
Jiřím Fučíkem a Ing. Pavlem Hájkem byl předsedou zvolen Ing. Hájek.
Poslední plenární zasedání MNV, s hojnou účastí občanů ze všech vsí naší obce,
se konalo 25. září. Jednalo se o přípravě blíţících se voleb do obecního zastupitelstva a došlo zde k rozpadu obce. Jako prvá se odlučuje Vysoká Lhota, Eš,
Zlátenka a poslední Dobrá Voda. Je rozhodnuto, do voleb jde Kámen jen
s Nízkou Lhotou a Novým Dvorem, ostatní vsi jako samostatné obce.
Výsledky voleb. V seznamech zapsáno 201 voličů, jednotliví kandidáti obdrţeli
hlasů: Růţena Cihlářová 134, Pavel Vokurka 131, Jiří Slabý 130, František
Smetana 126, Jaroslav Škrleta 112, Jan Zíka 73, Monika Šimonová 49, Milan
Čára 47, Jaroslava Přibylová 31, Hana Křikavová 72. Výsledky přednesl kandidátům Petr Kubeš dne 28. 11. za přítomnosti předsedkyně MNV Ludmily
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Přibylové a tajemníka Ing. Zdeňka Dvořáka. Tento den došlo k volbě starosty
a zástupce starosty. Návrh na R. Cihlářovou schválen, po delším uvaţování jsem
přijala. Zástupcem zvolen Pavel Vokurka. 10. 12. 1990 zahájilo nové zastupitelstvo svou činnost. Od této chvíle je zase místo Místního národního výboru
Obecní úřad Kámen.
Zatímco v ostatním odvětví začínají jednotlivci samostatně podnikat, v naší obci
ţádný z druţstevníků nejeví zájem o to, ţe by šel samostatně hospodařit. Naopak
zemědělské druţstvo docílilo v tomto roce vysoký zisk.

Z odkazu Libuše Tomáškové – svěcení kříţe 2008

26. 4. 2011 - František Hofman a Veronika Čupitová
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, http://www.obeckamen.cz , oukamen@quick.cz
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