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Kámenský občasník č. 47
Obec Kámen,
místní části Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr

Poslední slovo starosty
Své slovo dopisuji už jako bývalý starosta a proto je tu moje fotka
trochu nepatřičně. Nechal jsem ji tady, protože se na ní s vámi
loučím. Když jsme začínali, netušil jsem, jak dlouho nám nadšení
vydrží, a proto je to „občasník“, který občas vyjde a občas
nevyjde. Nakonec vyšel s dvouměsíční periodou až na jednu
výjimku vždycky a 47 čísel za 8 let bylo slušné sousto. Nové
zastupitelstvo má zájem s občasníkem pokračovat, je to dobrá
forma informování veřejnosti, a možná že mé zkušenosti částečně
využije. Ale ujišťuji čtenáře, že má fotografie už na titulní straně
strašit nebude.
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Výběr ze zápisu ze 47. zasedání zastupitelstva obce dne 20. 9. 2018
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny, Hosté: 0
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Mgr. František Hofman. Konstatoval, že jednání je
přítomno 7 členů obecního zastupitelstva a ZO je usnášeníschopné (zákon č. 128/2000,
o obcích). Starosta seznámil přítomné s programem a požádal o případné doplnění.
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Pavel Podsklan
a Jaroslava Přibylová.
Ad 2. Program 47. zasedání ZO byl jednohlasně schválen.
Ad 3. Kontrola závěrů 46. ZZO:
- Rozpočtové změny vzalo ZO na vědomí.
- Nájemní smlouva na část pozemku č. 214 s nájemcem autobazaru IS Auto, s.r.o.,
byla ukončena.
- Snížení ceny ze 7,- Kč na 5,- Kč za 1kWh na odběr elektřiny pro elektromobily
bylo schváleno.
- Výstavba víceúčelového hřiště je odložena a bude realizována v rámci příští
dotační výzvy.
- Převod pozemků v okolí kaple do majetku Kraje Vysočina probíhá.
- Nadále probíhá kácení smrkového porostu v obecních lesích kvůli napadení
lýkožroutem smrkovým.
- Neodkladné skácení smrku pichlavého v areálu parku hradu Kámen 26. 7. 2018
vzalo ZO na vědomí.
- Vítání občánků se vydařilo, bylo to milé setkání, starosta obce na hradě Kámen
přivítal devět nových občánků.
ZO kontrolu závěrů ze 46. ZZO vzalo na vědomí.
Ad 4. Zastupitelka Zlata Vobinušková předložila rozpočtové opatření, které zpracovala
účetní obce Irena Cihlářová a ZO vzalo na vědomí
Ad 5. Starosta obce konstatoval, že veřejná schůze s kandidáty do nového zastupitelstva
splnila očekávání. Přišli občané, kteří chodí pravidelně. Zúčastnilo se 14 z 15 kandidátů,
svou neúčast omluvila Mgr. Lenka Jirků. Kandidáti se stručně představili a sdělili, čím by
pro obec byli přínosem. Občané tedy měli možnost se seznámit s jednotlivými kandidáty
a poté proběhla čilá diskuse mezi občany.
Ad 6. Příprava na komunální volby probíhá podle harmonogramu. 5-členná volební
komise již měla první schůzku, materiály pro volby a volební lístky budou přivezeny
v předstihu příští týden. Předsedkyně a zapisovatelka volební komise se 24. 9. 2018
zúčastní školení v Pelhřimově.
Ad 7. Tradiční akce Den obce Kámen se navzdory horšímu počasí opět vydařila, program
byl zajímavý. Do akce se letos dobrovolně zapojili členové motorkářského klubu Rebelové
Česko, kteří zajistili malování na obličej, střelbu z pistole, šerm sdružení Aesculus a velice
poutavé ukázky bojového umění wushu. O občerstvení se po celý den a večer dobře
postaralo SDH Kámen a ženy z kulturního výboru. Pěkným vyvrcholením akce byla
laserová show na jižní stěnu hradu Kámen. Zastupitelé obce konstatovali, že účast byla
velmi dobrá, že je tato akce mezi občany setrvale oblíbená a hodlá v pořádání pokračovat
i nadále.
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Ad 8. Starosta obce podal zprávu o stavu jednání k pořízení územní studie a seznámil
zastupitele se zadáním a podmínkami územní studie. Zpracováním dokumentu ve lhůtě
60 dní se bude zabývat Ing. arch. L. Cârová, se kterou bude uzavřena smlouva o dílo.
Ad 9. Starosta obce konstatoval, že po pořízení územní studie se může plně rozvinout
bytová politika. Zájemců o nové stavební parcely je velký. Probíhá jednání s vlastníky
pozemků o výměně, aby obec Kámen mohla nové pozemky zasíťovat a nabídnout
případným stavebníkům.
Ad 10. Starosta obce podal zprávu o opravě asfaltové komunikace na návsi v Nízké Lhotě
v rámci POVV 2018. Zhotovitelem byla firma SWIETELSKY stavební, s.r.o., práce jsou
hotovy, administrace dotace je ukončena.
Ad 11. Starosta obce informoval o možnosti na počest 100. výročí vzniku Československé
republiky, ale i samostatné České republiky, vysadit Lípu republiky nebo též lípu svobody.
Výsadba proběhne na obecním pozemku před hradem v termínu od 19. do 28. 10. 2018,
datum bude včas upřesněno.
ZO výsadbu Lípy republiky k 100. výročí ČSR schválilo.
Ad 12. Prodej pozemku p. č. 522/2 a částí pozemků p. č. 521 a 535 vesměs v k.ú. Nízká
Lhota byl schválen na předešlém ZZO. Geodetické zaměření na své náklady pořídil
žadatel o koupi. Žadatel rovněž připraví kupní smlouvu a poté uhradí poplatek za
zanesení do KN.
Ad 13. Starosta obce podal informaci o postupu výstavby obchvatu obce Kámen. Právě se
staví obslužná komunikace poblíž Skalického rybníku, která by měla být v první polovině
listopadu hotová.
ZO informace ke stavbě obchvatu obce vzalo na vědomí.
Ad 14. Různé
a) ZO po řádném vyvěšení záměru před schválením projednalo a schválilo prodej
části pozemku č. 910/2 v k.ú. Kámen u Pacova.
b) Nabídka digitalizace kronik
Zastupitelstvu obce byla nabídnuta digitalizace obecní kroniky od firmy
DigiPaper, s.r.o. ZO považuje digitalizaci za důležitou hlavně z hlediska, že poté
bude kronika k nahlédnutí občanům na webových stránkách obce.
ZO vzalo na vědomí možnost digitalizace kroniky projednat také s pracovníky
Státního okresního archivu v Pelhřimově a do budoucna digitalizaci kroniky
uskutečnit.
c) Vedení obecní kroniky
Vedením obecní kroniky byla v roce 2016 pověřena Zdena Vobinušková a od té
doby do kroniky provedla zápisy za roky 2015, 2016 a 2017.
Usnesení: ZO schválilo odměnu kronikářce na základě dohody o vykonané práci.
Hlasování: pro usnesení hlasovalo všech 7 zastupitelů
d) Změna nájemce v obecním bytě
Obec Kámen pronajímá byt na základě projednání a schválení pronájmu
a nájemní smlouvy zastupitelstvem obce na 26. zasedání dne 13. 11. 2016 pod
usnesením č. 14f.
e) Směna pozemků
ZO schválilo směnu budoucího obecního stavebního pozemku za pozemky
u jímání vody ve Vintířově.
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f)

Poznávací cesta po evropském regionu Dunaj-Vltava
Zastupitelka obce Zlata Vobinušková se zúčastnila české části poznávací cesty po
evropském regionu Dunaj-Vltava, kterou pořádal Kraj Vysočina ve dnech 17. 18. září 2018. Region se skládá ze sedmi partnerských regionů - Horní Rakousko,
dolnorakouský Mostviertel a Waldviertel, Dolní Bavorsko s Altöttingem, Horní
Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. V rámci cesty byly v jižních
Čechách vybrány čtyři ukázkové obce (Úsilné, Chelčice, Čepřovice a Sv. Jan nad
Malší) a dvě obce na Vysočině (Křižánky a Vepříkov). Cílem je přeshraniční
spolupráce a regionální rozvoj v daném území. Při poznávání obcí si účastníci
vyměnili zkušenosti a seznámili se s aktivitami podporujícími rozvoj malých obcí,
s jejich komunitním životem, jak pečují o zeleň, jak podporují spolky a mládež,
jak spravují obecní majetek, a jak se snaží dále rozvíjet, aby se občanům žilo
dobře. Cesta to byla velice zajímavá a inspirativní s mnoha příklady dobré
praxe. Ve všech obcích byla patrná velká sounáležitost občanů s velkou mírou
dobrovolnictví. Výstupy z poznávacích cest budou prezentovány v rámci
Konference dobré praxe v komunitním rozvoji malých obcí, která proběhne
24. října 2018 na KÚ Kraje Vysočina.
ZO vzalo na vědomí poznatky z poznávací cesty.
Ad 15. Zastupitelstvo konstatovalo, že toto zasedání je poslední v tomto volebním období.
Všichni zastupitelé se shodli, že čtyři roky rychle uplynuly a že se obec rozvíjí správným
směrem. Zastupitelé rovněž poděkovali za dobrou a obětavou práci starostovi obce
Mgr. Františku Hofmanovi, který vedení obce věnoval prakticky všechen svůj volný čas po
dobu 8 let, a také zastupitelce Jaroslavě Přibylové, která se kulturním aktivitám v obci
věnovala úctyhodných 24 let. ZO pevně věří, že i další vedení obce bude fungovat dobře,
zvolení zastupitelé budou ve svědomité práci pro občany pokračovat s veškerou důvěrou
a že se svou měrou do dění v obci zapojí také většina občanů.
Ad 16. Po projednání všech bodů 47. ZZO proběhla krátká diskuse zastupitelů.
Ad 17. Starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 47. ZZO ukončil
ve 21:20 hodin.

Výběr ze zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 1. 11. 2018
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce, hosté František Hofman a Josef Roubík
Zapisovatelka: Ing. Zlata Vobinušková, ověřovatelé zápisu: Hana Markvartová, Jan Král
Zasedání zahájil a řídil dosavadní starosta obce Mgr. František Hofman. Konstatoval, že
jednání je přítomno 7 nově zvolených členů obecního zastupitelstva a ZO je
usnášeníschopné (zákon č. 128/2000 o obcích). Starosta seznámil přítomné s programem
a požádal o doplnění. Program jednání byl schválen.
Ad 1. Zapisovatelkou byla určena Zlata Vobinušková, ověřovateli zápisu Hana
Markvartová a Jan Král.
Ad 2. Dosavadní starosta obce přivítal nově zvolené zastupitele obce a předal všem
osvědčení o zvolení.
Ad 3. Slib členů zastupitelstva
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Dosavadní starosta obce přednesl znění zákonem předepsaného slibu. Všichni členové ZO
ústně složili slib a tuto skutečnost stvrdili svým podpisem.
Ad 4. Program 1. ustavujícího zasedání byl na žádost zastupitelů doplněn a poté
jednohlasně schválen.
Ad 5. Volba starosty a místostarosty
a) Určení uvolněných funkcí
Zastupitelé projednali možnost určit uvolněné funkce na pozici starosty
a místostarosty a rozhodli, že pro volební období 2018-2022 nebude zřízena
funkce uvolněného zastupitele. Toto rozhodnutí lze změnit usnesením kdykoliv
v průběhu volebního období.
b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty - ZO odhlasovalo veřejnou volbu
starosty a místostarosty.
c) Volba starosty - ZO navrhlo na funkci starosty obce pana Josefa Dvořáka.
ZO veřejnou volbou zvolilo starostou obce pana Josefa Dvořáka, bytem Kámen
53. Pro usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování
d) Volba místostarosty
e) ZO navrhlo na funkci místostarostky obce paní Ing. Zlatu Vobinuškovou.
ZO veřejnou volbou zvolilo místostarostkou obce paní Ing. Zlatu Vobinuškovou,
bytem Kámen 33. Pro usnesení hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržela hlasování
Po projednání bodu č. 5 předal dosavadní starosta obce František Hofman řízení
zasedání nově zvolenému starostovi panu Josefu Dvořákovi.
Ad 6. Zřízení finančního, kontrolního a dalších výborů obce
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru - ZO určilo tři členy
finančního výboru včetně předsedkyně a tři členy kontrolního výboru včetně
předsedy.
b) Volba předsedy finančního výboru - ZO předsedkyní finančního výboru zvolilo
paní Mgr. Hanu Dlouhou.
c) Volba předsedy kontrolního výboru - ZO předsedou kontrolního výboru zvolilo
pana Jana Krále.
d) Volba členů finančního výboru - ZO za členy finančního výboru zvolilo paní
Hanu Markvartovou a paní Ivu Hodečkovou.
e) Volba členů kontrolního výboru - ZO za členy kontrolního výboru zvolilo pana
Pavla Podsklana a Jana Mareše.
f) Zřízení dalších výborů obce
 kulturní výbor: Hana Markvartová – předsedkyně, Jaroslava Přibylová čp. 13 –
členka, Jana Šustrová – členka, Jana Marešová – členka
 výbor pro místní části: Pavel Podsklan – předseda, Mgr. Hana Dlouhá – člen,
Jan Mareš – člen
 výbor pro odpadové hospodářství a stavební záležitosti: Jan Mareš – předseda,
Pavel Podsklan – člen, Pavel Cihlář – člen
Ad 7. Starosta obce Josef Dvořák informoval zastupitele o výši odměn členů zastupitelstev
obcí. ZO schválilo odměny zastupitelů s platností od 1. 11. 2018.
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Ad 8. ZO projednalo možnost koupě nemovitostí – rodinných domů čp. 16 a čp. 18. Obec
nechala u obou domů provést úřední odhad. ZO schválilo koupi obou domů pro účely
rekonstrukce pro bydlení. O konečné kupní ceně bude s majiteli dále jednat starosta obce
Josef Dvořák.
Ad 9. Starosta obce Josef Dvořák informoval o možnosti směny obecního pozemku
č. 1388/4 podle geometrického plánu č. 244-216/2018 za pozemek č. 1082/2 dle
geometrického plánu č. 243-225/2018 ve vlastnictví soukromé majitelky. Oba pozemky
jsou v k. ú. Kámen u Pacova. Nově nabytý pozemek využije obec pro přípravu pozemků na
výstavbu rodinných domů. ZO rozhodlo vyhlásit záměr před schválením na směnu
pozemků a ukládá starostovi vyvěsit záměr na úřední desce.
Ad 10. ZO projednalo návrh nového Jednacího řádu pro zasedání zastupitelstva obce.
Ad 11. Starosta obce navrhl zřízení nového pracovního místa pro zaměstnance obce
Kámen. ZO schválilo přijmutí pana Pavla Podsklana, bytem Kámen 86, do
zaměstnaneckého poměru v obci Kámen na plný úvazek s účinností od 1. 1. 2019.
Ad 12. ZO projednalo žádost SDH Kámen o finanční dar ve výši 5.000,- Kč. ZO schválilo
finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro SDH Kámen na uskutečnění akce Výlov požární
nádrže s rybími hody.
Ad 13. Po projednání všech bodů 1. zasedání ZO proběhla diskuse zastupitelů. Nově
zvolený starosta obce po projednání všech bodů schváleného programu 1. zasedání ZO
ukončil ve 20:45 hodin.

Výsledky voleb
K volbám přišlo 68% voličů. kteří rozdělili vítězné hlasy takto:
1. Ing. Zlata Vobinušková
139
5.
Hana Markvartová
2. Josef Dvořák
137
6.
Mgr. Hana Dlouhá
3. Ing. Jan Mareš
111
7.
Jan Král
4. Pavel Podsklan
97
Náhradník:
Pavel Cihlář

Aktuality

87
85
76
64

 Den obce se jako vždy nadmíru vydařil. Občané i hosté už vzali tuto událost za svou
a opět přišli, tentokrát navzdory chladnému počasí, ve velkém počtu. Program byl
bohatý, k chuti všem přišlo občerstvení, na závěr byla poprvé k vidění laserová show.
 Po čase jsme opět vítali nové občánky. Bylo jich za dva roky devět! Že by se
v Kámeně blýskalo na časy?
 Na předvolební veřejné schůzi v Tosce se představilo 14 z 15 nominovaných
kandidátů, všichni bez politické příslušnosti. Schůze měla dobrou úroveň, účast
posluchačů byla přiměřená.
 Stavba obchvatu pokračuje vysokým tempem. Už byla otevřena druhá pomocná
komunikace od západní strany, která odklání hlavní tah od hlavní silnice a na té se
může pracovat. Zdá se, že za rok již opravdu bude naše vesnice bez aut.
6

[Zadejte text.]
 Nízká Lhota rozkvétá díky aktivitě několika nadšenců do krásy a přitažlivosti. Na
návsi svítí opravený kříž, vysazená lípa, vyseta byla květena a na svahu plazivé
rostliny. Nově opravená je také hasičárna.
 Také Kámen se zúčastnil oslav 100 let Československé republiky. Pod hradem byla
vysazena národní lípa, přes nevlídné počasí přišlo hodně lidí.
 Jako každým rokem se 1.sobotu v listopadu pořádal výlov požární nádrže a rybí hody
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Miloslav Daněk - Pár slov o přírodě Kámenska 38
Zatím co píšu dnešní článek, venku fičí vítr a nemilosrdně rve listí z javorů dříve,
než se stačilo pořádně vybarvit. Proto jsem se rozhodl napsat dnes něco právě o javorech.
Odjakživa mám pro tyto stromy slabost. Líbí se mi jejich vzhled i jejich „přístup
k životu“. Připadá mi totiž, že javory jsou mezi našimi stromy jakýmisi lehkomyslnými
furianty. Vždyť si jen všimněte, jak vzduchem tančí jejich okřídlená semena, když se
vydávají do života. A stejně tak vzdorovitě víří jejich listí, když se na podzim loučí se
stromem, jako právě teď. Žádná melancholie – „ano padám, ale ještě naposled na sebe
upozorním, ještě se v tanci vysměju neodvratnému konci!“ A to nemluvím o kráse barev,
do kterých se v příznivějších létech javory před opadáním odívají. Mám prostě javory rád.

Javor mléč

Javor klen

Rod javorů je velmi obsáhlý. Celosvětově k němu patří asi sto druhů stromů či
keřů. Tady u nás se v přírodě běžně setkáváme se dvěma. S javorem mléčem a klenem,
kterému se také někdy říká javor horský. Latinské názvy pak u obou připomínají jejich
podobu s platanem. Tak mléč se latinsky nazývá Acer platanoides, což by se dalo přeložit
jako javor platanovitý a klen Acer pseudoplatanus, čili nepravý platan. Kromě vnější
podoby ovšem tyto stromy nemají s teplomilnými platany nic společného a na rozdíl od
nich jsou doma tady u nás.
Trochu běžnější klen poznáme v létě podle pěti až sedmilaločných tupě zubatých
listů a zelených pupenů, v zimě podle šupinovitě se odlupující borky na starších kmenech.
Mléč má laloky listů ostře špičaté, pupeny červenohnědé a jeho podélně rozpraskaná
borka se neodlupuje.
Mimo těchto našich nejběžnějších druhů můžeme se v okolí, například v zámeckém parku v Čížkově nebo v ulicích Pelhřimova setkat ještě s javorem babykou. Babyku
většina z nás zná především jako jedno z vyjmenovaných slov, kde se píše tvrdé y po b. Je
také trochu teplomilnější a tak se jí tady u nás moc nevede, stejně jako dalším druhům,
které můžeme vidět spíš v zahradách a parcích.
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Z těch ostatních bych měl zmínit ještě často pěstovaný javor tatarský, se kterým
se prý v přírodě setkáme tam, kam kdysi došli tatarští nájezdníci, kteří jeho semeny krmili
koně. Dále ginnalu a javor dlanitolistý, jehož červeně zbarvené kultivary jsou dnes velmi
oblíbené v zahradách. Oba původně pochází z Japonska a Číny.
A nesmím zapomenout původně severoamerický javor jasanolistý, který se
zachoval ve zpustlém zámeckém parku v Novém Dvoře. Ten už se našim domácím
javorům ani moc nepodobá a skutečně bychom ho mohli považovat spíš za jasan.
Ale to všechno nic nemění na faktu, že mám javory moc rád.

.
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[Zadejte text.]

Organizace Obce Kámen
Zastupitelstvo obce
Starosta:

Josef Dvořák

Místostarostka:

Ing. Zlata Vobinušková

Členové:

Mgr. Hana Dlouhá
Jan Král
Ing. Jan Mareš
Hana Markvartová
Pavel Podsklan

Výbory
Finanční výbor
Hana Dlouhá, Iva Hodečková, Hana Markvartová

Kontrolní výbor
Jan Král, Pavel Podsklan, Jan Mareš

Výbor pro místní části
Pavel Podsklan, Hana Dlouhá, Jan Mareš

Kulturní výbor
Hana Markvartová, Jaroslava Přibylová, Jana Marešová, Jana Šustrová

Výbor odpadového hospodářství a stavebních záležitostí
Jan Mareš, Pavel Podsklan, Pavel Cihlář

Zaměstnanci obce
Irena Cihlářová – účetní
Jaroslav Škrleta
Pavel Podsklan (od 1. 1. 2019)

8. 11. 2018
František Hofman, Miloslav Daněk
Foto: Zlata Vobinušková
Obec Kámen, 394 13 Kámen 2, info@obeckamen.cz
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